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Ask till pappersdocka förestäl
lande operasångerskan Jenny Lind 
med I 0 kostymer, 1840-50-tal. 
KM 59303. 

s 5 Margareta Alin 

Förord 

Vid ett medlemsmöte för några år sedan diskuterades vår förenings 
minskande medlemssiffror. En snabb omvärldsundersökning visade 
att föreningar generellt brottades med vikande medlemsunderlag. 
I regel är medlemmarna äldre människor och i Kulturen ligger 
medelåldern dessutom över föreningsgenomsnittet. 

Vi är stolta att vara ägda av en medlemsförening med anor och 
har sett det som en stor och viktigt uppgift att sörja för förnyelse 
och generationsväxling. En av våra medlemmar kom med iden 
att starta en klubb för de unga och det gjorde vi. Med tiden har 
det ändå visat sig att det var familjemedlemskap som var den fram
komliga vägen. Idag har vi 500 familjemedlemmar. Det innebär 
1500-2000 personer. 

I stället för att inreda en särski lt avdelning för barn, bestämde 
vi oss för att använda hela Kulturen för generationsvandringar. Ut
gångspunkt skulle vara basutställningen "Ting för lek" Den öppna
des år 2003 och är helfinansierad av Crafoordska stiftelsen. Här lotsas 
man via ett ljud- och ljusspel genom tid och rum till barns olika världar. 



Vi ville binda samman alla de olika miljöer barn vistats i genom 
tiderna och därför finns också ett "lekspår" genom museet. I lådor 
utanför de olika husen finns lekmaterial att använda, som tar ut

gångspunkt i byggnadernas historiska bakgrund. Det var härligt att 
redan första sommaren få se så många besökare gå på styltor, fäktas 
med svärd och spela spel. Vi fick snabbt lära oss att leklådorna måste 
göras stabila och att särskilda rutiner för att vårda och hantera deras 
innehåll behövdes. 

Vi vet från den pedagogiska litteraturen att man behöver rasta 
av sig när man går på museum. Vi vet att man använder lek för att 
tänja gränser. Det var kanske inte så konstigt att de nya besökarna 
trodde att Herrehusets formklippta plantering var en labyrint att 
utforskas av pigga barnafötter. Vår uppmuntran till lek ledde till 
att behovet av en lekplats blev akut. Tack vare välvillig donator, 
pappa till tre små barn, kunde en sådan anläggas. Under projekte
ringen fick lära oss att de nya EU-reglerna för lekplatser definitivt 

Ur asken på sid 6: Jenny Lind i en enkel klänning därefter dräkt till operan Robert der Teufel, 
koncertklänning, dräkter till operorna Regementets dotter, Norma samt Vielka. KM 59303. 



sätter stopp för hur man kan ta ut svängarna. Slurresultatet blev ett s. 7 

"mini-Kulturen" En kopia av det stora, att använda som man vill. 
Utställningen "Ting för lek" var tänkt för barn - möjligen i 

vuxnas sällskap. Här fick vi lära oss att det finns mycket bestämda 
åsikter hos många äldre besökare om hur leksaker ska visas. Vi 
insåg att leksakssamlingen engagerar vuxna på ett mycket speciellt 
sätt. Samma fenomen blir uppenbart när man läser artiklarna i här 
årsboken "Den lekande människan" Flera av författarna kommer 
in på sin egen barndom. Leksaker fungerar som minnesnycklar, 
vilka skapar engagemang och nya tankevärldar. 

Själv har jag fått mitt första barnbarn Sara. Jag gladde mig 
åt den fina dockan jag införskaffat i ettårspresent. Döm om min 
besvikelse när det var asken som blev favorit. Nästa dröm är att 
hon skall bli mogen att ta över mina dockskåpsmöbler från 1949. 
Mycket arvegods har jag lämnat till museer i mina dagar - men 
aldrig dem! Jag vet ju precis hur huset skall se ut, hur möblerna 
skall stå och hur man väver mattorna. 

Med den nya årsboken i handen hoppas jag alla medlemmar 
tar emot erbjudandet att "gå i barndom" 







Mekanisk docka föreställande 
stumfilmskomikern Harold Lloyd. 
Figuren kan vara ledsen e lle r 
glad. Målad järnplåt, köpt i USA 
1926/27. KM 67564. 



s I I Ella Johansson 

Museer är barnsliga grejer 

En medlem i föreningen Kulturen är med stor sannolikhet en 
person vars museiintresse grundlagts redan i barndomen. Man kan 
man gissa att många av oss bär på minnen av dunkelt upplysta 
montrar med märkliga föremål eller av svårbegripliga men spännan
de miljöer, som vi med ett hårt grepp om någon vuxens hand tagit 
oss igenom. En luden tvåbent best svingade en träpåk på Riks
museet. Apa, björn eller en vild farbror? Jag var nog för liten för att 
tycka att slci llnaden var viktig. En riktig svan låg mitt på ett mat
bord på Nordiska museet och på Tekniska museet tog man sig ige
nom en mörk och bullrig gång som jag senare förstod föreställde en 
gruva. Pappa fick rida på Karl den XIl:s gunghäst på Kulturen när 
han var barn, det fick han ofta höra från de vuxna. Kulturens getter 
lär ha skrämt mig i någon mörk bod när jag var mycket liten, men 
när min egen dotter var fem månader gammal blev hon alldeles 
till sig och sprallade vilt av glädje över de nyfödda lcillingarna som 
kommit ut i majsolen. Hon förstod att de också var barn. 

Museibesöket är nog ofta ett sätt vi vuxna har att "umgås 
med" de yngre generationerna. Skolbesök och museipedagogik är 
specialfall av detta, och många andra vuxna går på museer med 
barn och barnbarn för att komma nära barnet. Säkert är det inte 



s. 12 

bara det eller de barn man har i sällskap man vill komma nära, 
utan också den egna barndomen och det barn man alltjämt har 
inom sig. Vi söker referenspunkter och delade reaktioner, inte 
minst för att vi vet att vi på museet kan locka fram vår egen barns
lighet. Museet används som en minnesbank, inte bara för samhället 
utan för individen som relaterar bakåt till sina privata, men kanske 
ändå ganska typiska, minnen av barndomen och umgänget med 
försvunna generationer. 

Kulturen är ett gammalt, i vissa avseenden gammaldags, 
museum. Det har sina egna barnsliga inslag som har funnits med 
under lång tid. Tidshjulet, getterna, Karl XII:s gunghäst, de skum
ma interiörerna, loftbodarna med branta trappor, dammarna och 
de labyrintiska planteringarna har roat många generationer av barn. 
Ibland blir kanske resultatet av besöket lite förvirrat, då den vuxne 
besökarens egna minnen och förväntningarna på barnets reaktioner 
och intresse konfronteras med det, i dubbel bemärkelse, medtagna 
barnets upplevelser. Kanske tar barnet inte lika starkt intryck som 
den vuxna ledsagaren gjorde, om det nu var av söta djur och vackra 
klänningar eller hiskeliga mackapärer och mörka prång. Ofta 
nog far vi i trots allt uppleva att det har uppstått en stark kontakt 
mellan de olika barnsliga världarna. 

Årsboken för 2005 heter "Den lekande människan" En utgångs
punkt för årsbokstemat är basutställningen Ting for lek som öppna
de år 2003 och som har kompletterats med det så kallade Lekspåret 
kring barn och lek i Kulturens olika byggnader. Leksakssamlingar
na på Kulturen finns också representerade på andra håll i museet, 
exempelvis i Borgarhuset. Men årsboken vänder sig framför allt till 
den vuxna lekande människan. Det pedagogiska står inte på nå
got vis i förgrunden. Det lekfulla och barnsliga kan vara en grund
val för reflektion över museets betydelse som en plats för minnen 
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och föreställningar hos oss vuxna såväl som hos de barn vi ibland 
besöker museet tillsammans med. 

I centrum står tanken att alla människor leker - att människan 
är ett lekande djur eller en lekande varelse. Människan har inte 
bara den längsta barndomen bland djuren. Hon är också unik i det 
att hon hela livet behåller den förmåga att lära sig nya saker som i 
djurvärlden bara finns hos unga individer. Visst säger det något om 
våra egna livsvillkor som samhällsvarelser att när människan dome
sticerat djur så har just att dessa ungdomliga så kallat neoteniska 
drag blivit förstärkta i de tama raserna. Människans livslånga barns
lighet och läraktighet hänger också samman med förmågan att bli 
förtrollad och fascinerad, att fokusera på och uppslukas av en upp
gift eller ett projekt, liksom förstås med vår sociabilitet, vår glädje 
i att vara tillsammans med andra. En tanke med årsboken är att gå 
emot trista påståenden som att vi skulle "leka för att lära" eller "lära 
för att växa" Om något så gäller i stället att "vi lär eftersom vi kan 
leka" eller "vi är utvecklade människor eftersom vi förblir barn" 

Den första artikeln, av Peter Gärdenfors, behandlar vilka av djuren 
som leker och ger några aspekter på den gäckande frågan om varför 
de gör det. Caroline Owman följer upp genom att utmana oss med 
frågor och tankar kring vuxnas och barns spel och lekar, om växel
verkan mellan accepterandet av spelets regler och det kreativa ska
pandet. Kopplingen mellan barnslig lek och konstnärligt skapande 
kompletteras av Tommy Olofsson som förankrar tanken idehisto
riskt i den tyska romantiken, med en modernistisk forrsättning i 
dada-rörelsen. 

Några av de former vuxnas lekar kan ta sig utvecklas i de 
följande artiklarna. Robert Willim berättar om näringslivet och IT
världen där bland annat legobitar används i managementkurser. 
Leklust och ungdomlighet får bära upp förhoppningar om en 
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ljusare framtid. Tillbakablickar som för längre tillbaka än till den 
egna barndomen förekommer också i vuxenvärlden. Lena Larsen 
skriver om historiska festivaler med utl<lädda och lössläppta vuxna, 
där också djupt gripande rituella former kan rymmas inom lekens 
ramar. I en kortare text resonerar Conny Johansson Herven om 
föreställningen om medeltiden och barndomens villkor. Torbjörn 
Bodin beskriver sitt möte med kojor i byggda i träd, ett fenomen 
som fått härbärgera både barns och vuxnas längtan efter den per
fekta barndomen, men som också antyder den svårbemästrade 
gränsen mellan å ena sidan lekens och skapandets totala koncentra
tion och hängivenhet och å andra sidan den tomhet som kan infinna 
sig när allt har kommit på plats. 

I bildrika artiklar presenterar Kulturens museipedagoger mu
seets stora satsningar på barn och barnfamiljer. Eva Klang-Eriksson, 
som skapat basutställningen Ting för lek, beskriver den här utifrån 
låtsasförutsättningen att hon upptäcker den tillsammans med sin 
son. Yvonne Sandberg och Kristina Bakran berättar om hur en dag 
kan se ut under deras arbete med barn som följer det så kallade 
Lekspåret, vilket ger möjlighet att bekanta sig med de barn och de 
lekar som kan knytas till friluftsmuseets historiska hus och miljöer. 

Den som läser denna inledning, eller redan har tjuvstartat 
med några av artiklarna, märker snart hur nära och längtansfullt 
många av författarna förhåller sig till sina egna barn eller sin egen 
barndom. Det personliga hänger samman med det lekfulla, och 
egna erfarenheter arbetar sig osökt in i många av texterna. Dessa 
forskare använder gärna egna minnen och egna föremål som käll
material och utgångspunkt för att förstå förhållandet mellan barn
domsvärld och vuxenvärld. Med hjälp av sin egen biografi och sin 
relation till söner och döttrar undersöker Cecilia Fredriksson den 
betydelse som miniatyrer och dockskåpsvärldar kan ha för många 
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kvinnor. Anna Sanfridssons efterföljande redovisning av rekonstruk
tionen av den gåtfulla "Prinsessan Sofia Albertinas docka" antyder 
att relationen mellan kvinna och dotter, mellan kvinnovärlden och 
dess avbilder i leksakerna, var aktuell också på 1700-taler. 

En liknande självbiografisk utgångspunkt har Conny Johans
son Herven när han beskriver hur pojkar i hans generation hante
rade sin längtan efter de förbjudna och tabuerade krigsleksakerna. 
Det handlar också om samlande och om att även vuxna män ofta 
hyser ett fascinerat begär efter miniatyrernas värld. Samlandet och 
dess balansgång mellan lekfullhet och sentimentalitet, är ett tema 
som också återfinns i Niklas Ingmarssons reflektioner kring leksa
kers liv, död, slitage och återbruk. 

Många artiklar vittnar om det ouppnåeliga i det vuxna byg
gandet och samlandet. Längtan efter att skapa, bevara och manifes
tera mynnar ibland ut i en melankoli och en frustration över resul
tatet. Så känner säkert den åttaåriga stensamlerskan, den 56-årige 
Dinky Toys-entusiasten och en och annan museitjänsteman ibland. 
Den barnsliga entusiasmen, när såväl vuxna som barn låter sig för
trollas i stunden, kan övergå i en frustration och tomhet när leken 
är förbi. Den obesvarade eller bitterljuva kärleken till det förgångna 
bekräftas av föremål och synintryck. En ljuv melankoli uppstår gär
na ur de slitna vittnesbörden om förfall och förgänglighet, medan 
de ibland tvärtom överraskande blanka och intakta föremålen for 
ett kort ögonblick kan skaka om vår tidsuppfattning. Årsboken har 
formgivits i denna anda av Magnus Bergström, dock med en be
stämd vilja att inte låta oss släppa taget om den samtid och det per
spektiv som vår längtan utgår från. Kulturens fotograf Viveca Ohls
son har bistått honom med kameraarbete och ideer. Vår årsbok vill 
bekräfta att museer, i en djupt seriös och fundamental bemärkelse, 
är riktigt barnsliga grejer. 000 
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Om djurs lekar - och människors 

Det finns många tänkare som spekulerat om lekens betydelse för 
människan. Den tyske 1700-talsförfattaren Friedrich Schiller skri
ver exempelvis: "Människan leker bara när hon i ordets fulla be
märkelse är människa, och hon är helt och hållet människa bara 
när hon leker" Han anser att leken är en förutsättning för kreati
vitet och konst. Herman Hesse låter symtomatiskt huvudpersonen 
i Glaspärlespelet heta Ludo - "jag leker" Ett tredje exempel är den 
holländske kulturhistorikern Johan Huizinga som 1938 skrev boken 
Homo ludens där han hävdar att kulturen från början har utvecklats 
ur leken. Han ser lek som källan till språk, samhällsliv, kultur och 
religion. Boken inleds på följande sätt: 

Bredvid namner Homo sapiens har man srällr namner Homo fa ber, 

den skapande människan, som bereckning för vårr släkre. D er skedde 

när der blev klarr arr der förra namner inre passade särskilr bra, efrer

som vi inre alls är så kloka som der naivr oprimisriska 1700-raler gä rna 

vi lle rro. Men namner Homo faber är mindre rräffande, ry faber är 

också månger djur. Der som gäller om skapander, gäller också om le

ken: många djur leker. Dock rycks m ig urrrycker Homo ludens, den 

lekande människan , ange en li ka väsenrlig funkrion som skapander och 

förrj äna en plars bredvid Homo faber. 
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Huizinga utgår från att lusten att leka är ett centralt element i män
niskans natur - ett kännetecken för vårt väsen. Namnet "Homo 
ludens" karakteriserar på linneanskt sätt människoarten i förhåll
ande till de andra djuren. Men som han noterar är människan långt 
ifrån den enda djurart som leker. Vår förståelse av människans lek 
måste därför relateras till hur de andra djuren leker. Jag skall i den
na artikel presentera några nyare studier av djurens lek och jämföra 
med vad vi vet om människans sätt att leka. 

En första fråga är: Vilka djur leker? Det har länge varit känt 
att alla däggdjur, och många fåglar, särskilt kråktaglar, uppvisar tyd
liga lekbeteenden. Men nyare forskning visar att också kängurur 
och sköldpaddor kan leka. Däremot verkar inte andra kräldjur än 
sköldpaddor leka. 

Kråktaglar, i synnerhet korpar, har ett varierat lekbeteende. 
De ägnar sig gärna åt flyglekar där de excellerar på många sätt. Man 
har observerat par av korpar där den ena flyger upp och ner mage 
mot mage mot den andra. De kan låta sig falla när de sitter på en 
gren och hänga upp och ner. Man har sett dem åka kana nerför 
snöklädda tak och när de badar i pölar ger de glädjeljud från sig. 
Kråktaglar är också skickliga på att retas, vilket kan ses som ett slags 
lek. Det intressanta med deras sätt att exempelvis mobba en vråk är 
att det tyder på att de förstår att vråken blir irriterad, det vill säga 
att de kan sätta sig in i dess känslor. Detta är en form av intersub
jektivitet som man annars bara finner hos däggdjur och som är sär
skilt väl utvecklad hos människan. 

Forskarna skiljer ut tre typer av lekar hos djuren: motoriska 
lekar, som exempelvis att klättra eller att åka kana; lekar med ob
jekt, som när katten leker med ett nystan eller när en sköldpadda 
leker med en boll i vattnet; och sociala lekar, som att brottas eller 
att jaga varandra. Människans barn har dessutom koordinations
lekar som man inte finner hos de andra djuren. Två barn som 
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klappar samman händerna med varandra i komplicerade mönster 
tränar för samarbete. Människan är ensam om att kunna hålla 
takten. Vi kommer därför aldrig att ta se schimpanser hoppa rep 
tillsammans. Av samma skäl finner man inte heller danslekar hos 
djuren. Tranornas dans må vara vacker, men den är inte rytmisk. 

Om man tar hänsyn till språket hittar man ännu fler unikt 
mänskliga sätt att leka. Vi använder språket för att formulera regler 
för leken, vilket inte djuren kan göra. Dessutom kompletterar barn 
gärna sina lekar med små berättelser. Man kan se sådana berättel
ser, och även sagor, som en form av mental lek. Under det senaste 
seklet har våra levnadsvillkor kraftigt förbättrats. Detta ger oss fak
tiskt mycket mer tid till att leka, även som vuxna - men vi gör det 
inte. I förlängningen kan man därför tolka den moderna männis
kans enorma konsumtion av fiktion - i form av böcker, filmer, TV
såpor, dataspel, etc, som substitut för den uteblivna leken. 

När man forskar om djurs och barns lekar måste man ha nå
got kriterium som skiljer ut lek från annat beteende. Huizingas de
finition av lek är bred och allomfattande: 

Lek är en frivillig handling eller sysselsäcrning som förräccas inom vissa 

fascscällda gränser i rid och rum i enlighet med frivilligt acceprerade 

men obetingat gällande regler; den är sicc eger ändamål och åtfö ljes av 

en känsla av spänning och glädje och medvetandet av någo t som är 

'annorlunda' än det 'vanliga livet' 

Hans definition är så vid att den inte bara omfattar lek utan även 
vad vi kallar spel. (Många språk gör ingen skillnad mellan "lek'' och 
"spel") . Enligt honom är ritual, sakrament och mysterium också lek 
eller spel, för i såväl religion och sport som konst kommer lekele
menten fram . 

Bland djurforskarna är det många som vill definiera lek som 
"beteende utan syfte" Men här hamnar de i en paradoxal situation 





, 

Kanin i balettklänning. 
Kajsa Lindström, Okidoki , 2004. 

Snobben i baddräkt. Tillverkad 
i Korea, 1977. KM 80193 
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eftersom de sedan omedelbart börjar diskutera vad som är lekens 
biologiska funktion och då är de genast inne på syftet med lekbete
endet. När väl den diskussionen börjar är de förvånansvärt oeniga 
om vad lekande egentligen är till för. Det finns flera olika teorier, 
men alla förslagen tycks vara öppna för invändningar. En äldre 
teori tolkar lek som ett sätt att göra av med överskottsenergi. Men 
det empiriska materialet talar mot teorin och den är därför numera 
i stort sett övergiven . 

Den teori som varit dominerande under de senaste årtiondena 
är att lek fungerar som en form av lärande - en förberedel-
se för framtiden - och därmed är något som skall uppmuntras . 
Kattungens lek med nystanet ses som en träning för att jaga byten 
som vuxen. När det gäller människobarnens lek har västerländska 
föräldrar anammat denna syn på leken och de stöttar sina barn 
med allehanda former av "pedagogiska" leksaker. Leksaksföretagen 
har med mördande reklam förstärkt trenden: Svenska barn äger i 
genomsnitt fem hundra leksaker, men det fyrdubbla är inte ovan
ligt. Frågan är om inte föräldrarna dövar samvetet och köper sig tid 
med leksakernas hjälp: De hade kunnat vara mycket bättre pedago
giska resurser för barnen än vad leksakerna nånsin kommer att bli. 

En stor del av den moderna mänskligheten tillbringar sina da
gar sittande på en stol. Även skolan handlar mycket om att kunna 
sitta still. Och på fritiden sitter vi framför teven eller datorn. Vår 
kultur har gjort oss till Homo sedens - den sittande människan. 
Men det finns stora möjligheter att föra in lek och motorisk aktivi
tet som bärande delar av utbildningen. Inom språkundervisningen 
utnyttjar man exempelvis allt mer och mer rollspel som ett sätt att 
aktivt lära sig använda ett främmande språk. Fler liknande lekbase
rade metoder skulle kunna föra oss bort från sittandet. 
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Nyare forskning med djur har visat att teorin att lek är förberedelse 
för framtiden dock inte håller fullt ut. Man har exempelvis låtit 
katter växa upp utan möjlighet att leka. Som vuxna visar de sig 
ändå bli lika goda jägare som katter med normal uppväxt. Ett annat 
problem för teorin är de lekslagsmål som många djurarter ägnar 
sig åt och som man tolkat som träning för vuxenlivets kamper. Det 
visar sig att det finns tydliga skillnader mellan lekslagsmålen och de 
riktiga som gör att leken svårligen kan vara en relevant träning. Un
der leken tränar djuren helt enkelt inte de beteenden som är mest 
avgörande under en riktig kamp. De tillåter exempelvis många 
lekbett, som skiljer sig från riktiga bett, utan att träna på hur man 
skall undvika sådana. Under leken turas man också ofta om att vara 
anfallare och försvarare, vilket inte händer i riktiga slagsmål. 

En alternativ teori är att lek gör det möjligt för en växande in
divid att bedöma sina färdigheter. Leken ger dem svar på hur starka 
och hur snabba de är och denna självvärdering hjälper dem att välja 
rätt strategier. En variant av denna ide är att lekslagsmålen har en 
social funktion: De hjälper de unga att etablera och bekräfta socia
la relationer. Leken fungerar på detta sätt som ett komplement till 
den putsning som många djurarter ägnar sig åt. Ytterligare en as
pekt är att leken tränar individerna på att tolka den andres avsikter, 
vilket är nog så viktigt när man hamnar i en riktig kamp. 

Huizinga konstaterar i sin bok att när vuxna leker tillsam
mans, och då räknas även tennis och bridge som lek, så är leken 
ofta knuten till en grupp av människor som håller samman även 
utanför lekkontexten. De bildar lekgemenskaper som ofta består 
av olika former av "klubbar" När man studerat lekslagsmål hos 
dödskalleapors ungar har det visat sig att det är den sociala rangen 
och inte styrkan som mest bestämmer om man vinner ett slagsmål. 
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Man har också konstaterat att honor såväl som hannar föredrar en 
lekpartner av samma kön. Honorna får inte sin beskärda del när de 
lekslåss med hannar och vill därför inte leka med dem. Unghannar
na leker mer och under en längre period i sin utveckling. En bland 
många tänkbara förklaringar till detta är att skicklighet i slagsmål är 
viktigare för hannarnas vuxenliv än för honornas. 

En ganska överraskande upptäckt är att det tycks finnas en 
kritisk period för lek under ett djurs uppväxt. Jämförande studier 
visar att den kritiska perioden sammanfaller med utvecklingen av 
nervkopplingarna i lillhjärnan (som styr finmotoriken) och speciali
seringen av muskelfibrerna. När man väl studerat åldersfördelning
en av beteende har det visat sig att för många djurarter är det en 
kort period av livet som ungarna leker. Hos husmusen är det bara 
6-8 dagar, hos gaffelantiloper är det tre veckor och hos grön babian 
är det halvannat år. Det är människan som leker längst och mest. I 
denna bemärkelse är "Homo Judens" ett lämpligt namn på oss. 

Leken är mer eller mindre en livsnödvändighet för männis
kor och för många andra djurarter. En läkare som studerat sociala 
aspekter av lek noterar att det första tecknet på tillfrisknande hos 
barn på sjukhus är att de börja leka. Samme läkare har gjort en un
dersökning bland de personer som sitter fängslade för mord i Texas. 
Han konstaterar att av dessa har 90% utsatts för fysiskt våld i barn
domen och 90% har hindrats att leka eller lekt på onormalt sätt. I 
den övriga befolkningen är motsvarande siffror 10%. Ett annat rela
terat fynd är att impopulära pojkar som inte har förmågan att delta 
i samarbetslekar visar mer dominans och aggression i sina lekar. De 
mobbar ännu lägre rankade, vilket kan identifieras som en del av 
deras sociala inkompetens. Dessa resultat är skrämmande tecken på 
att det troligen finns ett starkt samband mellan en olycklig barn
dom och asocialt och våldsamt beteende i vuxen ålder. Barnens lek 
skall tas på djupaste allvar. 000 
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Lek utan saker 
Om förmågan att förtrolla 

Om någon riktar en nyskalad morot mot dig och skriker "pangpang!" 
kan du välja att ta dig åt bröstet och segna ner på golvet för att dö (skottet 
träffade rakt i hjärtat). Eller kan du säga: 

- Hör du min lilla vän, det där är en morot och den kan man inte 
skjuta med. Lek inte med maten. Tänk på alla dom som inte har någon. 

Lek handlar om överenskommelser, som så mycket annat, men 
särski lt tydlig är överenskommelsen i leken: är du med eller inte? 

- Den här moroten är en pisto l. Är du med? 
-Är det på liv och död? 

- Ja! 
Då är det på riktigt. Den allvarsamma leken! 
När man leker kan man såklart vara ensam och ibland är det bättre så. 

Men tillsammans med andra kan man inte vara ensam om att leka, medan 
omgivningen ägnar sig åt den mer påtagliga verkligheten. Det skapar mest 
irritation. Det är få saker som är så störande som när människor inte följer 
de, ofta outtalade, överenskommelserna. Säkert är det flera krig som har 
si n upprinnelse i detta. I alla fall kan jag tänka att många relationsstrider 
har uppstått genom att man haft så olika syn på verkligheten. 
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Att begreppet leka med varann skiftar betydelse är tydligt när man 
umgås med barn i skolåldern. Plötsligt slutar de leka och ska istället 
bara vara. Det inträffar någonstans i början av lågstadiet. Behovet 
att fjärma sig från barndomen är stort. Man tar hjälp av semanti
ken. Lika plötsligt kan tonåringen leka med sina kompisar igen. Då 
har de med emfas lämnat barnaåren och manar istället fram en nos
talgisk känsla av hur det var när de var små. 

- Jävlar! svor ett litet barn intill mig. 
- Du, så kan man inte säga. 
- Men jag sa det ju precis. 
Den vuxna säger att man inte kan, men barnet har rätt. Det 

gick faktiskt att säga "jävlar!" Men enligt överenskommelsen ska 
man ha ett vårdat språk och därför går det inte bra att svära. Det 
är mycket annat som i dagligt tal inte är tillåtet. Minns mammas 
stränga blick över matbordet när du ville dra din senaste vits för 
gästerna! Reglerna är många och svåra. Tala sanning! Var dig själv! 
Men vad är sant och vem är jag? Språket bygger på överenskom
melser och konsten med. 

- Om någon ställer sig vid en grop i marken och säger att det 
är konst och med sitt liv försvarar sin synpunkt. Då är det konst, 
men en grop i marken är inte i sig ett konsrverk, säger Carl Johan 
De Geer. 

Det krävs att någon står för något för att det ska bli konst. 
Och det är någonting som ofta kräver mod. Exemplen på hånade 
konstnärer är otaliga. Säg den som med hela galleriet, ateljen och 
byrålådan fulla av osålda alster inte lutat sig mot van Gogh eller 
Beckett. Den förre som inte sålde en tavla under hela sitt liv, men 
som blev en av de rikaste döda konstnärer man vet. Den senare re
fuserades 36 gånger innan någon förbarmade sig över hans texter. 

Och visst är det kul att skratta åt skivbolaget som nobbade 
The Beades. Dessa gubbar inger oss mod när vi utan att rveka, 
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vackla eller darra på manschetten hävdar att hålet vi grävt (vare sig det 
tagit sig uttryck som en samling dikter eller sånger med komp på luta) 
är Konst! Leken är överenskommelser och leken är tro. För att stunden 
ska förtrollas krävs att jag tror att moroten är en pistol, tror ända tills 
jag vet. Om jag inte tror fortsätter jag att vara åskådare. 

Jag fortsätter att vara prosaisk, praktisk, rationell och har båda fötterna 
på jorden, inget svävande, inget sus och förvisso inga fall från höga höj
der. Även tro kräver alltså mod. För att komma till Narnia måste man 
tro . Att garderoben leder vidare. I C. S. Lewis' böcker tappar barnen 
den förmågan när de blir äldre. Endast barnen kan tro. Fast tro är ett för
bryllande svagt ord, som i mitt huvud inte manar fram någon större 
djärvhet. Det bär på en tvekan, ett kanske. 

- Eller vad tror du? 
- Vet inte. 
När man leker ska rollerna besättas, sakerna förvandlas och rum

met förtrollas. Ibland kan just det vara det väsentligaste: att arrangera 
den kommande leken. När alla vet vad som är vad och vem som är 
vem och vad som ska hända, då är leken slut. Själva rörelsen mellan 
det verkliga och fantasin är det roliga. Att träda in och ut ur leken ger 
den spänning som i sig är lekens mål. Det blir en teater som aldrig far 
premiär, en skura som aldrig sjösätts - och lika bra är det. För där tar 
det lekfulla slut. Drömmen om hur det ska bli när allt är klart är plöts
ligt verklighet, prosaisk, praktisk och redo att hanteras rationellt. 

När barnen leker är det som att spela med öppna kort. På så vis 
lär man sig reglerna. När de är fastslagna, alla har förstått, kan man 
fortsätta spela på vanligt sätt. 

- Du var leopardmamman och jag var den lilla ungen utan prickar. 
Av någon underlig anledning talar barn ofta i imperfekt eller 

preteritum för att signalera lek. Tiden är dåtid och det är ett smidigt 
sätt att gå ut och in ur leken. Alla barn kan det, skickligt och genialt. 
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Även denna färdighet går dessvärre förlorad någonstans på vägen . 
Som vuxen vore det nog lättare om man emellanåt försökte minnas 
hur man gjorde. 

I bokhandeln kan man hitta hyllmeter med litteratur som hand
lar om relationspsykologi : kvinnor från Venus och män från Mars 
har ju som bekant svårt att kommunicera i den tysta rymden. Före
ställ dig att en kille går och fikar med en tjej. Hon har bestämt sig 
för att spela med öppna kort eftersom hon är utled på att försöka ta 
ordning på det sedan som blivit fel från början. 

- Detta var slottet, säger tjejen när de sitter i kafedunklet, och 
här var källarhålan där jag hölls rangen . Jag var prinsessan och jag 
hade sovit i hundra år. Nu skulle du komma och rädda mig. 

- Men, säger killen. Jag var draken som skulle äta upp prinsessan! 
- Nänä, du var prinsen. Här, det här var hästen. 
Men så förnuftiga är vi sällan. Istället ställer vi trevande frå

gor och rar med hjälp av vaga ledtrådar försöka förstå vad som sägs 
egentligen, undertoner, dolda budskap, kodord. Inte underligt att 
man måste läsa handböcker! 

Är du lekfull så är du munter, men måste det jämt vara kul? 
Barn lär i leken och genom konsten kan vi förstå mer om oss själva. 

En liten schweizisk kille som kallades Klex gillade att måla. Favorit
tekniken var att hälla bläck på ett papper, vika ihop det och sedan 
trolla fram en helt ny bild när pappret veks upp igen. Smeknamnet 
Klex betyder bläckBäck! Han hette Rorschach i efternamn och 
kom senare att syssla med psykologi. Ett Rorschachtest går ut på 
att man rar se en bild, som i förstone liknar en bläckBäck. Psykolo
gen ska sedan utifrån ens tolkning av bilden kunna säga något om 
sin patient. Och bilderna är inte vilka som helst. De trycks enbart 
vid viss luftfuktighet på särskilt papper och rar absolut inte spridas 
utanför kretsen av professionella. För att resultaten ska kunna vara 



I Rorschach-test används bläckfläckar för att 
avslöja något om hur testpersonen tänker. 
Testbilderna är strängt copyrightskyddade, men 
ser ut ungefär så här. 

• 
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mätbara krävs att bilderna är exakt desamma för alla och att test
personerna alla är lika oförberedda på vad de ska få se. Annars bli 
inte testet tillförlitligt. Ett konstverk kan vara som ett Rorschach
test: till att börja med en obegriplig bläckplump. Plötsligt tar den 
form och får en betydelse, men inte nödvändigt samma för dig 
som för mig. Ett konstverk kan för en person väcka vemod, för en 
annan glädje eller ilska. Det finns ingen sanning om innehållet. 
Men kanske reaktionen på konstverket kan rymma ett mått av 
sanning om betraktaren! 

Leksaker är saker man leker med, men man kan leka med 
andra saker, som inte i första hand skulle beskrivas som leksaker. 
Och man kan som sagt leka utan saker. Leksaker kan dessutom an
vändas till annat än lek (kolla konstnären Dan Wolgers, han vet!). 

Vill man på ett museum spara saker som barn lekt med får 
man kanske överväga att även spara en morotspistol. Eller får man 
finna sig i att de saker man sparar endast representerar en liten del 
av allt som utgör barns lek. Lekens magi går inte att tvinga fram. 
En lekplats kan vara helt livlös, liksom en mängd leksaker kan fin
nas i ett helt liv utan att få liv. Det är som en glänta i skogen; man 
kan inte bygga en glänta. Man traskar bland gran och tall och så 
plötsligt bara är den där, gläntan. Magin kan skapas utan en pryl 
och tusen och åter tusen prylar kan inte helt säkert tända gnistan. 
Är leken leksaken? Är konstverket materialet? Är samtalet orden? 
Kanske är de mest gran och tall. Leken blir till däremellan, därige
nom, där, under och bakom. "Gläntan finns bara som ett kring oss 
oväntat sig utbredande ögonblick." 

När jag står inför leksakerna på museet kan jag kanske få 
en glimt av minnet av en lek. Kanske kan jag genom leksakerna 
minnas känslan av min egen magiska lek. Liksom konsten kan 
väcka genklang av en glömd, gömd eller aldrig formulerad känsla. 
Jag känner. Jag känner igen. Återseendet, mötet, återvändandet till 



minnet av gläntan, som skogen längesedan återtagit. Konsten kan 
på så sätt ge dig respit och öppna dörren till ett gömt lekrum. Om 
du verkligen vågar tro på en konstnär som hävdar att gropen i mar
ken är mer än ett hål - "Detta är konst" - så kanske du hamnar 
hos Alice i Underlandet. Annars går det fint att stanna här och vara 
skeptisk. Det är upp till dig! Hänförelse, förundran, magi kan inte 
frammanas med mindre än att man sig i leken ger, att man över
lämnar sig till äventyret. 

1917 ställde Marcel Duchamp ut sitt verk Fontän, en pissoar 
signerad R Mutt. Föremål i konstutställning ditställt av konstnär. 
Och pissoaren blev konst! Lika knasig var blåmålaren Yves Klein 
som 1958 presenterade ett tomt rum, La Vide. Platsen var ett galleri, 
därinne var ett tomrum; ett konstverk när konstnären så vill. Lek 
utan saker - konst utan saker. 

Ett barn kan genom att bara byta dialekt eller tonläge eller 
tempus påannonsera Lek. Detsamma kan gälla en performanceakt 

Filtänglar, julgransprydnader från 1890-talet gjorda av fi lt, och bokmärkesänglar. KM 49555. 



eller en installation i konstvärlden. Genom att bara ändra en ytterst 
liten del av alla överenskommelser som gäller vardagen kan en konst
när göra om en till synes ordinär handling till konst. Inte sällan 
betraktas det som provocerande, irriterande. 

Ja, det hela handlar om förmågan att förtrolla, att med fanta
sins hjälp förvandla omgivningen, människorna och ge sakerna liv. 
Barn gör det oavbrutet. Vuxna gör det ibland. Tingen blir till ge
nom förtrollning, genom leken, konsten och poesin. Ingenting bara 
är, utan allt blir till oavbrutet. Min dotter och jag var på väg hem 
till en bekant som är konstnär och som samlat på sig en hel del verk 
av andra konstnärer. Vi hade varit där förr och hon hade förundrats 
över att sängen var konst, att kälken i hörnet var konst Qoseph 
Beuys!) , att tårtbitarna och den skivade dalahästen, inplastad som 
skinkan i charkdisken, var konst. Vi hade bråttom. Hon var så himla 
kissnödig och for genom lägenheten. Väl på roa sa hon, lättad. 

- Tur mamma, att inte detta var konst! 
Och Marcel log i sin himmel. 000 
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Det första exemplet på ett 
ensamt klot som dekoration i en 
trädgård var troligtvis "Stein des 
Glucks" formgiven av det naiva 
geniet J. W. Goethe år 1777. 
Hans sandstenssfär uppställd på 
en kub anses även vara det första 
abstrakta konstverket. Förutom 
djupsinnig filosofisk symbolik 
förmedlade stenklotet en vits och 
en flirt med Goethes väninna 
Charlotte von Stein. Trädgårds
kulan av metallbelagt glas kom 
åtskilliga decennier senare och 
förde in en skrattspegel bland 
trädgårdsgångarna. 
Här i biskop Thomanders träd
gi\r-d på Kulturen. 

s 47 Tommy Olofsson 

Lek och estetik 

"Bom Originals, how comes it ro pass that we die like copies", 
frågade sig Edward Young i en skrift 1759. Young var vid det laget 
76 år gammal och väl noga taget snarare en stolt engelsk patriot än 
en stridslysten förromantiker, men han var trött på att se de engel
ska skalderna imitera de grekiska och latinska klassikerna och ansåg 
litteraturen under flera århundraden hade hämmats av andefattiga 
efterbildningar. Dock låg hans tjusigt turnerade proklamationer 
väl till för att användas av yngre författare som ville bryta upp från 
gammal hämmande regelestetik, vilken ibland uppfattades som en 
motsvarighet på konstens område till vad adelns etikettsregler var 
inom den sociala sfären. Och allt detta ville man bryta upp från. 
Man började hylla subjektivism och originalitet, ursprunglighet 
och rentav barnslighet - alla yttringar som hängde samman med de 
nya föreställningarna om natur och naturlighet. Människan skulle 
befrias från den traderade kulturens rvångströja. 

Den oerhörda uppmärksamhet som "Ossians sånger" väckte 
redan på 1760-ralet visar vilken beredskap som fanns för att bejaka 
det förment ursprungliga. Den skotske prästen James Macpherson 
försäkrade att han i "Ossians sånger" helt enkelt återgav en munt
ligt traderad gaelisk herdediktning, som han hade översatt till 
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engelsk prosa. Senare visade det sig att han hade hittat på det mesta 
själv, men publiken älskade själva föreställningen om den illitterate 
Ossian och dyrkade hans påstådda ursprunglighet. 

"The C hild is Father of the Man", skrev poeten William 
Wordsworth några årtionden senare. Barnet är den vuxnes far - det 
är en formulering som röjer ett annat stråk i förromantikens kult av 
det förment ursprungliga och kulturellt obesudlade. Den nya synen 
på barnet och det barnsliga springer ur allsköns källor fram under 
några årtionden på 1700-talet. En av de viktigaste är naturligtvis 
Rousseau, som i sin traktatliknande filosofiska roman om gossen 
Emile, Emile ou de f 'education (1762), går till storms mot medelti
dens kristna syn på människan såsom besudlad av arvsynden och 
därmed född ond. Enligt Rousseau bör barnet absolut inte utsättas 
för sträng moralisk tukt i uppfostrande syfte. Rousseau kallar sin 
pedagogik negativ, därför att den förbj uder läraren att gripa in i 
och styra människonaturens fria utveckling. 

Kanhända hade Rousseau eller i varje fall förromantikens pri
mitivistiska strömningar ett visst inflytande på Kant, när han satt i 
Königsberg och skisserade sitt epokgörande utkast till grundprinci
perna för en estetisk psykologi. I Kritik der Urteilskraft (1790) fas t
slår Immanuel Kant att den estetiska bedömningen ligger utanför 
vetenskapens domäner, eftersom en skönhetens vetenskap varken 
finns eller kommer att kunna finnas - "weil es keine Wissenschaft 
des Schönen gibt noch geben kann" Någon skönhet i absolut 
mening finns inte, utan den är ett subjektivt fenomen. Som sådant 
saknar den ändamål och syfte. Skönheten vi ll inte övertala någon 
att inse eller att göra det ena eller det andra. Enligt Kant är skön
hetsupplevelsen självständig i förhållande till kunskap och moral, är 
oberoende av såväl det teoretisl<a som det pral<tiska förn uftet. Det 
är därför han karakteriserar den som ett "interesseloses Wohlgefal
len", alltså som ett välbehag utan ändamål. Utanför den subjektiva 
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förnimmelsen finns det ingen instans som kan bekräfta en utsaga 
om estetiskt värde. För en modern läsare ter sig denna åsikt föga 
överraskande, men för Kant, som vänder sig mot gammal hävdvun
nen regelestetik med rötter ner genom århundradena ända till Aris
toteles, framstår det som en stor uppgift att ändra fokus i diskus
sionen om det sköna. Vad han efter en mycket ingående diskussion 
kommer fram till är att skönhet betecknar en upplevelse och inte 
en kvalitet hos ett objekt: "Schönheit ist kein Begriff vom Objekt." 
Kant ger framtiden i uppdrag att utarbeta en konst- och konstnärs
psykologi som kan ersätta den formalistiska estetiken. 

I Kritik der Urteilskraft görs en skillnad mellan fantasi och 
kognitiv förmåga. Den skillnaden framgår tydligt i det konstnär-
liga skapandet, där man enligt Kant kan urskilja två grundläggande 
drifter i verksamhet, en Stojftrieb och en Formtrieb. Den först
nämnda driften har med innehållet att göra och leder diktaren till 
att komma på nya motiv och teman, medan den senare, "formdrif
ten", gör det möjligt att infoga dessa motiv och teman i en konst
närligt fungerande struktur. En tredje drift, kallad Spieltrieb ("lek
drift") , kan frammana ett syntetiserande växelspel mellan de båda 
andra drifterna, och på så vis stimuleras de själsliga krafterna att 
aktivera en dynamik, en inte rörelse. Utan lekdriftens fria spel är l 
konstskapandet inte möjligt, enligt Kant, inte konstnjutning heller 
för den delen. Lekdriften rör sig fritt mellan sinnlighet och förnuft. 
Det är lekdriften som driver människan att intressera sig för den 
skenvärld som är konstens speciella domän. 

Med sin teori om de tre drifterna vill Kant lägga grunden till 
en framtida estetik, som inte ska kunna förfalla till subjektivism 
eller godtycklig relativism. Eftersom lekdriften finns hos alla män
niskor, så är därigenom alla människor tillräckligt utrustade för att 
fl "intresselösa" skönhetsupplevelser och beredda att söka estetisk 
njutning för dess egen skull. De estetiska hemligheterna måste 
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sökas i det mänskliga medvetandets struktur, inte i traditionella 
retoriska regler. 

Intressant att se är att den romantiska genikulten är fullt 
utvecklad hos Kant och att den sätts i samband med leken och för
mågan att på ett suveränt sätt förhålla sig till gängse regler inom 

estetiken. Ännu är vi inte framme vid den poetiska modernismens I 
portalfigur Baudelaire, som hävdar att genialitet ingenting am_:iat ~r 

en målmedvetet återerövrad barnslighet, men Kants psykologiser
ing avestetiken är et som mer än något annat bereder väg för vad 
som senare skulle komma. 

Kant stod utanför de litterära strömningarna, och hade inte 
Friedrich Schiller blivit en så välformulerad popularisator av hans 
estetiska ideer, skulle de antagligen aldrig ha utövat ett så mäktigt 
och fortfarande verksamt inflytande. Efter en första period av in
tensivt konstnärligt skapande drog sig Schiller tillbaka för att stude
ra historia och filosofi. Han upptäckte Kant, påverkades djupt och 
inledde ett eget filosofiskt författarskap, i vilket han kommente-
rar och i någon mån utvecklar några särskilt intressanta iakttagelser 
som han har funnit i läromästarens skrifter. 
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tisk fostran kan leda fram till. Han myntar detta bevingade begrepp i sina 
Briefa uber die ästhetische Erziehung des Menschen (1793-95). Schillers este-
tiska pedagogik ställer som sitt mål att frammana en harmonisk balans 
mellan sinnlighet och förnuft, så att dessa kan utvecklas jämsides och 
befrämja varandra. Sinnlig~ o~h J örnuft, lek och likt natur och kultur 
ska kunna samverka inom människan på ett sätt som far henne att känna 
sig.fri att s__k~E_a sig ~jälv. - · 

I Schillers pedagogiska och till viss del även politiska utopi repre
senterar Stojftrieb och Formtrieb de båda polerna i ett dialektiskt mönster. 
Med sinnena far vi material och stoff Med förnuftet formar vi och orga
niserar detta stoff för att inte förlora oss i sinnesintryckens kaotiska mång
fald . I Kants efterföljd talar Schiller naturligtvis även om lekdriften, der 
Spieltrieb. Lekdriften kan upprätta en förbindelse mellan sinnlighet och ( 
förnuft. Leken är enligt Schiller inte inriktad på att bearbeta verkligheten; 
den utspelas i en skenvärld, där sinnlighet och förnuft kan fa tillfälle att 
komplettera varandra i ett utopiskt sökande efter höga livsideal. I leken 
finns alltså en möjlighet till mänsklig frigörelse. 



I 
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Den mest utvecklade formen av lek är, skriver Schiller, det konst
närliga skapandet. Schiller förfasar sig över den begynnande indu
strialismen och skriver om dess nedbrytande inverkan på individens 
utveckling. Han drömmer om ett samhälle genomsyrat av estetisk 
kultur, ett samhälle där människorna arbetar i minsta möjliga ut
sträckning och huvudsakligen ägnar sig åt andlig odling. Konsten 

l ska genomsyra hela samhället. "Schönheit ist Freiheit in der Er
scheinung" Det är Schillers ofta citerade definition, en sats som 
markerar det utopiska draget i hans förkunnelse. 

I Uber naive und sentimentalische Dichtung (1795) skriver 
Schiller om två slags diktare: de som är natur och de som söker det 
naturliga. En sann diktare har kontakt med det djupaste och mest 
ursprungliga i människosjälen; där finns en stark längtan till den 

I 

enkla och sanna naturen. Därför vill denna diktare också vara så 
naturlig som möjligt och betraktar det kultiverade med misstro. 

Schiller kallar dessa två diktartyper för naiva respektive senti-

1 
mentala. De naiva är sådana som är naturliga, medan de sentimen
tala är sådana som söker naturlighet. Genom de förra talar naturen 
direkt. Dessa diktare efterbildar verkligheten i enlighet med dess 
egna lagar och behöver inte använda sig av några artificiella konst-
grepp. De senare är däremot så präglade av kulturen och dess mot
sättningar att de ständigt tvingas göra naturen till föremål för etiska 
ställningstaganden. Diktare av det senare slaget är inriktade på det 
idealiska, och med det menar Schiller att de försöker finna en har
moniskapande syntes av natur och kultur. 

Genierna är alltid "naiva", hävdar Schiller: "Naiv muss jedes 
wahre Genie sein, oder ist es keines." Geniet vägleds av naturen 
och av sin instinkt. Denna instinkt är en skyddande ängel, "ein 
schiitzenden Engel", som håller det naiva geniet borta från de min
dre begåvningarnas fasthållande vid reglerna, dessa "Krucken der 
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r Schwachheit" Geniet är alltså ett naturbarn, som i kraft av sin 
ofelbara intuition kan skapa konstverk, vilka utstrålar en frisk sin
nesglädje, obesmittad av tillkämpad kultur. Den geniala männis
kan skapar på samma sätt som naturen själv, av inre nödvändighet 
och i enlighet med det egna kynnets lagar. Geniet är barnsligt och 
uppfattar konsten som en lek utan anspänning. Denna barnslighet 
hänger samman med frånvaron av beräkning och effektsökeri. Det 
naiva geniets oproblematiska förhållande till litterära stilgrepp fang
ar Schiller i en formulering som ger associationer till Saussure och 
modern lingvistik. Enligt Schiller skriver den naiva på ett sätt som 
gör att tecknet försvinner in i det betecknade, "wo das Zeichen / 
ganz in dem Bezeichneten verschwindet" 

Schillers skrift handlar huvudsakligen om den naiva diktaren. 
Vilket utrymme blir då över åt den sentimentala, då det bara är den 
naiva som kan vara genial? Den omedelbara samklang med verk
ligheten som Homeros, Shakespeare och Goethe uppvisar, skiljer 
dessa naiva genier från den sentimentala diktaren, som är idealist 
och som varken kan eller vill avhålla sig från att göra världens ske
enden till föremål för moraliskt engagemang. Den moderna kultur
människan har fjärmats från naturmänniskans sinnliga harmoni, 
har avlägsnat sig från det naturliga och fatt sina sinnen grumlade. 
Hon är splittrad, men har i gengäld utvecklat k_ulturellt präglade 
föreställningar om gott och ont, detta till skillnad från deJl.Jlaiv<!_ 
dikt~ren som aldrig blir förvåna eller riktigt upprörd av någon
ting unaersolen. De sentimentala diktarna är aldrig några genier, 
menar Schiller, därför att deras medfödda anlag har deformerats av 
kulturen. Sådana diktare drivs att i idealistisk anda bearbeta kultu
ren och kritisera den så att den åter ska närma sig det naturliga. En 
sentimental diktare kan i och för sig vara lika begåvad som en naiv, 
men hans eller hennes talang har, så att säga, ockuperats av villkor
liga och tidsbundna kulturella föreställningar. 
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Antingen är diktaren natur eller så söker han natur, inpräntar 
Schiller: "Der Dichter, sagte ich, ist entweder Natur, oder er wird 
sie suchen." För den som är natur kan moralen aldrig bli etc pro
blem, eftersom moralen är en kulturprodukt. Den naiva_ilcce_Eterar 
verkligheten sådan den är, bortom o~t och gocc. Den sentimental~, 

å andra sidan, är en moralist, en engagerad diktare som försöker 
klargöra skillnaden mellan ont och gocc._ 

t Det finns ouppklarade drag i Schillers konscnärspsykologiska 
pionjärverk, men som helhet är det så djupsinnige och suggestivt 
acc det har kommit acc ra stor betydelse för estetiken ända in i vår 
samtid. Bröderna Schlegel förvalcade och vidarebefordrade Schillers 
ideer. De kom till England förmedlade av Coleridge. De fick sin 
systematiker i Hegel, som i sin tur påverkade Belinskij i Ryssland, 
De Sanctis i Italien och Taine i Frankrike. Och så sent som på 
1960-calet hade de en uppmärksammad förespråkare i studentrevol
törernas favoricfilosof Herbert Marcuse, mest explicit i hans Eros 
and Civilization (1966), en civi lisacionskritisk studie för vilken tre 
tänkare har varit avgörande impulsgivare: Schiller, Marx och Freud. 

Leken som estetiskt ideal spelade en allt överskuggande roll 
för en av de modernistiska rörelser som virvlade fram efter första 
världskriget. Dessa rörelser var futurismen, surrealismen och da
daismen. Futurismen hyllade kulsprucesmaccrec och kriget, medan 
surrealismen ville försänka sina röner i det undermedvetna och i 
drömmen. Dadaismens ledstjärna var leken. En dadaist som Hugo 
Ball talar uccryckligen om vikten av acc framhäva den "ändamåls
lösa och ofaccbara sidan a världen" I sin hyllning av dec "ända
malslösa" anknyter han till Kant, men på etc sätt som den gamle 
filosofen säkert inre hade tänkt sig. 

"Ehe Dada da war, war Dada da", skriver Hans Arp i en 
berömd aforism - Innan dada fanns, fanns dada. Dadas ursprung 
finns i barnets joller, i den oförfalskade häpenheten inför världen 
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och vad den har att erbjuda av fantastiska sinnesförnimmelser. ) 
"Dada är livet utan paraply och utan aralleller'', skriver Tristan 
T~;;; i ~tt av ~ina många dad;i~tiska manifest, den genre- som han 
helst ägnade sig åt. I dem alla intar han det obstinata och anarkis
tiskt lekfulla barnets ståndpunkt. Futuristernas luig och revolutio
ner är säkert roliga, rycker han, men nackdelen med dem är att folk 
dör, och det är inte bra. Surrealisternas vurm för psykoanalysen 
och Freuds sexualteori är spännande på samma sätt som fräckisar är 
spännande, men han gillar inte anspråken på att systematisera små
borgerlighetens alla hämningar. Dadaisterna vill bekämpa "office
rarna i bildningens frälsningsarme" (Roul Hausmanns uttryck), ut
mana den traditionella kulturens alla "träskallar som inte ens duger 
till piphuvuden" (Hausmann), vill vidare "skratta åt tinget i sig" 
(Tzara) samt välta de "kunskapsteoretiska grundsatserna" över ända 
(Richard Huelsenbeck). 

Programmet går helt enkelt ut å att börja om från början, 
efter den katastrof som det första världskriget var. Dadaisterna upp
fattade kriget som en undergång för hela den västerländska civilisa
tionen. Dada skulle jollra och leka fram en ansats till en ny kultur, 
obesudlad och utan skuld. 

Dadaismen var aldrig avsedd att vara mer än ett första sta
dium på vägen. Särskilt lyckosam blev den kanske inte ens i detta 
hänseende - "Gud kan kosta på sig att inte göra succe, det kan 
dada också" (Tzara) - men rörelsen är hur som helst mer än ett 
kuriosum i estetikens långa historia. 

Kant och Schiller skulle säkert inte ha känt igen sina ideer i 
dadaisternas anarkistiska upptåg, men inte desto mindre var dessa 
ideer en förutsättning för den programmatiska regression i lekens 
och den hämningslösa barnslighetens tecken som dadaisterna vi lle 
iscensätta. På konsternas område har kulten av leken och_barnslig:
heten vark_enförLeller senare drivits _ti!_l sin Sf.li!..ts...så som dadaisterna 
på sin tid gjorde det i Zi.irich, Berlin och Paris. 000 
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Lönsamhet och Lego 
Vuxenlek i datavärlden 

Paintball, forsrä nning, go cart, bowling, överlevnadsövningar eller 
ölsvepning. En rad mer eller mindre lekfulla övningar används av 
organisationer och företag för att svetsa samman de anställda och 
för att skapa distans till jobbet. Att få skjuta Janne på ekonomin 
med ett paintballgevär eller att tillsammans med Eva på driften få 
klättra på klättervägg kan ge utlopp för känslor som kanske legat 
gömda, medan vardagens slit och släp har lagt beslag på uppmärk
samheten. I dagens välfärdssamhälle är det inte helt självklart att vi 
jobbar enbart för att försörja oss. Arbetet ska betydelsefullt i våra 
liv också på andra sätt. Det ska ge mening och riktning och det 
ska vara kul att hålla på med. Samtidigt är arbete oftast just arbete: 
rutiner, återkommande uppgifter, slit och släp, inte al ltid stimule
rande problemlösningar och kompromisser. För att finna meningen 
med jobbet kan det krävas att man tar ett steg tillbaka från det 
man dagligen arbetar med. Det kan ske när man tar semester, eller 
under frit iden. Men vad är det som säger att inte även fritiden kan 
vara arbetsam? För många är det kanske mer stressigt att hantera 
familjebestyren än att förvärvsarbeta. 

Det är i mellanrummet mellan fami ljeansvar och förvärvsslit 
som utrymmet för lek på arbetet har vuxit fram. En frizon skapas 
där vuxna kan vara barnsliga utan att, som i fami ljens besök på 
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Tivoli och i nöjesparker, den primära uppgiften är att ha ansvar 
och kontroll över barnens ävenryr. I leken på jobbet ska man 
själv få vara barnslig. 

Nu finns en risk att även dessa arbetslekfulla ävenryr blir 
rutiniserade. När fysiska och mer eller mindre strapatsrika 
övningar har börjat bli ett återkommande och kanske förutsäg
bart sätt att skapa andrum i organisationer (-Nej, inte bowling 
igen!) har en klassisk plastleksak börjat användas i försöken att 
förena arbete och lek. Leksaken är Lego, och den förs in i före
tagsvärlden paketerad som lek på allvar eller Serious Play. 

Lego-strategi 
Produkten Serious Play är framtagen av företaget Lego i sam
arbete med ett forskningsinstitut. Syftet med produkten är att 
med hjälp av lek skapa såväl distans till det egna arbetet som 
reflektion kring den organisation man arbetar i. Med hjälp av 
en uppsättning legobitar, figurer och komponenter ska männis
korna inom en organisation kunna leka sig fram till större in
sikt om sina egna positioner och organisationens roll i nuet och 
i framtiden. Leken sryrs av en metodbeskrivning och handled
ning som fö ljer med paketet. En huvudpoäng är att konkret lek 
med händerna ska förbättra hjärnans tänkande kring organisa
tionen. Dessutom ska de anställdas fantasi stimuleras. lego
byggandet ska fungera som en sorts katalysator för tanken. På 
den webbplats där produkten och konceptet presenteras finns 
rubriker som: "Models, metaphors and imagination ar work" 
eller "lt's play with a purpose" 

Serious play sägs vara passande för alla som arbetar i en 
organisation, men hittills är det främst till människor med led
ningsfunktioner man har riktat sig. Företag som Tetra Pak, 
Nokia och Vana har använt sig av produkten och metoden. 
Genom att låta några personer samlas i ett rum, och med hjälp 
av plastbitarna bygga upp sina versioner av hur de föreställer 
sig sin verksamhet, skapas förutsättningar för att i gruppform 



diskutera företaget. Tillsammans med legobitarna levereras 
en handledning för strategibygge kallad "The lmaginopedia" 
Den ska fungera som vägledning för sessionerna. 

I en skrift som finns med som marknadsföringsmaterial 
på Serious play-webbplatsen beskriver Gabor Hont en session 
med produkten på läkemedelsföretaget Astra Zeneca. Artikeln 
handlar om hur sexton Astra Zeneca-anställda samlas kring 
6 500 plastbitar för att skapa organisationen för en ny fabrik. 
Det beskrivs hur legokonstruktioner växer fram på borden i 
konferensrummen och hur de olika medarbetarna engagerat 
diskuterar placeringen av varje mur eller fönster. På ett bord 
byggs en reslig luftig konstruktion, med trappor och terrasser 
kors och tvärs. På ett annat bord utbreder sig en plattare bygg
nation med broar, passager och portar som förenar utrymmen 
och inhägnader. Det talas om hur byggandet och leken blir ett 
sätt att mötas och utbyta tankar och ideer som sedan ska leda 
vidare till formandet av en konkret organisation. 

Att män i skjorta och slips och kvinnor i kontorsstrama 
dräkter kan ses leka samman byggen i pastellfärgad plast säger 
något om dagens näringsliv. Det handlar inte bara om att släp
pa på tyglarna och göra vardagen mer uppsluppen. Det är till 
stor del en reaktion mot att strategimöten och presentationer 
har stelnat formmässigt. Många vittnar om hur powerpoint
sessioner eller blädderblockspresentationer kan fungera som 
verkliga sömnpiller. Grafer, siffror, figurer, nyckelord och bul
letpoints smälter samman till en uppmärksamhetsmördande 
informationsröra. Dessa presentationer och deras tillhörande 
diskussioner glöms lätt borr. Viss minneshjälp kanske finns i 
fragmentariska anteckningar gömda i något block. Men sådant 
försvinner lätt i mängden, bland andra anteckningar och pap
perskopior. Serious play fungerar som en reaktion mot kontors
världens rutiner. Legobyggena blir till något annorlunda, nå
got fysiskt som ger upphov minnesbilder som kan vara lättare 
att återkoppla till senare. Dessutom finns det möjlighet att 
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behålla byggena på företagen, som konkreta modeller, monument 
eller lämningar från Serious play-sessionen. Numera står lego
modeller alltså och samlar damm mellan plastknopparna, i styrelse
rum såväl som i barnkammare. 

Dator-lego 

IT-branschen är en bransch som präglats av åtskilliga försök att 
bryta rutinisering och traditionella affärspraktiker, inte minst ge
nom ett förenande av arbete och lek. Det blev speciellt synligt un
der de glada år som i backspegeln kom att kallas för dotcom-eran 
eller IT-bubblan. Kring år 2000 steg börskurserna för flera IT
företag dramatiskt. Företagen sågs av många som något nyskapande 
och spännande, vilka skulle visa vägen mot en ljus datorpräglad 
framtid. Denna optimistiska hållning till teknikens möjligheter 
ersattes dock något år senare av en dramatisk värdeminskning på 

Legos rymdfigurer som började 
tillverkas 1979. 
Foto Petter Duvander 
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relativt unga IT-företagen. 
Ett av de mer uppmärksammade av dessa IT-företag var Fram

fab. Under några år var företaget en börskomet som sysslade med 
konsultverksamhet. Bland annat såldes så kallade Internerlösningar, 
vilket i stort sett innebar mer eller mindre avancerade webbplatser. 
Företaget leddes under dessa år av den före detta rollspelaren Jonas 
Birgersson. Framfab var i hög grad inriktat på att bryta med ruti
nerna i tidigare affärs- och företagsverksamhet. Birgersson, och flera 
med honom, jämförde företaget med en ideell förening. Här skulle en 
ny typ av företagande ta form, och nu hamnade leken i centrum. 

I leken på Framfab hade man olika små lekprojekt. Under 
mitt doktorsavhandlingsarbete studerade jag Framfab med utgångs
punkt i ett av företagets kontor i Lund och analyserade bland annat 

• 
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lekens betydelse för verksamheten. Även på Framfab dök Lego 
upp. Inte i form av Serious Play, men däremot inom några av de 
lekprojekt som de anställda ägnade sig åt på kontoret. Utmed det 
ljusa trägolvet löpte banor avsedda för !ego-robotar som några av 
de anställda hade byggt ihop. Robotarna ingick i Legos produkt
serie Mindstorms. Den gör det möjligt att bygga legorobotar som 
sedan kan styras med hjälp av datorer. 

På ett bord i en låda låg legobitarna till robotarna. De kom till 
användning på ett oväntat sätt. Under den tid som Framfab var ett 
av massmediernas favoritobjekt och aktierna steg på börsen besökte 
en rad politiker företaget. Statsminister Göran Persson visades runt 
i kontorslandskapet i ldeon och lyssnade till hur Jonas Birgersson 
på ett fängslande sätt la ut texten om framtiden för Framfab såväl 
som för Sverige. Statsministern imponerades, liksom också Leif 
Pagrotsky, när han besökte företaget. Vid ett tillfälle hamnade mi
nistern bredvid bordet med legolådan. Då passade projektledaren 
för ett projekt som gick under namnet Brikks på att använda sig av 
legobitarna som illustrationer. Eftersom det finns likheter mellan 
det sätt viss digital teknik och Lego fungerar var det dessa likheter 
som lyftes fram. Ministern lyssnade på beskrivningen av Lego och 
Brikks. Små moduler som kan sättas samman till ett större bygge 
enligt ett enkelt standardiserat koncept. Han insöp troligtvis käns
lan av lekfullhet som fanns på kontoret under denna framgångsrika 
period, när nyinköpt datorutrustning och fräscha Ikea-möbler 
blandades med leksaker, maskotar och annan pojkrumsaktig rekvisita. 

Själva företaget Framfab var under dessa år kring millenie
skiftet uppbyggt i en närmast legoliknande organisation. Företaget 
bestod av en rad kontor som kallades för celler. Dessa celler skulle 
liksom legobitar snabbt kunna sättas samman till en större organisa
tion bestående av en mängd avgränsade delar. När sedan företaget 
efter några år tvingades avveckla stora delar av sin verksamhet var 
det, liksom med Lego, relativt enkelt att ta isär bygget av separata 
celler. De olika kontoren kunde efter nedmonteringen antingen köpas 
upp av andra företag eller avvecklas helt. Några ra kontor blev 
också kvar i det Framfab som levde vidare efter dotcom-erans slut. 
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Lekens intåg i företagsvärlden har flera förklaringar. Det handlar 
om att bryta rutiner och om att experimentera med nya metoder 
och uttrycksformer, inte minst för att möta konkurrens från om-
världen. För att förklara den fascination som framgångsrika affärs-
män och politiker kunde fa för den lekfulla atmosfären i företag 
som Framfab lanserade jag i min studie av företaget termen 
Rosebud-syndromet. 

Framfab var under några år en förhoppningsfabrik. Den pro
ducerade drömmar och gav positiva associationer. Äldre framgångs
rika män, och några kvinnor, föll för Framfab. Såväl kunder som 
investerare och politiker attraherades av företaget och flera erfarna 
män ur näringslivet lockades till sryrelsen. Framfabs utstrålning, 
som till del emanerade ur den lekfullhet som förmedlades, och 
fascinationen för företaget skulle kunna beskrivas som Rosebud
syndromet. 

• • ......... 



"Rosebud. " Så löd Charles Foster Kanes sista ord. Kane är huvud
person i Orson Welles berömda film Citizen Kane från 1941. Filmen 
handlar om Kane, en framgångsrik industrimagnat med ett enormt 
medieimperium i början av 1900-talet. Filmen inleds med att den 
gamle mannen ligger på dödsbädden i sitt jättelika palats Xanadu. 
Den döende Kane muttrar då fram ordet Rosebud (rosenknopp), 
samtidigt som han tappar en glaskula som krossas mot golvet. I den 
vattenfyllda glaskulan finns en modell av ett snötäckt hus, omgär
dat av virvlande artificiella snöflingor. Det konstgjorda snölandska
pet i glaskulan är en ledtråd till ordet Rosebuds betydelse. 

Filmen är uppbyggd kring en jakt på betydelsen av ordet. 
Utifrån Kanes sista ord försöker några reportrar i filmen ffi en bild 
av den framgångsrike och förmögne mannen. Fram tonar olika bil
der av en man med en storartad karriär. Men det är inte en lycklig 
man. Kanes strävan efter att klättra och efter att utöka sitt impe
rium verkar ha åtföljts av ett expanderande tomrum inom honom, 
ett tomrum i vilket en längtan efter något annat växte sig allt star
kare. Rosebud visar sig i filmens slut vara en enkel kälke av trä, som 
Kane lekte med som liten pojke, innan han blev adopterad av en 
framgångsrik Wallstreet-man och inskolad i finansvärlden. 

I röjningen av Xanadu efter Kanes död slänger en man skräp 
i en öppen spis. Träkälken hamnar bland lågorna och förtärs av 
elden. Rosebud försvinner utan att journalisterna ffir reda på det 
mystiska ordets betydelse. I filmen representerar Rosebud dröm
men om en okomplicerad, enkel och lekfull barndom, där lyckan 
kunde vara att åka på en kälke genom yrande snö och att känna sig 
tillfreds med detta ögonblick av lek. 

En del av Framfabs framgång kan bero på att företaget lock
ade fram just drömmen om det barnsligt enkla och lekfulla. När 
äldre, erfarna och framgångsrika kvinnor och män fick komma in 
på Ideonkontoret och se hur unga människor med lekfull entusi
asm satt sina vid datorer, omgärdade av fantasifulla maskotar och 
legobyggsatser, då kunde föreställningarna om en okomplicerad 
ungdomlig energi växa fram. Det som producerades på kontoret, 
och drivkrafterna bakom detta, kunde te sig mystiskt ogripbart för 
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botar, chat och liknande begrepp var idel nyheter för äldre politiker, fi -
nansiärer och näringslivsfolk. Det var samtidigt bilder från nya genera-
tioners liv. Dessa bilder kunde i sin tur locka fram nostalgiska associatio-
ner till en svunnen tid, till besökarens egen ungdom, då det ännu fanns 
utrymme för glädjen i lekens energi. I den nostalgiska tillbakablicken 
kan ungdomstiden framstå som en tid när allt var möjligt. Framtiden var 
ännu ett outforskat land av möjligheter som väntade på att utforskas och er-
övras. Framfab kunde då bli ett exempel på ungdomens möjligheter att er-
övra framtiden. 

Något som inte direkt märktes på Framfabs Ideonkontor, med 
legobitar och entusiastiska unga anställda, var hur förutsättningarna för 
lekfullheten och kontorets verksamhet vilade på en rad dolda villkor. 
Besökare insåg inte utan vidare de styrande förutsättningar som fanns 
dolda i tekniken som användes. De såg inte heller hur de själva som 

• ....,, 
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politiker, investerare och kunder genom sitt engagemang i Framfab skulle 
bidra till att binda upp och därmed förändra verksamheten. Aktiemark
nadens och kundernas krav förvandlade efterhand Framfab. Lekfullheten 
hamnade i skymundan. Därmed kom drömmen om företagssanktionerad 
lek med !ego eller om flykt från tidigare industrirutiner och bindande 
strukturer att bli alltmer utopisk och avlägsen. 

Fantasier om företagets lekfullhet skulle för de anställda så småningom 
projiceras, inte på framtiden, utan på dess flydda barndom. För de äldre män 
och kvinnor som hade besökt Framfab och där hittat hoppfulla tecken på 
ungdomens möjligheter, släcktes hoppet i takt med att företaget från och med 
sommaren 2000 började gå allt sämre och tvingades skära ner kraftigt. 

Klicka ihop och ta isär. 
Efter att legolådan hade stängts på Framfabkontoret och en rad anställda 
hade blivit uppsagda dök, som vi har sett, legobitar upp i andra företags
sammanhang. Inom ramarna för koncept som managementredskapet 
Serious Play lever drömmen om det lekfulla arbetet vidare. Förhoppningar 
knyts till lekfullhetens potential och till vad umgänget med en leksak som 
Lego kan föra med sig. Plastbitarna ska mana fram kreativitet, nya ideer och 
leda till nya, bättre strategier i företagen. När man som Lego i sin mark
nadsföring av Serious Play menar att leksaken fungerar som en katalysator 
för människors tankar, vad innebär då det? Finns det några speciella 
tankar som legobitarna lockar fram? 

Legobitar far fantasier och associationer att röra sig i en utstakad 
riktning. Klicka ihop och ta isär. Snabbt och intuitivt, rationellt och 
standardiserat. När Lego tas i bruk för tänkande kring organisationer 
använder man det också för att tänka kring människor. Vad finns det för 
likheter mellan människor och legofigurer av plast? Ju mer människor vore 
som Lego, desto mindre blev problemen med inkompatibilitet, med oför
enlighet. Plastbitarna är i regel alltid möjliga att sammanfoga, de proteste
rar inte när knoppar och hålrum klickas ihop till nya formationer. Lego 
ger en vision om en standardiserad verklighet bestående av kompatibla 
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bitar, mångfärgad visserligen, men ändå formmässigt homogen. 
Bitar och figurer går att klicka fast på ett enhetligt underlag, och de 
sitter i regel fast så länge leken varar. Lego kan man lätt klicka sam
man för att ra tillväxt med ett större bygge, och bitarna kan lika enkelt 
tas isär för att minska storleken på byggnaderna vid nedskärningar. 

Är det denna typ av kompatibla legofigurer som förutsätts 
arbeta i de företag vars strategier tas fram med hjälp av Lego Seri
ous play? Individuellt färgade men också följsamt enhetliga är de 
formade för att flexibelt följa såväl företagets mission och vision 
som branschens nyckfulla svängningar. Flexibla anställda är snabba 
och kan fungera som självgående modulära enheter, en slags entre
prenörer under företagets tak, men är likväl anpassningsbara till 
beslut som fattas någon annanstans i organisationen. Lego kan vara 
ett lekfullt managementredskap. Det kan också bära med sig biverk
ningar som inte syns när legolådan först öppnas. Det är värt att 
fundera på vilka fler sidor leken i företagsvärlden har, än de frivola, 
kreativa och lustfyllda. Det finns maktdimensioner även i upp
sluppna plastbyggnads-sessioner. 

Lekandet, legostrategibyggen och användande av leksaker 
som konceptuella hjälpmedel i affärsvärlden kan aldrig eliminera 
det faktum att företagande, affärer och industriell verksamhet i 
första hand handlar om att uppnå lönsamhet. Leken blir inom 
näringslivets .ramar till något som har ett ekonomiskt värde. Detta 
värde är svårt att värdera i form av siffror i bokslut och rapporter. 
Men leken finns där som något som trots allt värdesätts och den 
dyker upp i tidigare oväntade sammanhang. Legobitarna i styrelse
rummen och den institutionaliserade leken säger något om hur 
tidsandan har förändrats. Industriell standardisering, förutsägbara 
arbetsrutiner, hierarkier och traditionell dresskod har fatt sällskap 
av fenomen och praktiker som för några decennier sedan var otänk
bara i företagsvärlden. 000 









Dräktprakt i Bosebo kyrka 
hösten 2002 

s 75 Lena Larsen 

Dräktmässa och medeltidsfestivitas 
Kulturen som frizon 

Friluftsmuseer har en klangbotten av natur och kultur, där gamla 
berättelser frodas och nya skapas. Kulturens vårdträd - den stora 
kastanjen - har en egen hundraårig saga, buxbomslabyrinten vid 
Herrehuset sin historia, kryddträdgårdens växter berättar om folk
tro och magi och i dammen vid Bosebo kyrka finns en ö, där Näck
en spelat polskor vid spelmansstämmor. 

Kulturen är ett museum för alla sinnen, där färger, dofter och 
ljud ger en inspirerande inramning till sakkunskapen. Nuets låd
bilförare tar sig fram genom tidevarven, ivriga barn och nostalgiska 
vuxna går på styltor mellan husen, getterna låter sig motvilligt 
beskådas, tuppen gal och hönorna springer hit och dit som alltid. 
Den oorganiserade leken trivs på ett grönskande friluftsmuseum. 
En viss bekymmerslöshet gör att besökarna inte alltid följer de 
pedagogiska anvisningarna. Det lekfulla sinnelaget kan föra in kaos 
i museets ordning. Vad händer då? 
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Förmak i ett borgerligt hem på 1830-40-calen ur utställningen Tidens Rum i Borgarhuset. 
Lådbilsåkarna tar sig fram genom tidevarven 

"Den förtrollade :zonen" 
I boken "Den förtrollade zonen. Lekar med tid, rum och identitet 
under medeltidsveckan på Gotland" fördjupar etnologen Lotten 
Gustafsson bilden av vad som kan hända när tider möter varandra, 
när man drar in det förflutna i nuet och rör sig blixtsnabbt mellan 
epokerna. Det handlar om ett historieskapande, som sätter egna 
känslor och upplevelser i centrum. Lotten Gustafsson definierar lek 
som en "särskild mental inställning, ett sätt att förhålla sig till verk
ligheten" Med särskilda leksignaler i form av bland annat gester 
och miner inbjuds man att delta, att stiga in i en tillfällig värld med 
egna regler. Ett museibesök kan utifrån dessa tankar liknas vid en lek. 

Redan Kulturens grundare och idegivare Georg Karlin talade 
på sin tid om illusionen som skulle bli verklighet genom leken, på 
ett sätt som liknar Lotten Gustafssons ideer. Karlin blev en folk
bildare som ville undvika glas och montrar. Han ville göra "åskåd
liga tavlor" eller "historiska livsbilder" där människan sattes in i ett 
sammanhang. I samband med den första höstmarknaden på Kultu
ren den 13-15 oktober 1893, då folkdräktsklädda människor gav liv 
åt museimiljöerna, skrev Folkets Tidning att det handlade om "en 
serie belysande folklivsbilder som föreningen anordnar vid sidan av 
de döda museitingen" Karlin ville göra museet begripligt för del
aktiga och nyfikna besökare. I boken "Historien in på livet" har en 
nutida hembygdsforskare med samma ambition formulerat: 

Man måste faktiskt använda ett visst mått av fantasi. Utan fantasi 

stampar man på samma ställe. Genom fantasin kan man hoppa ett steg 

framåt uran säkra uppgifter och ett, tu, tre märker man att man står på 

fast mark igen. 

Museet som lekplats 
Hur samsas då lek och allvar, fantasi och sakkunskap på ett muse
um? Dagens museibesökare är inte bara iakttagare och skyltläsare 
med den egna nyfikenheten som motor. I sin nit att levandegöra 





Solfjäder med ställ i skuren sköldpadd 
tillverkad i Frankrike cirka 1750. Bladet 
av pergament har en målning i gouache 
och guld som skildrar en fest i det gröna. 
Paren till vänster leker en gissningslek, 
"le jeu de la main chaude" (den varma 
handens lek). KM 29447. 







museet drar museipersonalen in både vuxna och barn i händelser 
och sammanhang där de kan bli medaktörer i skapandet av berättelser. 

Att berätta kan innebära att man återger en specifik händelse 
eller att man diktar en ny historia. Berättelsen drivs inte bara fram
åt av berättaren, utan naturligtvis också av dem som tar del av den, 
som reagerar och stimuleras. Den skapar stämning och väcker käns
lor. Berättelserna är kittet på Kulturen, det är de som knyter ihop 
människa och ting, som ger personer och föremål en plats i tid och 
rum, som gör det fragmentariska mer förståeligt. 

Bra berättelser ökar intresset, men det finns en risk att de 
efterhand stelnar, då de återgivits på samma sätt decennium efter 
decennium. Det som upprepas alltför länge behöver emellanåt ut
sättas för kritiska blickar för att åter kännas aktuellt och lockande 
och återfå sin spänst. Det kollektiva minnet måste sättas under 
lupp och det väsentliga föras in i nya tidsenliga sammanhang. 

På museet i Skara har Jan Guillous Arn fått rollen att binda 
ihop berättelserna om medeltiden. Och folk lyssnar! Trots att Arn 
är en uppdiktad person lockar han tusentals besökare till Väster
götland och väcker så starka känslor att han blivit mer levande än 
någon historisk person från medeltiden. 

På samma sätt har författaren till boken Da Vinci-koden 
lyckats att locka turister in genom det trånga valvet vid Fleet Street 
mot den medeltida Temple Church i London och även till det 
skottska Rosslyn Chapel. Att storyn är påhittad, att fakta och fantasi 
blandats, väcker nyfikenhet och lust att söka efter mer kunskap. I 
leken finns en ingång till en frizon. På museet lurar dock pedagoger 
och antikvarier i bakgrunden. De vill dela med sig av kunskaper 
och insikter. Det är ju deras uppgift är en balansgång; att inspirera 
och förmedla i "ett gränsland mellan underhållning och bildning" 
och att ge redskap för kritisk bedömning av fakta och värderingar. 

s. 81 
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Kulturen som scen 
Hösten 2002 arrangerade Kulturen en "dräktmässa," då man locka
de människor att komma till museet iförda sina socken- och härads
dräkter, sådana som förr var naturliga inslag vid bröllop, barndop, 
kyrktagning, begravning och nattvardsgång. De gamla kyrkliga 
ritualerna spelades upp i Bosebo röda 1600-talsträkyrka med åskå
dare i bänkarna. Det blev ett praktfullt och färgstarkt skådespel, 
med Lotten Gustafssons ord en "kulturell iscensättning" I kombi
nationen av dräktdelar och detaljer följdes gammal sed och trofast
heten till det som anses genuint var stor. Fick de medverkande en 
fråga om tygets kvalite eller klutens vikning, då var det allvar, fakta 
och historisk korrekthet som gällde. 

I predikstolen fanns denna dag två antikvarier vilka under 
mässans gång beskrev både dräktens och ritualens historia. Prästen, 
som var en riktig präst, fick också agera skådespelare, då lek och all
var blandades i kyrkorummet. Ibland blev det svårt att hålla isär de 
bägge. Mest märkbart blev det vid kyrktagningen, då kvinnan efter 
gammal sed ska välsignas och åter bli ren efter förlossningen. Präs
ten i sin långa svarta kappa gick ner tillkyrkdörren och hämtade en 
stackars Hicka som fött ett barn utanför äktenskapet och som nu 
skulle träda fram inför Gud och människor. Publikens känslor tog 
sig det spontana uttrycket att de helt utanför protokollet reste sig upp 
när det omaka paret gick gången fram. Klasskillnader och sociala 
orättvisor tydliggjordes och det blev en märkvärdig och stark upplevel
se, när spel och verklighet gick in i varandra och besökarnas känslor 
påverkade skeendet. Detta talade man om på kyrkbacken efteråt. 

Lotten Gustafsson resonerar i sin bok om åtskillnaden mellan 
profana och religiösa handlingar vid arrangemang av detta slag. 
Hon ställer den befogade frågan om medeltidsveckan i Visby: "Kan 
man leka tillbedjan till Gud?" Av domkyrkokaplanen fick hon sva
ret att det finns en likhet mellan rit och religion. När människor 



Lena Larsen s. 83 

tar på sig en roll "vågar de andra saker än annars, som att slå kors
tecknet eller delta i en mässa. De är inställda på att vara i medelti
den under Visbyveckan. Men de skojar inte. De gör det." Och detta 
kan ge en stark bestående känsla. 

Men Bosebo museikyrka är också en populär bröllopskyrka på 
riktige. Brudpar och gäster följer då den moderna ritualens regler, 
medan museibesökarna på avstånd avvaktande beskådar ceremonin. 
"Är det på lek eller allvar, på låtsas eller på riktigt?" blir emellanåt 
en befogad fråga. 

Under de två medeltidsdagarna "Festivitas" på Kulturen i juni 
2004 myllrade det på samma sätt som vid dräktmässan av männis
kor i vackra dräkter. Denna gång var fokus på marknad, mat och 
tidstypisk musik. Som vanlig besökare kunde man känna sig utan
för den självklara värld, den förtrollade zon, som många medver
kande besökare gått in i. De behärskade spelet och njöt av sina rol
ler. Unga och gamla fnittrade tillsammans och man jämförde med 
kännarmin färger och snitt på de historiska plaggen. Historiepro
fessorn Dick Harrison vandrade med värdighet runt i sin vackra 
blå dräkt bland tunga kryddofcer och medeltida klanger. Den "kul
turella iscensättningen" gav här en tillfällig frizon, om än med sina 
regler och begränsningar. 

Lekens möjligheter 

Den museipedagogik, som syftar till att dra in besökaren i en levande 
tablå passar några, men inte alla. En del blir förtjusta mot sin vilja, 
andra känner att deras integritet sätts på spel och de blir osäkra. 
Hur mycket kan man värja sig mot berättandets lek eller hur frejdig 
kan man bli? 

När lekens regler är för svaga eller otydliga, skriver Lotten 
Gustafsson, så kan vissa gester och handlingar upplevas som ställ
ningstaganden som man egentligen inte är beredd till. Leken har 
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inte alltid en skyddande funktion. Samtidigt pekar hon på att dra
matiseringens lekfulla distans ibland kan tolkas "som tecken på 
bristande respekt för de historiska händelsernas allvar" 

Det finns ur ett strängare museiperspektiv en risk att man blir 
alltför lättsinnig. Hur mycket är tillåtet inom lekens ramar? Hur 
samsas fakta och lek, kunskapsöverföring och underhållning? 

I Onsjöstugan på Kulturen inbjuds barnen att använda före
målen och pröva på sysslor. Men vad händer när de går vidare in i 
andra hus och olovandes sätter sig i fru Thomanders 1800-talssoffa 
och kastar de broderade korsstygnskuddarna på varandra, kanske 
använder de museala utedassen eller stoppar fingrarna in genom 
monterns galler så att tjuvlarmet går. Gränslandet, där leken pågår, 
har en mycket skör ram och spelreglerna är inte alltid klara. En tu
ristande japan på besök på Kulturen upplevde detta då han vid be
sök i det Thomanderska hemmet bad om ursäkt att han trängde sig 
på. En guide iförd en 1800-talsklänning som fanns i huset gjorde 
honom vilsen. Var det ett riktigt hem han kommit in i? 

Den kreativa leken som pedagogiskt redskap rymmer en en
ergi som kan röra om i det antikvariska tillrättaläggandet och skapa 
nya ingångar i museets faktabeskrivningar. Den stabila ordningen 
och synen på det äkta kan förändras när disparata tankar och sam
manhang knyts ihop på ett nytt sätt. Den kulturmärkta platsens 
trygghet ger en tillfällig scen för fantasin, där närvaron av andra 
tider och osynliga människoöden väcker nyfikenhet. 
Kulturens föremål, hus och miljöer erbjuder rekvisita för tankarna 
om det förflutna . Både lådbilschauffören, dräktfreaken eller den tu
ristande japanen får möjligheten att röra sig i en annorlunda miljö, 
där de kan dras in i oväntade händelser och tilldelas roller, med el
ler mot sin vilja. Ett öppet sinnelag kan då skapa berättelser med en 
ny början och ett oväntat slut. Museet blir levande först med lek
fulla människor. DDD 

Ursäkta. sa den japanske turisten som kom in i Thomanderska huset och mötte Emelie. 
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I slägg från I 000/1100-talet, 
funnen i det centrala Lund, med 
monterad barnsko. lsläggar var 
en föregångare till senare tiders 
stålskodda skridsko. 
KM 66166: I 586, KM om. 
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Lekte livet på medeltiden? 

Under det gångna året har vi kunnat följa Sveriges televisions senaste stor
satsning inom genren dokusåpa; Riket. Scenariot för tävlingen var inspi
rerat av den nordiska medeltiden. På sedvanligt vis framställdes den som 
en period av avgrundsdjupa sociala skillnader. Några 11 personer ur makt
eliten levde i överflöd, medan den stora fo lkmassan genomled sin tillvaro 
i djupaste fattigdom och armod. Fanns det egentligen plats för skratt och 
lekfullhet under medeltiden, eller gick tillvaron enbart ut på att ligga ett 
drag före Döden i livets schackspel? 

Livsvillkoren under medeltiden var stränga. Fattigdom var regel för 
stora delar av befolkningen. Studier av medeltida lundabors skelett visar 
att många lidit av näringsbrist under uppväxtåren. Synen på barndomen i 
äldre historieböcker är dock delvis missvisande. Där påstås att det medel
tida samhällets syn på barn skulle ha varit likgiltig och känslokall samt att 
barnaalstrandet endast var nödtvungen reproduktion, närmast i linje med 
gårdens avel av boskapsbesättningen. 

I mirakelberättelserna kan dock man se att föräldrarna känt djupaste 
förtvivlan över sjuka eller bortkomna barn, och att dessa känslor förbytts 
i himmelsk glädje när barnet väl räddats. I Kulturens samlingar finns fynd 
som visar att leken fanns och att vuxna gav barnen möjlighet att leka ge
nom lekredskapen. De är inte många som bevarats och tidens tand har 
gett dem ett dystert utseende. Det beror på att de tillverkats av förgängliga 
organiska material och att de därför endast överlevt till vår tid i sällsynta 
fall. Visst fanns det leksaker, barndom och lekfullhet också under den 
"mörka" medeltiden! DDD 
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Byggherrar trädkronorna 

Jag byggde aldrig trädkojor som barn. Men min kärlek till dessa 
lekfulla konstruktioner, högt ovan marken, är levande. Sommaren 
2002 var det dags för mig att stifta bekantskap med byggandet i 
trädkronorna. Jag hade i uppgift att som fältarbetande etnolog do
kumentera och sammanställa en rapport om kojor till "Arkivet för 
folkligt byggande" på Jönköpings läns museum. Arbetet förde mig 
till platser där jag knappast var den första vu?Cna observatören. I ko
jornas värld är nämligen vuxna, som mormödrar, dagisfröknar och 
föräldrar, varmt välkomna på besök, även om det finns gränser för 
hur mycket de får vara med. 

En del kojor är avancerade byggen högt ovan jord i svajande 
grenverk. Andra är mer modest byggda och kan vid en första an
blick se mycket enkla ut. Några av kojorna har hög vingelpotential. 
Vissa är byggda direkt på marken, men höga som torn. Ibland får 
barnen en hjälpande hand från någon förälder. Då förvandlas byg
get till något annat, som jag återkommer till. Man kan alltså tänka 
sig olika sätta att klassificera kojor. Jag valde att dela in kojorna i 
fyra olika kategorier. 
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Den enklaste trädkojevarianren är plattformen. I sin mest blyg
samma form kan vara en sittbräda mellan två grenar. Den byggs 
av barn som inre har tillräckligt med material för att bygga en koja 
med väggar och rak, eller som inre tar använda verktyg. Brädorna 
surras då fast i träder med rep eller något annat bindmarerial som 
finns till hands. Även om kojtypen är enkel så ska den inre un
derskattas. Den har stor potential att växa, både på höjden och på 
bredden, om materialtillgången skulle bli gynnsammare för dess 
byggmästare. Från att först ha varit förankrad i några grenar kan 
golvet med tiden komma att växa över till andra träd. 

Historiskt sett har plattformen en nära släkting i lövkojan, 
en variant av plattformen som ofta byggdes vid förra sekelskiftet, 
oftast för vuxenbruk och förnämligast i en ask. Träder sågades av på 
ett par meters höjd, där sedan en plattform byggdes samt försågs 
med skyddande räcke och en trappa. Efter ert tag hämtar sig asken 
från stympningen och nya grenar börjar bryta fram. Dessa bildar så 
småningom lövkojans väggar. 

Kategori nummer två är vad många tänker sig som den egent
liga trädkojan. Plattformen har här utvecklats med både väggar och 
rak. Kojan blir mer insynsskyddad och rumslig, ett eget ställe att 
vara på och att bemästra. Dessa konstruktioner är ofta byggda av 
restmaterial som plåt, gips, reglar och plank, vilket ger kojan sitt 
mycket fantasifulla uttryck. Men även när tillgången på material 
är bättre, fordras planering. Om en ny balkong eller ett nytt rum 
ska byggas krävs ofta att någon annan del rivs, inre bara för att utrym
mer är begränsar, uran också för att spara och återanvända materi
al. Sådan projektering kräver ofta diplomati barnen emellan. Finns 
det bara en byggare är saken förstås snart överspelad, men med fle
ra barn involverade blir situationen en annan. De barn jag mört 
har varit mycket noga med att ange vems ide det var att utvidga 
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och vad som behövdes rivas för att den nya delen skulle kunna för
verkligas. Barnen har varit tvungna att övertyga de andra i grup
pen hur bra och finurligt just deras förslag varit och vilka nackdelar 
de andras uppslag skulle dra med sig om de byggdes. Oftast skapas 
överenskommelser där man mötts på halva vägen och det är dessa 
som präglar det färdiga resultatet. 

Som nummer tre i min kategorisering har vi kojornas balans
konstnär, stolpkojan. Den byggs i regel av barn som inte får spika 
i träden. Förbudet bygger oftast på att träden ska kunna avverkas 
utan att sågklingor ska förstöras av gammal spik. Barnen har löst 
problemet genom att istället placera kojan på stolpar. Åter är mate
rialtillgången bestämmande. Ibland har kojorna mycket smala ben, 
exempelvis av hässjestörar. Emellanåt är de kraftfulla och tjocka 
som telefonstolpar. Med stolpkojorna uppstår dock alltid samma 
problem, nämligen att hålla konstruktionen stadig i början av byg
get. Mycket tid går åt till att finna ett sätt att stabilisera stolparna så 
att det går bygga ett golv på dem. Är det en ensam byggare måste 
man beundra innovationsförmågan minst lika mycket som snick
eriförmågan. När flera barn deltagit har det givetvis varit enklare. 
Någon håller medan andra spikar och hamrar. Precis som för de i 
träd byggda kojorna krävs det att byggarna strävar åt samma håll 
för att det ska bli ett pålitligt bygge. 

Något som också gör stolpkojorna spännande är att dessa 
skapelser är de som mest liknar riktiga hus. Några av de stolpkojor 
som dokumenterades liknade på håll lekstugor och i några fall rik
tiga friggebodar på ben. Det var inte förrän jag kom riktigt nära 
som det gick att se att det var byggda av barn och att i de flesta fall 
konstruerats av gammalt spillvirke. 

När det gäller den sista kategorin kojor har det hänt något 
speciellt. Kojan har blivit en markkoja. Denna kojtyp är alltså sta
bilt förankrad på marken. De som togs med i trädkojedokumen
tationen hade som tydlig gemensam nämnare att de strävade uppåt 



som små torn, ibland flera meter höga. Eftersom kojan bygges på 
marken har längtan efter utsikt och perspektiv Ritt lösas på annat 
sätt, bland annat genom nämnda tomliknande konstruktioner. Vid 
några tillfällen har dessa kojor byggts på en höjd, med fantastisk 
utsikt över omgivningen. Precis som med stolpkojan är konstruk
tionen ofta förorsakad av att föräldrarna förbjudit sina barn att spi
ka i träden. Förbudet har bidragit till att kojorna av detta slag ofta 
blivit de största. Det är ju lättare att utvidga en markkonstruktion. 

Föräldrarnas inblandning i uppförandet av kojor är en avgörande 
faktor. Här kan man dela in kojbyggarna i grupper. Det finns de 
ensambyggande föräldrarna, föräldrar som bygger tillsammans 
med sina barn och slutligen barn som, förutom viss hjälp med hand
räckning, materialtillförsel och liknande, bygger utan någon 
inblandning av föräldrar. Innan jag går in på dessa olika grupper av 
byggare kan det påpekas att i min undersökning utgjordes ungefär 
hälften av kategori ett och två, alltså av byggande föräldrar eller byg
gande föräldrar och barn. Den andra hälften var ensambyggande barn. 

De föräldrar som byggde kojor ensamma, utan inblandning 
av sina barn hade ofta stillasittande arbeten. När jag intervjuade 
dem berättades de gärna om en längtan att göra något konkret och 
handfast, något som skiljde sig från deras vanliga arbetsuppgifter 
i yrken som polis, direktör, grafiker eller läkare. Byggandet var ett 
sätt för dem att koppla av. Några berättade om behovet att använda 
sina händer och menade att de alltid hållit på att konstruerat och 
bygge. Att de byggde just kojor menar de berodde på de egna 
barnen eller i vissa fall på önskningar och drömmar från den egna 
barndomen. Kanske är vuxna personers uppförande av friggebodar 
och kolonistugor en annan typ av kojbyggande? 

Om föräldrar som bygger tillsammans med sina barn kan till
läggas att de liknar den förra föräldrakategorin både genom att de 
har stillasittande yrken och sin längtan efter att göra något konkret. 

s. 97 
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De berättar att de försökt göra tomten mer attraktiva för barnen, 
samtidigt som de velat skaffa sig en viss uppsikt över leken utanför 
fönstret . Datorer och tv-spel kommer också in som förklaringar. 
Föräldrarna försöker bryta mönster av inne- och stillasittande ge
nom att locka med barnen ut i trädgården. Det handlar inte bara 
om att lära dem bygga, utan också om att de ska upptäcka och 
uppleva naturen tillsammans med sina föräldrar. På så sätt bidrar 
kojbyggandet till att skapa kvalitetstid. De byggande föräldrarna 
jobbar också hårt med att försöka bibehålla intresset för kojan ge
nom olika arrangemang i den. Det omfattar allt ifrån intagande av 
måltider och övernattningar till besök av dagisgruppen och av en 
och annan mormor. 

Så återstår de självständigt byggande barnen som konstruerar 
ensamma eller tillsammans med andra barn och som bara rar hjälp 
av sina föräldrar ibland. Det kan påpekas att föräldrarna till dessa 
barn ofta har kroppsarbeten. Att föräldrarna inte varit med och 
byggt utan endast hjälpt till när det behövts kan bland annat bero 
på en annan avkopplingskulcur. De kroppsarbetande föräldrarna 
väljer att försöka sätta sig ner och titta på teve eller kanske läsa tid
ningen eller en bok när de kommer hem från jobbet, snarare än att 
återigen plocka fram hammaren och bygga en koja. Hela bygget 
hamnar då på barnen lott, vilka rar lära sig lösa kojkonstruerandets 
problem utan vuxenhjälp. 

När barnens bygger själva finns inget regelverk som styr hur man 
ska göra. Byggbestämmelserna fastställs utifrån plats, träd, material 
och tillgång av verktyg. Detta är den tydligaste skillnaden mellan 
föräldra- och barnbyggena. I de fall där föräldrar varit de som styrt 
byggandet har vinkelrätheten race gå hand i hand med vuxenheten. 
Kojorna rar då ett uttryck som ofta kan liknas vid ett halvfabrikat 
inhandlat på Ikea. Delarna köps, skruvas ihop och sätts upp i lämp-
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ligt träd och kojan tronar sedan, barnsäkrad och ren i formen, där 
uppe bland grenarna som kojornas bokhyllan Billy. I konstruktionen 
ger ingen möjlighet till förändring med mindre än att hela bygget 
skulle få kompositionsproblem och haverera. Det kan vara en or
sak till att barnen, hur goda intentionerna än må ha varit, tappar 
intresse för dessa byggen efter ett tag. Kojorna är helt enkelt för fär
diga. Flera föräldrar har beskrivit sina barns första entusiasm inför 
den byggda kojan, men också hur de efter ett tag fullständigt tap
pat intresset för det som spikats ihop ute i trädgården. Den kreati
vitet som barnen själva utvecklar i sina byggen finns inte i vuxen
byggena, om inte föräldrarna varit förutseende och lämnat "tom
rum" som barnen själva får lov att fylla i och bygga vidare på. 

Även om andra undersökningar tack och lov visar att flickor 
bygger kojor, är pojkar synbarligen överrepresenterade i kojvärlden. 
Vad detta beror på är gåtfullt, men en del antyds kanske när flick
orna ändå dyker upp. När pojkarna upptäcker att flickorna tagit sig 
igenom avspärrningarna till trädropparna finns det ett par sätt att 
handskas med detta "problem" Det första och mest drastiska är att 
helt enkelt utestänga tjejerna genom hemliga sällskap eller klubbar 
som bara tar in killar i gemenskapen. Demokrati och jämlikhet rå
der inte i trädkronorna. 

Ett annat sätt att lösa "problemet" är att ta in tjejen i gemen
skapen och utnämna henne till hushållerska, och främst då till stä
derska. Där jag sett att flickor är inblandade är det städningen som 
fallit på deras lott, liksom plantering av blomsterlådor och upp
sättning av gardiner i kojornas fönster. Killarna har också i några 
fall varit mycket noga med att poängtera denna rollfördelning. De 
betonar att tjejerna inte är med och bygger utan får vara där om 
de städar och pysslar. Flickorna verkar acceptera detta resonemang 
utan något ifrågasättande. En spegling av den stora världens köns
segregering mellan kvinnor och män. 

s. 101 
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I min undersökning var det bara en koja som var byggd av en 
mamma. Det bygget hade en särpräglad framtoning. Det var 
dekorerat med snickarglädje och liknade mer ett vackert rödmålat 
lusthus i sitt träd, än den sedvanliga ihopsnickrade lådan. Även 
om detta mammabygge var prydligt och skiljde sig utseendemäs
sigt från pappabyggena har också denna koja, precis som de andra 
föräldrabyggda, råkat ut för att barnen tappat intresset efter en 
tid. När det inträffat har ofta föräldrarna själva tagit över byggena. 
Funktionen blivit en annan då leken har ersatts med en stilla öl 
eller en god bok uppe bland grenar och lövverk. 

Barn bygger sina kojor på ett helt annat vis och för helt andra 
ändamål än de vuxna tänkt. Kojorna blir gömställen, hemliga plat
ser där det finns utrymme att växa, ensam eller tillsammans med 
andra. När barn bygger i grupp kommer en annan aspekt, sociali
seringsprojektet, in. Vem spikar? Vem bestämmer? Vad ska byggas 
och vem får vara med? Detta är ständigt återkommande problem, 
som måste lösas av barnen själva eftersom de vuxnas närvaro är 
låg eller obefintlig. Byggandet blir en läroprocess och självkänslan 
stärks under uppförandet. När problemen övervinns skapas tilltro 
till det egna jaget och barnen får kraft att gå vidare i sina byggen. 
En riktigt bra koja blir aldrig färdig. Den förändras ständigt, de ut
vidgas, rivs och byggs upp igen. Det skapas ett eget område. En 
bit bort från mamma och pappa uppstår plats för att möta de höga 
höjdernas perspektiv, där fantasin kan spela fritt. 

Det kan vara värt att nämna att trädklättring och kojbyg
gande verkar vara en någorlunda säker sysselsättning. I min under
sökning var den allvarligaste skadan en gipsad arm. Denna blessyr 
hade dock inte uppkommit under vare sig snickrande eller klätt
rande utan under en tur i en hemmabyggd linbana, för vars ut
gång knappars själva kojan kan skyllas. Linbanan hade sin ena ände 
knuten runt en gran medan den andre änden förvisso var fäst i 
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toppen av kojan. Annars verkar den vanligaste skadan under byg
gandet av kojor vara spik i fötterna samt en och annan tappad 
hammare som föranlett bulor och huvudvärk. 

De föräldrarna som valt att bygga själva eller tillsammans med 
barnen berättade ofta om sin oro för att barnen skulle skada sig un
der kojbygget eller ramla ner från träden. De oroade sig även om 
kojan var byggd i trädgården och inte speciellt högt upp. Bekymren 
för skador märktes förstås också hos de självständigt byggande bar
nens föräldrar, men var inte alls lika påfallande. Till detta kommer 
att barnen som byggde kojor själva mycket sällan byggde sina kojor 
i trädgården utan i skogsmark eller parkområden. Det skulle kan
ske ligga nära till hands att oron hos föräldrarna till de kojbyggande 
barnen skulle vara den största. Föräldrarna i den kategorin verkade 
dock snarare helt enkelt förutsätta att deras barn klarar de utma
ningar som kojbyggandet för med sig. 

På frågan vad barnen lekte i sina kojor blev svaret ofta "Vi le
ker nästan aldrig i kojan, vi bara bygger" När jag inte nöjde mig 
med detta svar och försökte få inblick i deras lek, reagerade de osä
kert och svarade väldigt generellt "Vi leker inget särskilt" När jag 
efteråt ser tillbaks på detta kan jag inte annat än rodna över min 
egen dumhet. Vi människor behöver inga ord för det självklara. 
Min egen vuxenhet blir pinsamt närvarande i undersökningen. Lek 
kan ses som ett ord för det vi vuxna tror att barn sysslar med efter
som den inte längre är oss självklart givet att leka hela dagarna. För 
barnen var byggandet något annat än lek. För mig var byggandet 
ett arbete i vilket leken sedermera skulle äga rum i det färdiga resul
tatet. Lek blir på så sätt ett samlingsbegrepp som används av oss, 
den vuxna delen av befolkningen. Det betyder inte att vi slutat att 
leka, bara att vi precis som barnen inte kallar det lek när vi själva 
gör det. Kanske är det en bidragande orsak till att föräldrarbyggena 
så snabbt blir tråkiga. De kojbyggande mammorna och papporna 
tror, precis som jag gjorde, att leken försiggår i resultaten och inte 
under vägen dit. 000 









Det är 1900-tal och Sverige 
förändras. I utställningen möter 
vi skyltfönstrets överflöd. 

s I 07 Eva Klang Eriksson 

Ting för lek 
En tidstunnel på Kulturen 

Nu ska du fa höra en mammas berättelse om en vandring genom 
utställningen Ting för lek som hon gjort med sin son David, tio år 
gammal. 

Redan när de kommer upp för trapporna från "Kulturens 
undergång" ser de Lekloftet, ett tegelhus längst uppe i hörnet på 
Kulturen. 

- Titta på taket med tuppen! Dit går vi, mamma. 
David drar i väg. De går igenom den röda Onsjöstugan och 

hittar både en lekstuga och början på en tidstunnel. 
En magisk vind viner genom huset, det knarrar i timmer

srockarna. Skomakaren och hans hustru finns i sin verkstad i rum
met intill. De får för sig att de skymtar en liten tomte därinne - en 
goenisse. Vem vet? Det är ju i ett hus som detta som en sån figur 
hör hemma. Så hör de en vänlig röst som ropar på dem: 

- Dags för en resa genom tidevarven. Ta tag i det röda repet! 
De går ner i källaren. Ett ljus lyser upp och de ser en glaspe

lare med leksaker från olika tider. En röst pratar om Den lekande 
människan och säger att vuxna också leker - fast de inte låtsas om 
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det. Kanske måste de bära en mask ibland för att våga leka? Ljuset 
lyser upp en liten lerdocka. 

Vid repet finns en skylt där det står: "Året är o. Det är 2000 år 
till din tid." Det blir mörkt igen. Det känns lite kusligt. Var är de 
någonstans? Vart ska de gå? Ett vinande ljud hörs på avstånd. Ett ljus 
tänds. Under dem ligger leksaker som hittats i marken av arkeologer. 

Ljuset lyser upp en vinare; en sådan som man snurrar i 
luften så att ett vinande ljud bildas. Och de ser några runor från 
Hunnestadsstenen som finns på Kulturen. Runorna berättar om 
bröderna Roi och Lekfröjd som bodde i Lund. Det röda repet har 
följt med hela vägen. Nu sitter ett nytt meddelande vid repet. Det 
är år rnoo. Lund har blivit en stad. De hör en röst - det är pojken 
Lekfröjd som ber oss tänka på honom och hans bror när vi tittar 
upp mot himlens stjärnor, solen och månen som är desamma då 
som nu. Ovanför dem tänds en stjärnhimmel med stjärntecken -
en Zodiak. 

- Jag är skytt, säger David. Som Robin Hood! 
- Och jag en jungfru som Marion, svarar mamman. 
Ljuset tänds och nu lyser det upp en barnvärja. Det dundrar, 

kanonskott avlossas. Det är krig. 
- Vilket fint svärd, ett sånt vill jag ha när vi leker krig, säger 

David. 
- Hm, egentligen är det nog inget ting för lek. Mer en sak som 

en liten prins skulle ha för att lära sig bli kung och krigare, svarar 
mamman. I väggen ser de tennsoldater på ett slagfält. 

Zodiaken i utställningen. Solen och månen är de samma då som nu. 
Målad av Malin Hallqvist och Alfonso Sanguesa. 







- Var är Karl XII. s gunghäst, den jättestora som man far gunga på, 
undrar David. 

- Den är på andra våningen, vi går dit upp och provar den 
sedan, svarar mamman. 

Det blir mörkt en kort stund innan ljuset går upp på en 
docka i en vacker blå klänning av siden. De hör 1700-talsmusik och 
rösten talar om hur en liten prinsessa ska vara. Hon ska vara behag
full - hålla kropp och själ stilla - också när hon leker. Prinsessan 
Sofia Albertinas docka har en egen historia i denna årsbok 

En ko råmar, en fiol låter. Var är de nu? Där borta skymtar 
Blekingegården som nu finns på Kulturen. Runt omkring finns 
märkliga stenar och grenar: De ser ett vedträ och några trasor. Det 
är en docka. Det här var Hannas docka, berättar rösten. Vid repet 
står det: "Året är 1814. Hanna föds i Nybygden, Jämshögs socken i 
Blekinge" 

Man tager vad man haver det är ett bra recept, säger David. 
Pojken och mamman förstår att vad som helst kan vara 

redskap för leken. 
I samma stund blir det mörkt. När de ser igen känns det som 

om de blivit förminskade till musstorlek. De står framför jättestora 
böcker, liknande dem i det Thomanderska hemmet, ett annat av 
husen på Kulturen. 

Sofia Albertinas docka. 
Läs mer på sidan 143. 

s. 111 
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Det finns ting för lek överallt i naturen - på sommaren finns hela 
diken fulla med groblad och gräs som det går att göra dockor av. 
Det är sådan grobladsdocka som dansar vid det magiska landskapet. 
Kottar kan bli till djur, urinblåsan från en gris kan bli en boll , en 
gåsstrupe och några små stenar blir en bra skallra. 
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vara nyttig, lek skall lära. Ordning och reda, drill och disciplin! 
- Det låter som om Prussiluskan i Pippiböckerna kunde ha 

sagt det, viskar David. 
Vid repet står det: "Sekelskiftet 1900." Det är fattigt och 

många svenskar utvandrar till Amerika. 
Rösten berättar att i ett fattigt hem som Bosmålatorpet fanns 

inte många leksaker. Men tänk vad barnen kunde hitta på! En dag 
när mor Kristina var iväg, plundrade barnen hönsredet på ägg. Sen 
sprang de fort iväg till handlaren. Där bytte de äggen mot knallpul
ver och läskedryck. 

- Jag förstår att mor Kristina måste ha blivit arg på barnen. 
Köpa knallpulver när de knappt hade mat på bordet, säger mamman. 

- När det är riktigt tråkigt hittar vi också på kul lekar, säger 
David. 

Ett knallpulverskott avlossas och rösten ropar att de ska bege 
sig ut på gården. De håller tag i repet och går vidare in i det gula 
huset. Där inne lyser ljuset upp en stor monter, ett skyltfönster 
med leksaker från hela 1900-talet. Den vänliga rösten berättar att 
nu är det 1900-tal och Sverige förändras. Mörka bakgårdar med 
rader av dass rivs och nya hus byggs. Inga barn behöver längre ar
beta och i varuhusen finns allt att köpa. 

Ljuset tänds på en liten, liten tygtomte. Rösten berättar att 
1945 kom en liten pojke till Lund från ett koncentrationsläger i 
Tyskland. Tomten hade han med sig när han befriades med hjälp av 
"de vita bussarna" Han hade fått den av en kvinna i lägret när det 
var jul och den fick honom att minnas tryggheten hemma. Kanske 
hjälpte den honom att överleva i den fasansfulla fångenskapen. 

Det verkar som om allt förvandlas till historia när det hamnar på museum. 

Biskop Johan Henrik Thomander och hans hustru Emilie fick tre flickor; Ida, Emma och 
Fredrica. Barnbarnen som hette Gerda, Selma och Edgar lekte på 1860---70-calen med 
dessa små ting som blev till scener ur vardagslivet. 



Leksaker från cirka 1900. Små flickor ska lära sig bli goda husmödrar och får leka att väva, bråka lin och 
stå vid spisen. Små pojkar leker bonde: går bakom plogen, leker präst, vetenskapsman eller kanske kamrer. 
KM 7082, KM 24553, KM 69705, KM 54378, KM 71673, KM 50447. 







De blir ljust igen. De ser tittskåp med leksaker som de känner igen. Hela 
väggen lyser fylld av bilder på barn. De ser sig själva i speglarna i taket och 
på väggarna. 

- En sådan Furbie och Pokemon hade jag när jag var liten, säger 
David. Fast Lego leker jag fortfarande med. 

- Det verkar som om allt förvandlas till historia när det hamnar på 
museum, också dina och mina leksaker. Förresten så drömde jag om en 
Barbiedocka som den som står där, när jag var liten, svarar mamman. 

David och mamman går upp för trappan till Lekloftet. 
- Oh, vilken stor julgran, ropar David. 
Ja, den är verkligen stor. Julgranen liknar mer ett julträd, ett sånt 

som finns i Nlmogehallen på Kulturen. De två sätter sig under det neder
sta grenverket. Spetsen på julträdet verkar gå igenom taket och de förstår 
att det var julträdstuppen som de såg på taket, när de var på väg in till 
utställningen. 

Rummet är målat som himmeln. Här kan man dröja sig kvar länge. 
De gungar på kopian av Karl XII:s gunghäst, tittar in i dockhus, lådor och 
i de stora väggskåpen, där det finns ännu flera leksaker. Så får de spring i 
benen igen och går ut bland husen på Kulturen där barnen i historien har 
lekt. När de kommer ut igen på bakgården lyser solen och himlen är blå. 

- Nu vill jag leka själv! David öppnar lådan som det står Lekspåret på. 
Vad som händer när sakerna som finns i lådorna plockas upp, är en 

annan historia. DDD 

Vi frågade barn om deras favoritleksaker. Den här flickan valde sin Pokemonfigur Picatchu. 

Tomte tillverkad av kvinnlig fånge i koncentrationslägret i RavensbrUck, julen 1944. KM om. 
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s 123 Kristina Bakran 
& Yvonne Sandberg 

Lekspåren 
Med barnen genom Kulturens hus 

I vår roll som museipedagoger möter vi många barn. Vi ser att barn 
gärna vill prova, känna och förstå. När de tittat på utställningen 
Ting for lek - en leksakshistoria ser man hur det spritter i deras 
kroppar av lust att själva leka. Får man lov att leka på ett museum? 
Barn har inga begränsningar, de leker överallt med vad som helst. 

I utställningen möter besökaren historier om barn från olika 
tider. Barnen har bott i några av de hus som finns ute på musei
området. Tanken är att utställningen ska fungera som en introduk
tion till dessa hus. För att leda runt besökaren bland husen skapade 
vi Lekspåret. Lekspåret innebär att besökaren tar en karta där fem 
stationer finns markerade. Vid varje station finns en låda som inne
håller tidstypiska lekbeskrivningar och leksaker. Vi vill att man ska 
gå runt och besöka miljöerna för att se hur barnen har bott; pojken 
Ninne i Arbetarbostaden (år 1930); barnen i Bosmålatorpet (år 1904); 
Hanna i Blekingegården (år 1815); flickorna i Thomanderska huset 
(1833-1850) samt Roi och Lekfröjds lekplats framför det medeltida 
Oekanhuset. Sedan besökarna har upplevt en miljö är tanken att 
de ska gå ut och öppna en låda och plocka fram de för den tiden 
typiska leksakerna och lekreglerna. 
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Barn från Lilltrollets och Stortrollets dagis i Lund går lekspåret på Kulturen. 

Det finns tre syften med lekspåret. Det första är att leda besökarna 
ut till museihusen, det andra är att barnen ska vara aktiva och det 
tredje är att aktiviteten ska vara lustfylld och innehålla just lek. 

När vi lagt upp spåret var vi spända på hur det skulle fungera 
i praktiken? Skulle det ligga leksaker huller om buller i hela musei
parken? Skulle leksakerna stjälas? Det har visat sig att många, både 
stora och små, går spåret. Folk leker med liv och lust i parken. Få 
saker har försvunnit och de Resta besökarna lägger tillbaka leksak
erna i sina rätta lådor. Ett visst slitage på leksakerna kan vi se, men 
det tar vi som ett gott tecken. 

Låt oss nu gå lekspåret med en grupp barn och se vad som händer. 
- Nu ska vi börja gå lekspåret. Hittar ni nummer ett på kartan? 

Vi ska hälsa på Ninne i Arbetarbostaden. Han bor i en lägenhet 
med två rum och ett litet kök, säger museipedagogen. 

Tänk er att en grupp femåringar följer med på rundan. Här är 
deras funderingar och kommentarer. Efter att ha tittat in i Ninnes 
hus ska barnen leta upp låda nummer ett på bakgården. Genast 
rusar de ut till lådan och lyfter försiktigt upp locket. 

Barnen tar leksakerna, börjar leka och säger följande; 
- Kolla jag kan hoppa hopprep! 
- Kulor har jag också hemma. 
- Titta, en rockring! 



- Nä det är ett tunnband. Såhär ska du göra, säger museipedagogen. 
Efter en stund går vi till nästa station, som är Bosmålatorpet. 

Barnen rycker att huset är liret och påpekar att man måste böja sig 
för att komma in genom den låga dörren. Här var det fattigt och 
man hade många syskon. I leklådan hittar barnen kortedjur, bark
båtar, slangbellor, träbössor och tygsvansar. Två flickor provar trä
bössorna och säger: 

- Var det en sånhär Emil hade? 
- Hur gör man? 
- Pang du är död! 
Station tre är Blekingegården. Här är riden frusen till 1815. 

Huset är stort och där bor en välbärgad fami lj. Trots det är innehål
ler i leklådan sparsmakat. 

- Va, är det bara det här? säger ett besviket barn. 
I botten på den stora lådan ligger två veddockor, två kavlar, 

två halmdockor och en korg med nötter. 
- Nu ska vi baka, säger ett av barnen glatt. 
Barnen börjar frenetiskt kavla stenläggningen som förvandlats 

till deg i deras fantasi. 
Men museipedagogen svarar; 
- Nej, man lekte inte så med kaveln. Man skulle med kavelns 

hjälp visa att man kunde hålla balansen. Så här gör man: lägg 
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kaveln på marken, sätt dig på den, håll upp armarna, benen och 
fötterna. Försök hålla balansen! 

Utanför flickorna Thomanders hus finns leklåda nummer fyra. 
I detta borgerliga hem skulle man leka stillsamma lekar. Flickor upp
fostrades till att bli ljuva och charmerande. I lådan finns bland annat 
ett rep med en fingerring på. Barnen undrar vad man använder repet 
till och pedagogen förklarar att det finns en lek som heter "Denna 
ringen den ska vandra" Museipedagogen förklarar hur leken går till. 

- Ställ er i en cirkel och fatta tag i repet med båda händerna. En 
av er ska stå i mitten. Vem vill det? 

- Jag vill, säger ett av barnen. 
- Nu ska du blunda och vi andra ska skicka ringen mellan oss 

medan vi sjunger. När sången är slut ska du öppna ögonen och gissa 
var ringen finns. Glöm nu inte att skicka ringen och stå inte och håll 
fast den! 

Barnen ställer sig i en cirkel och leken börjar. Alla tycker det är 
spännande att ra vara den som upptäcks med ringen när sången är 
slut. Därför har barnen det svårt med att låta ringen cirkulera. De hål
ler gärna fast den i sin hand. 

Lådan framför det medeltida Dekanhuset rymmer sköldar, svärd, 
hästskor, jonglerbollar, dragkampsrep, knektspel och styltor. Här ut
bryter vild lek. 



- Jag vill gå på styltor! Hjälp mig, säger en flicka. 
Denna låda används flitigast och dagligen ser vi såväl gammal 

som ung fäkta med svärden i vild duell. Här flyger bollar högt i 
luften och hästskorna klingar i marken. Hejaramsorna ljuder när 
dragkampen avgörs. Här är det liv i luckan. 

Om man ska få lov att leka på ett museum måste det finnas 
tydliga regler; barnen kan inte av sig själva veta vad som är till
låtet. Lekspåret _bygger på att små och stora går tillsammans. De 
vuxna ska läsa texten i spåret och sedan förklara för barnen hur 
de ska leka. Om den vuxne inte gör det, utan barnen går på egen 
hand, får leksakerna inget bestämt syfte och förlorar sitt historiska 
sammanhang. 

Men man kan inte komma ifrån att även om vi har de bästa 
intentioner att lära barnen historiska lekar, så kommer de alltid att 
leka som de vill. I leken kan allt hända och leksakerna kan förvand
las till precis vad som helst. Vi ser en fyraåring som rar två hästskor 
och lägger dem runt vristerna på sin pappa. Dragkampsrepet binds 
fast i hans ena fot - pappan har blivit en häst! 

En riddarsköld kan förvandlas till en prinsesskrona, ett tunn
band till en rockring och ett dragkampsrep kan bli en fiskelina. 

I lekens magiska värld är allt möjligt. 000 
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Dockskåp använt i flera 
generationer, även in på 
1900-talet. Tillverkat på 
1860-90-talet. KM 61044. 

s I 3 I Cecilia Fredriksson 

Dockskåpsdrömmar 
mellan längtan och leda 

Mitt Lundbydockskåp var fortfarande så gott som nytt när det 
såldes på annons i början av sjuttiotalet. Den efterlängtande födelse
dagspresenten hade under många år stått övergiven och obebodd. 
Kanske medföljande inredning hade fatt nya skavanker, eftersom 
möbelgarnityren ofta fick agera rekvisita vid efterträdaren Barbies 
iscensättningar på golvet i stora rummet. 

Mellan dockskåp och Barbie kan ligga oceaner i en flickas 
liv. Medan dockskåpets fasta ramar sätter gränser för vad som kan 
rymmas inuti, bygger leken med Barbie oftast på handfasta gräns
överskridanden som klädbyten, partnerbyten, resor och uppbrott. 
Ledan i den lilla världens tyranni ersattes av samtidens oändliga 
valmöj ligheter. 

När jag några år in på åttiotalet väntade första barnet skulle 
resterna av mitt lekande liv sopas ihop. Sextio- och sjuttiotalets slit
och slängmentalitet hade inte lämnat mycket efter sig. Såväl dock
skåp som Barbie med garderob var utspridda bland vänner och 
släktingar. Och man kan väl undra om dessa ting verkligen hade 
varit begärliga efter det korta decennium som förflutit. Längtans 
magi behöver ofta större avstånd än så. 
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Nu tog ett ganska planlöst samlande fart. Med barn omkring sig 
kan man påbörja ett utforskande av de mest märkliga ting. Den 
lilla världens tyranni blir plötsligt begärlig och föremålen kan åter 
fa betydelser som länge legat i träda. Eller så upptäcker vi tingen på 
nytt och tillskriver dem nya värden genom barnets blick. Relationer 
är ofta målet för materiell gestalrning, och genom lekens redskap 
kan vi kommunicera erfarenheter och minnen. Detta kräver dock 
moment av tillrättalagt skapande och stiliserade hågkomster. 

När barnen blev två tillverkade jag ett dockskåp åt dem. Ett 
blankt högskåp av fyrtiotalsmodell slipades ner och målades rosa. 
Dörrarna monterades bort, ersattes av ett vackert tygdraperi och 
de tre hyllplanen tapetserades och fick ny golvbeklädning. Möbler 
i milda färger, av lite större modell, inhandlades i en antroposof
butik där man även kunde köpa mjuka dockor i velour. Att inreda 
skåpet tog dagar och veckor i anspråk. Ständigt uppstod nya kom
binationsmöjligheter och därmed nya problem att lösa, mer färg att 
köpa och ytterligare någon familjemedlem att introducera. Varför inte 
ett litet husdjur? I en liten korg? (Med mycket liten vattenskål.) 

Barnen lekte förnöjt vid sidan av, till synes väl medvetna om 
situationens allvar. Hårt arbetande vuxna är ofta förutsättningen 
för kreativ lek. Det hade jag läst i Anna Wahlgrens nyutkomna Bar
naboken. Hade man ingen vettig sysselsättning att ta sig för kunde 
man ägna sig åt att bygga modeller av tändstickor. Allt för att skapa 
en atmosfär av mening i tillvaron. I den Wahlgrenska föreställ
ningen om barnuppfostran ingick inte leken för lekens egen skull. 
Barnen kunde ju tro att man fanns till för dem och hamna i fokus 
för överdriven uppmärksamhet. I trygg förvissning om denna insikt 
kunde jag lugnt arbeta vidare. Inreda dockskåp var i alla fall mer 
givande än att bygga tändsticksmodeller. 

En dag var det rosa dockskåpet äntligen klart. Det stjärnmöns
trade draperiet föll från mässingsstången ner vid skåpets sidor och 
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ramade in hyllplanens olika rum. Böjda bambustänger som limmats 
fast på väggarna gav en illusion av välvda fönsterbågar. Av stuvbitar 
hade jag sytt veckade gardiner, och bakom fönsterbågarna satt små 
bilder och teckningar som föreställde världen utanför. Därinne 
bodde de mjuka dockorna med sina små runda ansikten, en och 
annan hund, samt ett urval av barnens allra minsta miniatyrleksaker 
som nu omvandlats till dockornas lekredskap. 

När draperiet drogs ifrån och barnen bjöds in satt jag i spänd 
förväntan. Stolar lyftes ut och bord flyttades runt. De mjuka dock
orna slängdes åt sidan för att ge plats åt nya bosättare. I deras ställe 
flyttade feta duplofigurer in; små gubbar i keps av större legomodell. 
Efter dem kom sedan duplobilarna, lyftkranarna och slutligen verk
tygen. Medan lillebror drack upp vattnet ur den lilla vattenskålen 
bände storebror med skruvmejsel av röd plast ner de fastlimmade 
bambufönstren ett efter ett med fokuserad precision. Dockskåpet 
blev ett lekskåp och den lilla världens tyranni var åter bruten. 

Efter många dockskåpsfria år föddes en dotter i början av nittiotalet. 
Drömmen om det barnvänliga dockskåpet hade nu omvandlats till 
en mer realistisk framtidsutopi. Dockskåp innebar vuxenlek och 
denna insikt motiverade en samlariver med framförhållning. Det 
skulle finnas efterkommande. Men under tiden fanns inget som 
hindrade exponering av pågående projekt. Högt upp i en bokhylla 
i vardagsrummet placerades ett begagnat femtiotalsdockskåp med 
såväl stil som patina. Dockskåpet var ett bedagat hemmabygge med 
högt i tak och avrivna tapeter, nästan som vårt eget hem. Här kun
de vissa rum stå tomma medan andra arrangerades med väl utvalda 
ting. Tillfälliga stilleben skapade sammanhang kring materiella soli
tärer. Det sparade och ärvda fann en position att försvara. Så kunde 
mormors blå porslinshund sträcka ut sig på vardagsrumsgolvet. Ett 
pipställ i blank keramik förvandlades till en soffa i funktionalistisk stil 
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där den lilla docka jag köpt på loppmarknad i Budapest precis fick 
plats. Plötsligt fanns den lilla världen nära. 

Andra minnesbilder började framträda. Där fanns de små upp
lysta husen bakom glas på Kulturen. En värld från förr i tiden, en 
varm värld med unika föremål. En värld att betrakta på avstånd 
och förundras över. Som så många andra barn hade jag stått med 
näsan tryckt mot den stumma montern och längtat in. Vandrat 
med blicken genom alla rummen, våning efter våning, tills det kän
des som om man suttit i den stoppade sammetssoffan, legat i de 
uppbäddade sängarna, känt hettan från kakelugnarna och ätit med 
de små silverbesticken. Aldrig kunde man se sig mätt. 

Att lära sig konsten att längta genom dagdrömmar är en av de 
viktiga inskolningsprocesserna i ett modernt varusamhälle. I våra 
önskningar och drömmar etableras ett begär som ständigt finner ny 
näring. Det är vägen som är mödan värd, och när en önskning bli
vit uppfylld infinner sig ofta den tomhet som föder nya önskningar. 
Den lilla världen bakom glas var tacksamt ouppnåelig. 

Museets dockskåp rymmer ännu många önskningar. Men bär 
också på minnen av de drömmar som drömts i generationer fram
för glasmontern. Litteraturvetaren Susan Stewart påpekar i den 
tänkvärda essäsamlingen On longing att dockskåp ska betraktas på 
avstånd. I tur och ordning upplevs de olika iscensättningarna, inter
iörerna, genom blicken. Kanske kan vi inte erfara miniatyrernas 
hemliga liv på annat sätt och därför blir dockskåp bakom glas spe
ciellt begärligt. Avståndet skapar utrymme för intima relationer. 

När dottern blev lite större ville hon ha ett eget dockskåp. Helst ett 
som man fick leka med. Eftersom modell Lundby fortfarande inte 
var aktuell eller önskvärd, införskaffades ännu ett skåp från femtio
talet. Då storleken höll samma standard som Lundby blev det möj
ligt att inreda med utvalda ting ur dessa interiörer, samtidigt som 
formen var öppen för egen design. 
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Nu startade ett renoveringsprojekt som denna gång blev ett gemen
samt barn- och vuxenengagemang. Det målades, tapetserades, lades 
golv och syddes gardiner. Dottern kom med kreativa förslag och för
undrades över min helhjärtade satsning. Men jag hade ju fatt en and
ra chans. Dockskåpsdrömmen hade funnit en själsfrände. Tillsam
mans besökte vi loppmarknader och leksaksbutiker, studerade kata
loger och funderade över nya satsningar. Kanske man skulle ta och 
installera belysning? Eller hur vore det med en vinterträdgård på taket? 

Under flera år levde vi så ett helt vanligt dockskåpsliv. Skåpet 
dammades av då och då i samband med vardagsstädningen. Någon 
gång bytte möblerna rum, och vid sällsynta tillfällen utökades 
inredningen med en nyinköpt detalj som inte kunnat motstås. Men 
leken hade tagit slut och dockskåpet förvandlades med tiden till 
ett inventarium. Det stod snällt på sin hylla och blev mer osynligt 
för varje dag som gick. Till slut såg vi det inte längre. Till och med 
damningen glömdes bort och dockskåpet sjönk in i en djup sömn. 
Inte ens nerpackningen och flytten upp på vinden kunde skaka liv i 
det sovande skåpet. 

På mitt arbetsbord står en liten fagelbur inköpt på loppmarknad i 
somras. Prislappen sitter fortfarande kvar i botten: Tio kronor, men 
såldes för fem. Fortfarande vet jag inte vad som var så hänförande 
med ett sådant udda exemplar. Kanske var det något med dess ut
satthet, otidslighet eller bara bristen på sammanhang. 

Fågelburen pockar på uppmärksamhet. Knappa decimetern 
hög och med millimeterspjälor av trä (varav tre är trasiga) hyser den 
två kanariefaglar av gul plast. Trädstammen de sitter på liknar en 
japansk bonsai. Burens botten täcks av grön filt. För en sådan fagel
bur föll jag och frestas att åter skapa ett sammanhang. 

Ännu en dotter har fötts i början av tvåtusentalet. Ännu är 
hon för liten för att ha några egna önskningar, och än mindre några 
egna minnen att bygga vidare på. Men naturligtvis kommer hon att 



Collage av föremål. Dockskåp från 1880-
talet samt gul dockvagn . Emmaljunga 1978, 
ur samlingarna. KM 48864 och KM 70114. 
Ö vrigt i privat ägo. 
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vara föremål för nya dockskåpssträvanden och nya drömmar. Fågel
buren är bara början. På vinden väntar dockskåpen i trygg förviss
ning om att tingens biografi i viss mån bygger på återanvändning. 
Två röda förvaringslådor har blivit påtagligt synliga. En större i plåt 
och en lite mindre i sammet. Hittills har jag betraktat dem som en 
trivial och osynlig del av heminredningen, som när de väl öppnats 
kräver engagemang och mobilisering. Men så inser jag att den röda 
sammeten och plåtens blanka yta talar ett helt annat språk. Här 
döljer sig teatral rekvisita av mer utstuderad natur. 

Om jag gläntar på sammetslocket kan jag se ner i den lilla 
världen. Här döljer sig sparade ting som inte verkar ha mer gemen
samt än storleken. Och bristen på inbördes proportioner verkar 
dessutom påträngande. De välvda fönsterbågarna i bambu finns 
kvar, ännu aldrig använda sedan första dockskåpsprojektet. Några 
ting är direkttillverkade för dockskåpsändamål; en vacker basfiol i 
blankt trä, en broderad matta, en målad gunghäst. Andra är före
mål som flyttats från ett användningsområde till ett annat. Tre ljus
lyktor i keramik förvandlas till kakelugnar, glasunderlägg fungerar 
som stora festbrickor, spetsdukar blir finrumsmattor eller påkostade 
sängöverkast. 

Dockskåpet rymmer rvå övergripande teman, skriver Susan 
Stewart. Det ena handlar om välfärd och det andra om nostalgi. 
Välfärdstemat speglar såväl den dominerande inredningsestetiken som 
den faktiska insats som ett dockskåpsprojekt kräver i form av tid 
och pengar. Idag är detta förvisso en lyx som de flesta av oss betrak
tar som trivial och tömd på distinktioner. Dockskåp har blivit var
dagsliv. Temat nostalgi kommer till uttryck i ett mer eller mindre 
konservativt förhållningssätt till interiören. Utsmyckningen över
skrider ofta brukarperspektivet och längtan efter autenticitet utmyn
nar ofta i ren förtjusning över miniatyrernas flexibilitet. Här fyller 
även livshistorien och den personliga nostalgin en viktig funktion. 

Miniatyrerna som rymmer minnen är många. I dockskåpet 
kunde äntligen de små trätofflorna som satt på en souvenirnyckel
knippa från Holland finna sin plats. En annan souvenir är den 



lilla röda resväskan i skinn som det stått "Dalarna" på. Nu är lap
pen bortriven, resväskan trasig och nött, men ändå just så besjälad 
som minnet kräver. Ytterligare en resväska i korgmaterial gör sig 
påmind. Nästan oanvänd och relativt nyinköpt bär den knappast 
på någon historia. Jag vet inte ens var den kommer ifrån. Däremot 
härbärgerar den ännu mindre ting inuti sig; två udda porslinslock, 
en mycket liten förgylld tavelram med okänd kvinna bakom glas, 
och några bitar målad trolldeg. Vid en närmare betraktelse ser, eller 
ännu hellre minns, jag att de platta bitarna föreställer pizzor. Knå
dad rekvisita för framtida lek. 

Om jag låter de spröda trolldegspizzorna vila i handflatan kan 
jag återkalla känslan av engagemang och en slags förväntan. Det 
bakades tårtor, rullades kringlor, polkagrisar och kanelbullar under 
samma period. Detta ständiga görande, planerande och ordnande 
är. a.ndsa..sidan.~ cLe.t..d.i.s.rans.e.rad~ he.traktan.det. Dod<skå12 k.r:äve.r. 
handling, engagemang och ständig omflyttning för att inte bli tömda 
på längtan. Dockskåpet närs av våra drömmar om det stora livet i 
den lilla världen. Denna brokiga samling av omaka föremål ropar på 
organisation och omhändertagande. Eller bjuder kanske upp till lek. 

DDD 
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Docka från 1700-talet 
tillverkad av skinn och 
hoptråcklad linnelärft, 
KM 22 683. 
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Sofia Albertinas docka 

Ett föremål blir ofta, hur orättvist den än kan tyckas, mer intressant 
och spännande om man vet eller tror sig veta vem det en gång har 
tillhört. Plötsligt känns det förflutna påtagligt och personerna verk
liga. Inför utställningen "Ting för lek" togs en kartong märkt 
KM 22 683 fram ur textilarkivet. Med ens kunde historiens vingslag 
förnimmas. Under lager av syrafritt papper låg en drygt 30 centimeter 
lång och sliten docka klädd i en nästintill komplett 1700-talsutstyrsel. 

Museets katalogkort informerade att föremålet hade ropats in 
på auktion 1913 med anledning av att dockan sades ha tillhört prin
sessan Sofia Albertina. Därefter skulle den ha övergått i grevinnan 
Brita Sofia Albertina Svaneflychts ägo. Katalogkortet berättade vidare 
att föremålet genomgått en kiaftig sömnadskonservering 1953, då 
man tvättat och stärkt dess klädsel samt sytt samman klänningslivet 
framtill. Men nu, nära femtio år senare, var sidenplaggen blekta och 
textilfibrerna torra. En del material var så skört att det föll i bitar när 
man nuddade vid det. Underkläderna av lin var däremot i gott 
skick, likaså dockans kropp. Men en rosett hade trillat av en de små 
sidenskorna och hennes slitna ansikte mötte betraktarens blick 
med en uppgiven min. Det var tydligt att KM 22 683 inte tålde mer 
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Dockan iklädd kom plett klädsel 
från 1700-talet. KM 22 683. 
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ljusexponering och därmed var omöjlig att ställa ut i den aktuella 
basutställningen. Istället beslutades att en modern replik skulle sys upp. 

Rekonstruktionsarbetet inleddes med en omfattande doku
mentation av dockan och dess utstyrsel. Analysen erbjöd en möjlig
het att ingående studera hur en tidstypisk utstyrsel med alla dithö
rande plagg fungerade, var för sig och i kombination. Plagg efter 
plagg avlägsnades försiktigt . Klädseln från det översta lagret till det 
understa visade sig bestå av: 

• Ett blått klänningsliv av siden med fastsytt släp. Livet var 
fodrat med linne och försett med styvnad. Klänningens ärm
slag och fyrkantiga ringning var dekorerade med vit spets 
medan ryggen pryddes av en i öglor virkad metalltråd. 
När livet avlägsnades från dockan upptäcktes en intensivt blå 
originaltråd på plaggets insida! 

• En blå sidenkjol med öppningar för fickor på sidorna. 
• Lösfickor av lin. 
• En vadderad och diagonalt rutstickad underkjol av lin, en 

så kallad stubb. 
• En kort styvkjol med en insydd platt skena. 
• En rymlig linnesärk som veckats rejält kring midjan för att 

få plats under alla kläder. 

Ingen av kjolarna var anpassade efter dockans smala midja trots att 
övriga mått stämde överens. Stubbens linning hade till och med 
tråcklats ihop vid konserveringen 1953, antagligen i ett försök att 
åstadkomma en bättre passform. Det verkade nästan som om de 
undre kjolarna med sina knytanordningar och omfång var avsedda 
att hänga på höfterna i stället för att knytas tätt intill midjan. På så 
vis tog kjolarna ingen plats från den smala midjan utan gav i stället 
extra volym åt de för tiden typiska överdimensionerade höfterna. 
Avklädd så när som på ett par fastsydda rosa benkläder av siden och 



[)etalj_ av dockans sidenkjol. 
o _ppmngarna på respektive sida 
gor att man kommer åt de 
underliggande lösa fickorna 
KM 22683. . 





1700-talsdockan bredvid den 
uppsydda repliken. Den nya klän
ningens skarpa blå f.irg bestämdes 
efter en tråd som hittades på 
insidan av originalets klädsel. 
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blå skor visade det sig att dockans mage var gjord av slarvige hop
cråcklad linnelärft. Den stod i grov kontrast till övriga kroppsdelar 
som omsorgsfullt tillverkats av tunt ljust glaceskinn. Varje hand var 
till och med försedd med fem spretande fingrar! Dockans ansikte 
hade målats med rosa kinder, svarta ögonbryn och rött vid mun
nen. Näsan höjde sig något med hjälp av en längsgående söm och 
ögonen bestod av två svarta glaspärlor. Skulcen pryddes av en fast
sydd, gyllene peruk. 

Dockans plagg och kroppsdelar mättes och överfördes till 
mönsterdelar, därefter påbörjades tillverkningen av repliken. Lem
marna syddes av fin nappa och bålen av linnelärft. Ansiktsdragen 
efterhärmades och en peruk tillverkades av kardade linfibrer som 
knöts fast längs kanten på en formad glesvävd stomme. Eftersom 
dockan skulle tåla att hanteras valdes ett polyescercyg i stället för 
siden till kjol, skor och liv med släp, alle i samma skarpa blå nyans 
som den oblekta originaltråden. När arbetet avslutats lades originalet 
försiktige tillbaka på sin plats, medan den färdiga repliken ställdes ut. 

Diskussionen fortsatte emellertid. KM 22 683 överensstämde 
visserligen väl med andra dockor från 1700-calec. Materialen, snittet 
på kläderna same kroppens konstruktion kändes övertygande. Ändå 
fanns där något som särskilde henne. Hon verkade inte vara en av 
de för tiden vanliga modedockor som användes för att exemplifiera 
det allra senaste på modefronten utan mer "hemmasydd" Den 
avklädda skinnkroppen avslöjade sådana skarvar och sömmar att 
man kunde anta att den troligen tillverkats av en kasserad, mycket 
exklusiv glacehandske. Bålen var därtill som tidigare nämnes slar
vige hopcråcklad på ryggen. Nej, dockan var snarare till för att lekas 
med, gjord för att man skulle kunna plocka av och på kläderna. 
Detta hade kanske bidragit till att livets framsida var så kraftige sli
tet? Sydde man samman framsidan 1953 på grund av att den tidiga-
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re knäppningsanordningen slitits ut? Något som också talade mot 
att det var en modedocka var sammansättningen av klänningslivet 
med det rynkade släpet. På gängse 1700-talsklänningar i Sverige var 
liv, kjol och släp oftast separata delar där släpet, vilket på den tiden 
var ett hovattribut, hakades fast på livet. 

En exakt datering av dockan kändes nära nog omöjlig, men 
vid jämförelser med andra klänningar syntes likheter med avseende 
på skärning och form från slutet av 1740-talet fram till 1770-talet. 
Dockans klänning liknar Sofia Magdalenas brudklänning från 1766 
(tillhörande Livrustkammaren) men överrensstämmer än mer med 
en barnklänning buren av densamma vid fem års ålder. Det släta 
livet, den rynkade kjolen och släpet påminner främst om en ROBE 

RONDE, vilka förekom i Sverige under 1750-talet. 
Att dockan hörde hemma i hovkretsar och är ämnad att lekas 

med känns relativt övertygande. Om hon verkligen tillhört prin
sessan står dock skrivet i stjärnorna. Men varför inte, för tänk om 
Grevinnan Brita Sofia Albertina Svaneflycht, den namngivna sena
re ägarinnan vilken vid efterforskningar aldrig verkar ha existerat, 
egentligen är namnet på själva dockan? Då anar man ett samband. 
Var det kanske drottning Lovisa Ulrikas handskar som fick offras 
då dockan syddes ihop i all hast? Fantasin far fart och historien 
känns närvarande. 000 







Tennsoldat i uniform från I :a världskriget, 
1910-20-tal. KM 65699. 
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Kriget börjar i leksakslandet 

En brittisk värvningsaffisch från första världskriget visar en scen 
med en lekande gosse med tennsoldater i förgrunden och en efter
tänksam fader sittandes i en fatölj med sin dotter i knäet. Hon tit
tar upp ur sin bok och frågar: "Daddy, what did YOU do in the 
Great War?" Affischen skulle fa brittiska män till att springa till 
närmaste värvningslokal, men i efterklokhetens ljus far bilden en 
annan innebörd. Kopplingen mellan kriget och den sedelärande le
ken ger oroande associationer. Leksaker kan ses som ting laddade 
med att syfte, ett direkt eller indirekt förmedlat budskap. Det häv
das att våldsleksaker inte kan användas till annat än just våldslekar. 
Dessa aspekter har tagits upp av Armemuseum i Stockholm i deras 
utställning "Barn och krig- krigsbarn eller barnkrigare" Utställ
ningen vill väcka debatt om och skildra hur barn, genom histori
en och i dag, påverkats och drabbats av krig. Röster för ett förbud 
mot krigsleksaker reses av både politiskt aktiva grupper och enskil
da ängsliga föräldrar. Likväl fortsätter barn att förhäxas av små mi
niatyrsoldater och med tindrande ögon önska att ra bli herrar över 
egna små armeer. 



Miniatyrsoldatens frammarsch 

De äldsta miniatyrerna som föreställer krigsmän har påträffats i fa
raonernas gravkamrar. De har sannolikt varit en del av någon re
ligiös ceremoni. Figurer från romartiden finns att beskåda på Bri
tish Museum i London. De kan vara de äldsta kända exemplen på 
regelrätta leksaker för barn. Tennsoldater är kända från 1200-calec 
och var ursprungligen förbehållna den europeiska hovaristokratins 
barn, vilka skulle läras upp till stora krigare. Leksakerna kom sedan 
att spridas till de borgliga kretsarna och blev snart en stor industri. 
Fabriksmässigt startade tillverkningen av tennsoldater i Ni.irnberg 
på 1760-calec och när produktionen kom igång på allvar, i de flera 
industriländer efter 1800-calecs mitt, blev Tyskland en stor fram
ställare. I det viktorianska England räknades en kartong med tenn
soldater i julklapp nästan som ett måste för pojkar. De ansågs som 
viktiga pedagogiska leksaker. 

I Kulturens samlingar finns flera tusen leksaker, men av krigs
leksakerna är det främst tennsoldater från tiden kring sekelskiftet 
1900 som finns i någorlunda numerär. Tiden efter andra världs
kriget, och därmed plastålderns genombrott, uppvisar inte någon 
slagstyrka att tala om. Att senare ciders krigsleksaker lyser med sin 
frånvaro hänger sannolikt samman med att ingen aktiv samcidsdo
kumencacion har företagits med särskilt fokus på just barnens lek
redskap. De donationer som gjorts till museet har främst innefat
tat äldre leksaker, som i och med det växande intresset för antikvi-
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teter ansetts värdefulla. En vindsfyndad påse plastfigurer från ti
digt 1980-tal har inte på samma sätt ansetts vara värd att bevara för 
kommande generationer. 

Vilka exempel på krigsleksaker från efterkrigstiden kan sam
lingarna tänkas behöva kompletteras med? Med utgångspunkt i 
författarens egen barndom kan en något skissartad närtidshisto-
ria skrivas. Det är en form av senkommen deltagande observation, 
med en tunn röd linje av nostalgi, ett försök att återupptäcka barn
domens föremål ur en leklysten synvinkel. Mina första minnen och 
tidiga uppväxtår ägde rum i 1970-talets Sverige. Årtiondet är det 
sista före dataålderns genombrott, då gränser mellan leksak och lek, 
mellan fantasi och underhållning förändrades och försvagades. Da
torspel är ett fascinerande och angeläget, men ur ett kulturhisto
riskt perspektiv mycket svårfångat, fenomen. I den snabba nutids
urvecklingen finns de mest skilda åsikter om huruvida de kan ge 
felaktiga föreställningar om verkligheten eller avtrubba den mentala 
tröskeln för våldshandlingar. Det beror inte minst på datavärldens 
icke-materiella och mentala karaktär. Här får istället de materiel-
la soldaterna och krigsleksakerna, som tål magasinering och tidens 
tand, ståndaktigt hålla vakt om den kulturhistoriska substansen. 

1970-talet var också startpunkt för en alltjämt pågående de
batt om krigsleksakers eventuella skadliga inverkan på barnens nor
mativa fostran och grundläggande värderingar. De som minns kan 
vittna om barntelevisionens starka ställningstagande för pedago
giskt riktiga program, det totala förbudet mot krigsleksaker och 
krigslekar i förskoleverksamheten och en allt ängsligare leksakshan
del, som tidigt tog ett självcensurerande ansvar för sitt utbud. En 
följd blev 1979 års överenskommelse mellan Lekmiljörådet, Konsu
menrverket och leksaksbranschen om begränsning av import och 
tillverkning av krigsleksaker. Det frivilliga avtalet gäller enbart pa
rafernalia från nutida krig, med vilket avses krig efter år 1914. I det 
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följande kommer termen krigsleksaker avse leksaker som skildrar 
krig och krigsmateriel från första världskriget och framåt. För lek
saksbranschen rycks det finnas en klar väsensskillnad i ordet "krig", 
beroende på om det är Kuwaitkriget, Krimkriget eller ett framtida 
Stjärnornas krig som avses. 

Elastolinsoldater och andra massafigurer 
De första små krigarna jag kan minnas var en samling elastolinfigu
rer, övertagna från en morbror. Des var inte av plast, utan tillverka
de av en men skör massa påminnande om papier-mache eller gips. 
Kompositmaterial hade använts inom leksakstillverkningen sedan 
mitten av 1800-talet, med bland annat dockhuvuden tillverkade av 
en massa bestående av sågspån och lim. I slutet av samma sekel ex
perimenterades det också med en blandning av kaolin (porslinsle
ra) och kasein (mjölkproteinbaserat bindemedel) . Massan forma
des kring ett skelett av ståltråd, fick torka och målades därefter för 
hand. Varje tillverkares recept var en väl förborgad hemlighet. Två 
tyska tillverkare, Hausser och Lineol, var framgångsrika under mel
lankrigstiden och höll en hög kvalite. Bröderna Hausser använde 
namnet Elastolin för sina kompositmaterialssoldater, troligen för att 
skilja dem från tennsoldater. Numera är Elastolin samlingsnamnet 
för denna typ av figurer, även om benämningen rätteligen endast 
borde användas för objekt från Hausser. De ingår idag i en växande 
samlarmarknad och nya förluster till följd av omilda barnahänder 
torde vara försumbara. 

En mörkare sida av samlarintresset, är att under Tredje riket 
tillverkade varje leksaksfabrikör med självaktning figurer förestäl
lande ledarna inom nationalsocialistiska partiet, vilket skulle främ
ja den unge gossens fostran och pliktkänsla för det tusenåriga riket, 
något som numera kan attrahera fler än strikt historieintresserade 
personer. Man kan bara gissa hur många små förgrundsgestalter 
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som fatt högerarmen avbruten under leken i folkhemmets Sverige och 
vars ståltrådsstump senare irriterat de vuxna som försent upptäckt mark
nadsvärdet för dessa samlarklenoder. 

Det är tankeväckande att tillverkarna av kompositfigurer också lade 
omsorg vid att visa krigets fasor för den presumtive lille barnkunden. 
Efter första världskriget mindes Tysklands befolkning de miljoner soldater 
som sårats och dödats i skyttegravarna. Därför tillverkades flera modeller 
av soldater som just träffas av fiendens kulor, alternativt ligger livlösa 
fallna till marken eller som bandagerade blir burna av stridskamrater eller 
sjukvårdare. Det är en sida av soldatlivet som inte står att finna bland de 
plastfigurer som tillverkats under senare epoker. 

Plasten som ryggrad 
Under 1930-talet experimenterade leksakstillverkarna med plast för att 
gjuta leksakssoldater, men det var först under slutet av 1940-talet de nådde 
marknaden. Bland pionjärerna räknas amerikanska Beron och i England 
fanns plastsoldater från Airfix till salu år 1947 Tonvikten låg dock på in
dianer och cowboys, amerikanska inbördeskriget, koloniala trupper och 
paraduniformerade soldater. År 1971 lanserade brittiska firman Britains 
sin serie Deetail figures (54 mm) med hög detaljrikedom och den karakter-

Tyskt militärflygplan med 
uppdragsverk, köpt 1943 på EPA 
i Lund. KM 42152. 

föreg sida: Soldater i skala 
00/HO eller I :72 av fabrikaten 
Matchbox och Airfix, 
från 1970-talet. Privat ägo. 
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som de är av samlare idag. De blev en måttstock vilka övriga plast-
soldater, särskilt de Hong-Kongproducerade, inte kunde mäta sig mot. 
I serien fanns bland annat också fordon, kanoner och granatkastare. 

Ursprungligen fanns endast amerikanska och tyska soldater 
från andra världskriget, men dessa kompletterades snabbt av fler 
serier som kunde gestalta de flesta stridsskådeplatser, inberäknat 
flera historiska konflikter, bland annat Nordafrikas araber och 
främl ingslegionärer. Bland de första offren i de allt mer politiskt 
korrekta leksakshandlarnas nedrustning befanns sig de påsförpackade, 
prisbilliga, enfärgade och med gjutskägg försedda soldaterna från 
Sydostasien. Senare försvann stridsvagnarna, robotramperna och 
kanonerna av metall, och till sist fick just Britains "stolta'', som såldes 
styckevis, blåsa tapto. 

Småkrigare, kapprustning och byggmodeller 
Om de ålderstigna tennsoldaternas efterföljare stoppades i sin 
marsch, så fanns det klart intressanta ersättare. Något som fanns i 
överflöd i leksaksaffärernas hyllor var nämligen vad som kallades 
"småkrigare'', modellsoldater i skala 00/HO eller 172, främst av 
märkena Airfoc och Matchbox. De såldes under förtecken att vända 
sig till modellbyggare och deras diorama. De utgjorde välkomna 
rekryter för stridhungrande små krigsherrar och veritabla kapprust
ningar utspelade sig, där det gällde att sätta upp störst armeer. Skal
enliga stridsvagnar, arti lleripjäser och stridsflygplan kompletterade 
fotsoldaterna vilka alla införskaffades och slutmonterades i ett ras
ande tempo. Limkletet skapade för evigt "fastrostade" kanontorn, 
landningsställ och propellrar. Egentligen var nog själva leken förbi. 
Armeerna förblev pojkrumsaccessoarer, vilka sakta decimerades i 
händelse av att man kom över någon nyårssmällare och beslöt att 
hållfasthetstesta pansaret. 

Ett annat fenomen som fick sitt genomslag under 1970-talet 
var de så kallade pojkdockorna. Den främste företrädaren var Big 
Jim, skapad 1972 av leksakstillverkaren Matte/ för att konkurrera 





Pojkdockan "Bigjim" som 
dykare. KM 72215. 

T v: En anonym brotts-
ling är oskadliggjord och 
polisuppbådet tycks ivrigt 
diskutera händelseförloppet 
med dragna pistoler i form 
av sandlådespadar. Tro llebo 
daghem i Eslöv, våren 1973 . 
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med Hasbros actionfigur G.I. joe. Till skillnad mot den senare var 
Big Jim skapad mot bakgrund av de amerikanska antikrigsström
ningarna och uppträdde aldrig som soldat. Han var istället en spor
tig äventyrare, alltid redo att ra sin karatearm aktiverad medelst 
trycklmappen på ryggen. Big Jim fick tidigt händer av gummi för 
att bjuda ett handfast grepp kring den rikhaltiga utrustningen av 
revolvrar, jaktgevär och macheter. Barbies vän Ken däremot hade 
stela och strömlinjeformade händer skapade främst för att under
lätta klädombyte. Det fanns en inledande misstänksamhet från 
vuxenvärlden när pojkdockorna gjorde sin entre. Jag minns hur 
äldre herrar gärna bröt in i vänkretsens lek och kommenterade det 
olämpliga i att pojkar lekte med dockor, oavsett graden av våldsam
het i lekens handlingar. 

Krigslekar och deras redskap 
I den seriösa leksakshandeln erbjöds endast handeldvapen, vilket 
låg i linje med den självpåtagna censuren av krigsleksaker. Revolv
rar för Vilda Västerns cowboys, sjörövarpistoler och laservapen från 
science fiction-genren fanns i överflöd. Önskades något annat fick 
köplusten tillfredställas på annan plats. Marknader blev därmed ett 
eldorado för den som ville införskaffa en taffligt formgjuten M16-
automatkarbin eller liknande krigsmaterial från de mindre nogräk
nade försäljarna. Endast vid marknadsstånden och i utlandet fanns 
det möjligheter till att komma över moderna handeldvapen. Idag 
kan man åter finna kulsprutepistoler och andra automatvapen i 
affärernas leksakshyllor. De är paketerade med epitet som Police
force och skall väl illustrera dagens polisiära behov av större eldkraft 
för att kunna möta en ökande tung kriminalitet i samhället. 

I förskolan var varje form av krigslek eller försök till att 
tillverka leksaksvapen, exempelvis med hjälp av Lego, i högsta grad 
bannlyst. Endast vissa varianter av tjuv och polis kunde passera 
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nålsögat för "godkänd" lek. På fritiden, utanför kollektivets omhul
dande handledning, var leken obegränsad och var och ens privata 
arsenal kunde utnyttjas. Ibland fick man låna ut något leksaksvapen 
till en behövande kamrat med mera samvetsömma föräldrar. Leken 
kunde röra sig över tid och rum, men Vilda västern och amerikan
ska inbördeskriget upptog mer lektid än andra konflikter. Sannolikt 
berodde väl valet av lek på influenser av den senast sedda matinefil
men. Trots att Vietnamnkrigets vederstyggligheter etsades direkt in 
i de uppspärrade ögongloberna via televisionens nyhetssändningar, 
har jag inget minne av att vi lekte någon samtida konflikt. Ett 
undantag fanns emellertid, och det var Norrmalmsrorgsdramat. Av 
någon outgrundlig anledning var det populärt an iscensätta, oftast 
med betydligt dödligare utgång än det verkliga. 

Krigsleken som fritidssysselsättning försvann under loppet av 
lågstadiet och andra aktiviteter tog vid. Den skulle emellertid snart 
återkomma, om än i helt andra former. Träningen och fostran för 
kriget har ju gamla anor. Den ansågs som en självklarhet för adel 
och kungahus under stormaktstiden. Industrialismen, nationalis
men och det framväxande allmänna skolväsendet bidrog till att 
militärisk utbildning genomfördes, så även i svenska skolor under 
1800-talet. De oerhörda dödsiffrorna under första världskriget fick 
glorian kring hjältedöden på ärans fält att falna, men i det fascis
tiska Italien och Nazityskland genomfördes dessa tankar på nytt. 
Balilla-rörelsen och Hitlerjugend är företeelser som för evigt är för
knippat med barnsoldater. Personligen lät jag mig värvas som 15-
åring av Svenska försvarets frivilligrörelse och övades i anfall och 
försvar med gevär i handen, men då har vi passerat gränsen för lek
fullheten och närmar oss temat för den i ingressen omnämnda ut
ställningen på Armemuseum. DDD 
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Brevhuvud med katt och hund 
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Riktiga leksaker måste ta slut 

Jag minns en tax, röd med vit nos och med hjul istället för tassar. 
Den var tillverkad av trä, en leksakstax med glad mun och vridbart 
huvud. Jag tyckte mycket om min tax, den var ett gott sällskap. 
Hundens trivsamma lugn och fina form (en buss med huvud) gjor
de mig lycklig. Bamse, familjens gråhund, en vacker jycke med rik
tiga ben och svängigt lynne, behandlade taxkamraten rätt hårdhänt 
vid ett tillfälle. Den fick sig några rejäla bett och blev därefter något 
ojämnare att stryka över ryggen. 

Min bästa människovän och hans familj skaffade sig vid sam
ma tid en riktig hundvalp, en boxer. Givetvis ville jag också ha en 
sådan valp. Jag tittade missbelåtet på gråhunden. Vi var egentli
gen bra kompisar, men han var ingen boxervalp. Mitt humör var 
inte att leka med när jag var barn och en dag tog fars tålamod slut. 
Han tog jaktkniven i ena handen, greppade taxen om nacken med 
den andra, och gick ut. En stund senare kom far tillbaka och pla
cerade resultatet framför mina ögon. Taxen hade bytt ras. Far hade 
med hjälp av en kniv byggt om den långnosade vovven. Helt soni
ka hade han kapat av luktorganet. Resten var fortfarande en tax. I 
mina ögon var det perfekt. Jag hade fått en boxer. Andra tyckte det 
var misshandel. 
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Fastän det nu är över trettio år sedan vi träffades är denna bastard 
till hund en av de leksaker jag minns bäst,. Vid ett besök hos för
äldrarna bestämde jag mig för att smita ifrån en stund och mellan 
söndagssteken och efrermiddagskaffet göra en upptäcktsresa på 
vinden, där jag senast hade sett min vän. 

I vindsgömmorna fattades det minsann saker: grävskopan, 
bilbanan, mikroskopet, ishockeyspelet, cowboyhatten, väldigt 
många pistoler och mycket annat. Jag satt på det kalla golvet och 
tyckte lite synd om mig själv. Då gläfste det till i mörkret. Min vän 
fanns kvar och upprymt lyfte mina vuxenhänder upp krabaten och 
placerade honom vid mina fötter. 

Jag klappade honom försiktigt över ryggen. Det kändes ärligt 
talat väldigt dött, lite ja, träaktigt känslokallt. Jag vred huvudet 
ett varv, försökte locka till kontakt genom glada tillrop, men utan 
resultat. Istället gick jag ned på knä och provade att leka med ho
nom. Ett fast grepp över ryggen och så skjutsade jag iväg honom på 
hans små hjul. Glatt pinnade han på, det här gillade han tydligen. 
Jag hasade efter och skjutsade iväg honom ytterligare ett par gånger. 
Men hasandet gjorde ont i mina knän. En gång till, sedan fick det 
räcka. Så roligt var det ändå inte. 

Taxen fick stå där han hade stannat. Jag gick ned. Saker och 
ting var inte längre som de en gång varit. Jag och min leksakshund 
hade vuxit ifrån varandra och jag ångrade att jag hade gått upp på 
skattjakt. Jag tyckte inte om taxen på samma sätt som jag en gång 
gjort. Som lekkamrater skulle vi aldrig mer kunna mötas. Ändå 
kunde jag inte låta bli att gilla honom, så jag sprang tillbaka upp
för vindstrappan. Jycken behövde ut på resa och det fanns gott om 
plats i bilen. Trots hans deformerade nos var det stil på taxen och 
han var faktiskt en leksak med aktningsvärd ålder. En plats i bok
hyllan i min lägenhet var given. Där skulle han bli en söt prydnad. 
En sak att visa upp. 
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Leksaker som förlorar sin ursprungsfunktion riskerar att bli pryd
nadsföremål och därmed sluta sina dagar som vackra saker i sköna 
hem. Sämst leksaker är sådana som plötsligt betingar ett alldeles för 
högt pris, sådana som transformerats och blivit investeringsobjekt, 
som fatt ett samlarvärde. De sakerna har förlorat all sin leklust efter 
att ha hamnat i giriga människors händer och blivit vingklippta. I 
originalkartong och med alla tillbehör intakta står de prydligt upp
ställda på auktionsfirmorna, i väntan på ett nytt hem i ett bankfack 
eller i ett larmat rum. Ägarna eller spekulanterna ser så vuxna och 
präktiga ut. Men det är värdelösa leksaker helt utan minnen, eller 
med väldigt sorgliga minnen - ledsamma berättelser om övergiven
het. De blev aldrig presenter att öppnas av ivriga händer, utan un
dansatta i mörka garderober eller uppsatta på högar hyllor dit inga 
små varelser kunde nå. Dessa så kallade leksaker är inget annat än 
iskalla aktiepapper. Trista prylar, fullständigt omöjliga att låna för 
en stunds underhållning. 

Slitet och tufft. 
Racer-Camaro med naturlig 
patina, funnen på leksaksloppis. 
I privat ägo. 



I barnaögon en självklar boxer. 
För andra kanske en taX an tycka 
synd om? I privat ägo. 

T h: Rymden lockar! Oftast handlar 
det om att slåss och bekämpa 
elakingar. Rymden är i leken är sällan 
en tyst och tom plats. Astronaut 
"Space Ranger" med rymdbazooka. 
Fem plastgranater som skjuts iväg 
med fjädermekanism ingår. 
KM 71788. 
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Riktiga leksaker är brukade saker. Hanteringen ska ha satt spår; 
minnesmärken i form av cuggmärken, bucklor, lossnade öron och 
tappade nosar. Varje spår bär på en historia, livshistorier, uppkom
na under lekens allvar. Oaktsam leklust belönar de bästa leksaker
na. De ska vara värdelösa som investeringsobjekt på sin ålders höst. 

Jag minns skamfilade leksaksbilar, sönderkörda och av fart
kollisioner krossade minikopior av välkända bilmärkena. En för
bluffande destruktiv sida av min personlighet uppfann en termi
natorlek, där ett antal perfekta leksaksbilar smidigt delades upp i 
två fiendelag, som skulle slåss mot varandra. Kampen gick ut på att 
vända motståndarbilarna på rygg. Två bilar i taget, en i var hand, 
slungades brutalt mot varandra, tills en av dem hade vält. Segrare 
var laget med flest hjul mot marken. Denna tävling gick hårt åt bi
larna. Lack, hjul, plastkrom, vindrutor och dörrar lossnade. Allt 
blev skrot, fulländad förintelse. 

En lekkamrat och jag mosade en gång en plastporsche och en 
ladugård med en hammare. Vi slog sönder och vi njöt. Jag kom
mer ihåg utskällningen och ångrade mig mycket efteråt. Leksaker
na var inte billiga på den tiden och idag hade det säkert lätt gått 
att finna hugade spekulanter. Just därför kan jag nu känna en be
friande glädje över att de blev sönderlekta och kastades bort. Kan
ske minns jag dem bättre just för att de är borta för alltid? De hann 
aldrig hamna i vuxenhänder och bli sövda äreminnen i trötta gub
bars bokhyllor. 

Jag tror inte att det sparas så flitigt på leksaker som man kan 
tro. Det tisslas och tasslas om att man borde spara, att man borde 
ha kvar fetischer från barndomen som kan föra berättelser vida-
re till arvingarna. Ändå ser man sällan vänners bokhyllor fyllda av 
gamla leksaker. Så var finns de någonstans? Många av oss har varit 
barn, så landets vindar och källarförråd borde vara överfyllda av go
sedjur, agentväskor, klumpiga bilbanor och garageanläggningar av 



N iklas lngmarsson s. 177 

trä. Men är de verkligen det? Vart har sakerna tagit vägen? Om man 
nu inte är en sparare, vad gör man då med gamla leksaker? Hur 
många leksaker har fått dyka ner i sopnedkastet? Tänk att ta den 
forna favoritdockan och trycka ned henne bland övriga hushålls
sopor och så bara kasta. Visst verkar det vara ociviliserat. Men det 
måste ha hänt, fast få berättar om det. Det kastas leksaker. Dagli
gen försvinner ur barnkammarns kretslopp de ljuvligaste ting. Och 
jag är ganska säker på att det inte bara är sönderlekra varianter som 
lyfts ur systemet. Även väl fungerande föremål i god formgivning 
blir offer för städhysterin. Visst borde de goda föräldrarna spara, 
men de orkar inte eller saknar plats. De vet om att deras handling 
är nästintill kriminell och att de kommer få bannor. Ibland har 
man ändå inget val . Allt får inte plats. 

Efter kärleksbrev, julpynt och barnkläder ti llhör leksaker sä
kert det mest svårslängda. Det finns en rangordning även här. Vis
sa leksaker slängs lättare än andra. Massproducerade plastleksaker, 
monster, rymdfigurer och klumpiga fordon ligger risigt ti ll. Deras 
livslängd är begränsad. Pistoler och gevär har svårt att hävda sig, 
krigsleksaker är det få som säger sig sakna. Värre då med nallar och 
dockor, bara riktigt råbarkade typer slänger ut såna vänner i kylan. 
Gullighet är en bevarandefrämjande faktor. 

Kastade saker tar vägen någonstans. Vi har en konstig föreställ
ning om att sådant vi slänger på något metafysiskt vis löses upp, 

Motorcykelordonnans gjuten i tenn. 
Troligen tillverkad i Tyskland på 
1930-talet. KM 537 1 5. 
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blir till stoft och försvinner. Kombinationen leksaker och soptippar 
är för många traumatisk. Hur ledsamt är det inte att där bland 
äggskal och trasiga porrtidningar återfinna smutsigt ulliga lamm, 
rosasöta dockklänningar eller enögda nallebjörnars vädjande blickar? 
På soptippen kan scoopjournalister och stillebenfotografer enkelt 
vinna hjärteknippoäng. Den skakade allmänheten förnekar in i det 
längsta all inblandning och skyller på andra. Sommarkattssvikare 
eller leksaksskändare, frågan är vem som är den grövsta brottslingen? 
Hjältarna är landets alla sophämtare. Titt som tätt synes i sista se
kund räddade lekkamrater lyckligt komma åkandes som kylar
prydnader på stinkande fordon. Allmänheten jublar och gläds. Det 
finns hopp och godhet i samhället ändå. Heder åt sopgubbar med 
barnsliga sinnen i behåll. 

En allmänt ökad miljömedvetenhet har gjort förpassandet av 
kasserade materiella ting till vanliga soptippar komplicerat. Mil
jöstationer, sopsortering och ett mer utarbetat slutförvaringssys
tem gör att processen känns mindre kort och definitiv för våra kära 
ting. Återvinning bygger på systematik. Vart skräp har sin plats, 



Tv: Spel "Femtonspelet" med bokstäver. 
Tidigt 1900-tal. KM 43641. 

T h: Pajashuvud av trä och tyg. 
Används som bollmål. KM 55409. 

Leksakshelikopter för en drömmande 
1950-talsgeneration. Plast, löstagbara 
rotorblad. KM 71777. 
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inre huller om buller. Ännu har vi dock inre sett en miljöstation 
med en särskild container avsedd för leksaker. 

Däremot har leksaksåtervinning fått ett stabilt fäste genom 
frivilliga hjälporganisationer som följer upp insamling med försälj
ning. Emmaus och Röda Korset är en tröst för mången tvehågsen 
leksakskastare. Här kan en barbarisk process förvandlas till en vack
er gest, där uttjänta tärningsspel eller radiostyrda bilar storslaget 
lämnas vidare till leksugna medmänniskor. 

En återvinningsvarianr är alla de loppisarrangemang som un
der veckosluten kantar trottoarerna på boulevarder och i villakvar
ter. Garagerensningar och vindsröjningar banar väg för kluriga 
affärsmän i knatteklassen. På Malmöfestivalen går varje år en stor 
barnloppis av stapeln. Drällande föräldrar med myntstinna fickor 
gynnar försäljande barnaskaror med slipade maner. Trängseln är 
stor och leksaksmängden oöverblickbar. Alla tycker sig göra fynd 
och stämningen är god. Risken med återbruk är dock att samvetet 
väcks av statusfällan. Visst är ditt barn förtjänt av något bättre än 
ett påbörjat pussel från 1982. 

Vem bryr sig egentligen om sina gamla leksaker? Ärligt talat, 
de flesta människor har annat för sig. Man kommer ihåg vad som 
behövs minnas och glömskan är en sund reningsprocess. Samlarnas 
berg av minnessaker är tecken på ängslighet, på rädsla att tappa 
bort eller bli borttappad. 

Minnet är begränsat och det är omöjligt att komma ihåg allt. 
Vissa saker glöms bort - det gäller även leksaker. Det gäller prylar 
i mitt pojkrum, saker som distribuerats på födelsedagar och julaft
nar, presenter, gåvor och belöningar. Om jag anstränger mig kan 
jag framkalla en diffus bild av ett paradisiskt lekrum översål lat av 
ting, men det är väldigt få saker som blir riktigt skarpa. 

Glömskan är en befrielse och leksaker är inget viktigt. Varför 
skulle jag i vuxen ålder vilja förflytta mig till en hopplöst oupp-
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nåelig barndomsvärld, ägna mig åt ett arkeologiskt låtsasgrävande 
efter de borttappade artefakter som en gång - för länge, länge sedan 
- underhöll mig och fick min tid att gå? Jag behöver dem inte. De 
roar mig inte längre. 

Men det finns också vuxna människor som inte kan släppa 
taget, utan envetet vill tjata om sin materiella bildningsresa genom 
barndomen. De har inte glömt. Sällan är det dock originalföremål, 
sparade personliga grejor, de pyntar med. Istället lägger de ner tid 
och pengar på att kuska land och rike runt för att få tag på liknande 
saker, eller på de saker de hopplöst längtade efter men aldrig fick. 
Det handlar om nostalgi, om musealt tillrättaläggande, om att skapa 
en barndom som inte fanns, ett drömlandskap som det borde ha sett ut. 

Glömda leksaker förlåter. De bortglömda ställer inga krav på 
uppmärksamhet, plats eller kontanter. De har gjort sitt och kan slå 
sig till ro. Vi som har brukat dem behöver inte ha dål igt samvete. 

000 

Lyx-jojo av plas t med lampor och 
batterier, cirka 1980. KM 71785. 







med 300,000 föremål i 30 historiska 
byggnader belyser 

~L,ands- oc~ Världskulturen 
1 i slott och koja 

./i.._ från förhistorisk till modern tid. 
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Affisch från Kulturens verksamhet ritad av 
Gösta Adrian-Nilsson på 1920-talet. 

Året som gått 

Under mina tio år som museichef har det varje år genomförts upp
rustningar av det kulturarv vi förvaltar. Med hjälp av frivilliga 
gåvor har Kulturen restaurerat sina hus, byggt magasin, registre-
rat samlingar och förnyat utställningar. Under senare år har medar
betarutveckling prioriterats, liksom arbetet med att i samordning 
med de övriga regionmuseerna i Skåne: Malmö och Kristianstad, ta 
fram strategiska mål. 

2004 införde vår nye ordförande Lars-Erik Skjutare två huvud
mål: ökad publik och en budget i balans. "Publiken i fokus" är en 
paroll som vi har myntat tidigare. En omsvängning i rutinerna 
startades under året och orden blev utgångspunkt för verksamhets
planen för 2005. 

Under året utvecklade ledningsgruppen fem punkter av att 
arbeta utifrån: 
~ Samlingarna - är centrala för museets verksamhet. Det är 

genom våra föremål, bilder och byggnader vi kan göra 
berättelser som roar, berör och griper tag i våra besökare. 

~ Service - en god service på alla områden är ett måste för att 
museibesöket skall bli en helhetsupplevelse som gör att fo lk 
återkommer. 

~ Tillgänglighet - Kulturen skall vara lättåtkomligt på många 
olika sätt, både vad gäller att hitta i utställningarna och 
ra kunskap. 

~ Lansering - alla skall känna till Kulturen och alla skall vilja 
komma tillbaka. Kulturen vill skapa sig en tydligare roll som 
Lunds stadsmuseum och därigenom nå fler lundabor. 

~ Kulturmiljö - Kulturen finns även utanför museet, genom att 
vidareutveckla kulrurmiljöarbetet kan vi nå nya målgrupper i 
deras egna vardagsmiljöer. 
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Åter fick Kulturen ett pris. Svenska Museiföreningen utsåg oss 
under Museiveckan till Årets museum med följande motivering: 

Kulturen i Lund rör sig obehindrar mellan folkbildning och nöje, 

hisroria och samrid, smalr och brerr. I en verksamher uran pekpinnar 

och som inre väjer för der obekväma, fördjupar museer kunskapen om 

människan och hennes idenrirer. Kulturen i Lund urmanar srändigr 

sina besökares rädslor, fördomar och invanda rankemönsrer. 

Under sommaren nominerades vi till det europeiska museipriset 
2005. Man kan konstatera att vi lever väl upp till vårt samhällsen
gagemang. Vi sköter våra föremål och byggnader, men vi har tappat 
besökare. Kulturen är inte längre den självklara aktören på museiare
nan. Det finns en omvärld som konkurrerar om publiken. Årets 
publiksiffror var mycket dåliga. På huvudmuseet nådde vi endast 
upp till 90 569 besökare. Sparbanken Finn bekostade en publikun
dersökning. Vi såg att gamla medlemmar och besökare är trogna, 
medan de som går hit en eller ett par gånger årligen alltmer söker 
sig till andra evenemang. Vi fick också reda på att en ny trogen grupp 
har vuxit fram - barnfamiljerna. Nu vet vi också mer om vad man 
önskar för utbud och kommer att ha det som grund för vår planering. 

Det krävs större tydlighet mot publiken. Trots underbeman
ning har beslutats att alla hus skall vara öppna hela året. Också ut
ställningarna måste tydliggöras och vi har antagit ett tiopunkts
program för detta. Inför en "NYSTART 2006" kommer hela andra 
våningen i Vita Huset att vara utrymd för att ge plats åt samtids
utställningar, medan Textilhallen åter skall visa textilier. Förhopp
ningsvis skall alla utrymmen tillsammans belysa olika vinklar av 
samma tema - medan friluftsområdet vid olika tillfällen ansluter 
till detta. Kulturen blev byggt av en man med scenografisk och dra
matisk ådra - Georg J :son Karlin. Nu vill vi återupprätta scenen 
och spelplatsen Kulturen. 



Parallellt beslöts om en omorganisation bland befintlig personal. Publik
ansvarig tillsätts på ett år. Vakterna delas upp efter funktion , i säkerhets
vakter respektive museivärdar. Hela personalen skall undervisas i "bemö
tande" En ny krögare som vi kan samverka med i historiska måltider, 
picknick på området och servering vid vernissager skall rekryteras. I pu
blikundersökningen, som gav gott betyg åt det mesta, var klagomålen på 
rescaurancen massiva. 

Förutom restaurantens konkurs präglades året som gått av ytterligare 
en negativ händelse. Förslaget att riva den trasiga muren framför Vita 
Huset och att göra en attraktiv öppen plats - en mötesplats - fick lunda
borna att reagera. Efter flera insändare i lokalpressen arrangerades ett arki
tektseminarium under ledning av Beace Sydhoff Ett 80-cal hörsammade 
inbjudan och de debattlysena fick ett forum att framträda i. Tyvärr fort
satte debatten under årsmötet, vilket fick många medlemmar att reagera. 
Förslaget har nu lagts på is i väntan på en utredning från Stadsarkitekt
kontoret. Eftersom alla institutioner runt Tegnersplacsen: Akademiska 
Föreningen, Historiska museet, Kulturen, Domkyrkan och universitetet, 
vill förnya, har det önskats en samordning. Skälet till Kulturens förslag var 
bland annat synligheten. Det går inte att locka en stor publik om man lig
ger dold. Andra anledningar var: 

..,. En nödvändig ommurning var koscnadsberäknad till dryge 
2 miljoner kronor . 

..,. Träden var utdömda av en arborist. Rötter växte in i muren. 
Av säkerhetsskäl fälldes sex träd före vinterns orkan . 

..,. Rescaurantens arbetsplats utomhus behöver hårdgöras enligt yrkes-
inspekcionen. 

Kulturen har inte en krona till någon av dessa åtgärder. Ett paket hade där
för föreslagits till tilltänkt sponsor. Om någon visade sig villig att satsa på 
att forma en attraktiv mötesplats skulle det lösa alla ekonomiska problem. 
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Ekonomin var för övrigt årets gissel. Styrelsen gick vid halvårsskiftet in 
i en underbalanserad budget med mer än två miljoner kronor i minus. 
Under hösten ökades förlusterna på grund av restaurantens konkurs. Ny
tillträdde ordförandens bud om "budget i balans" medförda att stor kraft 
under hösten ägnades åt att söka finansiärer till driften. Normalt måste 
alla verksamhetsmedel finansieras externt. Nu måste också miljoner dras 
in till personalens löner samt byggnadernas drift. Uppdraget lyckades och 
en nollbudget för år 2005 kunde presenteras. 

För att komma till rätta med de strukturella felen; för lite samhälls
anslag i förhållande till motsvarande verksamheter och för mycket åtagan
den (49 byggnader och miljoner föremål), inleddes förhandlingar i början 
av året med stat, region och kommun. En utredning togs fram av Lunds 
kommun. Den föreslår att kommunen via Lundafastigheter hyr och för
valtar Kulturens byggnader. Man övertar samtidigt en del av personalen 
- hantverkare som arbetar med byggnadsunderhållet - samt driftskostna
derna för byggnaderna. Tillsammans med Region Skåne utformades en 
uppdragsöverenskommelse i vilken Kulturen tar över några större arrange
mang från kommunen, som nationaldags- och midsommarfirande. Detta 
passar väl in i Kulturens profil. Det övergripande beslutet förväntas kom
munstyrelsen ta under våren 2005. 

I väntan på den nya strukturen för Kulturen har arbetet med vård 
och visande av de stora samlingarna fortsatt. Utställningen Ting for lek 
kompletterades med en lekplats. Tack vare en välvillig donator har en lek
plats i form av ett "minikulturen" byggts. Här har barnen ett eget land 
med jordkällare, kojor och ett halmtäckt korsvirkeshus. Temat är, liksom 
på Kulturen, arbete och boende. Under beteckningen "levandegörande" 
togs ett antal levnadsberättelser fram kring några av de äldre miljöerna i 
friluftsmuseet. Via medel från Tetra Pak AB kunde skrifter tas fram om 
Thomanderska huset och Bosmålatorpet, medan också Blekingegården 
och Arbetarbostaden "levandegjordes" genom att skildra livet och de 
boende - inte bara tingen. Tack vare ett åtagande från Framtidens Kultur 



kan utvecklingen med ljud och ljus fortsätta under 2005. Årets 
tema för att förbinda de olika miljöerna blev "världskultur" På 
vilket sätt ingick en bonde i Blekinge i de globala kontakterna, eller 
prosten i Thomanderska huset och familjen i Arbetarbostaden? 
Detta belyses i montrar på plats. 
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Ett urval av den stora glassamlingen kom åter på plats i Textil
hallens glasgång. Ett mastodontarbete har utförrs, inte minst då det 
gäller konserveringen. Utställningen "Kulturernas glas" beskriver 
utvecklingen under 2000 år, från Mesopotamien över Europa. 
Också här möjliggjorde en donator att glaset kunde exponeras i 
adekvata montrar. 

Strax före årsskiftet blev det klart med övertagandet av 150 

föremål från koncentrationslägret Ravensbriick. Det var Zygmunt 
Lakocinskis tre barn som lämnade faderns samling av vittnesmål 
för att de permanent skall kunna visas i ett studierum på Kulturen. 
Exponeringen förbereddes under hela hösten av konservatorer, anti
kvarier och pedagoger. Forum för Levande Historia samt Margit 
och Lennart Carlssons stiftelse gav löften om finansiering av såväl 
studierum som utställning på Internet. 

Utställningarna var färre än någonsin. De stora lokalerna 
huserade satsningen "Vem är jag? Vem är du? Mellanöstern är här", 
med samma tema som årsboken. En stor intervjuundersökning med 
inriktning på dagsläget matchades med kristna, judiska och muslim
ska föremål ur Kulturens samlingar. Tyvärr fungerade inte pedago
giken. Utställningen bedömdes som för svår. Årsboken fick både ris 
och ros - från exemplar som returnerades till omdömen att det var 
den bästa hittills. Under våren öppnades museet ett antal gånger 
för kvällsprogram. Satsningen var mycket uppskattad och hade väl 
behövts fortsätta, men detta kunde inte ske av ekonomiska skäl. 

AF-Bostäder fyllde 50 år och valde Kulturen som plats för sin 
jubileumsutställning. Ett antal intervjuer genomfördes - resultatet 
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visades i en liten spännande nostalgitripp - "Studentbo" Förutom den 
explosionsartade utvecklingen visade studenter från arkitektur- och design
linjerna vid LTH på aspekter på studentboende och inredning nu. 

Föryngringen i personalstyrkan har fortsatt. Just nu är läget för kun
skapsöverföring gott. Flera av de fackkunniga antikvarierna har valt att 
arbeta till 67 års ålder, medan nya kompetenser rekryteras parallellt. Tack 
vare extra medel från Stadsarkitektkontoret kunde en sådan kontinuitet 
understödjas. En ny stadsantikvarie och biträdande museichef, fil.dr. 
Björn Magnusson Staaf, tillsattes vid halvårskiftet. Claes Wahlöö stannar 
på deltid i ett övergångsskede. Inom kulturmiljövården har detta varit ett 
viktigt avgörande resurstillskott eftersom de nya uppdragen är många och 
komplexa. Den grävande arkeologin har gjort en stor arbetsinsats då ett 
omfattande uppdrag har genomförts i Kvarteret Blekhagen i Lund. Flera 
offerter har också lämnats för ytterligare grävningsuppdrag. 

2004 var inget lätt år. Det har gällt att hålla ställningarna samt dra 
upp riktlinjer för framtiden. Sammanfattningsvis kan man konstatera att 
under året togs flera initiativ för att föra Kulturen in i framtiden. Om allt 
faller ut väl kommer byggnaderna att räddas via Lunds kommun. Före
målen får en adekvat förvaring i nyinredda magasin. 

Med verksamheten har vi tagit nya tag. Den nya styrelsen har tillsatt 
flera arbetande grupper. Ett resultat är ett samarbete med Peer Communi
cation som tar ansvar för Kulturens trycksaker och ger dem en tydlig 
profil. Många av åtgärderna kommer att ta tid - därför har vi formulerat 
målet NYSTART 2006! DDD 



Vas formgiven 1913 av 
AE Boman för Reijmyre, 
glas med dekor föreställande 
maneter i sjögräs slipat i 
grönt överfång. KM 59094. 
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200 000 

T h: KM 51332 Schackpel, svarvat trä, tidigt 1900-tal. 



KULTURHISTORISKA FÖRENINGEN 

FÖR SÖDRA SVERIGE 

HEDERSLEDAMÖTER OCH STYRELSE 

HÖGSTE BESKYDDARE 

Hans Maj:t Konung Carl XVI Gustaf 

HEDERSLEDAMÖTER 

Fru Margit Carlsson 

Ek dr Margareta Nilsson 

Direktör Lennart Nilsson 

Direktör Hans Rausing 

Direktör Bertil Hagman 

Tekn dr Nils Hörjel 

Civilekonom Martin Wiklund 

Direktör Stefan Wiklund 

Direktör Thomas Wiklund 

>> >> 



s. 202 

STYRELSE 

ORDINARIE LEDAMÖTER 

Dir Lennart Nilsson, ordf t o m 04.06.ro 

Dir Lars-Erik Skjutare, ordf fr o m 04.06.ro 

Länsantikvarie Kjell-Håkan Arnell 

Adjunkt Bodil Nilsson 

Pol sekr Karin Olsson Lindström 

Kommunalråd Tove Klette 

Lärare Claes-Göran Jönsson 

Grosshandlare Hans Jerenäs t o m 04.06.ro 

Peer Wachtmeister Eriksson fr o m 04.06.ro 

Seniorkonsult Inger Larsson t o m 04.06.ro 

Dir Christer Denrell fr o m 04.06.ro 

Prof Orvar Löfgren 

Kommunalråd Lennart Prytz 

Advokat Magnus Thorfinn 

Dir Kaj Vareman 

Konsult Catharina Sachs 

lnformationsdir Jörgen Haglind 

Museichef Margareta Alin 

Systemadm Sebastian Goksör 

Vakant 

SUPPLEANTER 

Prof Ella Johansson 

Annika Annerby Jansson 

Sven Tufvesson tom 04.0).26 

Else-Marie Jönsson fr o m 04.10.28 

F d landshövding Camilla Ohdnoff 

Adjunkt Inga Ghenarp 

Datakonsult Mats Hessman 

Sradssekr Lars-Åke Sjöquist 

Marknadsekonom Catharina Wiqvist 

Vald av 

Föreningen 

Regeringen 

Region Skåne 

Region Skåne 

Lunds kommun 

Lunds kommun 

Nedan valda av föreningen 

Personalrepr DIK 

Personalrepr SKTF 

Regeringen 

Lunds kommun 

Lunds kommun 

Lunds kommun 

Region Skåne 

Region Skåne 

Nedan för föreningen 



STYRELSENS ARBETSTUTSKOTT 

Annika Annerby Jansson, ordf, Lennart Nilsson/Lars-Erik Skjurare, 

Jörgen Haglind, lngerLarsson/Christer Denrell, Margareta Alin, Sebastian Goksör 

ADJUNGERADE STYRELSE OCH AU 

Stf museichef/stadsanrik:varie Claes Wahlöö, ekonomichef Eva Laursen 

REVISORER 

Rolf Lj ungström 

Aukt revisor Göran Bengtsson 

Ekonomidir Lars Niklasson 

SUPPLEANTER 

Gunnar Pehrsson 

Adm chef Karin Björkman 

Verkst dir Anders Forssell 

VALBEREDNING 

Vald av 

Lunds kommun 

Föreningen 

Föreningen 

Lunds kommun 

Föreningen 

Föreningen 

Skolchef Karin Sandberg, sammankallande, dir Gertrud Bohlin Ottosson, 

dir Lennart Nilsson 

s. 203 



KM 55409. 










	Innehållsförteckning.
	Förord. Margareta Alin.
	Inledning. Ella Johansson.
	Om djurs lekar - och människors. Peter Gärdenfors.
	Lek utan saker. Om förmågan att förtrolla. Caroline Owman.
	Lek och estetik. Tommy Olofsson.
	Lönsamhet och Lego. Vuxenlek i datavärlden. Robert Willim.
	Dräktmässa och medeltidsfestivitas. Kulturen som frizon. Lena Larsén
	Lekte livet på medeltiden? Conny Johansson Hervén
	Byggherrar i trädkronorna. Torbjörn Bodin.
	Ting för lek. En tidstunnel på Kulturen. Eva Klang Eriksson.
	Lekspåren. Med barnen genom Kulturens hus. Kristina Bakran & Yvonne Sandberg.
	Dockskåpsdrömmar mellan längtan och leda. Cecilia Fredriksson.
	Sofia Albertinas docka. Anna Sanfridsson.
	Kriget börjar i leksakslandet. Conny Johansson Hervén.
	Riktiga leksaker måste ta slut. Niklas Ingmarsson.
	Året som gått.
	Källor och litteratur.
	Medverkande i årsboken.
	Donatorer 2003
	Donatorer 2004
	Hedersledamöter och styrelse.

