
NM.0332339+

ASTRIDS NALLE

Astrid föddes 1914 i Norrköping. När hon var tre år fick 
hon leksaksbjörnen i present. Den gick att köra och kunde 
brumma som en riktigt björn. Astrid hade inga syskon. 
Hon hade inte heller så många kompisar. Men hennes pappa 
tyckte om att leka. När han hade tid lekte de tillsammans 
med nallen. Astrid behöll nallen hela livet. Hon blev 101 år 
gammal.

ASTRID’S TEDDY BEAR

Astrid was born in 1914 in Norrköping. When she was three,  
this teddy bear was given to her. It had wheels and could 
be pulled along and growled like a real bear. Astrid had 
no siblings. And she didn’t have many friends either. But 
her dad liked to play. When he had time, they would play 
together with teddy. Astrid kept her teddy bear her whole 
life. She lived to be 101.



NM.0323091 - NM.0323093

ASTRID LINDGRENS 
PENNA OCH BLOCK

Pennan och blocket har tillhört författaren Astrid Lindgren. 
När hon skrev sina berättelser gjorde hon det först för 
hand, med penna och block. Sen renskrev hon alltihop  
på en skrivmaskin. 
 Astrid Lindgren föddes 1907 och är en av Sveriges mest 
kända barnboksförfattare.

ASTRID LINDGREN’S  
PENCIL AND NOTEBOOK

This pencil and notebook belonged to the writer Astrid 
Lindgren. She wrote all her stories by hand first, with pencil 
and paper. Then she copied it all on a typewriter.
 Astrid Lindgren was born in 1907 and is one of Sweden’s 
most famous children’s book authors.

 



NM.0278078B

DÖDSMASK

Axel Bernhard föddes 1861 och bodde med sin familj i 
Eskilstuna. När han var åtta år gammal drunknade han i 
Eskilstunaån. Hans föräldrar lät göra gipsmasken för att 
minnas honom bättre.
 Axel Bernhard kunde antagligen inte simma. Det var få 
människor som kunde det på 1800-talet. I dag kan de flesta 
skolbarn simma. Det finns också en annan kunskap om 
livräddning och bättre sjukvård än på Axel Bernhards tid.

DEATH MASK

Axel Bernard was born in 1861 and lived with his family 
in Eskilstuna. When he was eight years old, he drowned in 
the Eskilstuna river. His parents had a plaster cast made of 
his face, to remember him better.
 Axel Bernhard probably couldn’t swim. Not many people 
could in the 1800s. Today, most kids learn to swim when 
they’re still at school. People also know more about lifesaving, 
and health care has improved since Axel Bernhard’s days.



NM.0113478

ELLAKORS

Tänk dig att du lever i en tid när ingen vet var sjukdomar 
kommer ifrån. Det finns inget vaccin eller moderna mediciner.
 Hur skulle dina föräldrar ha gjort för att hålla dig frisk?
Kanske hade du haft ett ellakors runt halsen. Ellakorset var 
ett magiskt smycke som många trodde skyddade mot sjukdom. 
Det var gjort av silver som hade tiggts ihop. Du skulle burit 
ellakorset under dina kläder, så ingen annan såg det. 

ELLA CROSS

Imagine living in times when nobody knew why people got 
sick. There were no vaccines or modern medicines.
 What would your parents do to keep you safe and sound?
Maybe you would have worn an Ella cross around your 
neck. The Ella cross was a magic amulet that was said to 
protect against illness. It was made of silver that had been 
collected by begging. The amulet was worn under your 
clothes, so no one could see it.



NM.0329386 - NM.0329391

OGUZHANS  
FOTBOLLSKORT

Oguzhan föddes 1996 och bodde i Botkyrka utanför 
Stockholm. När han var ungefär tio år gav han bort några 
av sina fotbollskort till Nordiska museet. Det gjorde han 
för att museet och alla andra skulle minnas hur bra de här 
fotbollsspelarna var.

OGUZHAN’S  
FOOTBALL CARDS

Oguzhan was born 1996 and lived in Botkyrka outside 
Stockholm. When he was around ten, he gave some of his 
football cards to Nordiska museet, so the museum and 
everybody else would remember how great those football 
players were.



NM.0270699A

THYR AS DOCK A

Thyra föddes 1894. Hon var föräldralös och växte upp i ett 
fosterhem i Bettna i Södermanland. När hon var sex år fick 
hon en docka i present. Det var hennes första egna leksak. 
Hon döpte dockan till Mamma, för Thyra hade ju ingen 
egen mamma.
 Thyra fick inga barn. När hon blev gammal bad hon 
Nordiska museet att ta hand om dockan Mamma.

THYR A’S DOLL

Thyra was born in 1894. She was an orphan and grew up in 
a foster home in Bettna, Södermanland. When she was six, 
she was given a doll. This was her first very own toy. She 
called the doll Mamma, because Thyra didn’t have a mother.
 Thyra didn’t have kids. When she was old, she asked 
Nordiska museet to take good care of her doll Mamma.



NM.0331835

TOLLIES K APPA

Tollie föddes 1917 och bodde med sina föräldrar i Stockholm. 
När hon var tre år gammal fick hon mässlingen. Det var 
en vanlig sjukdom i Norden för hundra år sen. Samma år 
som Tollie smittades dog över fyrahundra människor av 
mässling i Sverige.
 Tollie blev väldigt sjuk. Så sjuk att hon dog. Hennes 
föräldrar sparade kappan som ett minne.

TOLLIE’S COAT

Tollie was born in 1917 and lived with her parents in 
Stockholm. When she was three, she got the measles. This 
was a common disease in Scandinavia 100 years ago. The 
year Tollie was infected, more than 400 people died of 
measles in Sweden.
 Tollie got very ill. So ill that she died. Her parents kept 
her coat to remember her by.



NM.0122321

ÄLTRING

Tänk dig att du lever i en tid när ingen vet var sjukdomar 
kommer ifrån. Det finns inget vaccin eller moderna mediciner.
 Hur skulle dina föräldrar ha gjort när du blev sjuk?
 Kanske hade du haft en ältring om halsen. Ältringen 
var gjord av täljsten. Om du blev sjuk kunde dina föräldrar 
skrapa på stenen så det blev smulor. Sen fick du äta av 
smulorna för att bli frisk.

AMULET RING

Imagine living in times when nobody knew why people got 
sick. There were no vaccines or modern medicines.
 What would your parents have done if you got ill?
 Maybe you would have worn a magic ring around your 
neck. This ring was made of soapstone. If you got sick, 
your parents could scrape some bits off the stone and tell 
you to eat them to get well.



INGERS AR MSKENA

Inger föddes på 1940-talet med en arm som var kortare än 
den andra. Armen var också böjd in mot kroppen. 
 ”Skenan skulle ge armen stöd, men också göra handen 
rak istället för att låta den vara böjd. Idag tror jag att läkarna 
hade tänkt annorlunda. Det är viktigare att kunna använda 
armen än hur den ser ut.”

Inger Blom, 12 december 2019

INGER’S AR M BR ACE

Inger was born in the 1940s with one arm shorter than the 
other. Her arm was also bent inwards. 
 “The brace was supposed to support the arm and 
straighten the hand. But doctors today would probably 
have done it differently. Being able to use your arm is more 
important than what it looks like.”

Inger Blom, 12 December, 2019



NM.0320950 - NM.0320961

TVÅ JACKOR

De här jackorna har tillhört Björn och hans tre bröder. 
När Björn fick jackorna var de nya och moderna. Det var 
för ungefär 60 år sen. När Björn växte ur en jacka, fick 
någon av hans bröder ärva den. När den yngsta av hans 
bröder använde jackorna, var de lagade flera gånger. 
Björn och hans familj bodde i Vimmerby i Småland. 

TWO JACKETS

These jackets belonged to Björn and his three brothers. 
When Björn got the jackets, they were new and in fashion. 
That was around 60 years ago. When Björn grew out of a 
jacket, it was handed down to one of his brothers. By the 
time it was passed on to his youngest brother, it had been 
mended several times. Björn and his family lived in 
Vimmerby in Småland. 



KOMMUNALA 
MUSIKSKOLAN/ 
KULTURSKOLAN

Den kommunala musikskolan startade på 1940-talet. Alla barn 
och unga skulle få möjlighet att lära sig spela ett instrument 
eller sjunga. Även om de inte kom från en rik familj. De flesta 
började med blockflöjt, sen fick de välja andra instrument. 
 Många kända artister har gått i den kommunala musikskolan. 
Låtskrivaren Max Martin var tio år när han började spela trumpet 
och valthorn. Han hade sett skolorkestern uppträda och tyckte 
att instrumenten blänkte så fint i solen. 

THE MUNICIPAL MUSIC 
SCHOOL / KULTURSKOLAN

The municipal music school was started in the 1940s, to give all 
children and teens the opportunity to learn to play an instrument 
or sing. Even those who didn’t have rich parents. Most kids began 
with the recorder, before choosing another instrument. 
 The municipal music school has launched many successful 
music careers. The songwriter Max Martin was ten when he 
started playing the trumpet and French horn. He had seen the 
school orchestra perform and liked the way the instruments 
gleamed in the sun. 



NM.0308878

LAGADE STRUMPOR

De här strumporna har tillhört ett barn från Tyskland. 
Hon kom till Sverige tre år efter andra världskrigets slut. 
Stora delar av Europa var förstört. Många hus och städer 
var sönderbombade, och det var fortfarande ont om mat 
och kläder. Flickans tyska mormor lagade strumporna 
många gånger. Till slut fanns det nästan inget kvar att laga.

DARNED SOCKS

These socks belonged to a girl from Germany. She came to 
Sweden three years after the Second World War. Many parts 
of Europe lay in ruins. Houses and cities been bombed. 
There was a shortage of food and clothing. These socks 
had been darned so many times by the girl’s German 
grandmother that there was nothing left to mend.



NM.0270298

LEKSAKSPUMP

I slutet av 1800-talet var det ovanligt att ha rinnande vatten 
inne i bostaden. Istället hämtade man sitt vatten utomhus  
från en brunn eller en vattenpump. I städerna delade 
många människor på samma vattenpump.  

TOY PUMP

Most houses didn’t have running water indoors in the late 
19th century. Instead, you had to get water from a well or 
pump outside. In cities, lots of people shared the same pump.



NM.0319357 - NMA.0027894

LEKSAKSTOALETT 
OCH DASSLÄNGA

Vattentoaletter började bli vanliga för ungefär hundra år 
sen. Men det tog lång tid innan de fanns i alla hus och  
lägenheter. I stället använde man torrdass som låg utomhus. 
I städerna kunde flera familjer dela på ett dass. 
Fotot föreställer en dasslänga på Södermalm i Stockholm.  

TOY TOILET AND 
OUTDOOR PRIVIES

Toilets became more common around a century ago.  
But all houses and flats didn’t have toilets until many years 
later. Instead, they had outdoor privies. In cities, several 
families would share a privy. This photo shows a row of 
outdoor privies on Södermalm in Stockholm. 



NM.0207498 

LUSBR ÄDA

Lusbrädan är en fälla för vägglöss. Man lade brädan i sängen 
när det var dags att sova. När lössen hade ätit sig mätta på 
människornas blod under natten, kröp de in i hålen för att 
vila sig. På morgonen kunde man skaka ut alla löss från 
brädan, till exempel över elden i spisen.   

BED BUG TR AP

This is a trap for bed bugs. It was placed in bed at night. 
Bed bugs would bite people and suck their blood at night, 
and then they snuck into the holes in the bug trap to rest. 
In the morning, the trap could be emptied in the fireplace, 
for instance. 



NÄR THEA  
BÖRJADE SKOLAN 

Efter tre veckor hos fosterfamiljen i Skarpnäck började 
Thea i skolan. Hon var den enda som var mörkhårig och 
som inte kunde svenska. En del var misstänksamma mot 
henne. Några tyckte att hon skulle vara tacksam som fick 
komma till Sverige. Men hon fick också en kompis som 
hjälpte henne att lära sig svenska.   

WHEN THEA STARTED SCHOOL 

After three weeks in her foster family in Skarpnäck, Thea 
started school. She was the only child with dark hair, and 
the only one who didn’t speak Swedish. Some kids treated 
her with distrust. Some said she ought to be grateful for 
being allowed to live in Sweden. But she also made a friend 
who helped her learn Swedish.



NM.0276547

ORDNING OCH 
UPPFÖR ANDE 

Elever i folkskolan fick betyg i ordning och uppförande. Att 
komma försent eller inte ha gjort sina läxor kunde ge dåliga betyg. 

Straff och belöning
Långt in på 1900-talet var det tillåtet för föräldrar, lärare, 
arbetsgivare och andra vuxna att slå barn. Ett annat ord för det 
var aga. I montern finns en färla. Det är ett redskap som lärare 
använde när de slog sina elever. Lärare kunde också straffa 
elever på annat sätt. Till exempel genom att hänga en skylt med 
kränkande ord runt elevens hals. Om läraren tyckte att eleven 
skötte sig bra, kunde den få en belöningsskylt istället. 
  

NEATNESS AND MANNERS
The report card from elementary school included neatness and 
manners. Being late or not doing your homework could affect 
your marks. 

Punishment and rewards
Well into the 20th century, parents, teachers, employers and 
other grown-ups were allowed to hit children. It was called 
corporal punishment. This is a cane. It was used by teachers to 
hit their pupils. Teachers could also punish pupils in other ways, 
for instance, by hanging a sign round their neck with insulting 
words. To reward pupils for good behaviour, they could wear a 
sign with praise.  



SLÖJD

Finland fick slöjd i skolan redan 1866. I Sverige infördes 
det 1878. I början hade flickor och pojkar olika sorters slöjd. 
Flickor lärde sig textilslöjd och pojkar trä-och metallslöjd. 
Från 1962 kunde flickor ha träslöjd och pojkar ha syslöjd. 
Idag är slöjden inte uppdelad efter material. Nu heter ämnet 
bara slöjd.  

CR AFTS

In Finland, crafts were introduced in schools in 1866. Sweden 
followed the Finnish example in 1878. In the beginning, girls 
and boys did different crafts. Girls had needlework, and boys  
did woodwork and metalwork. From 1962, girls could choose 
woodwork and boys needlework. Today, crafts are not divi-
ded into different materials. The subject is just called crafts.



NM.0325604

EN TR ASIG SKO

Den här skon var för liten, tårna har gjort hål i lädret. Den 
är också väldigt sliten. Det är säkert flera barn som har haft 
den. När skon tillverkades för ungefär 130 år sedan gjordes 
den helt rak. Inte anpassad för höger eller vänsterfot, som 
skor är idag. 

Skon kommer från Dalarö utanför Stockholm.  

A BROKEN SHOE

This shoe was too small and the toes made a hole in the 
leather. It was also worn out. It has probably been handed 
down and used by many children. When it was first made, 
maybe 130 years ago, it was completely straight. It was not 
shaped for the right or left foot, the way shoes are today. 

This shoe is from Dalarö outside Stockholm.



NM.0275235B - NM.0275718 - NM.0276496

VÄLSKRIVNING

Att ha en fin handstil var viktigt. Eleverna fick betyg i 
välskrivning. Ett sätt att träna handstilen var att använda 
ett hakstöd. Då satt eleven mer stilla och kunde öva sig 
på att skriva.    

HANDWRITING

Neat handwriting was very important. Pupils were given 
marks for their handwriting. Sometimes, a chin rest was 
used to keep the head still during handwriting practice. 



NM.0041652

SVARTKONSTBOK

Svartkonstböcker kan innehålla råd om hur sjukdomar botas med 
örter, trollformler eller magiska föremål. De kan också innehålla 
kärleksknep. 
 I en svartkonstbok fanns också ritualer för svart magi. Hur 
man skulle göra för att förstöra för någon. Många svartkonst-
böcker är från 1700- och 1800-talen. Den här svartkonstboken 
är från Lönsboda i Skåne.

Kärleksknep: 
Stoppa ett äpple i armhålan. Ge sen äpplet till den du vill ska bli 
kär i dig. Se till att hen äter av äpplet. 

BOOK OF SORCERY 

Sorcery books can contain advice on curing illnesses with herbs, 
spells or magic objects. They also offer love spells. 
 A book of sorcery included black magic rituals. How to put a 
curse on someone. There are many sorcery books from the 18th 
and 19th centuries. This one is from Lönsboda in Scania.

Love spell: 
Hold an apple in your armpit. Then give the apple to the one 
you want to fall in love with you. Make sure they take a bite from 
the apple. 



TROLLASK

Innehållet i den här asken 
användes för magiska ritualer. 

I asken finns: 

• Fyra stenar från järntill- 
 verkning (slaggbitar)

• Tre haräpplen 
  (en slags svamp)

• Lite skal från en röksvamp

• Svavelpulver

• Några rötter 

• Bitar av en orm

Det var vanligt att tänka att 
”ont ska med ont fördrivas”. 
Därför användes ofta torkad 
orm för att bota sjukdomar 
eller skydda djuren. 

The things in this box were 
used in magic rituals.

The box contains:  

• Four rocks from iron 
 smelting (slag stones)

• Three deer truffles  
 (a kind of fungus)

• Some peel from a puffball

• Powdered sulphur

• A few roots 

• Pieces of a snake

Many people believed in the 
saying “fight evil with evil”. 
Therefore, dried snake was 
often used as a cure for di-
sease or to protect livestock.

Magic box

NM.0097489+



NM.0011031

NÄVERSKO 

De här skorna är ungefär 150 år gamla. De har använts av 
en flicka i Finland och är gjorda av näver från en björk. Att 
göra skor av näver var billigt och enkelt. Det finns många 
björkar i Sverige och Norden. Undrar hur kunde det vara 
att gå på en blöt äng med dem?   

BIRCH BARK SHOE

These shoes are around 150 years old. They were used by 
a girl in Finland and are made of bark from a birch tree. 
Birch bark was cheap and easy to get hold of. There are lots 
of birches in Sweden and the Nordic countries. Can you 
imagine what it felt like walking in a wet field with them? 



NM.0323151

ROLANDS FINJACK A

Den här jackan fick Roland när han var ungefär två år 
gammal. Det var hans mamma Bertha som sydde den från 
tyget av en sliten kavaj. Bertha sydde alla kläder i familjen.

Roland föddes 1930 och bodde på Södermalm i Stockholm. 

ROLAND’S BEST JACKET

Roland got this jacket when he was around two years old. 
His mum Bertha made it out of an old warn-out jacket. 
Bertha made clothes for all the family.

Roland was born in 1930 and lived on Södermalm in 
Stockholm.



GAME & WATCH

Skolgården var full av dem. Det orangea Donkey Kong var 
populärast. Man hade oftast bara råd med ett spel, så vi 
bytlånade med varandra.
    Mina kompisar hittade ett Tropical Fish i en container. 
Det var trasigt. Men när de kopplade in ett 4,5 volts batteri 
fick de katterna att röra på sig.

Gustaf Lingmark, 12 november 2019

GAME & WATCH

The schoolyard was full of them. The orange Donkey Kong 
was the most popular one. Most of us could only afford 
one game, so we borrowed and traded them.
    My mates found a Tropical Fish in a container. It was 
broken. But when they connected it to a 4.5 V battery, they 
could make the cats move.

Gustaf Lingmark, 12th of November 2019



NM.0312863 - NM.0312868+

STAR WARS

Mina kompisar och jag lekte Stjärnornas krig överallt. Vi 
lekte med oss själva i rollerna eller med våra Star Wars figurer.
 En gång bad jag min pappa ta ett foto av min Star 
Wars-samling. Jag hoppades att resultatet skulle bli lika 
häftigt som en filmaffisch. Det var jobbigt att vänta på 
framkallningen. När jag till slut såg fotografiet blev jag 
jättebesviken. Det blev inte alls som jag tänkt mig.

Stefan Ståhlgärde, 8 oktober 2019

STAR WARS

Me and my mates played Star Wars everywhere. Either we 
acted the characters ourselves or used our Star Wars figures.
 Once, I asked my dad to take a picture of my Star Wars 
collection. I hoped the photo would look as cool as a movie 
poster. I could hardly wait for it to be developed. When 
I finally saw the picture, I was really disappointed. It was 
nothing like I had imagined.

Stefan Ståhlgärde, 8th of October 2019



TENNISBOLL

Ibland stack jag till skolgården på helgerna. Tennisbollen 
klämde jag in mellan ekrarna på cykeln. När jag kom 
fram gjorde jag hårda kast mot väggen, fångade upp och 
kastade igen. Ibland hamnade bollen på taket istället. 
Det var pinsamt. Jag cyklade snabbt därifrån och hoppades 
att ingen hade sett mig.

Gustaf Lingmark, 12 november 2019

TENNISBALL

Sometimes, I would go to the schoolyard at weekends. I 
would stuff my tennis ball between the spokes of my bike. 
When I got there, I would throw it hard against the wall, 
catch it and throw it again. The ball landed on the roof 
sometimes. That was awkward. I would ride my bike as fast 
as I could and hoped nobody had seen me.

Gustaf Lingmark, 12th of November 2019



DOCK AN ANNA 

Jag köpte dockan för egna pengar när jag var sju år. Då hade jag 
sparat min veckopeng på tio kronor i mer än ett halvår. Dessutom 
hade jag fått lite pengar i julklapp. Dockan Anna kan blunda och 
har täta, svarta ögonfransar. Det tyckte jag var fint. Till Anna 
hade jag också en röd dockvagn och en vällingflaska som aldrig 
tog slut. 
 Min mamma var dagmamma så det var fullt av stojande barn 
hemma. Men jag gömde undan Anna, och lekte med henne när 
jag var ensam.

Freya Sandström, 21 januari 2020

ANNA DOLL 

I bought this doll when I was seven, with my weekly pocket 
money of ten kronor, which I saved up for more than six months. 
And with the money I got for Christmas. The Anna doll can 
blink and has thick, black eyelashes. She was so pretty. I also 
had a red doll’s pram for Anna, and a feeding bottle with never-
ending milk. 
 My mum was a childminder, so the house was full of lively 
kids. But I hid Anna and only played with her when no one else 
was around.

Freya Sandström, 21 January 2020



NM.0321617+

COMMODORE 64

Vi spelade spel som Pirates! och The Last Ninja. Men ibland 
måste vi ju ladda datorn. Det var jobbigt att vänta. Under 
tiden kunde vi gå ut och sparka fotboll eller äta mellis. 
 Min kompis lånade en bok på biblioteket som hette: Så 
får du din dator att tala. Vi var helt övertygade om att det 
gick att göra C64:an till en riktig, talande kompis. Men vi 
orkade aldrig läsa boken. 

Gustaf Lingmark, 12 november 2019

COMMODORE 64

We played games like Pirates! and The Last Ninja. But some- 
times the computer needed recharging. Waiting for that was a 
drag. So we would go out and play football or have a snack. 
 My mate borrowed a library book called: How to get your 
computer to talk. We were convinced we could turn our C64 
into a real, talking friend. But we never actually got round to 
reading the book. 

Gustaf Lingmark, 12 November, 2019



MY LITTLE PONY

När jag var sex år hade jag 30 stycken My Little Ponies. 
Jag hade stenkoll på hästarnas namn, deras stamtavlor och 
deras relationer med varandra. 
 Vissa ponnyer luktade som sitt namn. En gång när 
jag varit hos tandläkaren fick jag följa med pappa till en 
leksaksaffär. Där köpte jag ponnyn Peppermint. Den stank 
så mycket att mamma fick huvudvärk. Jag fick bara leka 
med den i badrummet. 

Sandra Valenca, 21 januari 2020

MY LITTLE PONY

When I was six, I had 30 My Little Ponies. I knew all their 
names by heart, along with their breeding and how they 
were related to each other. 
 Some of the ponies smelled like their name. Once, after 
I’d been to the dentist, daddy took me to a toy store. 
That’s where I bought my Peppermint pony. The smell was 
so strong it gave mummy a headache. I was only allowed to 
play with it in the bathroom. 

Sandra Valenca, 21 January, 2020


