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UPPSATS

STEG 2 - Kapitel 3 - Uppsats – Kopieringsunderlag

I kapitlet om konsumtion har du läst lite om det gamla Sverige, där folk hade mycket mindre kläder och saker.

Nu ska du få läsa början på en berättelse som delvis handlar om den tiden. Där berättelsen slutar, fortsätter du att skriva klart 
den. Du kan skriva det som en novell, ett brev eller en dagboksanteckning. Låt fantasin flöda och skriv det första du kommer 
att tänka på!

”Eleonors föräldrar hade köpt en  
sommarstuga ute i ingenstans. Ett trähus 
med utedass! Hon suckade, där hon 
stod på tomten med armarna i kors, 
och tittade på medan föräldrarna bar ut 
möbler och mattor.

Det hade inte bott någon här på  
evigheter. De förra ägarna hade  
tydligen försvunnit och lämnat kvar  
alla sina saker. Eftersom ingen hade gjort 
anspråk	på	stugan,	fick	Eleonors	 
föräldrar köpa den billigt av kommunen. 
Så nu skulle de tydligen ägna hela dagen 
åt att bära ut en massa unkna möbler 
och städa. Eleonor suckade igen. 

Hon slängde en blick på en liten träbod som låg till vänster 
om stugan. Det måste vara bastun. Eller var det en lekstuga?  
Det hängde små vita gardiner i fönstren. Hon gick fram till dörren, som var låst med en hasp.  
Hon drog upp haspen och drog i den för att öppna dörren, men den satt som fastklistrad. 

- Näe nu!... Hon spjärnade emot med vänster fot mot husväggen och drog i haspen med all sin tyngd.
Till slut öppnades dörren med ett brak. Solstrålarna som strömmade in genom den öppna dörren lyste
upp dammet som yrde i rummet. Eleonor hostade till och kisade med ögonen.

Till	höger	om	dörren	fanns	en	smal,	vit	säng,	den	var	fint	bäddad.	Till	vänster	om	dörren	fanns	en	byrå,	
ett bord och en stol. Och på bordet en kanna, en mugg och ett par böcker. 

Hon gick fram till bordet och lyfte på den översta boken, som var en bibel. Boken under den var en slags 
almanacka. Den tredje stod det ingenting på. Hon vred och vände på den, och öppnade den. Det var en 
skrivbok. ”Den 7:e maj 1913. Idag hände något mycket underligt...”


