
Tidsresa i Öjskogsparken, Närpes till 1943 (klass 8) 

 

Ramen 

Det är 1943 och Finland är i krig med Sovjet igen. De finländska styrkorna har gått 
över den gamla gränsen och debatten om detta är rätt eller inte pågår. 

På hemmafronten är det hårda tider. Livsmedel och kläder är ransonerade i affärerna 
och saker som kaffe är mycket svårt att få tag på.  Det är mycket jobb, eftersom de 
flesta män i arbetsför ålder är vid fronten och kvinnorna och barnen måste klara alla 
sysslor. Därtill kommer oron för dem som är vid fronten, rädslan för bomber och 
framtiden överlag. 

 
Inledning 

Gruppen tas emot på gården. Vi talar om krigstiden, vad betydde det att vara barn 
under krigsåren? Vad vet de om krigstiden?  De kanske hört äldre människor berätta 
om olika saker och man tar fasta på saker som vi kommer att beröra i tidsresan. 
Ransonering, hur gick det till? Talkoplikt för skolelever, vad innebar det? Varför 
skulle man samla in kvistar och annat? När bombplanen kom, vad gjorde man då? 
Männen är inkallade till fronten, hur blev livet hemma då? 

	  

Ramberättelse 

Eleverna kommer för att göra sin arbetsplikt på landet och samtidigt får de inhämta 
frisk luft på landet. Här på landet är det många sysslor att uträtta.  

I detta skede stänger alla av sin mobiltelefon, nu förflyttar vi oss till en tid utan 
sådana. 

 

Påklädning 

Vi klär på oss rätt slags kläder, flickorna tar på sig förkläden och sjaletter, pojkarna 
skjorta och mössa.  

Alla får namnskyltar med den tidens namn. 



Rollspel 

Innan vi börjar pratar vi om rollspelet. Hur ska man göra? Man får spela över och inte 
spela alls, men man får inte förstöra för andra eller prata om saker som inte hör till 
tiden, t.ex. om mobiltelefoner eller internet.  

Förvandling 

VI åker nu tillbaka i tiden genom att räkna bakåt, 3-2-1 och knäppa i fingrarna och 
sedan är det 1943. 

 

Tidsresan 

Nu är eleverna indelade i mindre grupper och går från station till station. 

Stationerna (15 min/station): 

1. Matlagning, steka kålrötter och laga cikoriakaffe  
2. Luftvärn, hur skydda sig från bombplan, luftvärnslottan berättar 
3. Affären, ransoneringskuponger, köpa under disk  
4. Sågning och samla kottar  
5. Packa paket till fronten. Skriva små brev med blyertspenna 

 

Oskar Nix, chef för hemvärnet, som går omkring och ser till så allt går rätt till. Han 
besöker alltid affären, där det blir lite drama med affärsman, som säljer saker under 
disken åt vissa människor. 

När alla besökt alla stationer, smakar vi på kålrötter och surrogatkaffe på gården. Här 
blir det lite drama kring affärsmannens handlande och lottan ifrågasätter det hon hört 
av eleverna. Oskar Nix, som också blivit mutad av affärsmannen vet inte riktigt vad 
han ska säga och börjar anklaga lottan för att lägga sig i stället. Då ljuder bomblarmet 
och vi springer in i porten. Snart ljuder dock faran-över-signalen, inga bombplan 
denna gång. men bäst att åka till 2015 igen! Vi räknar framåt 1-2-3 och knäpper i 
fingrarna och det är 2015!  

 

 

 



Från Österbottens barnkulturnätverk BARKs rekvisitabank: 

- kläder åt eleverna och lärarna (förkläden och hucklen åt flickor, mössor och 
västar åt pojkar), arrangörer 

- namnskyltar 
- stekpanna, knivar, skärbräden, kålrötter, cikoria, muggar 
- paketen: brunt papper, snöre, strumpor, skjortor, papper, pennor, tvål 
- ransoneringskuponger, lite cikoria och socker i påsar 
- lakan för luftvärnet 
- bomblarmet 

Öjskogsparken: 

- sågningen  
- göra upp eld i Bengsgården 
- kläder åt de frivilliga  

 

 

	  

	  

	  


