
Hej statsminister Thorbjörn Fälldin

Jag föreslår att barn ska få rösta om vilken lärare dom 
ska ha. Min lärare skäller på HELA klassen när bara 
EN elev stör (fast ibland kastar han sin nyckelknippa 
mot den). Och han låser in mina böcker för att jag inte 
ska komma före dom andra. Jag vill lära mig saker, men 
får mest sitta och vänta när de andra bråkar. Vi har 
också ofta vikarie. Då skolkar dom flesta.

Ditt uppdrag:

Lös rebusarna på väggen. En av dem ger dig din ledtråd. 
Leta efter nyckelknippan i bänken med bestraffningsredskap – 
färgen avslöjar vilken rebus som ger rätt ledtråd.

Carola 11 år, Skåne 1978



Vår lärare har minne som en höna

Igår blev min kamrat Harald inlåst i ett mörkt förråd 
som straff för ett bus han gjort. Sen glömde vår lärare 
bort honom. I morse kom Haralds pappa till skolan och 
letade efter sin pojke. Harald hade suttit inlåst i mörkret 
hela natten! Oj, vad arg pappan blev. Vår lärare fick 
bjuda på kaffe för att lugna honom.

Ditt uppdrag:

Lös rebusarna på väggen. En av dem ger dig din ledtråd. Leta 
efter det låsta förrådet i bänken med bestraffningsredskap – 
färgen avslöjar vilken rebus som ger rätt ledtråd.

Karl 12 år, Närke 1888



Kära dagbok

Som du vet är jag vänsterhänt. I skolan får man inte 
skriva med vänster hand. När jag gör det, slår fröken 
på handen med en pekpinne. Ibland slår hon så hårt 
att pekpinnen går sönder. Men nu har mamma sagt 
åt fröken att sluta slå. Annars kommer mamma klaga 
hos rektorn.

Ditt uppdrag:

Lös rebusarna på väggen. En av dem ger dig din ledtråd. Leta 
efter pekpinnen i bänken med bestraffningsredskap – färgen 
avslöjar vilken rebus som ger rätt ledtråd.

Marita 8 år, Västergötland 1954



Min kropp gör ont av trötthet

Vi är många barn som arbetar och bor på fabriken 
som gör glas. Klockan tre på morgonen blir vi väckta. 
Då ska vi arbeta. Det är vi barn som håller i formarna 
som fylls med det glödheta glaset. Efter arbetet måste 
vi gå till kvällsskolan. Ganska ofta får jag stryk, men 
jag gråter bara ibland. På söndagarna får jag gå hem 
till mor och far. Då blir jag ompysslad.

Ditt uppdrag:

För labyrintens kula till glasformen. Använd magnetstaven. Din 
ledtråd avslöjas när kulan når rätt form.

Felix 12 år, Västergötland 1900



Mitt arbete gör mig sjuk

Jag hostar och får svårt att andas. Det är fotogenet som 
gör mig dålig. Fotogen är en vätska som gör att lampor 
kan lysa. Det ser nästan ut som vatten. Varje dag fyller jag 
på slottets lampor. Arbetet är tungt och jag spiller ofta 
på mina händer. Då får jag sår som svider och gör ont.

Ditt uppdrag:

För labyrintens kula till fotogenlampan. Använd magnetstaven. 
Din ledtråd avslöjas när kulan når rätt lampa.

Alvar 13 år, Södermanland 1921



Fröken säger jag är duktig på att sy

Varannan dag går jag till arbetsstugan efter skolan. 
Där får fattiga barn som jag lära sig ett arbete. Jag syr 
skjortor och förkläden. På kvällen bjuds det på gröt 
eller välling. En lördag fick vi pannkakor! Min mamma 
tycker också att arbetsstugan är bra. Då vet hon var jag 
är och att jag får mat den dagen.

Ditt uppdrag:

För labyrintens kula till sytråden. Använd magnetstaven. 
Din ledtråd avslöjas när kulan når rätt tråd.

Aina 11 år, Gästrikland 1918



Snart fyller jag år!

Jag bor med min familj i ett rum och kök, vi är sju per-
soner. Vår lägenhet har både toalett och rinnande vatten 
– inomhus! Det är SÅ modernt. Hela familjen sover i 
vardagsrummet. Det är lite trångt, men när jag fyller tolv 
år ska jag få flytta ut i köket. Då får jag sova helt själv. 
Jag längtar …

Ditt uppdrag:

Hitta fotografiet av Mary-Anns hem. Lyssna i luren bredvid 
fotografiet för att få din ledtråd.

Häng tillbaka luren när du lyssnat klart.

Mary-Ann 11 år, Uppland 1949



Stefans önskelista:

1. Egen TV 
2. Nintendo  
3. Star Warsgrejer, till exempel Millenium Falcon  
 eller Imperial Walker 
4. Fler leksaker till min hamster Pellina 
5. Glittriga saker att samla på (stenar eller kristaller) 
6. Digitalklocka med olika alarm 

Obs! Inga fler Tintin-album. Jag har redan alla. 

Ditt uppdrag:

Hitta fotografiet av Stefans hem. Lyssna i luren bredvid 
fotografiet för att få din ledtråd.

Häng tillbaka luren när du lyssnat klart.

Stefan 11 år, Södermanland 1986



Vägglöss är det värsta jag vet! 

Det kryllar av löss i vårt hem, usch. De kryper fram 
när det blir mörkt och bits. Mor städar och tvättar för 
att få bort krypen. På natten låter hon lampan lysa för 
att skrämma bort dem. Men det hjälper inte. Mina små- 
syskon och jag har fullt av kliande bett på morgonen.

Ditt uppdrag:

Hitta fotografiet av Axels hem. Lyssna i luren bredvid fotografiet 
för att få din ledtråd. 

Häng tillbaka luren när du lyssnat klart.

Axel 12 år, Uppland 1903



Snart kommer snön

Då får jag använda mina skor. Annars går jag alltid 
barfota för skor är så dyrt. Mina fem äldre syskon har 
haft skorna före mig. Vi brukar stoppa hö i skorna för 
att inte frysa om fötterna. Men i år kommer inte ens ett 
grässtrå att få plats. Mina fötter har blivit så långa att 
tårna sticker ut genom skorna.

Ditt uppdrag:

Hitta Conrads skor i glasmontern. Vid hans skor finns din ledtråd.

Conrad 6 år, Södermanland 1885



Jag hatar Sigge! 

Alla hans kläder är köpta i affär. Mina kläder har jag 
ärvt av min storebrorsa. Sen får lillbrorsan ärva dom 
efter mig. Mamma har lagat min jacka med stora fula 
lappar. När jag blir stor ska jag också bara gå i köpe-
kläder och glänsa. Precis som Sigge.

Ditt uppdrag:

Hitta Henriks jacka i glasmontern. Vid jackan finns din ledtråd.

Henrik 11 år, Småland 1960



Jag längtar

Jag saknar Oma, alltså min mormor. Kriget har förstört 
allt hemma i Tyskland. Det finns nästan ingen mat. Där- 
för har jag fått åka till Sverige för att äta upp mig. Jag 
åkte ensam. Det är Oma som har lagat mina strumpor. 
Ibland har hon lagat med tråd, ibland med små tygbitar. 
När jag ser på mina strumpor längtar jag efter Oma.

Ditt uppdrag:

Hitta Helgas strumpor i glasmontern. Vid strumporna finns din 
ledtråd.

Helga 9 år, Uppland 1948



Gode Gud i himmelen!

Nils har fått engelska sjukan. På natten när han sover, 
böjer sig hans ben som i en båge. Det är som om 
skelettet har blivit mjukt. Han har svårt ont och gråter 
jämt. Jag är rädd att han aldrig kommer kunna gå igen. 
Hör min bön: Låt den kloka gummans botemedel göra 
Nils frisk. Amen.

Ditt uppdrag:

Hitta bot för engelska sjukan i medicinskåpet. Använd listan 
över skåpets olika botemedel. Du får bara välja från den guldfär-
gade hyllan. Rätt botemedel ger dig din ledtråd.

Herta 10 år, Skåne 1900



Gode Gud hjälp oss!

Lillebror har fått mässlingen. Låt honom inte dö som 
grannpojken. Far har lagt lillebror i egen säng så att 
han inte ska smitta. Han har hög feber och gråter för 
att prickarna kliar. Jag får inte lägga mig bredvid och 
trösta som jag brukar. Jag ser att far är rädd men han 
visar det inte för mor. Hon säger bara att mässlingen 
gör barn starkare.

Ditt uppdrag:

Hitta bot mot mässling i medicinskåpet. Använd listan över 
skåpets olika botemedel. Du får bara välja från den silverfärgade 
hyllan. Rätt botemedel ger dig din ledtråd.

Albin 12 år, Ångermanland 1896



Gode Gud, förlåt mig!

Det var inte meningen att grannens lilla Kerstin skulle 
bli skadad. Vi skrämde henne bara på skoj. Vi visste 
inte att hon skulle bli så rädd och få lådan med verktyg 
över sig. Hon blödde så hemskt! Nu har hon fått blod-
förgiftning i såren. Snälla barmhärtige Gud, låt lilla 
Kerstin få leva.

Ditt uppdrag:

Hitta bot mot blodförgiftning i medicinskåpet. Använd listan över 
skåpets olika botemedel. Du får bara välja från den bronsfärgade 
hyllan. Rätt botemedel ger dig din ledtråd.

Curt 11 år, Halland 1886


