Lärarhandledning åk 7-9

Historiedetektiverna
- en tidsresa genom 1900-talet

Omslag: porträtt av Wilhelmina von Hallwyl

Historiedetektiverna

– en resa genom 1900-talets Sverige

Välkomna till Historiedetektiverna - en tidsresa genom 1900-talet. Materialet har tagits fram av
Stiftelsen Berättarministeriet i samarbete med Hallwylska museet. Avsikten är att ge dig som
arbetar med elever i årskurs 7–9 stöd i undervisningen för att på ett kreativt och lustfyllt sätt
stärka elevernas språkförmåga och förmåga att använda text för att tolka och förstå historiska
sammanhang. Programmet är ämnesövergripande och svarar mot läroplanens mål både i svenska
och historia.
Inför programmet blir eleverna kontaktade av medarbetarna på Berättarministeriet som har fått en
spännande berättelse om en historisk person i sina händer. Medarbetarna arbetar ständigt med
berättelser i olika former och nu vill de ha elevernas perspektiv på berättelsen om Ida Carlsson
som i tidig ålder arbetade på Hallwylska palatset. Berättelsen om Ida är en fiktiv berättelse från
1900-talets början, och under programmets gång får eleverna beröra frågor kring vad det innebär
att vara ung idag jämfört med för hundra år sedan. Eleverna får resonera, reflektera och dra
egna slutsatser utifrån materialet de möter. Under programmet får eleverna göra nedslag i olika
historiska händelser och skeenden som sker i Sverige under 1900-talet och undersöka hur olika
idéer och händelser hänger samman.

Berättarministeriet
Berättarministeriet driver utbildningscenter för barn och unga mellan 8 och 18 år. Syftet med
verksamheten är att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna
ordet. Berättarministeriet är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse
som drivs i samverkan mellan den privata, den offentliga och den ideella sektorn.
www.berattarministeriet.se

Hallwylska museet
Hallwylska museet är ett privatpalats från sekelskiftet 1900, som ger inblick
i såväl palatsets som familjen von Hallwyls historia. Museet innehåller stora
samlingar av konst, porslin och antika möbler, men grundaren Wilhelmina
von Hallwyl var också noga med att bevara vardagliga föremål, såsom
köksredskap och hygien- och städartiklar. Hallwylska museet är beläget
på Hamngatan 4 i Stockholm, mitt emot Berzelii park, ett stenkast från
Dramaten. www.hallwylskamuseet.se

Programmets upplägg
Lärarhandledningen är ett stöd för din planering av den undervisning som sker i klassrummet.
Övningarna bör givetvis anpassas till de arbetssätt och arbetsformer som utvecklar eleverna på
bästa sätt. Du kan bäst avgöra detta och utgå från erfarenheter av den egna undervisningen.
Tidsåtgången är en rekommendation som kan anpassas efter eleverna och lektionernas längd.
Historiedetektiverna syftar till att öka elevernas nyfikenhet på historia och på olika typer av
källmaterial, samt att öka elevernas insikt om hur det förflutna präglar vår syn på nutiden.
Programmet syftar också till att utveckla språket. Metodmaterialet kan appliceras på andra
föremål och på så sätt kopplas till fler ämnen i undervisningen. Programmet består av 8
undervisningstillfällen samt två besök på Berättarministeriet.
Programmet tar upp de stora händelserna från 1900–1970 då Sverige går från att vara ett
fattigt land med låg utbildningsnivå till det vi kallar för en välfärdsstat med en tydlig tanke om
folkhemmet. Det finns stort utrymme att anpassa innehållet i lektionerna till de teman och
arbetssätt som du anser utvecklar eleverna på bästa sätt. Lärarhandledningen ska därmed ses
som en ram med förslag och inspiration men bör användas utifrån din erfarenhet av klassen och
den egna undervisningen.

Programmet kretsar kring följande teman:
•
•
•
•
•

Industrialiseringen
Utbildning och bildning
Kultur
Idéer om kärnfamiljen och kvinnans roll i samhället
Bostadspolitik

Övergripande belyser programmet livsvillkoren för en kvinna och hur hennes liv drastiskt förändras
under åren som breven utspelas. Hennes socioekonomiska rörlighet, från arbetarklass i de fattiga
kvarteren i Sibirien till medelklass i nybyggda ABC-staden Vällingby, blir tydlig utifrån de listade
temana.
Programmet öppnar också för en diskussion om olika historiska källmaterial och den personliga
berättelsen som historisk källa. Slutligen syftar Historiesdetektiverna också till att ge eleverna
möjlighet att genom Idas liv reflektera kring sin egen livsberättelse.

Pedagogiskt underlag
Lärarmaterial
• Lärarhandledning
• Tips på material

Undervisningsmaterialet består av:
• Anteckningsböcker
• 3 brev från Berättarministeriet
• 8 brev som eleverna arbetar med i klassrummet

Lektionsöversikt
Lektion 1: Första besöket på Berättarministeriet
Lektion ett är ett första besök på Berättarministeriet. Här introduceras eleverna för den historiska
karaktären Ida Carlsson och några av de föremål som finns kvar efter henne. Medarbetarna på
Berättarministeriet ber eleverna om hjälp med att undersöka de olika artefakterna som Ida lämnat
bakom sig. Genom att fotografera och anteckna får eleverna dokumentera och katalogisera
föremålen i syfte att få reda på mer om Idas livsöde och samtid. Elevernas dokumentation följer
sedan med dem tillbaka till klassrummet, tillsammans med en samling brev ur en brevväxling
mellan Ida och hennes väninna.

Lektion 2:
Första undervisningstillfället i klassrummet är en introduktion till 1900-talets Sverige och
förbereder eleverna inför arbetet med breven.
Fokus: Industrialiseringen, klassamhället och kvinnans roll i samhället. Innehållet i den
första lektionen får du som lärare själv anpassa efter elevernas förkunskaper. Lärarhandledningen
tillhandahåller tips på material.

Lektion 3:
Under det andra undervisningstillfället i klassrummet läser du upp brev 1 och för ett textsamtal
kring brevet. Som stöd har eleverna även fotografierna av Idas föremål från besöket på
Berättarministeriet.
Fokus: Industrialiseringen och hur den påverkar Fattigsverige.

Lektion 4:
Klassen får ta del av brev två som är skrivet under 1930-talet. Du för ett textsamtal med eleverna
och skapar en gemensam tankekarta vilket är ett genomgående upplägg för programmet.
Fokus: Utbildning och i brevet framträder även en av funktionalismens tankar om att fler
ska ha tillgång till mer. Under lektionen reflekterar eleverna kring utbildning och jämför dåtidens
tankar med vilka diskussioner det finns om skola och utbildning idag.

Lektion 5:
I brev 3 får eleverna en inblick i vilka förväntningar som fanns på kvinnan i hemmet. Eleverna gör
en text- och bildanalys av texter från en Allers familjejournal från 1930-talet.
Fokus: Kärnfamiljens och äktenskapets påverkan på kvinnans förutsättningar, samt
idealbilder och hur de påverkar oss, både då och nu.

Lektion 6:
Eleverna tar del av brev 4 som skrevs 1939 vid Andra världskrigets utbrott. Programmet fokuserar
inte på världskrigen men lektionen kan fungera som en introduktion eller knyta an till elevernas
kunskaper från tidigare lektioner.
Fokus: Sverige under krigsåren med fokus på personliga berättelser och hur skönlitteratur
kan användas för att förstå historiska skeenden.

Lektion 7:
Lektionen inleds med högläsning av brev 5.
Fokus: Ungdomskulturen som uppstår under 1950-talet där ungdomar blir ett nytt begrepp.
Eleverna får reflektera över vad som karaktäriserar en ungdom och en ungdomskultur.

Lektion 8:
I brev 6 får eleverna veta att Ida har flyttat till Vällingby medan väninnan Asta bor på det slitna och
dåligt underhållna Södermalm.
Fokus: Bostadspolitiken och framväxten av ABC-städer och de senare s.k.
miljonprogrammen. Eleverna får diskutera segregationsprincipen som ligger bakom både dåtida
och nutida bostadsplanering. De får även undersöka sitt eget närområde.

Lektion 9:
Brev 7 är i själva verket är ett vykort från Mallorca. Det är 1960-tal och charterresorna gör sitt intåg
i Sverige. I det sista brev 8 befinner vi oss nu på 1970-talet och eleverna får veta att Ida har fått ett
barnbarn. Berättarministeriet hör också av sig med ett brev och undrar om eleverna har möjlighet
att göra ett nytt besök där de delar med sig av sina insikter och kunskaper om Ida.
Eleverna utgår från sina reflektioner från samtliga lektioner och sammanfattar vad de har fått veta
om Idas liv och samtid. Lektionen öppnar också för ett samtal om elevernas egen situation och
framtid.

Lektion 10: Finaltillfälle på Berättarministeriet
Eleverna bjuds tillbaka till Berättarministeriet för att få ta del av en sista ledtråd om vem Ida
Carlsson var. Tillfället ger eleverna möjlighet att reflektera och återge vad de har lärt sig om Ida och
den samtid som var hennes verklighet.

Förankring till skolans uppdrag och läroplan (Lgr11)
PROGRAMMET MÖTER DIREKT SKOLANS UPPDRAG ENLIGT LGR11:
“Genom utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av hur olika uppfattningar om vad
som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter. Skolan ska därigenom bidra
till att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa
människors livsval och livsvillkor.”
Programmet möter vidare det centrala innehållet i kursplanerna för svenska och historia.

Centralt innehåll i läroplanen i svenska åk 7–9
Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters
budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Tala, lyssna och samtal
• Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad
som sagts.
• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från
skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.
Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra
muntliga presentationer.
Berättande texter och sakprosatexter
• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen.
Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik,
sagor och myter.
• Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel
tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften,
innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
Språkbruk
• Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra
anteckningar.
• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte
man kommunicerar.

Centralt innehåll i läroplanen i historia åk 7–9
Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900
• Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen,
samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige,
Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
• Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
• Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och
förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av
fackföreningar och kampen mot slaveri.
Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
• Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande
förändringar i människors levnadsvillkor.
• Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel
kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring
i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras
villkor och värderingar.
Hur historia används och historiska begrepp
• Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn,
språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras
villkor och värderingar.

Underlag för bedömning
Du kan samla in elevernas anteckningsböcker för att ta del av deras tankar och reflektioner kring
källmaterialet, förslagsvis i början, mitten och i slutet av arbetsområdet. I början kan det vara
intressant att känna till deras förkunskaper och förförståelse och i slutet för att fånga hur mycket
av informationen de har tillgodosett sig. På det sättet kan du använda anteckningsboken som ett
kompletterande bedömningsunderlag.

Lektion 1: Besök på Berättarministeriet
Material:
Brev med inbjudan från Berättarministeriet som skickas på posten ca. 3 veckor före besöket.

Förberedelser:
Uppläsning av brev 1 som du hittar lite längre bak i handledningen, inga andra förberedelser
krävs inför besöket på Berättarministeriet. Ett brev skickas till eleverna från medarbetarna på
Berättarministeriet. En av medarbetarna, Nilla, har i sin släktforskning insett att hennes mormor
Ida har en spännande koppling till Hallwylska museet. Berättarministeriet arbetar ständigt
med berättelser av olika slag och behöver elevernas hjälp för att undersöka detta spännande
personöde närmare. Vem var Ida Carlsson?

Upplägg:
Eleverna välkomnas av medarbetarna på Berättarministeriet. På plats finns några föremål som
Hallwylska museet har skickat tillsammans med en filmhälsning. I filmen berättar medarbetare på
Hallwylska museet om grevinnan Wilhelmina von Hallwyl som tidigare bott på palatset och hur hon
hade som livsgärning att samla och kategorisera alla föremål i sitt stora palats. Eleverna får lära
sig om vikten av att dokumentera föremål, både i bild och skrift, för eftervärlden som ett exempel
på hur man kan ta vara på historiska material.
Efter det får eleverna i grupper katalogisera de gamla föremålen som tillhört Ida. Alla elever
får varsin anteckningsbok som de sedan antecknar sina tankar och reflektioner i under
programmets gång. För elever som har behov av digitala verktyg kan ni med fördel ta med
er dessa till besöket för att ge dem möjlighet att föra anteckningar digitalt. På plats kommer
de också att ha tillgång till surfplattor för att fotografera föremålen. Slutligen får varje grupp
presentera sina resultat och tankar om föremålen i helgrupp.
Medarbetarna tackar eleverna för deras insats och ser fram emot att höra vad eleverna mer

Lektion 2: Introduktion till 1900-talet
Tema:
Introduktion till 1900-talet med fokus på industrialiseringen, klassamhället och kvinnans plats i
samhället.

Material:
Lärarens eget material. Se tipsruta för länkar och förslag.

Förberedelser:
Denna lektion anpassar du som lärare efter vad dina elever har för förkunskaper om tidigt
1900-tal och de fokuspunkter vi listat ovan. Du väljer själv vilken typ av material du vill använda.
Det går lika bra att arbeta med skolans läroböcker som med externt material. Ett tips är även
att återknyta till Hallwylska palatset. På deras webbplats finns 3D-modeller av palatset som ni
kan titta på i klassrummet; http://hallwylskamuseet.se/sv/utforska/upptack-museet-i-3d

Upplägg:
Genom detta lektionstillfälle ges eleverna en grundförståelse för tiden Ida Carlsson levde i. Här kan
du som lärare välja att arbeta med skolans egna läromedel för historieämnet alternativt använda
eget material eller några av de exempel som listas nedan. Nästa lektionstillfälle tar avstamp 1925
under mellankrigstiden, därför ligger fokus på den här lektionen på 1900-talets första hälft.
Berätta för eleverna att ni ska fortsätta arbetet med föremålen som de fått undersöka på
Berättarministeriet. Men för att kunna få en förståelse för Ida Carlsson och hennes liv behöver
eleverna få grundläggande kunskaper om de stora förändringar som skedde i Sverige under
1900-talet. Syftet med introduktionen är att ge eleverna en gemensam utgångspunkt.

TIPS!
Med industrialiseringen som utgångspunkt kan du med fördel fokusera på följande
ämnen under lektionen:
• Framväxten av brukssamhällen
• Klassamhället
• Kvinnans plats i samhället och kvinnlig rösträtt 1922
		- https://demokrati100.se/category/for-larare/
		- https://urskola.se/Produkter/211262-Rostratt-for-kvinnor-100-ar
• Utbildning

Lektion 3:
Tema:
Hur industrialiseringen påverkar Fattigsverige och människors livsvillkor

Material:
Brev 1
Elevernas minnesanteckningar & anteckningsböcker.
Foton på föremålen från Berättarministeriet.

Förberedelser:
•
•

Kopiera brev 1 till varje elev och ta fram deras anteckningsböcker.
Se över extramaterialet och ta ställning till om du vill använda det för fördjupande arbete.

Aktivitet:
Lärarlett textsamtal och gemensam tankekarta.

Upplägg:
Berätta för eleverna att breven har kommit och påminn dem om att de nu ska försöka ta reda på
så mycket som möjligt om Idas liv utifrån vad som står i breven. Förklara att ni ska djupdyka i varje
brev och att ni denna lektion börjar med brev 1. Dela ut elevernas anteckningsböcker. Be eleverna
lyssna noggrant och föra anteckningar under uppläsningen. Läs upp brevet. Glöm inte att läsa upp
avsändare med adress, mottagare med adress, samt datum.
Eleverna lyssnar till uppläsningen av brev 1 från Idas väninna Asta. I brevet berättar Asta bland annat lite om arbetet på Orrefors glasbruk och ställer frågor till Ida om hennes arbete på Hallwylska
palatset. Deras gemensamma bakgrund i Stockholms fattigkvarter berörs och bjuder in till samtal
om hur livet såg ut för mindre bemedlade kvinnor i Sverige under tidigt 1900-tal.
Med hjälp av en tankekarta på tavlan kan du lista centrala delar i texten och det som eleverna uppmärksamma under och efter högläsningen. Tänk på att leda in eleverna på att föremålen de fick
undersöka på Berättarministeriet kan ha en koppling till innehållet i brevet. Googla gärna på frågor
som uppstår. T.ex. “Sibirien Stockholm” eller “Orrefors brukssamhälle”.
Förslag på frågor att ställa eleverna efter uppläsningen av brev 1:
Vad har Asta och Ida för relation?
Vad är Hallwylska palatset?
Vad arbetar Asta med?
Vad syftar de på när de talar om “Sibirien”?
Hur tror du att livet som piga var?
I brevet nämns elektricitet och hiss. När blev elektricitet vanligt i svenska hem?

Använd brevet som ingång för att fortsätta tala om:
• Fattigsverige och människors livsvillkor under den här tiden.
• Möjlighet till socioekonomisk rörlighet genom industrialiseringen som bland annat bidrog till
att Idas väninna Asta kunde flytta ifrån de miserabla förhållandena som rådde i fattigkvarteret
Sibirien i nuvarande Vasastan i Stockholm.
• Relationen mellan tjänstefolk och överklass.

Lärarmaterial för fördjupning:
•

Fattigsverige och bostadssituationen i storstäderna
- https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/stockholms-sociala-historia/bostader/

•

Om Orrefors glasbruk
- https://sverigesradio.se/avsnitt/1089688

•

SR “Trångbodd i ett rum och kök”
- https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=4439408

Brev 1
Avsändare: 								Adresserat till:
Fröken Asta Bäckström 						
Fröken Ida Carlsson
Smedernas väg 3 							Hallwylska palatset
382 71 Orrefors 							Hamngatan 4
									111 47 Stockholm
1925 den 20 september
Kära Ida,
Så roligt att få ditt efterlängtade brev.
När jag hör om din nya anställning på Hallwylska palatset så verkar mitt liv här i Orrefors plötsligt
så litet! (Det närmsta vi kommer ett palats är nog Herrgården…). Jag trivs dock mycket bra med
mitt arbete och i min och Karins lilla stuga. Karin jobbar på en annan avdelning än jag. Jag håller ju
av min storasyster men jag ska vara ärlig och säga att jag tror vi båda tycker att det är lite skönt att
få vara ifrån varandra några timmar om dagen.
På min avdelning jobbar det bara kvinnor. De flesta är som vi, runt femton år eller lite äldre. Vi har
det trevligt och skojar mycket medan vi packar glasen. Och jag ska säga dig att jag har fått väninnor
från hela landet. Både skånskor och norrländskor och till och med en gotländska! De tyckte först
jag var lite förnäm som kom från Stockholm men när jag berättade hur många råttor det bodde i
Sibirien så ändrade de sig illa kvickt.
Kristallglasen som de tillverkar här är så vackra. Jag önskar att jag kunde visa dig något. En gång
smet jag och några av flickorna in i en av glashyttorna för att titta på hur det såg ut när de tillverkade glasen. Det var varmt där inne som i en bastu. När vi blev ertappade fick vi skäll av föreståndaren men det var det värt!
Det är vackert här i Orrefors, framförallt om somrarna. Och väldigt annorlunda från Sibirien. Luften
är frisk. Är det inte märkligt att jag då ändå kan sakna vår lilla innergård på Surbrunnsgatan? Jag
kan i och för sig säga att jag inte saknar den där trånga enrummaren där vi trängdes hela familjen. Men jag saknar förstås mor. Jag hoppas att hon har det bra med sina nya inneboende. Det är
hemskt vänligt av dig att fråga och du får gärna hälsa på henne någon ledig söndag. Hon kommer
bli överlycklig av att få se dig. Jag skickar med en enkrona så att du kan köpa med dig något gott till
henne och dig.
Även Hamngatan måste te sig annorlunda än Sibirien väl? Jag vill gärna höra allt om din anställning
på palatset. Det låter inte riktigt klokt att de har byggt en hiss åt er! Och att det finns elljus i varje
rum... Det måste ha kostat en förmögenhet. Det låter som om du blir väl behandlad av grevinnan.
Det gläder mig. Det är inte alla pigor som får egna rum och ledigt en dag i veckan. Det måste vara
trevligt att du hinner träffa din mor och far en gång i veckan. Tror du att grevinnan samlar på glas?
Kanske har hon något från Orrefors i sin samling?

Hjärtliga hälsningar,
Din vän Asta

Brev 2
Avsändare: 								Adresserat till:
Fröken Asta Bäckström 						
Fröken Ida Carlsson
Fästampen 								Sagerska huset
Silversparregatan 17
380 40 Orrefors 						
							
									
1930 den 15 juli
Kära Ida,
Vilka överväldigande nyheter. Det var hemskt ledsamt att höra att grevinnan dött. Jag förstår att
det fick dig att känna viss oro vart du skulle ta vägen. Framförallt när du trivts bra med arbetet där.
Men tänk att du nu har blivit kammarjungfru åt självaste diplomatfrun Vera Sager. Du är så flitig så
jag är inte förvånad. Men visst är det fortfarande lustigt att tänka på när vi var små och hur vi varje
morgon på väg till Matteusskolan drömde oss bort till andra världar och hittade på historier utan
den vildaste aning om var framtiden skulle bära oss.
Jag har det fint här nere. Karin har flyttat ihop med sin fästman och jag delar nu en bostad med
några andra flickor från bruket. Faktiskt har jag kunnat spara en del eftersom hyran blev billigare
sedan flytten och det passar ju bra nu när jag ska komma till Stockholm snart. Jag vill så gärna
bjuda med dig på Stockholmsutställningen nämligen. Det verkar bli en stor händelse. Här i Orrefors
har de förberetts länge för att visa upp de bästa glasverken och jag tänkte att vi kunde gå dit så att
jag kan visa dig. Jag tror att du kommer tycka att de är otroliga glasverk.
Sedan tänkte jag att vi kanske kunde ta en tur till det nya Stadsbiblioteket. Jag har hört att det ska
vara fyllt med böcker från golv till tak och det ligger ju bara ett par gator från där vi växte upp. Kan
du tänka dig om det hade funnits när vi gick i skolan? Tydligen ska det också ha varit fasligt dyrt
det där bygget så vi måste nästan titta på det!
Nu till min viktigaste fråga: vem är denne unge herr Karlsson som du berättar om? Det låter onekligen romantiskt att se film på Stockholms tjusigaste biopalats tycker jag. Om han är chaufför åt
Sagers måste ni ju ses en hel del kan jag tänka mig. Min kära Ida, har du gått och blivit förälskad?

Hjärtliga hälsningar,
Asta

Lektion 4: Ida tar jobb på Sagerska palatset
Tema:
Idéströmningar under 1930-talet med fokus på utbildning och den funktionalistiska tanken om att
“fler skulle ha tillgång till mer.”

Material:
Elevernas anteckningsböcker
Artiklar och insändare om skolan
Kopia på avsnitt “2.2 Kunskaper” från “Övergripande mål och riktlinjer i Lgr11”
Samt foton på föremålen från Berättarministeriet.

Förberedelser:
• Fördjupa dig i skolans historia.
• Välj ut 1–3 artiklar om aktuell skolpolitik/skoldebatt idag och kopiera dessa till eleverna.
Se länktips på nästa sida.

Aktivitet:
Lärarlett textsamtal och gemensam tankekarta samt uppgift att skriva en debattartikel på temat
“Är skolan för alla?”.

Upplägg:
Dela ut elevernas anteckningsböcker och läs upp brev 2 från Idas väninna Asta. Påminn eleverna
om att anteckna vad brevet berättar för dem, och hur de tolkar innehållet. Håll textsamtalet kort för
att hinna lägga fokus på skrivövningen.
I brevet framgår det att Idas tidigare arbetsgivare har gått bort och att hon har fått en ny
anställning som kammarjungfru på Sagerska palatset. Brevet öppnar för diskussioner om de
olika samhällsklasserna som fanns under tidigt 1900-tal och hur livet kunde se ut för tjänstefolk,
men även för diskussion om de allmänna bibliotekens och biografernas intåg i samhället. Under
läsningen får vi också reda på att Ida och Asta har gått i skolan tillsammans som små. Brevet
ger på så vis flera ingångar till temat utbildning, folkbildning och kultur och den funktionalistiska
tanken om att “fler skulle ha tillgång till mer” som går att arbeta med i klassrummet.
Med hjälp av en tankekarta på tavlan kan du lista centrala delar i texten och det som eleverna
uppmärksammar under och efter högläsningen. Tänk på att leda in eleverna på att föremålen de
fick undersöka på Berättarministeriet kan ha en koppling till innehållet i brevet.

Förslag på frågor att ställa eleverna efter uppläsningen av brev 2 (Googla gärna tillsammans):
Vad har hänt Ida sedan det förra brevet?
Vad arbetar en kammarjungfru med?
Vem är Vera Sager och var bodde hon?
Vad var Stockholmsutställningen?
Hur länge har det funnits stadsbibliotek i Sverige? Och varför lät man bygga Stadsbiblioteket i
Stockholm vid den här tiden?
Vilka nya möjligheter öppnade sig för Ida Carlsson?
När började människor att gå på bio? Och vilka typer av filmer gick att se där?
Hur länge gick Asta och Ida i skolan?
Varför tror ni att de inte fortsatte studera?
Övning:
Vad har hänt med skolan fram till idag? Hur ser dagens diskussioner om skolan ut? Finns det
skillnader i världen på hur vi ser på utbildning? Om ja, hur skiljer de sig? Välj ut 1–3 artiklar om
aktuell skolpolitik och presentera dessa för eleverna, se källor nedan. Låt eleverna presentera sin
egen hållning gentemot skolpolitiken genom att låta dem skriva svar till de olika artikelförfattarna.
Länktips till artiklar om skolan:
- www.svd.se/om/skola--utbildning
- www.dn.se/om/skolan/
- www.skolvarlden.se/debatt
- www.lararnastidning.se/category/debatt/
-www.pedagogiskamagasinet.se/category/asikt-debatt/
Lärarmaterial för fördjupning om historik kring grundskolan:
- www.riksarkivet.se/grundskolan-infors
- www.matteusskolan.stockholm.se/historia
- www.lararnashistoria.se/theme/till_dagens_skola

Sagerska huset. Foto: Yngve Karlsson

Lektion 5: Idealbilder runt kvinnan & familjen
Tema:
Kärnfamiljens och äktenskapets påverkan på kvinnans valmöjligheter och hur vi påverkas av tidens
ideal.

Material:
Brev 3
Elevernas anteckningsböcker
Kopior på bilder ur Allers familjejournal

Förberedelser:
• Fördjupa dig i material för text- och bildanalys.

Aktivitet:
Lärarlett textsamtal, gemensam tankekarta samt text- och bildanalys.

Upplägg:
Dela ut elevernas anteckningsböcker och läs upp brev 3 från Asta till Ida. Be eleverna föra
noggranna anteckningar och påminn om vikten av att skriva ner tolkningar och idéer. Det framgår
i brevet att Ida har gift sig och fått en dotter, Ingrid. Ida är hemmafru medan Asta fortsätter arbeta
på glasbruket. I brevet får vi veta att Asta ser upp till Idas matlagningskunskaper och gärna vill
ta del av hennes recept och tips ifrån tidningen Allers. Brevet öppnar för en diskussion om olika
ideal samt om kvinnans valmöjligheter efter ett giftermål. I arbetet med tidningen Allers får
eleverna möta olika idealbilder av hemmafrun vilket öppnar för ett samtal om vilka idealbilder som
påverkade då och vilka som påverkar oss idag. Ställ frågor om brevet och visa sedan några sidor av
Allerstidningen. Låt eleverna göra en text- och bildanalys av varsitt uppslag i Allerstidningen. Som
stöd för bildanalysen kan du visa en film från UR Skola, se under förberedande material.
Samla ihop eleverna och be dem sedan göra en jämförande tolkning av idealbilderna i Allers och
bilder som sprids idag genom t.ex. sociala medier som Instagram.
Förslag på frågor att ställa till eleverna efter uppläsningen av brev 3:
Vilka idealbilder kan ni identifiera i brevet till Ida samt i Allers?
Hur tror ni att idealen påverkade människors livsval? T.ex. till valet att arbeta eller vara hemmafru.
Hur förändras en kvinnas liv efter äktenskapet i Sverige idag?
Hur skiljer det sig från hur det ser ut i andra länder?
Vilka är de typiska kvinno- och mansidealen idag och varför ser det ut så?
Hur skiljer de sig från 1930-talets ideal?
Om Allers var en källa till inspiration och idealskapande under 1930-talet, vilken är den motsvarande inspirations- och idealbanken idag? Och i vilka kanaler används idag?
Vilken roll spelar t.ex. influencers för unga konsumenter idag?

Frågor till textanalys:
Vem är textens mottagare?
Vem är avsändare?
Hur är texten uppbyggd? Består den av frågor, påståenden eller uppmaningar?
Finns det ord eller bilder i texten som du inte förstår?
Hur hänger rubriken och den övriga texten (brödtexten) ihop?
Vad har texten för budskap?
Vad har texten för syfte?
Hur samspelar text och bild?
Frågor till bildanalys:
Vad ser du på bilden?
Hur är bilden uppbyggd? (linjer, färger, ljus, perspektiv)
Hur tolkar du bilden? (Hur är stämningen? Vad ser du? Vad känner du inför bilden och varför känner du så?)
Vad har bilden för budskap?
Tycker du att bilden lyckas med att förmedla det tänkta budskapet?
Vad har bilden för syfte?
Tycker du att bilden uppfyller sitt syfte?
Hur skiljer sig bilden från de bilder som vi brukar se i dag?
Varför tror du att reklamen från 1930-talet ser ut som den gör?
Hur skiljer den sig från typisk reklam från vår tid?
Förberedande material eller material att använda under lektionen:
• Exempel på bildanalys från UR Skola:
- www.urskola.se/Produkter/197518-Orka-plugga-Att-skriva-bildanalys

Lektion 6: Kriget kommer!
Tema:
Sverige under krigsåren med fokus på personliga berättelser och hur skönlitteratur kan användas
för att förstå historiska skeenden.

Material:
Brev 4
Elevernas anteckningsböcker
Utdrag av skönlitterära texter
Foton på föremålen från Berättarministeriet

Förberedelser:
•
•

Välj ut skönlitterära texter som berör människors livsvillkor i Sverige under krigsåren. Förslag
på texter finns som bilagor.
Ta ställning till om du vill använda dig av annat material för att öka elevernas förståelse för de
skeenden som beskrivs i brev 4.

Aktivitet:
Lärarlett textsamtal och gemensam tankekarta. Den gemensamma inledningen följs av gemensam
eller individuell läsning av skönlitteratur kopplat till andra världskriget.

Upplägg:
Eleverna antecknar i sina anteckningsböcker under uppläsningen av brev 4, där eleverna snart
förstår att Andra världskriget precis har brutit ut. I brevet refererar Asta till vännernas tidigare
erfarenheter av världskrig och hungerkravallerna som då bröt ut vid bristen av mat. De oroar
sig också för om deras män kommer att bli inkallade till armén. I brevet får vi även reda på att
Idas son Gösta har dött, vilket blir en ingång till att lyfta den höga barnadödligheten i början av
1900-talet och hur det inte fanns samma möjligheter till näringsrik kost eller adekvat sjukvård.
Bland föremålen eleverna fick undersöka på Berättarministeriet finns ransoneringskort som vittnar
om dåtidens brist på matvaror.
Historiedetektiverna fokuserar inte på världskrigen men lektionen kan ge dig en uppfattning om
elevernas förkunskaper om världskrigen eller hur mycket de minns från tidigare lektionstillfällen.
Istället för faktatexter kan ni under det här lektionstillfället arbeta med människors livsvillkor under
krigsåren 1939–1945, genom skönlitterära verk eller personliga dagböcker. Du kan även välja att
använda radiosändningar och tal för att komplettera händelserna som beskrivs i brev 4.

Reflekterande frågor att ställa till eleverna vid läsningen av skönlitterära texter:
Vad kan vi lära om olika historiska händelser från fiktion?
Går det att lära sig historia från skönlitteratur?
Vad tycker du är enklast att lära dig av - skönlitterära böcker, faktaböcker eller både och?
Vilka källor går det att lita på?
Vad behöver man tänka på vid läsning av faktaböcker kontra skönlitterära texter eller personliga
berättelser?
Vad betyder människors vittnesmål för hur vi lär oss om historiska händelser?
Vad händer när det inte längre finns någon som kan vittna om en händelse?
Vad händer till exempel när den sista överlevaren av Förintelsen inte längre lever?
Vems personliga skildringar blir synliga?
Tips på skönlitterära och personliga texter att använda, se utdrag:
En ö i havet (Annika Thor)
Havets djup (Annika Thor)
Astrid Lindgrens krigsdagböcker 1939–1945
Andra förslag på texter om människors livsvillkor under Andra världskriget:
En liten kärlekssång (Michelle Magorian)
Anne Franks dagbok
Förslag på annat material för att öka elevernas förståelse av de skeenden som beskrivs i brev 4:
• Radioinslag på Sveriges radio 1 september 1939
- https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=5947206
- https://www.dn.se/arkiv/kultur/stockholm-den-1-september-1939-nar-kriget-kom-hit/

Ransoneringskort löses ut. Foto: Aftonbladet

Brev 3
Avsändare: 								Adresserat till:
Fröken Asta Bäckström 						
Fru Ida Karlsson
Fästampen 								Strindbergsgatan 56
Silversparregatan 17 							115 53 Stockholm
380 40 Orrefors 						
							
									
1936 den 3 Mars
Kära Ida,
Gratulationer till lilla Ingrid!
Tänk vad livet går fort. Det var inte så länge sedan som vi själva var barn. Det känns som om någon
knäppte med fingrarna och så var vi plötsligt tjugofem år. Du gift och med ett barn och jag med
fästman. Hade någon berättat det för oss när vi var fjorton hade vi fnissat så vi trillat omkull. Vad vi
brukade fnissa mycket när vi satt på skolgården och hittade på alla de där historierna.
Tack så väldigt mycket för födelsedagskortet ni skickade. Av Karin fick jag de där små kopparna
med guldkant som jag så gärna ville ha. Jag tycker dom är urtjusiga. Det är precis samma som ni
fick av fru Vera Sager i bröllopsgåva, fast hon slog ju på stort och skickade hela servisen!
Jag kommer mer än gärna på kaffe och tårta när jag är i Stockholm. Jag hoppas att min Carl också
kan få ledigt en fredag så att vi båda kan komma upp och hälsa på er. Jag vill så gärna att du ska
få träffa honom.
Hinner du med alla bestyr hemma sedan Ingrid föddes? Jag har själv funderat på det där med att
bli hemmafru om jag gifter mig men jag tror inte att vi har råd och dessutom vet jag inte hur man
gör annat än att jobba på bruket.
Jag har bara bläddrat i Allers men jag tar gärna något gammalt nummer av dig när vi ses. Jag är ju
inte så flink på det där med matlagning som du så finns det några bra recept där är det inte mig
emot. Du får gärna skicka receptet på aladåb och den där ryska kolatårtan som fru Vera Sager bjöd
på. Flickorna kommer bli alldeles tokiga om jag bjuder på samma tårta som fru Sager på kalaset
här i Orrefors!
Hjärtliga hälsningar,
Asta

Brev 4
Avsändare: 								Adresserat till:
Fru Asta Lindvall (f.d Bäckström) 					
Fru Ida Karlsson
Backabyggningen 							Strindbergsgatan 56
Silversparregatan 17 							115 53 Stockholm
380 40 Orrefors 						
							
									
1939 den 5 september
Min allra käraste Ida,

Så förfärligt är detta att jag inte vet vilka ord jag ska använda. Jag satt som klistrad vid radion efter
jobbet och lyssnade tillsammans med mina rumskamrater. Vi sa inte ett ord till varandra. När nyheten om kriget väl kom så ville jag helst stänga av den och inte höra mer. Men det kunde jag förstås
inte. Nästa dag på bruket var det en dyster och tung stämning. Ingen pratade särskilt mycket och
till och med himlen verkade ledsen för den var alldeles grå och blek ovanför oss.
Jag är orolig för hur det ska bli här nu, både med jobb och med allt annat. Du om någon minns ju
hur vi hade det under kriget när vi var små. Inte ens en potatis kunde man få tag på till slut. Och
våra arma föräldrar som klippte och sparade in med de där ransoneringskorten för att mätta våra
magar. Jag minns en dag när jag mötte dig och din mor. Ni var alldeles likbleka båda två. Jag tror
att ni hade varit med vid något stort upplopp där kvinnor och män från vårt kvarter hade deltagit.
Folk var så desperata och hungriga, minns du? Det var därför de gav sig ut för att demonstrera. Jag
hoppas verkligen vi slipper hamna där igen, för dina barns skull, och för vår egen förstås.
Jag har i alla fall bunkrat en del varor. Jag är ju så löjligt förtjust i cacao så det har jag köpt på mig
ett par burkar av. Vi kanske kan byta med varandra? Du får cacao om jag får lite av ditt kaffe när vi
blir hemskt sugna? Oroa dig inte. Jag ska inte skvallra om din kaffegömma!
Tror du att Nils kommer att bli inkallad? Min Carl måste iväg redan om en månad. Usch, jag förfäras av tanken att jag ska sitta här och vänta på kriget i Orrefors alldeles ensam. Och jag tänker
mycket på hur det måste vara för dig och Nils som haft ett så tungt år. Först förlora lilla Gösta och
nu detta. Tänk att världen kan vara så grym. Jag önskar att jag var i Stockholm så att du och jag
kunde ses min kära vän.

Hjärtliga hälsningar,
Asta

Utdrag: En ö i havet, Annika Thor (Bonnier Carlsen)

Eftersom hon är sjuk låter tant Märta henne sova så länge hon vill. En morgon har tant
Märta redan gett sig iväg till affären när Steffi vaknar. Barfota tassar hon ner för trappan i sitt långa nattlinne.
Morgonsolen kastar sneda strålar genom fönstret i rummet. Steffi knäpper på radion och
skruvar upp volymen så att musiken ska höras ut i köket. Hon skär ett par limpskivor
och tar fram smörasken och tillbringaren med mjölk ur skafferiet.
Mitt i en sång tystnar musiken. Ett skrapande ljud hörs, och sedan en allvarlig röst:
– Extra nyhetsutsändning från TT. Tyskland har inlett militära aktioner mot Norge och
Danmark. I Osloradion meddelades i morse att tyska trupper landsatts i norska hamnar
klockan tre natten till i dag. Tyska styrkor befinner sig för närvarande i Oslofjorden...
Steffi står som en staty mitt på köksgolvet med tillbringaren i ena handen och smörasken
i den andra.
Det är inte långt till Oslo. Om tyskarna krigar mot Danmark och Norge, då kan det lika
gärna vara Sveriges tur när som helst.
När tant Märta kommer hem sitter Steffi uppkrupen på en stol med fötterna indragna i
nattlinnet. Frukosten står orörd på köksbordet. Nyheterna är slut, men radion står fortfarande på. I vanliga fall skulle tant Märta genast stängt av den och grälat på Steffi för att
hon spelat musik, men nu säger hon bara:
– Har du hört det?
– Ja.
– Jag hörde det på posten, säger tant Märta. Det är förskräckligt. Förskräckligt.
Radion får stå på hela dagen. Steffi sitter i rummet insvept i en filt. För varje nyhetssändning är det fler norska städer som fallit i tyskarnas händer. - På grund av minfaran
varnas svenska fiskare för att gå ut i Skagerrak och eventuellt även Kattegatt, meddelar
en knastrig röst mitt på dagen.
Diana är ute på storsjöfiske, någonstans på Skagerrak. Farbror Evert och de andra väntas inte hem förrän i övermorgon.
– Farbror Evert..., säger Steffi.
– Oroa dig inte, säger tant Märta strävt, men hon knyter händerna så knogarna vitnar.
Just som nyhetsuppläsaren berättar att det pågår strider mellan tyska och engelska
krigsfartyg utanför norska kusten, ringer telefonen.
– … kraftig storm, havet är upprört..., säger radiorösten.

De ser på varandra. Steffi förstår att tant Märta tänker på samma sak som hon själv: om
något har hänt farbror Evert. Tant Märta reser sig och lyfter telefonluren.
– Hallå?
Hon lyssnar ett ögonblick och räcker luren till Steffi.
– Det är till dig.
Steffi andas ut. - Hallå? Säger hon in i den svarta bakelitluren. Först hörs bara en snyftning, sedan Nellis röst.
– Steffi?
– Ja?
– Jag är så rädd. Tror du att de kommer hit?
– Jag vet inte. Jag är också rädd.
– Får jag komma till dig?
– Vänta, jag måste fråga.
Tant Märta har inget emot att Nelli kommer. Tant Alma och småbarnen följer med Nelli.
Tant Alma verkar orolig. Hon och tant Märta talar halvviskande med varandra.
– … gått in i någon hamn...
– … kanske över radion...
Klockan fem meddelar nyhetsuppläsaren att tyskarna tagit över posthuset och polishuset
i Oslo och landat med flyg i södra Norge. Då stänger tant Märta av radion och säger:
– Jag lagar middag. Man måste ju ändå äta. Ni kan stanna över natten, om ni vill.
De bäddar åt tant Alma och småbarnen i gästrummet. Nelli får ligga på en madrass på
golvet i Steffis rum. Det är första gången på nästan åtta månader som de sover i samma
rum.
– Steffi? Viskar Nelli när de har släckt ljuset.
– Mmm?
– Får jag ligga i din säng?
– Jag är förkyld. Du blir smittad.
– Det gör inget.
Nelli kryper ner till Steffi i sängen. Hennes fötter är iskalla mot Steffis ben. Steffi kramar
henne.
– Om de kommer hit, vad ska vi göra då? Frågar Nelli.
– Då åker vi någon annanstans, säger Steffi.
– Vart då?
– Till... till Portugal.

Fortsättning

– Portugal, säger Nelli. Där är det varmt, är det inte? Ingen snö?
– Nej säger Steffi. Bara sandstränder och palmer.
– Det sa du att det skulle vara här också, påminner Nelli henne.
– Jag vet. Jag tog fel.
– Får mamma och pappa också komma dit?
– Jag vet inte, säger Steffi. Sov nu.
Nelli tystnar och vänder på sig i sängen. Steffi tror att hon har somnat, när hon hör hennes röst i mörkret:
– Steffi? Tänk om kriget håller på så länge så mamma och pappa inte känner igen oss när
det är slut?
– De känner igen oss, säger Steffi. Även om kriget håller på i flera år. Det är jag säker
på.
De somnar tätt intill varandra. Som när de var små, i barnkammaren hemma.
											(s. 105–106)

Utdrag: Havets djup, Annika Thor (Bonnier Carlsen)

Steffi låser upp dörren med nyckeln som hon och Maj delar. Britten har en egen, men de
yngre syskonen får hållas ute tills Maj och Steffi kommit från skolan eller deras mamma
från städningen, om hon blivit klar tidigt.
På dörrmattan i hallen ligger ett gulaktigt brevkort. Steffi plockar upp det. Hon behöver inte titta på det för att veta vad det är.
Tidigt i höstas slutade breven från föräldrarna i Wien att komma. På flera månader
hörde varken Steffi eller Nelli någonting från dem. Oron satt som en malande värk i Steffis mellangärde, dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad.
Till slut kom ett kort, likadant som det hon håller i handen nu. Det kom från Theresienstadt, ett läger i Theckoslovakien, nära Prag. Där har tyskarna samlat tusentals judar;
män och kvinnor och barn, från Wien och Berlin, Hamburg och Prag. Där skulle Steffi och
Nelli själva ha varit nu, om inte mamma och pappa skickat iväg dem till Sverige i tid.
Korten från Theresienstadt ser alltid likadana ut. Enkla brevkort utan kuvert. Texten
är kortfattad. Steffi har räknat orden – alltid trettio ord, förutom datum och namnteckningen. Kanske får man inte skriva mer, tänker hon. Inte underligt att det tar minst en
månad för posten att komma fram, ibland ännu längre.
I ett av de första korten bad pappa Steffi att försöka skicka matpaket. Han förklarade
inte vad de behövde, men tant Märta hjälpte Steffi att fylla en kartong med konserver,
torkad frukt, havregryn och grovt, hållbart bröd. Nu packar de ett matpaket varje gång
Steffi är hemma på ön. Tant Märta betalar hälften av maten, resten tar Steffi av sina
fickpengar och av det hon tjänade när hon jobbade som blomsterbud veckan före jul. I
vintras packade tant Märta ner varma, hemstickade sockor, vantar och halsdukar. Ibland
händer det att Majs mamma, tant Tyra, sticker åt Steffi en burk konserverad mjölk eller
ett paket russin och ber henne skicka med det i nästa paket.
Maj förstår också genast att kortet är från Steffis föräldrar. Hon sätter ner Ninni på
golvet och tar kassen med matvarorna från Steffi.
Gå in i rummet du, säger hon. Jag tar hand om ungarna och maten.
Hon försvinner ut i köket med Ninni i släptåg. Gunnel står kvar i hallen och tittar på
Steffi medan hon hänger av sig kappan.
Gunnel! ropar Maj från köket. Kom hit och låt Steffi vara ifred!
Gunnel släntrar motvilligt ut i köket. Steffi går med kortet i handen in i sovrummet, som
hon delar med Maj, Britten och Gunnel. Majs föräldrar sover med Ninni i stora rummet
och elvaåringarna Kurre och Olle i kökssoffan. Erik har sin sovplats i badrummet, på den
plats där badkaret skulle stå. Badkar går inte att skaffa nu när det är krig. De ska sättas
in efter kriget, har hyresvärden lovat.

Fortsättning

Hon sätter sig på den ena undersängen, den som är hennes, och läser:

Theresienstadt 13 mars 1943
Älskling!
Tack för paketet! Hälsa tant Märta och tacka. Er omtanke betyder allt för oss. Tänk dig, jag
ska sjunga Nattens drottning i ”Trollflöjten” – en operauppsättning här i lägret!
Kyssar,
Mamma.

Trettio ord. Så lite det är. Hon kan se framför sig hur mamma skriver en kladd med blyerts, stryker och ändrar för att det hon vill säga ska få rum. Kanske ändrade hon Käraste
Steffi till Älskling och sparade på så sätt ett ord. Kanske avstod hon från att lägga till
ordet hjärtligt när hon bad Steffi tacka tant Märta. Men det lilla utropet Tänk dig! kunde
hon inte avhålla sig från. Och vad menar hon egentligen? Ska de spela opera i lägret? Är
det möjligt?
Nattens drottning har alltid varit mammas drömroll. Hon hann aldrig göra den innan
hon slutade vid Operan. Hon var för ung för rollen, sa hon. Men de såg Trollflöjten tillsammans en gång, hela familjen, innan tyskarna kom.
Kanske är det inte så förfärligt i Theresienstadt ändå? En plats där man kan spela och
sjunga Mozarts musik kan väl inte vara så hemsk?
Steffi vrider och vänder på det lilla kortet, som om hon skulle kunna avlocka det något
mer än de trettio orden. En visning, några toner, ett svar.
Hon förs tillbaka till verkligheten av oväsen från köket. Ninni har slagit sig, och Maj
grälar på Gunnel som inte kan passa sin lillasyster medan Maj lagar maten.
Steffi reser sig. Hon vill gärna hjälpa till så mycket hon kan med hushållsarbetet hemma hos Maj. Det är det minsta hon kan göra i gengäld för att hon får bo där. Visserligen
får Majs föräldrar pengar från flyktinghjälpkommitén som ersättning för mat, husrum
och fickpengar. Men det är ändå inte så lätt för dem att ha henne där. Redan utan henne
är de nio personer. Och trots att lägenheten i Sandarna är större än deras förra på Kaptensgatan är det trångt.
Under sommaren när Steffi är på ön tar tant Märta hand om pengarna. Det som blir
över när hon dragit av för mat och fickpengar sätter hon in på en postsparbanksbok i
Steffis namn.
Dem ska du ha för framtiden, säger tant Märta.

Framtiden. Förr låg den som en oändlig räcka av dagar framför henne. En väg genom ett
öppet landskap, inte spikrakt utstakad, men möjlig att se och följa. Nu ser hon inte vägen
framför sig. Hon går som i dimma, ett försiktigt steg i taget.
Någon gång måste dimman lätta. Någon gång måste kriget ta slut.
										Kapitel 2, s. 8-11

Utdrag ur: Krigsdagböckerna 1939–1945,
Astrid Lindgren (Salikon Förlag)

1 september 1939
O! Idag började kriget. Ingen ville tro det. Igår eftermiddag satt Elsa Gullander och jag i
Vasaparken och barnen sprang och lekte runt omkring oss och vi skällde i all gemytlighet
på Hitler och kom överens om att det nog inte skulle bli krig – och idag!
Tyskarna har bombaderat flera polska städer tidigt i morse och tränger in i Polen på alla
håll. Jag har i det längsta undvikit all hamstring men idag har jag köpt lite cacao, lite té,
lite såpa och en del annat.
En beklämning som är fruktansvärd ligger över allt och alla. Radion meddelar nyheter
med jämna mellanrum hela dan. Många värnpliktiga inkallas. Förbud mot privat bilkörning har utfärdats. Gud hjälpe vår arma av vanvett slagna planet!
											(s. 19)
21 maj 1940
Idag fyllde Karin sex år. Idag nådde tyskarna fram till engelska kanalen. Och idag kom
sommaren, underbart, smärtsamt ljuv att skåda och förnimma. Det har verkligen luktat
sommar idag, hela luften är full av doft och den ljusa grönskan på träden är sagolik.
För första gången i Karins liv har hennes fader icke varit hemma på hennes födelsedag. Alla permissioner drogs in i lördags kväll, fast Sture av nåd fick stanna hemma till
söndag eftermiddag, då han drog iväg i vårregnet. Sen dess har han inte legat hemma
utan skall ligga ute i tält i 14 dar. D.v.s. det övriga kompaniet; Sture har givetvis ordnat
så han får ligga inomhus.
Det är permissionsförbud över hela landet, och anledningen lär vara att tyskarna begärt genommarsch och att tyska flottan ångade upp genom Öresund. Alla militärer, som
anträffades på gator och nöjeslokaler i lördags kväll, fick av polisen order att de sig av till
sina förläggare.
Gud give att världen ser annorlunda ut när Karin fyller år nästa gång! Hon fick saftservis, regncape och underkläder åt sin docka Margareta, en liten docka i en stol, tårta,
pengar av mormor och morfar och farmor, en liten docka med dockvagn av Anders, silversked och choklad av Matte och Elsa-Lena, godis av Pelle Dieden och Linnea. Så hon var
mycket nöjd. Anders och Matte med mammor voro här.
På kvällen var jag ute hos Anne-Marie och Stellan. Vi promenerade runt Stora Essingen i fullmånens sken och med doft av lindblom och knoppande hägg i våra näsor. Ljuvligt,
ljuvligt! Men tyskarna går framåt i ilmarscher; inget kan hejda dem.
											(s. 50–51)

27 mars 1941
Igår eller om det var i förrgår anslöt sig Jugoslaviens regering till Axeln – och idag står
det med stora bokstäver i Aftontidningarna, att den unge kung Peter tagit hand om makten, prins Paul har flytt och regeringen har störtats. Det jugoslaviska folket jublar – för
di vill inte gå med Tyskland. Nu får man se, vad detta kommer att innebära. Sannolikt
blir det väl krig mellan Tyskland och Jugoslavien. Turkiet står fortfarande utanför – och
hejar på Grekland. Det ska bli oerhört intressant att följa den vidare utvecklingen på Balkan. Rumänien och Bulgarien äro Tysklands lydiga redskap – det är verkligen underbart
att Jugoslavien vägrar i vändningen.
Här i Norden är det väl fortfarande kritiskt, kan jag tro. Per Albin har hållit ett lugnande tal i radio, som väl haft motsatt verkan. Av militärbreven lär ha framgått (jag hörde det idag, fast jag inte fått bekräftelse på det) att det skulle kommit en tysk armerad
handelsflotta och lagt sig inom 3-milsgränsen vid Gotland, som blivit milt men bestämt
ivägmotad av svenska flottan.
Ett ytterst sorgligt judebrev, ett tidsdokument i sitt slag, hade jag idag. En jude som
nyligen kommit till Sverige, skrev till en rasfrände i Finland och berättade om förflyttningen av judar från Wien till Polen. Jag tror, det var 1.000 judar om dagen som tvångsförflyttades till Polen under de mest gräsliga förhållanden. Det kommer någon sorts
anmaning med posten, och så får vederbörande ge sig iväg medförande en ytterst liten
peningsumma och litet gepäck. Förhållandena under dagarna före transporten, under
transporten och efter ankomsten till Polen var sådana, att brevskrivaren inte ville skildra dem. Han hade själv en broder bland de olyckliga. Det är tydligen Hitlers mening att
göra Polen till ett enda stort ghetto, där de stackars judarna får omkomma av hunger
och snusk. Det finns till exempel inte ens möjligheter för dem att tvätta sig. Stackars
arma folk! Ska inte Israels gud snart ingripa? Hur kan Hitler tro, att man får hantera
sina medmänniskor så där? Sture träffade en norrman igår, som fullt och fast trodde, att
det inom ett par månader skulle bli ett sammanbrott i Tyskland. Men det är väl bara en
önskedröm.
											(s 92–93)
11 oktober 1941
I morgon är det sista dan vi får äta wienerbröd och en del andra sorts bakverk med ”inkavlat matfett”. Jag har visst inte antecknat något om äggransoneringen, som blev för en
tid sen, 7–8 ägg per person och månad. Heldigvis har jag bra många inlagda, men till ett
annat år, om kriget varar!
Min älskade dotter har börjat skolan denna höst. Just nu har jag mina perser med
henne; hon är ovänlig och olydig och åbäkar sig på alla sätt. Måtte hon ändra sig snart.
											(s. 105–106)

Lektion 7: Kultur för alla?
Tema:
Utökad tillgång till kultur.

Material:
Brev 5
Elevernas anteckningsböcker

Förberedelser:
•
•

Fördjupa dig i ungdomskulturen under 1940- och 1950-talet och vilka musikstilar som blev
populära i Sverige vid den här tiden.
Förbered också diskussion för att tala om begreppet kultur.

Aktivitet:
Lärarlett textsamtal och gemensam tankekarta, samt diskussion.
I brev 5 har Andra världskriget nått sitt slut och Asta berättar för Ida hur de skålar i sherry under
firandet av att kriget är över. I brevet får vi ta del av Idas förlust av sin mamma, men även att Ingrid
planerar att fortsätta studera vilket för den här tiden är ovanligt för kvinnor. Asta börjar fundera på
att vidareutbilda sig och har hört att ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, erbjuder kvällskurser.
I brevet återkommer temat utbildning och tillgång till kultur vilket återkopplar till lektion 3. Efter
andra världskrigets slut kom svensk kultur att bli mer och mer influerad av den amerikanska
kulturen. I och med den stärkta ekonomin fick fler och fler människor ekonomisk tillgång till
olika former av kulturupplevelser. Jazzen kom starkt i Sverige, och följdes därefter under 50och 60-talet av rocken. En ny ungdomskultur etablerades snabbt vilket skapade en ny syn på
ungdomar som grupp.
Förslag på frågor att ställa eleverna efter uppläsningen av brev 5:
Vad har hänt sedan förra brevet? Hur tror du att Ida och Asta känner för freden?
Hur påverkas kvinnorna av att kriget är över?
Hur gammal är Ingrid nu? Vad ska hon studera?
Vad tror du det är för kvällskurs som Astas syster Karin har gått?
Vad är ABF och vad tror du att det innebär för kvinnor?
Vad är Nalen, och vem är Duke Ellington? Vad hade svenskarna lyssnat på innan jazzens intåg?
Diskussionsfrågor på temat ungdomskultur:
Vad karaktäriserar en ungdom? Hur länge är man en ungdom?
På 1940-talet gör jazzen intåg i Sverige. Vilka musikstilar blev populära bland ungdomar under de
efterföljande årtiondena? 1950-talet, 1960-talet, 1970-talet etc.
Hur tror du att framtidens ungdomar kommer utmärka sig? (klädstil, fritidsintressen, musikstil)
Hur skiljer det sig att vara ung idag jämfört med på Idas tid? Är det lättare eller svårare att vara
ung idag? Vilket utbud av kultur finns idag jämfört med då?

Övning:
Dela in eleverna i fyra grupper och presentera upplägget: Om Ingrid skulle resa i tiden och hamna i
deras skola, vad skulle eleverna behöva berätta för Ingrid, som skiljer sig från 1945? Dela ut en av
följande fokuspunkter till varje grupp:
•
•
•
•

Relationer
Utbildningsmöjligheter
Rättigheter
Möjligheter att se världen

Låt eleverna diskutera sin fråga en stund i sina grupper och därefter presentera för resten av klassen.
Förberedande lärarmaterial:
• Journalfilm från Nalen 1945:
- https://www.oppetarkiv.se/video/1806966/journalfilm-jitterbug-pa-nalen
• Boken Rock pretty baby! - tonårsrevolten i 50-talets Sverige (Sten Berglind)

Duke Ellington, Konserthuset 1950. Foto: Gunnar Lantz

Brev 5
Avsändare: 								Adresserat till:
Fru Asta Lindvall (f.d Bäckström) 					
Fru Ida Karlsson
Backabyggningen 							Strindbergsgatan 56
Silversparregatan 17 							115 53 Stockholm
380 40 Orrefors 						
							
									
1945 den 20 maj

Min allra käraste Ida!

Ruset har ännu inte lagt sig från fredsdagen! När jag blundar hör jag bara jublet på Kungsgatan
som dånade i våra öron och smaken av Sherryn vi drack när vi kom hem till er efter firandet. Jag är
innerligt glad att jag fick dela den stunden med dig. Tänk så lätt det plötsligt känns alltsammans.
Kanske slipper vi de där hemska kaffesubstitutreklamerna nu också... Jag minns i och för sig
knappt smaken av riktigt kaffe. Vet du, det första vi ska göra när jag flyttat till Stockholm är att gå
på kondis och köpa en kopp kaffe och en riktigt smörig bakelse!
Jag förstår verkligen att det känns tungt att din mor inte fick uppleva freden. Det är inte rättvist.
Min egen gamla mor, som du ju vet är sjuk, slog klackarna i taket när hon fick reda på att det var
fred. Jag tror visst hon fick i sig ett glas Sherry hon med.
Det gläder mig att Ingrid tycker så mycket om skolan och vill fortsätta. Tänk att hon kan studera hur
mycket hon vill, och vad hon vill! Besöker ni ofta stadsbiblioteket? Jag planerar att gå dit så mycket
jag hinner när jag flyttar till Stockholm. Det var så länge sedan jag hade tid för att läsa. Jag har rent
utav börjat fundera på om jag kanske kan vidareutbilda mig på något sätt. Jag har hört att det ska
finnas kvällskurser som man kan gå och där många kvinnor deltar. Min syster Karin gick en hos
ABF och var mycket nöjd.
Konserten på Nalen låter fantastisk. Jag tror liksom du att jazzen är här för att stanna. Har du
någon skiva med Duke Ellington hemma? Carl och jag har bestämt att vi ska införskaffa en
grammofonspelare när vi har flyttat till Stockholm och vi kanske kan lyssna på skivan när vi ses?

Hjärtliga hälsningar,
Asta

Brev 6
Avsändare: 								Adresserat till:
Fru Asta Lindvall (f.d Bäckström) 					
Fru Ida Karlsson
Tavastgatan 11 							Ångermannagatan 162
118 24 Stockholm 							162 64 Vällingby
						
							
									
1954 den 10 juni

Käraste Ida,

Mina varmaste gratulationer till Ingrid och hennes examen. Tänk att din dotter har fått denna
fantastiska möjlighet att bilda sig. Det känns plötsligt väldigt länge sedan som vi var små och gick
i skolan, tycker du inte? På min ABF-kurs påminde en kurskamrat mig om att vi kvinnor inte ens
hade rösträtt när vi var små. Det hade jag nästan glömt. Och nu tar din dotter examen från gymnasiet och ska vidare till universitetet. Jag blir riktigt rörd av den tanken.
Hur trivs ni i Vällingby? Allt jag har hört är att det ska vara något helt nytt och väldigt modernt. Det
är något annat än vad man kan kalla vår lägenhet på Södermalm. Det påminner nästan om Sibirien här. Dass på gården, råttor i trappuppgången och stökiga grannar. Jag hoppas att Carl och jag
också kan flytta till något annat område snart. Men glad är jag trots allt att bo i Stockholm igen.
Fast just nu är jag ju på resande fot. Det är fantastiskt att både jag och Carl kan få ledigt en hel
vecka från våra jobb. Just nu är vi hos hans syster i Småland och sedan ska vi till några vänner
som bor kvar i närheten av Orrefors.
Jag ser fram emot att få fira Ingrid och att besöka dig i Vällingby när jag kommer hem. Jag tar med
mig en inflyttningsgåva från bruket.

Hjärtliga hälsningar,
Asta

Lektion 8: Framväxten av förorten
Tema:
Bostadspolitik.

Aktivitet:
Lärarlett textsamtal med gemensam tankekarta, diskussion samt utflykt i det egna närområdet.

Material:
Brev 6
Elevernas anteckningsböcker
Broschyr för ABC-staden Råcksta-Vällingby.

Förberedelser:
•
•

Fördjupa dig i bostadspolitiken under mitten av 1950-talet. Som stöd finns material från
Stockholmskällan.
Kontaktvägar till stadens stadsplaneringskontor dit eleverna kan vända sig om de har
synpunkter på sitt närområde.

I brevet skriver Asta och gratulerar Ingrid till hennes examen och berör kort att kvinnor inte ens
hade rösträtt då Ida och Asta var små. Fortsättningsvis handlar brevet om det nya moderna
Sverige, med ABC-staden Vällingby som Ida med familj har flyttat till. Asta och hennes make har nu
flyttat upp till det “gamla” Stockholm och bor i en lägenhet på Södermalm som är i mycket dåligt
skick. Asta berör också de nya semesterbestämmelserna som möjliggör resande för Asta och
hennes make.
Steg 1:
Lektionen inleds med ett lärarlett textsamtal där du ställer frågor om innehållet. Temat för
lektionen är framväxten av förorten. Vällingby framställs som nytt och modernt i brevet, medan
Astas nya lägenhet på Södermalm har dålig standard. Vad händer i städerna under den här tiden?
Och vad är en förort?
Förslag på frågor att ställa eleverna efter uppläsningen av brev 6:
Ingrid har tagit examen från gymnasiet. Hur vanligt var det att unga genomförde gymnasiet?
Vilken roll spelade kön och klass för vilka som tog examen?
Ida verkar ha flyttat till Vällingby, vilket framstår som modernt medan Södermalm beskrivs av Asta
som smutsigt och stökigt. Vad händer med bostäder i och omkring städerna?
Var vill människor i Stockholm bo i mitten av 1950-talet?
Vilken standard har bostäderna under den här tiden?
Asta och Carl har en veckas semester och tillbringar den på resa i Sverige. När blev det vanligt med
semester i Sverige?
Och hur tror du att människorna väljer att tillbringa semestern?

Steg 2:
Introducera begreppet ABC-stad och satellitstäder samt det senare s.k. miljonprogrammet.
Tunnelbana och spårväg skapade bättre förutsättningar för att arbeta och bo på olika platser.
Diskutera i helgrupp: vad var tanken bakom ABC-städerna och det senare miljonprogrammet? Och
hur blev det?
Steg 3:
Fråga eleverna om deras eget närområde. Låt dem fundera över hur området kring skolan ser ut
genom att försöka besvara följande frågor:
Hur ser byggnaderna ut?
Finns det många företag, affärer eller andra arbetstillfällen i området?
Vad finns det för mötesplatser? (parker, torg, gårdar etc.)
Finns det några andra gemensamma mötesplatser? (Folkets hus, bibliotek, ABF etc.)
Finns det ungdomsgårdar? Platser för barn och unga att umgås på? Finns det mötesplatser för
äldre och pensionärer?
Finns det platser att motionera eller utöva idrott på?
Vilka möjligheter finns det att åka med kollektivtrafik?
Finns det många parkeringsplatser?
Frågor när eleverna är tillbaka i klassrummet:
Hur kan jag gå till väga om jag vill förändra något i mitt närområde?
Vid behov kan du som lärare i slutet av lektionen visa olika kontaktvägar där eleverna kan
nå stadsdelsförvaltningen om de vill gå vidare med synpunkter och önskemål angående sitt
närområde.
Förberedande lärarmaterial:
- https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/staden-vaxer/tunnelbana-barnrikehus-och-abc-stad/
- https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/staden-vaxer/miljonprogrammet/
Extra material:
• Om Vällingby
- https://mitti.se/nyheter/bostad/nio-byggen-som-forandrade-stockholm/
• Bostadsbristen genom tiderna
- https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/bostadsbristen-genom-tiderna

Lektion 9: Sammanfattning av breven
Tema:
Summering av det eleverna har lärt sig om 1900-talets Sverige och Idas liv.

Material:
Vykort 7 och brev 8 samt
Kopior av samtliga brev
Brev med inbjudan från Berättarministeriet
Elevernas anteckningsböcker
Foton på resebroschyr och Zoo-biljetter från Gran Canaria.

Aktivitet:
Uppläsning av brev från Berättarministeriet, sammanfatta arbetet och skapa en tidslinje över
viktiga händelser under 1900-talet som måste ha påverkat Idas liv genom en gemensam tidslinje.
I vykortet får vi reda på att Asta är på chartersemester på Mallorca. Nu exploderar flygresorna och
utbudet av charterresor gör att människor som Ida och Asta från medelklassen har råd att åka på
solresor. I brevet får eleverna också veta att de båda vännernas makar har gått bort. Gemensamt
textsamtal med tankekarta.
I brevet framkommer att Ida är på landet och passar barnbarnet Nilla. Brevet är skickat 1970 och
Ida är nu 59 år.

Upplägg:
Läs upp det sista av Idas brev och ha ett gemensamt textsamtal samt tankekarta.
Förslag på frågor att ställa till eleverna:
Vad har hänt i Idas liv sedan förra brevet?
Hur har Idas ekonomiska situation förändrats sedan det första brevet?
Hur ser Ingrids livssituation ut? Hur vanligt var det att en kvinna arbetade och hade barn på
1970-talet? På vilket sätt har synen på kvinnan som självständig individ förändrats?
Hur har tillgängligheten till kultur förändrats?
Hur har tillgängligheten till utbildning utvecklats?
Vilka är de viktigaste förändringarna i samhället som skett under Idas livstid?
Vilka svårigheter har Ida gått igenom?
Skulle du säga att Idas liv har blivit bättre eller sämre?
Hur tror ni att Idas liv ser ut nu? Hon är 59 år och mormor.

Ställ frågor till eleverna som låter dem spegla sig i Idas liv för att bättre reflektera över sina
egna liv:
Vilka förutsättningar har eleverna själva?
Vilka politiska förändringar tycker eleverna att det behövs för att de ska kunna påverka sin
livssituation? Behövs det förändringar i idéer och normer?
Efter textsamtalet visar du eleverna att det även har kommit ett brev adresserat till klassen och
läser upp det högt för klassen. Det är från medarbetarna på Berättarministeriet som är nyfikna på
hur arbetet har gått i klassrummet. Eleverna bjuds in till ett nytt besök där de får chans att dela
med sig av sina nyfunna insikter i arbetet med Ida Carlsson.

Fördjupande material om charterns framväxt:
• 1960-tal: solsemester utomlands
- https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=1602&grupp=2374&artikel=6191347
- http://www.vagabond.se/artiklar/artiklar/20150802/charterns-historia-60-ar-av-langtantill-solen/

Vykort
Adresserat till:
Fru Ida Karlsson
Ångermannagatan 162
162 64 Vällingby
Suecia
						
							
									
1960 7 april

Käraste Ida,
Nu är jag på Mallorca. Bara fem och en halv timme med flygplanet och så landade jag i detta paradis. Solen skiner och värmen böljar. Jag har badat i det varma vattnet.
Nästa gång ska jag ta med mig dig. Vi får genast börja spara så kanske vi kan åka redan nästa år.
(Kanske kan vi ta en kvällskurs i spanska när du är klar med din ABF-kurs?).
Jag hoppas du mår bra under omständigheterna. Det tog mig nästan ett år efter Carls bortgång
att känna mig levande igen. Solen och värmen har gjort mig gott här. Jag tänker att det kanske är
precis vad som behövs för dig också i sinom tid. Jag tänker på dig min kära vän.

Varma och hjärtliga hälsningar,
Asta
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Avsändare:								Adresserat till:
Fru Asta Lindvall							Ida Karlsson
Tavastgatan 11 							Regeringsgatan 8
118 24 Stockholm							544 30 Hjo
						
							
									
1970 den 15 juli

Käraste Ida,

Jag skriver till dig från min lägenhet där jag tagit skydd från den värsta hettan. Det är säkert
30 grader ute idag och jag såg ungdomar som badade i stan när jag promenerade imorse vid
Tantolunden. Jag längtar efter att komma bort från Stockholm och svalka mig.
Hur är det hos er i Hjo? Vad har du och lilla Nilla för er? Det är fint av dig att ta med henne till
landet över sommaren nu när Ingrid jobbar. Det verkar inte lätt det där med att både jobba och
vara mor. Jag beundrar henne, din Ingrid.
Jag ska snart påbörja min egen resa till Småland. Jag tänkte stanna vid min gamla arbetsplats i
Orrefors och besöka vänner som bor kvar i trakten.
Men mest av allt ser jag förstås fram emot att besöka er i Hjo under slutet av min resa. Jag har
med mig en hel trave böcker som jag lånat till både dig, mig och Nilla.
Vi ses snart.

Hjärtliga hälsningar,
Asta

Brev bokförlaget
							
						
							
									

Hej igen!
Hur har det gått med uppdraget och Ida Carlsson? Har ni lyckats ta reda på vem hon var? Har ni
hittat någonting användbart i breven?
Som ni hör är vi väldigt nyfikna på att höra vad ni har hittat. Dessutom har Nilla gjort ett nytt fynd
som hon gärna vill dela med er.
Kan vi ta ett möte hos oss på Berättarministeriet?
Vi kontaktar er lärare för att bestämma en tid.

Vi ser fram emot ert besök!

Förväntansfulla hälsningar,
Medarbetarna på Berättarministeriet

Finaltillfälle på Berättarministeriet
Historien lider mot sitt slut
Eleverna bjuds in till Berättarministeriet med ett nytt brev. Medarbetarna är nyfikna på vad eleverna har fått reda på i arbetet med breven. Medarbetarna ställer frågor och eleverna deltar i ett
samtal med stöd av sina anteckningsböcker och den föregående, summerande lektionen i klassrummet.
Under besöket får eleverna dela med sig av sina tankar och insikter, och medarbetarna visar i sin
tur ett skrin som Nilla har hittat i sin mormors gamla hus i Hjo. Skrinet innehåller Idas mer personliga ägodelar, såsom en vigselring och gamla foton.
Efter finaltillfället läser du upp det avslutande brev 3 från Nilla.

Brev 9
Hej ungdomar!

Mina kollegor på Berättarministeriet ringde mig efter ert senaste besök och var alldeles hänförda. Det blev jag också, av allt de berättade att de hade lärt sig av er. Just som de ringde så satt
jag i huset i Hjo och drack en kopp kaffe och tänkte på hur bra jag har haft det som sluppit dricka
kaffesubstitut under min livstid.
Tack så hemskt mycket för att ni hjälpte mig att ta reda på mer om min mormor Ida! Tänk vad
några föremål och enstaka brev kan berätta om oss människor och vår historia… Och att vanliga
människors historia kan lära oss så mycket om en hel tidsperiod. Jag hoppas att ni uppskattade
att få ta del av minnesskrinet som jag skickade er. Jag undrar varför hon hade gömt undan det
uppe på vinden. Antagligen får vi aldrig veta.
Det går knappt en dag utan att jag funderar på hur Ida hade det. Ni kanske också undrar? Ni är ju
födda på 2000-talet, hon i början av 1900-talet.
När Ida var barn var Sverige ett av Europas fattigaste länder. Många svenskar utvandrade till USA.
Det fanns ingen elektricitet, inget rinnande vatten, inga bilar, ingen tv, inga telefoner, inget internet, inga inomhustoaletter, inga tvättmaskiner, inga kylskåp. Jag skulle kunna hålla på hur länge
som helst med att räkna upp saker som inte fanns då!
Fast ånglok fanns det. Och ångbåtar, fotografier, tidningar, böcker och lite till. Ljus fick man av
fotogenlampor. Man lagade mat och värmde vatten på vedspisar. Skulle man ta sig någonstans
gick man till fots eller åkte med häst och vagn. Det verkar ju inte riktigt klokt, tänker ni. Men när
Ida var liten var allt det där som vi tycker är självklart i dag inte uppfunnet än.
Det fanns inget annat att välja på, det var bara att gilla läget. Alla gjorde förstås inte det. En del
reste till USA och de som hade råd utbildade sig. Men de flesta nöjde sig med att drömma om
ett annat liv. Lite mera pengar och lite mindre slit. Lite mera jämlikhet och lite mindre orättvisa.
De skulle inte ens kunna föreställa sig hur det är att leva idag med datorer och all annan modern
teknik.
Jag känner att jag fått ny energi av att lära mig mer om Ida! Jag ska skaffa en dagbok och skriva
om vad som är allra mest dyrbart för mig. Vad är mest dyrbart för er? Vad drömmer ni om? Hur
hoppas ni att världen ni växer upp i ska bli? Passa på att skriva ner era tankar. Tänk om någon hittar våra dagböcker om hundra år och får lära sig mer om hur det var att leva i början av
2000-talet! Precis som vi har lärt oss av breven till Ida. Tack för all er hjälp! Utan er kritiska blick
och inlevelseförmåga hade Ida och föremålen förblivit ett mysterium!
Jag hoppas att vi möts någon dag!

Kram till er alla,

Gunilla (Nilla) Forsberg
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