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Klubbekriget, Stora ofreden och mordet på
Gustav den tredje finns med i Mauri Kunnas
medryckande historiebok om Finland under
den svenska tiden. Bilderboken varvar historiska fakta och fantasifulla berättelser om kungligheter och vanligt folk i Finland mellan åren
1500–1808.

Nyfiken på mer om regalskeppet Vasa? Sagan om Vasa
är en bilderbok av Bertil Almqvist från år 1965 som beskriver
hur skeppet byggdes, sjönk och bärgades. På Vasamuseets
hemsida finns massvis med information och arbetsuppgifter
kring skeppsbygge och livet till sjöss på 1600-talet:
www.vasamuseet.se.

Uppgifterna ingår i ett läspaket till åk 5 som Sydkustens ordkonstskola tagit fram med Förbundet Hem och skola. www.ordkonst.fi

Bekanta er med boken, läs och diskutera
Vad känner man till om livet på er hemort under den tid som Hundar-		
nas historia beskriver? Finns det viktiga händelser eller personer som 		
levt på er hemort som har lämnat spår i historieskrivningen?
Mauri Kunnas har gett ut böcker med fakta och berättelser om vikingatiden, nationalskalden J.L. Runeberg och om livet på Hundbacken. 		
Varför tror ni att Mauri Kunnas historiska hundberättelser har blivit så 		
omtyckta?
Vilket tema kunde bli nästa hundhistoriebok?
I boken finns två versioner av kända konstverk målade av Albert Edel-		
feldt: ”Hertig Karl, skymfande Klas Flemings lik” på sidan 29 och ”Åbo
akademis invigning” på sidan 42–43. Leta upp bilder på Edelfeldts 		
målningar och jämför med Mauri Kunnas versioner. Vad hittar ni för 		
likheter och skillnader?
Ordkonstövningar
Skapa nya namn åt er själva inspirerade av den svenska tidens kung-		
ligheter och namnskick: Karin Månsdotter, Johan den tredje hertig av
Finland, Karl den nionde med öknamnet Gråkappan. Hitta på egna 		
öknamn eller smeknamn som kan beskriva en egenskap eller platsen 		
du bor på.
Skriv ner namn på karaktärer i boken på lappar och lek historiealias. 		
Turas om att dra en lapp, förklara karaktären och se om de andra kan 		
lista ut vem du är.
Dramatisera scener ur boken, till exempel gästabud på Åbo slott, 		
klubbekriget, en brevleverans eller det finska kriget 1808-09. Spela 		
upp scenerna för varandra.
På sidan 42–43 finns en bild av Per Brahe på väg att inviga Kungliga 		
Akademien i Åbo. En katt har sprungit ut på råttjakt och får Per Brahe
att tappa balansen. Vad händer sedan? Fantisera och beskriv vad som
händer sedan så livfullt du kan. Titta på bilden och fundera på vilka 		
ljud som hörs och på stämningen på plats. Hur reagerar människorna
på spektaklet med katten och råttan? Skriv en liten berättelse som om
du var där när det hände.
Gör en tidslinje från ditt födelseår fram till i år där du prickar in viktiga
årtal och händelser i Finland och världen. Föreställ dig att du är histo-		
riker och skriv ner ett kort stycke om hur det är att vara barn i 2010talets Finland. Illustrera texterna med foton eller teckningar.

