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Husmusen behöver den i en vecka, antilopen ett 

par månader. Vi människor är beroende an den i 

minst 13-14 år. Det handlar om den livsviktiga 

leken! Sommarutställningen 2017 visade lekar 

och leksaker då och nu, med plats för fascination

och minnen men också för egen lek och fantasi.
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Rena barnleken
från kottedjur till Pokémon



LEK och LEKSAKER
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VAD ÄR LEK? VEM LEKER?

Husmusen behöver den i en vecka, antilopen i ett par 

månader. Vi människor är beroende av den i minst 

tretton-fjorton år. Det handlar om den livsviktiga 

leken.

Lek har beskrivits som ”barnens arbete” eller ”en 

mental inställning och ett förhållningssätt till 

verkligheten”. Barndomens lek lär oss att fungera 

som människor, genom den utvecklar vi 

kommunikation och socialt samspel, genom den övar 

vi på att leva livet. Leken bygger självförtroende och 

självkänsla. Där har man makten att förändra och 

bestämma hur det ska bli. Att leka är generellt också 

väldigt kul!

Är det bara barn som leker? Nej, fantiserar gör man i 

alla åldrar. Även vuxna spelar spel och lägger pussel. 

Hur ska man se på vuxnas diktande, måleri, 

modellbygge, idrott? Är det fortfarande lek om 

resultat och prestation är viktiga? Också djur leker, 

främst ungar men även vuxna individer. Troligen 

handlar det också här om träning för verkliga 

situationer och rolig avkoppling.

HUR LEKER MAN?

Allt är möjligt i leken. Vuxna kan bli barn, barn kan 

vara vuxna, indianhövdingar eller vargar. Plötsligt är 

det natt men lika snart är det dag igen. Man kan 

besöka medeltiden och dinosaurierna samma dag 

eller vara både i öknen och i rymden.

Man kan leka ensam eller med andra. Om man är fler 

gäller det att alla är med på vad och hur man leker. 

En del lekar har mycket regler som sällskapsspel, 

gömme, Röda–Vita rosen. Andra lekar härmar 

verkligheten såsom att leka doktor, skola, affär. Det 

finns också lekar som helt bygger på deltagarnas 

fantasi, soffan kan plötsligt bli ett rymdskepp 

bemannat av pirater. Den gamla vanliga Barbie-

dockan kanske får vara rymdpilot och att leka skola 

kan övergå i Kriget kommer.

Även klädseln har betydelse för leken. Är man för 

fint klädd kanske man inte får leka hur man vill. Är 

man obekvämt klädd (åtsittande, skaver) kan leken 

försvåras. För ett par år sedan uppmärksammades att 

flickkläder satt åt mer än pojkkläder även om de 

angavs som samma storlek. Har man inga varma 

kläder vill man inte vara ute och leka, och är man för 

varm svettas man.
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LEKEN FÖRR

Hade barn förr i tiden möjlighet att leka eller sattes de 

i arbete istället? Lekte barn på stenåldern? Det finns 

inget enkelt svar. Vilka möjligheter ett barn har till 

lek är ofta beroende av i vilket samhälle, vilken 

tidsepok och familj det växer upp. 

Både under forntid och medeltid busade och lekte 

säkert barn precis som idag, men spåren är få.

I barngravar från det vikingatida Birka har 

arkeologerna hittat såväl leksaker som smycken och 

vapen. Smyckena och vapnen är samma som i de 

vuxnas gravar och tyder på att barnen fick bli vuxna 

ganska tidigt och hjälpa till med de dagliga sysslorna. 

Men det fanns säkert också tid för lek, antingen 

hemma på gården eller i naturen runt omkring.

Genom historien har leken ofta använts till att lära 

barnen och fostra dem i olika roller: flickorna skulle 

läras kvinnoarbete och pojkarna mansarbete. 

Under 1800-talet kunde många stadsbarn bara leka på 

gatan; inne kanske det bodde 10 personer i ett rum 

och ute fanns det ingen gård att leka på.

I och med att skolan blev obligatorisk slapp många 

barn arbete vissa perioder, och på rasterna fick de 

träffa andra barn och leka. När lekskolan infördes sa 

namnet att leka och att lära hör ihop.

BRUMMARE

Brummare, eller vinare som den också kallas, kan 

tolkas som ett musikinstrument, ett kultiskt föremål 

eller varför inte en leksak. Det finns ett fynd av en 

brummare i Danmark (från Kongemosen) som är 

gjord av ben, är 11 cm lång och dateras till stenålder, 

c:a 6500 år f. Kr. 

VAD ÄR EN LEKSAK?

Allt kan vara en leksak: en pinne är en flygplansspak 

och en stol är en häst. Det finns specialtillverkade 

leksaker för olika syften: dockor, bilar, sällskapsspel. 

Dessa kan också användas på ett sätt som tillverkaren 

kanske inte tänkt sig: bilen blir en u-båt och dockan 

en zombie. Eller också leker man helt utan saker och 

allt finns i fantasin, som det flygande tefatet som 

anfaller eller draken som lurar i hallonlandet. Det har 

varit skillnad på leksakerna bland rika och leksakerna 

bland fattiga. I många tider och länder har det varit 

ont om köpleksaker och man har fått tillverka själv, 

som kor av kottar med pinnar som ben eller 

hemslöjdade dockor. 

Fortsättning nästa sida
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Det finns flertusenåriga rester av dockor och bollar 

och minimodeller av redskap och djur. Det är svårt att 

veta om de varit leksaker för barn eller inte. I det 

vikingatida Birka har arkeologerna hittat föremål som 

kan vara leksaker, bland annat en anka av horn, 

bjällror av brons och ”snurrben”. Snurrbenet har ett 

hål som man trär snören igenom. Man drar i snörena 

och får fram ett surrande ljud. Medeltida fynd som 

kan ha varit leksaker är till exempel en leksakshäst, 

ett träsvärd och skridskor av ben. 

Sällskapsspel (bordsspel, spelplansspel) har funnits i 

många tusen år. De bestod oftast av en bana som man 

flyttade pjäser på med hjälp av tärningsslag. Oftast är 

det turen som avgör men ibland krävs även 

skicklighet. Kulspelet är också mycket gammalt.

Leksakerna har förstås också utvecklats genom nya 

upptäckter och uppfinningar såsom elektriciteten, 

plasten och den digitala världen.

DEN ONYTTIGA LEKEN OCH DEN JOBBIGA

Det har debatterats om vissa lekar och leksaker är 

onyttiga: ska barn få ha leksakspistoler eller 

plastsvärd och leka krig? Ska de få leka doktor och 

titta och ta på varandras kroppar? Vad ger Barbie-

dockans kroppsbyggnad för ideal? Ska vuxna lägga 

sig i och få barn att välj leksaker beroende på vad de 

vuxna tycker är lämpligt? Har könet på barnet någon 

betydelse?

Ibland blir leken jobbig, när någon (en vuxen eller 

andra barn) vill bestämma över andra och man känner 

sig tvungen att leka.

Leksaker har skyllts för att vara för kommersiella 

eller allt för pedagogiska. En del leksaker har visat 

sig rent fysiskt farliga såsom småprylar man kan 

svälja eller giftig plast.

På 1980-talet kom fickspelen, tv-spelen, speldatorerna. 

Här uppstod en debatt om spelen i sig var skadliga, 

eller om det i alla fall var onyttigt att sitta still 

inomhus med dem. Debatten går vidare och har i dag 

förstärkts av trenden med Pokémonspelande barn och 

vuxna i trafiken.
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NÅGRA POPULÄRA KÖPLEKSAKER FÖRR

Från Tyskland kom på 1800-talet de populära 

plåtleksakerna, ofta uppvridbara. I Sverige startade 

Gemla leksaksfabrik 1866, som främst tillverkade 

leksaker av trä. År 1884 kom företaget BRIO 

(Bröderna Ivarsson i Osby), som också gjorde trä-

leksaker. BRIO blev även importör av t.ex. Märklin-

produkter och Barbiedockor. 

Klippark att göra modeller av, t.ex. slott och båtar, var 

mycket populära för 100 år sedan. Särskilt tidningen 

Allers var en pålitlig källa. Den som hade råd kunde 

beställa leksaker från Åhlén & Holm.

Meccano, ett byggsystem av metallbitar, uppfanns 

1901 och hade sin storhetstid cirka 1930-60. 

Tågbanor av olika slag var populära både hos små 

och stora. De mest ambitiösa byggde upp hela 

landskap omkring sin järnväg.

Lego är ett system av byggelement av plast som kom 

till i Danmark 1949. Namnet Lego kommer från 

danskans leg godt. Man kunde bygga med klossarna 

efter modell eller fritt. Senare tillkom träd, figurer m.m.

DOCKOR OCH KLIPPDOCKOR

En del dockor var så fina att barnen inte fick leka 

med dem utan bara titta. Hos andra bestod dockan av 

ett vedträ i en tygklut. Om man inte hade råd att köpa 

en hel docka kunde man köpa ett löst huvud och sätta 

på en hemgjord tygkropp.

I Frankrike fanns redan på medeltiden dockor som 

föreställde vuxna kvinnor. De var inte avsedda för 

barn utan för vuxna som kunde se det nya modet och 

byta kläder på dockorna. Ett modernt exempel är 

Barbie, som också mest var till för att byta kläder på. 

Hon fick sedan kompisarna Ken och Skipper och 

andra, och man kunde fantisera ihop hela livshistorier 

för dem. 

Lite mindre barn, oftast flickor, lekte mestadels med 

dockor som föreställde babyflickor och småflickor. 

På 1960-talet kom även dockor som föreställde pojkar 

och babydockor med annan hudfärg. De finaste 

dockorna kunde blunda och hade rörliga armar och 

ben. Det fanns dockor som kunde ”prata” och dockor 

som kunde ”kissa”. Det kom även dockor som före-

ställde speciella karaktärer, som exempelvis Stålmannen, 

Luke Skywalker eller Action man. De var avsedda 

för lite äldre barn, med pojkar som främsta målgrupp.

Klippdockan kom till på 1700-talet, också de främst 

till för vuxna kvinnor. Sedan blev de avsedda för 

barn. De flesta klippdockorna fick man ur tidningar 

men man kunde också rita egna. 7



NALLAR OCH MJUKA DJUR

Nallebjörnen sägs ha gjorts populär i samband med 

att USA:s president Edward ”Teddy” Roosevelt 

skonade en björnunge vid en jakt. Snart tillverkades 

mjuka björnar med presidentens smeknamn som 

maskotar, och sedan som leksaker. Nallen anses 

(åtminstone i väst) som den vanligaste första leksaken 

ett barn får. Berättelser som Nalle Puh och Paddington 

har ytterligare bidragit till nallens popularitet.

Andra mjuka djur – såsom hundar, katter, kaniner – är 

också vanliga. De kan både fungera som kramdjur i 

sängen och som deltagare i leken.

LEKSAKERS LIV

Leksaker är vanliga presenter till jul och födelsedagar. 

Många kan berätta om när de fick önskeleksaken. 

Andra minns hur besvikna de blev när de önskat sig 

något men fått en helt annan sak. Och givarna har 

varit med om att barnen lekt med kartongen istället 

för med presenten. 

Det påstås att ett genomsnittligt svenskt barn har 500 

leksaker. Vart tar gamla leksaker vägen? Många 

slängs när de är trasiga eller för att barnen tröttnat. 

Andra säljs på Blocket eller får nya ägare på bytes-

dagar. De kan ges till yngre släktingar eller bekantas 

barn. De kan även köpas som dyra samlarobjekt eller 

sparas som slitna men älskade vänner.

LEK OCH LEKSAKER I REKLAMEN

Genom reklamen har man länge kunnat se vad som 

finns att tillgå. En del reklam är riktad direkt till barnen. 

Ibland använder sig reklammakarna av lek för att sälja 

andra produkter såsom godis och tidningar. Även 

reklam riktad till vuxna kan syfta på lek och leksaker.

LEK OCH LEKSAKER I DAG

Här följer svaren från några som är barn i dag:

Favoritlekar

Under hökens vingar kom, Rött ljus, Kurragömma, 

Dunken, Ett, två tre rött ljus, Datten, Inte nudda 

golvet, Bro bro breja.

Favoriter fri lek

Gunga, cykla, hoppa studsmatta och klättra, Leka i 

kojan och i dungen, Samla sniglar (leka med dem och 

hålla i dem), Måla, Hoppa studsmatta, Spela 

sällskapsspel, Kasta pil, Leta Pokémon, Leka 

vattenkrig, Brottas med brorsan, Leka med 

legogubbarna, Köra bilar, Samla pinnar och leka med 

dem, Leka med dockorna.

Favoritleksak

Gosedjur (3 favoriter nu är Heffa, Pluto och 

Pandis)(vildsvinet och kaninen), Skrållan, Bilar och 

tågbana, Lego och Legogubbar, I-paden, Briotågbanan 

och bilar, Pilbågen, Dockhus, Barbie, Ponny.
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LEKSAKSTILLVERKNINGEN I 

VARTOFTA
Vartofta var tänkt som en leksaksmetropol och under 

1940-50-talet fanns här två leksaksfabriker. Den ena 

tillverkade leksaker i trä, den andra i plast. Av dessa 

var Torshå Träindustri mest känd. Denna leksaks-

fabrik startades 1945-46 i Vartofta av Torsten 

Håkansson från Småland, och med sig hade han tre 

smålänningar som blev anställda. Tillverkningen 

skedde i ett hus som ägdes av virkeshandlaren Härold 

Andersson. Fram till slutet av andra världskriget 1945 

hade där tidigare funnits tillverkning av möbler av en 

herr Söderlund, och kvar fanns maskiner att tillgå 

vilket var en fördel för Torstens del. Om huset seder-

mera köptes eller enbart hyrdes av Härold är okänt.

De leksaker i trä som tillverkades var stora leksaker -

alla slags fordon såsom traktorer, bilar, lastbilar, tåg 

och båtar, men även gunghästar. Det gjordes stora 

serier i materialet furu. Maskiner som användes var 

bandsåg, justersåg, planhyvel, rikthyvel, kutterhyvlar, 

fräs, bandputs samt en kompressor för sprutlackering. 

Varje artikel hade sin egen färgsättning. De fyra 

smålänningarna fick var sitt ansvarsområde; Ville 

måleriet, Olle verkstaden, Kalle sammansättningen 

och ägaren Torsten hade ansvar över kontoret. 

Dessutom åkte han omkring och sålde, de sista åren 

på torget när det var marknad. Totalt var det ett tiotal 

anställda. Konkurrent var leksakstillverkaren BRIO i Osby.

.

Kurt arbetade några månader under 1947 hos Ville i 

måleriet. Arbetsuppgifterna var att bära målade 

träleksaker på brickor till tork. Kurt tjänade cirka 1 

kr/tim. Detta att jämföras med leksakernas pris som 

han tyckte inte var dyra, troligen under 3 kr. Kurt 

minns också att en baddräkt kunde kosta 3,50 kr, en 

kamera 9 kr och en cykel mellan 76 och 96 kr. 

Leksakerna hade olika förlagor av bil- och 

lastbilsmodeller från bl.a. Ford och International. De 

var välgjorda när det gällde detaljer men problemet 

var att de gick sönder. Då de var så stora satte sig 

barnen på dem och hjulen höll inte för det. Kurt tror 

att tillverkningen upphörde 1952-53.

Kurt berättade att han även arbetade några månader 

under 1947 på den fabrik som gjorde leksaker i plast. 

1945-46 hade ingenjör Langer från Göteborg köpt ett 

hus i Vartofta och startat sin tillverkning. Huset hade 

tidigare ägts av två bröder, Arnold och Ingvar, som 

byggt det och haft en verkstad. Langers fabrik 

kallades kort och gott ”Plasten” i folkmun, hade tio-

tolv anställda och körde två-skift.

Fortsättning nästa sida
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I början tillverkades bollar i fabriken. Langer hade 

skapat en egen sammansättning av plast. Under 1940-

talet skedde en allmän utveckling av många nya 

plaster, dessförinnan hade materialen bakelit och 

ebonit använts. En över- och underdel formades av 

plastdeg som därefter sattes ihop med en klammer för 

att ”bakas” i en ugn. Bollarna fanns i färgerna blått, 

rött och grönt. Alla bollar testades i en bana där de 

rullades, ramlade ner i olika stora hål och blev så 

sorterade efter storlek. De bollar som blev godkända 

hade bra studs. Dock var inte tillverkningsproceduren 

tillräckligt utvecklad så precisionen var inte den 

bästa. När plastdegen skulle pressas blev det olika 

tjockt och bollarna höll inte måttet. Det var bara cirka 

en femtedel som godkändes, resten hamnade på 

soptippen i Vartofta. Detta blev till glädje för många 

barn som var där och hämtade bollar att leka med. 

Bättre gick det för Langer när han utvecklade sin 

verksamhet med att göra uppblåsbara plastleksaker. 

Det var fiskar, grodor och fåglar att leka med i vatten. 

Kurt tror att Langers plastindustri varade totalt i fem 

år. 

I huset där både möbeltillverkning och Torshå

Träindustri funnits håller numera Vartofta Garn & 

Textil till. Plastleksakerna tillverkades i det hus som 

numera inrymmer en smedja. Det ligger på väg upp 

mot det gamla mejeriet i Vartofta.
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LEKMINNEN

11



12

”Jag önskade mig ett dockskåp 

men när de andra killarna hörde det retade de mig. 

Då sa jag till pappa att jag ändrat mig, men han hade 

redan byggt dockskåpet. Fast då satte vi en skylt på det 

med MOTELL och en parkering framför, och då 

tyckte killkompisarna att det var OK.”

”Det kom en flicka på besök och 

eftersom vi var utomhus ville jag att vi skulle 

leka med mina bilar. Hon rynkade på nosen och 

sa att bara pojkar lekte med bilar. Jag fattade 

inte vad hon menade,  jag brukade leka med 

dockor inne och bilar ute.”

”Jag fick en uppblåsbar figur i form av 

en dykare, jag blev rädd för den. Då la mina 

föräldrar den i öppna spisen, sedan kröp jag 

aldrig in där igen.” 
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”När jag var liten och lekte med 

mina två killkompisar rullade de in mig i en matta. 

Det var på skoj men för mig blev det en skräck-

upplevelse. Jag kan fortfarande efter 50 år 

känna obehag vid minnet.”

”Som de flesta känner till var det synnerligen

kärva tider under första världskrigets dagar [...]

Hur skulle man då kunna skaffa kapital till en fotboll? 

Men nöden är uppfinningarnas moder.

Det fanns i alla fall papper och snörstumpar

och vad var enklare och billigare än att knyckla ihop 

pappret till en boll och därefter surra snören 

om konstverket!”

”När jag var barn behövde man inte 

använda säkerhetsbälten i baksätet. Jag och en 

tjejkompis tyckte det var roligt att öppna sidorutan 

och släppa ut en plastpåse fastknuten i ett långt snöre. 

Påsen virvlade runt och kom det en bil drog vi in 

snöret. Det var roligt. Pappa som körde tyckte 

inte det var roligt.”
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”Kompisarnas lillebror vill alltid vara med 

och leka, fast när han fick det var han inte nöjd 

ändå, han tyckte våra tjejlekar var dumma. 

Han ville alltid leka Ronnie Peterson 

på racerbanan och det ville inte vi.” 

”En av mina kamrater var innehavare 

av en filmprojektor. Filmen bestod av en remsa 

cirka en halv meter lång och hopsatt i ändarna 

så den bildade en ring som sedan med en vev 

rullades mellan ett par kugghjul. Filmens innehåll 

var väl föga spännande, den föreställde en katt 

som oupphörligt hoppade mellan en stol och 

en byrå. Ibland satt jag och önskade att katten 

skulle missa byrån . . .”

”Jag fick en väldigt fin gunghäst 

men min storebror blev avundsjuk 

och klippte svansen av den. Han 

påstod att den skulle växa ut igen.”



SMÅHÄSTAR

När jag var liten så brukade jag och mina vänner 

fråga oss ibland: 

- Vad ska vi göra?    

- Jo kan vi inte leka med små hästar.

Det började som en flickdröm, det var att få en egen 

häst. Jag växte upp på en bondgård och vi hade 

kossor, katter och hundar och det var alltid full fart på 

gården och det hände nästan alltid något. Så tråkigt 

var det sällan. Men trots allt så gick mina drömmar 

ofta till att få en egen häst. Tänk en egen häst! 

Min bror hade i julklapp fått indianer med hästar i 

plast. Han var måttligt intresserad så jag lånade dem 

så ofta jag kunde. När jag åkte till stan med mamma 

och pappa för det skulle handlas mat, frågade jag 

alltid om jag kunde få springa bort till leksaksaffären. 

Den låg nämligen bara några butiker bort, så det var 

inte långt men ett helt äventyr för lilla mig. Jag viste 

precis var i butiken alla småhästar i plast fanns. Jag 

kunde stå där hur länge som helst och titta. Ibland 

hade de fått in helt nya som jag inte hade eller aldrig 

hade sett innan. Men innan jag köpte någon så vände 

jag och vred på alla hästarna tills jag hade funnit en 

med vackra ögon eller vacker teckning. När valet var 

gjort så betalade jag och fick hästen i en påse. Åh vad 

jag önskade att mamma och pappa handlat klart nu. 

Så jag kunde komma hem med den nya hästen, för 

den skulle få träffa sin nya flock. 

Det var vad det blev av hela detta intresse, det blev en 

flock på 52 vildhästar och alla hade de alldeles egna 

namn.  

En vildhästflock måste ha en ledarhingst och en 

ledardrottning och det var Ballo och Lady-Marie. 

Lady-Marie hade två stora starka ston som alltid 

fanns i hennes närhet Cindy och Jinna. Ballo hade 

också sin närmsta hingst och det var Silver han var 

störst av alla och jättestark så han kunde försvara 

Ballo. Även hingsten Jimmy som var otroligt snabb 

fanns alltid där med, det kunde vara till nytta många 

gånger. Tillsammans med flera andra hästar skyddade 

de flocken mot inkräktare, vilda djur, orkaner, 

torrperioder och orättvisor.

Äventyren var många för hästflocken och höll på i 

flera år. Vintrarna så ställdes alla upp på 

vardagsrumsgolvet så fick det vara prärien. Men 

lyckan var när det var soliga dagar ute i gröngräset på 

sommaren. Vi satt bredvid flocken på golvet i gräset 

inte bara en timme utan man lekte hela dagen ibland 

även dagar i sträck. Äventyrens gång hittades på allt 

eftersom. Enda pausen var för lunch eller när det 

skulle drickas kaffe, då kunde vi gå ifrån leken en 

stund. Vid kaffet gick man bara om mamma bakat en 

kaka, annars fortsatte man leka. 

Fortsättning nästa sida
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Mycket mobbing och utanförskap utreddes av kloka 

Ballo och Silver. För ibland hade jag köpt någon häst 

som inte alltid liknade alla andra, fint gjutna 

plasthästar. Utan de kunde vara av gummi. Då kunde 

en del flockmedlemmar vara jätteelaka och mobba 

eller göra fällor. Men Ballo rättade till orättvisan och 

gjorde den utstötta till en viktig flockmedlem. Det 

gjorde att alla flockmedlemmar kände sig värdefulla 

och hjälptes åt för flockens bästa. Alla medlemmar 

var bra på olika saker och fick plockas fram vid olika 

tillfällen då just deras egenskap behövdes. 

Mina bästa kompisar hade också samlat på småhästar 

och vi lekte med flockarna bredvid varandra. Ibland 

krigade och slogs de, ibland präglades grannskapet av 

hjälpsamhet och gemenskap eller så var de ute på 

äventyr. Så den ständiga frågan blev när vi ringde 

varandra jag och mina vänner eller när vi träffades:

- Ska vi leka småhästar?

Foto på alla småhästarna finns på sid 119

DOCKSKÅPET

Dockskåpet var absolut en av mina favoritleksaker när 

jag var liten. Jag fick det i födelsedagspresent som 

4-5 åring, efter att ha lekt sönder syrrans dockskåp en 

tid. Sakta men säkert möblerades rummen. Den givna 

önskningen från mig till födelsedagar eller julen var 

”något till dockskåpet”. Alla egna sparslantar och 

veckopengar gick till samma sak. När mamma skulle 

gå och handla klämde jag ofta fram ”Jag vill köpa nå’t” 

– Vad ska du köpa då?, var mammas givna replik. 

– Något till dockskåpet! Eftersom dockskåpsmöbler 

var dyra lade mamma ibland till lite grann för att jag 

skulle ha råd till något över huvud taget.

Familjen i dockskåpet blev större och större. Pappan 

och dottern Maria fick snart en mamma och systern 

Anne. Sist in i familjen kom farmor och lillebror 

Martin som levererades i en lekhage. Ett stort bekymmer 

för mig var att huset bara hade ett sovrum. Här sov 

alltså mamma, pappa och bebisen i dubbelsängen, 

systrarna i en våningssäng. Stackars farmor däremot 

fick nöja sig med soffan i vardagsrummet, eftersom 

jag aldrig kom på någon annan lösning.

Dockskåpets invånare reste ibland på utflykt. Det 

fanns dyra bilar att köpa men till det fick jag aldrig 

råd utan nöjde mig med en plastbil – en så kallad 

Hundkoja – som mina storebröder haft. Dockorna 

fick inte plats att sitta men stacks in med huvudet 

först och fötterna ut genom rutorna. 16



NALLARNA

Lillebror och jag lekte ofta med våra nallar och 

gossedjur. Brorsans nalle hette Brum-Brum och var 

vit. Han var pappa till den lilla Monamiapan Chichi

(Monami var en billigare kopia av gosedjuret 

Monchichi). Bästa polare med Brum-Brum och 

Chichi var Nalle-Björn, min bruna nalle utan öga, och 

hans dotter goseapan Monami. Eftersom jag köpte 

rosa kläder till Monami, virkade syrran byxor och 

tröja åt lillebrorsans apa. Han kunde ju inte vara 

naken! Däremot fanns det inga problem med att 

nallarna var nakna. 

Dessa båda nallefamiljer bodde i våra sängar. Ofta 

var det dags för utflykter och äventyr, de klättrade i 

träd, badade i bäcken och fick åka med på alla 

semestrar. Apan Chichi hade ett husdjur, den lilla 

grisen, som ofta fick fungera som riddjur. På 

kvällarna blev nallarna återigen just nallar att somna 

med i sängen. 

MODELLFLYG PÅ 1940-TALET

Detta är ett barndomsminne från början av 1940-talet 

då jag var cirka elva år. Jag gick i skolan i Vartofta-

Åsaka och en dag kom en man som hette Sixten 

Nyström som arbetade med studieverksamhet. Han 

frågade om vi pojkar ville lära oss att bygga modell-

flygplan. Ållebergs segelflygskola hade startat 1941 

så detta ”låg ju i tiden”. 

Och här ute på landet hände inte så mycket så vi var 

sex-sju pojkar som anmälde oss. 

Tillsammans med Sixten bildade vi en liten klubb. Vi 

höll till i slöjdsalen i Vartofta-Åsakas gamla skola där 

vi kunde låna verktyg. För att bygga flygplanen 

krävdes både ritningar och olika material. En av de 

som vi köpte ritningar av var Sven Wenzel. Härold 

Andersson, som hade möbeltillverkning i Vartofta, 

sålde tjock fanér. Hos Bergbom, som tillverkade 

bakskänkar i Vartofta kvarn, köpte vi lister. När 

stommen till modellflygplanen hade satts ihop kläddes 

det med smörpapper. Pappret blöttes och när det 

torkade stärktes det. Från en av pojkarna, vars pappa 

var jägare, fick vi små dunshagelpatroner. De fylldes 

i en liten behållare i framdelen av planen för att ge 

rätt balans och jämn flygbana. Vi stod på en kulle 

med en myr nedanför och med handkraft skickade vi 

upp planen i luften. De kunde flyga 70-80 meter. 

Ibland bildades termikblåsor (virvelvindar) ovan 

myren och det ställde till det. Flygplanen kom ur 

balans och störtade. Då fick man reparera. 

Under tre vintrar höll jag på med att bygga 

modellflygplan. På somrarna var jag med de andra 

pojkarna till Ålleberg och sprang mellan flygplanen. 

Det var roligt. Då jag 1946 fyllt 15 år var jag även 

med på kurser som hölls där. 
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ETT PROJEKT SOM GICK I STÖPET 

(Men det var kul så länge det varade)

Ska försöka att återge detta projekt som utspelade sig 

i början av sjuttio-talet: vi var ett gäng med barn i 

Odensbergs samhälle, c:a 4 till 6 stycken som hade 

hjälpt de lite större barnen att bygga en koja i ett träd 

men vi inte fick vara med där för de tyckte att vi var 

för små. Då blev vi naturligtvis förbaskade och kom 

fram till att vi skulle bygga egna hyddor, men var 

skulle vi få tag i material? Men som det är i ett litet 

samhälle där alla känner alla så blev det så att vi gick 

ner till Odensbergs såg och frågade om vi fick ta 

bakabräderna som blev över när de sågade. 

(Bakabräder är det spill som blir när man sågar, alltså 

det yttersta på stocken). Och det fick vi lov att ta så 

mycket vi ville. Till transport kom någon på att 

”snecken” hade en större tvåhjulig kärra som vi 

kanske fick låna, så på våra cyklar ner dit ner och 

frågade, jo det fick vi efter att de jobbat klart för 

dagen. (Snecken är fönstertillverkaren i Odensberg).

Hammare, spik och sågar sponsrade föräldrarna med, 

så då var det bara att sätta igång. Vi körde bräder, bar 

och släpade dem upp till Odenskulle, sågade och 

spikade med stor glädje. Efterhand som hyddorna 

kom upp så anslöt sig allt fler barn och vi var nog 10 

till 15 stycken som mest. Det började likna ett mindre 

samhälle till slut men säg den glädje som varar 

beständigt. 

Efter att vi hållit till där den våren och sommaren, 

lekt och krigat mot de större barnen så kom det ut 

några farbröder från byggnadsnämnden i Falköping 

och talade om för föräldrar och barn att här på 

Odenskulle fick man minsann inte bygga för det var 

naturskyddsområde. Detta blev förstås till stort förtret 

för föräldrar och barn för vi hade roligt och 

föräldrarna visste var barnen var och inte hittade på 

en massa bus. 

Nu var det bara att börja i rivningsbranschen och 

släpa upp allt till platsen på Odenskulle där påskelden 

var varje år och aldrig hade det varit en större påskeld 

förut. Så hyddorna kom till glädje en gång till för alla 

som kom och tittade på den.
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KATTFLICKORNA SARA OCH LISA

När jag var liten hade jag två låtsaskompisar. Det var 

kattflickorna Sara och Lisa. De var alltså katter och 

människoflickor på samma gång. De bodde givetvis i 

Kattarp. (Jag blev ganska sur när jag fick höra att det 

faktiskt finns ett samhälle som heter så.) Sara var gul 

och Lisa var blå, de hade lockigt brunt hår (som jag). 

De gick på två ben och hade kläder, men hade också 

svans. Ibland sprang jag omkring och låtsades att de 

var med mig, ibland satt jag och ritade bild efter bild 

om oss och vad vi gjorde. Vi fiskade, lagade mat, 

lekte indian, åkte tåg. Jag satt och sprutade hastigt 

tecknade skisser ur mig som en liten maskin. Mamma 

samlade dessa teckningar i en pärm, men när jag 

hittade dem härom året hade de flesta möglat. 

LA’GÅR’N

När jag var liten lekte jag ofta med min lillebror som 

ju alltid fanns hemma tillsammans med mig. Vi lekte 

med ladugården (som brorsan byggt åt oss) där jag 

skötte kor, hästar och grisar – de skulle bland annat 

fodras, släppas ut i hagen, korna tas in för att mjölkas 

med mera. Lillebror skötte traktorerna och 

maskinparken. Åkrarna, det vill säga husets mattor, 

skulle plogas, harvas, sås och så vidare. Gud nåde 

brorsan om han inte gjorde det i rätt ordning, då blev 

jag arg och han fick göra om. Likaså om han kom 

tillbaks från åkern innan jag ens var klar med 

”morgonmjölkningen” av korna, då fick han bakläxa 

och tvingades ut på åkern igen. Så snabbt gick det 

minsann inte att plöja en åker!

19



RAMSOR
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Ole dole doff
kinke lane koff

koffe lane
binke bane,

ole dole doff.

Äppel päppel pirum parum
kråkan satt på tallekvist

hon sa ett, hon sa tu
ute ska du vara nu. 

Baka, baka, liten kaka
rulla, rulla, liten bulla

mjöla den
picka den

och så skjuts in i ugnen!
21



Rida rida ranka
hästen heter Blanka.

Vart ska vi rida?
Till en liten piga.

Vad kan hon heta?
Jungfru Margareta,

den tjocka och den feta.

Björnen sover, björnen sover
i sitt lugna bo

han är inte farlig,
bara man är varlig

men man kan dock,
men man kan dock
honom aldrig tro.
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Ett, två, tre, fyra
alla byxor äro dyra.

Den som inga byxor har
han får gå med rumpan bar!

Ett, två, tre
på det fjärde ska det ske,
på det femte gäller det

och på det sjätte smäller det.

Esicke desicke luntan tuntan
semeli maka kokeli kaka
östan västan stilla vind.
Ärtan pärtan piff puff.
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ANNONSER m.m.
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PRISER

Gunnars fabriker, Nässjö

1955-56
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FOTON

41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



Barn på hemväg från skolan år 1926.

Lagerstorps skola, Kinneved.

Fotograf Anders ”All världens” Karlsson.
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Cykelhäst i trä

Fick en pojke i 4-årspresent år 1920. 

Foto år 1921. Bland färgfotona på 

leksaker finns en bild på cykelhästen. 
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LEKSAKER

tillverkade av 

TORSHÅ TRÄINDUSTRI

som låg i Vartofta
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LEKSAKER

visade på utställningen
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Trähäst

Julen 1926 fick en flicka (tre år) denna lilla 

trähäst på hjul av sin moster och mormor.
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Kassaapparat

Av äldre och nyare modell.

84



Motorcykel

Tillverkad i Tyskland.

1950-tal.
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Flygplan

Den vänstra från Tyskland, 1950-tal. 

Den högra från Japan, 1970-tal.
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Buss från Danmark, 1970-tal.

Bilar från Japan, 1980-tal.
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Fordon

I olika modeller.
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Modelltåg och modelljärnvägar

Tillverkat av det tyska företaget 

Märklin som grundades 1859.
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Lego

Ett system av byggelement i plast. 

Började 1949 utvecklas i Danmark. 

Namnet kommer av danskans 

leg godt, på svenska lek bra.

90



Lantgård

I trä från 1940-talet.
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Knallpulverpistoler och knallpulver

Pistol till vänster från 1920-30-talet. 

Uppe till höger från 1950-talet.

Nere till höger från 1910-talet.
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BRIO 

Detta svenska företag har tillverkat träleksaker sedan 

början av 1900-talet. Dessa leksaker är från 1970-talet.

Namnet BRIO kommer av "Bröderna Ivarsson Osby". 
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Dockskåp

Det svenska företaget Lundby, startade i 

slutet av 1940-talet, tillverkar de mest sålda 

dockskåpen i världen. Framgången ligger i 

förmågan att analysera inredningstrender 

och snabbt få ut dessa i dockskåpsformat.

Detta dockskåp är från 1970-talet.
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Dockservis

”Snälla barn” tillverkad av 

Gustavsberg 1929. Servisen 

ingår i den kulturhistoriska 

föremålssamlingen, 

Falbygdens museum.
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Husgeråd

Dessa leksaker är från 1950-talet.
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Sällskapsspel

Domino, Yatzy och loppspel.
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Sällskapsspel

Fia med knuff, Monopol och Rävspel.
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Kortspel

Svarte Petter/Löjliga familjen och vanlig 

kortlek (fransk-engelsk kortlek).
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Pussel

Vilda västern-motivet från 1960-talet.

De andra av senare årgång.
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Putta kula

Det finns olika sätt att spela och 

vinna kulor. Putta ner kulor i en 

grop eller bygga en pyramid av 

kulor som ska slås ned. 

Den traditionella lerkulan är den 

gröna i nedre raden.
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Docka och dockvagn

Använd av en flicka i början av 1920-

talet. Den stora dockan heter Britta. 

Ingår i den kulturhistoriska föremåls-

samlingen, Falbygdens museum.
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Barbie

En docka som ser ut som en ung kvinna. 

Började tillverkas i USA 1959. Till 

Sverige kom de första julen 1963.

Bubble Cut Barbie från 

1962-63. Klädd i ”Stormy

Weather” från 1964.

Midge från 1963.

Klädd i ”Suburban Shopper”.

Ken (Barbies pojkvän). 

Klädd i ”Cheerful Chef”.

Alan (pojkvän till Midge).
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Dockor

I olika utseenden.

Baby Ginger, troligen 1956,

USA. Hon är lillasyster till de 

populära Gingerdockorna

som kom i mitten av 1950-talet.

Dockan 

Strampelchen

från mitten av 1950-

talet. Från Tyskland. 

Skallran, troligen 

från 1950. 

Den mörka dockan 

kommer från England,

slutet av 1950-talet.  

Ginny från USA.

Troligen från 

1957.
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Åkhäst

Använd av en pojke omkring år 1950. 

Ingår i den kulturhistoriska föremåls-

samlingen, Falbygdens museum.
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Trampcykel

Av äldre årgång. Cykeln ingår i 

den kulturhistoriska föremåls-

samlingen, Falbygdens museum.
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Pickande hönor

Leksak i trä. Ingår i den kultur-

historiska föremålssamlingen, 

Falbygdens museum.

.
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Traktor

Tillverkad av Torshå Träindustri, 

någon gång i slutet av 1940-talet 

till början av 1950-talet.
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Lastbil

Tillverkad av Torshå Träindustri, 

någon gång i slutet av 1940-talet 

till början av 1950-talet.
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Trampcykel

Av äldre årgång. Cykeln ingår i 

den kulturhistoriska föremåls-

samlingen, Falbygdens museum.

Bil

Av äldre årgång i trä. Ingår i 

den kulturhistoriska föremåls-

samlingen, Falbygdens museum.
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Kramdjur 

En flicka fick katten i början av 1960-talet.
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Kramdjur

Nallebjörnar och en gris.
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Kramdjur

Till en flicka på 1920-talet.
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Kramdjur 

I början av 1980-talet var Snobben

kramdjur till en flicka.
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Ångmaskin

Tillverkad 1905 av Oskar Pettersson, Falköping. 

Ångmaskinen ingår i den kulturhistoriska 

föremålssamlingen, Falbygdens museum.
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Walldorfdocka

Sydd av trikå och stoppad med fårull. 

Ögon och mun sydda. Gjord på 1980-

talet av Lillanna Johansson, Åsarp.
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Tygdocka

”Glorex”-ansikte av trikå. Målade ansikts-

drag. Lillanna Johansson, Åsarp, gjorde 

denna docka på 1990-talet.
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Docka

Mjuk kropp. Huvud, händer och fötter av 

materialet porslin. På 1990-talet gjorde 

Lillanna Johansson, Åsarp, dockan.
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Docka

Tygkropp och emaljerat plåthuvud. 

Tillverkad i Tyskland.
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Cykelhäst i trä

Fick en pojke i 4-årspresent år 1920. 

Målad av målarmästare Dalin, 

Falköping. Senare ommålad vid 

flertalet tillfällen. På ett foto bland 

de svart-vita bilderna finns pojken 

på cykelhästen, taget år 1921. 

Cykelhästen ingår i den kultur-

historiska föremålssamlingen, 

Falbygdens museum.
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Småhästar

Läs lekminnet som finns på sid 13-14.
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