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P
å Lill-Skansen finns en maskin där bar

nen kan lämna sina nappar när de är 

stora nog att klara sig utan dem. Nap

pen stoppas in i ett hål och far sedan iväg på 

en liten släde och hamnar till slut inne hos 

katterna, som bor i ett kök skapat av Pettson 

och Findus upphovsman Sven Nordqvist 

och formgivaren Thor Svae. Varje år lämnas 

tusentals nappar på Skansen och nästan lika 

många barn - somliga har med sig flera - går 

därifrån nöjda och glada.

Idén om ett zoo för barnen väcktes när 

Skansen behövde förnyas med fler attrak

tioner för att locka besökare. Lill-Skansen 

invigdes 1955 av Lillprinsen och blev en 

omedelbar succé. Det låg då norr om Bergs

mansgården men har senare flyttats mot 

Skansen mitt. Den nuvarande anläggningen, 

den tredje i ordningen, stod färdig 2012.

Själva nappmaskinen har en föregångare 

i de nappgirlanger som Kerstin Johansson, 

förman för Lill-Skansen under de tidiga åren, 

gjorde av kvarglömda nappar och som fung

erade som leksaker i mötet mellan barnen 

och djuren. Samtidigt är maskinen en variant 

på en tradition. Vissa barn skickar sina nap

par till tomten i utbyte mot julklappar, andra 

ger dem till en nappfé och får en present, 

andra åter hänger upp dem i ett nappträd 

någonstans.

Vad är det egentligen som händer här? 

Varje barn och förälder som är med vet att 

nappbortlämningen är någonting betydligt

mer än en rolig händelse. Nämligen att bar

nen självmant, visserligen med stöd från sina 

föräldrar, valt att genomgå en viktig fas mot 

att utvecklas till självständiga individer.

En övergångsrit är en ceremoni som mar
kerar en passage mellan två stadier i den 

mänskliga livscykeln. Det sker tydligt vid 

dopet men också vid exempelvis student

examen, där eleven övergår från ungdom till 

att vara vuxen, med mössan som symbol på 

huvudet. I den här kategorin kan nappbort

lämningen på Lill-Skansen placeras - såsom 

en icke-religiös rit. Med nappen utom räck

håll har barnet uppnått viss självständighet 

och kan klara livet utan just den sortens tröst. 

Närmast att jämföra med, historiskt sett, är 

kanske den övergång i äldre tider när barnet 

slutade med kolt i 4-6-årsåldern (se sid. 80). 

Aven om dessa riter skiljer sig markant utåt 

sett, så har de en gemensam grund i att 

barnen genomgår en viktig fas i livet.

Varför har dessa övergångsriter utveck

lats? Klarar vi inte av att genomgå förändring 

utan dem? Eller är det just de erfarenheter 

vi får genom dessa riter som förändrar och 

utvecklar oss som människor? Enligt den 

franske folkloristen Arnold van Gennep, som 

har definierat begreppet, är övergångsriter 

av den här karaktären påfallande lika över 

hela världen. Kanske är de rent av en del av 

att vara människa i ett samhälle.

ANNA KARIN eldvik är historiker.
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Foto: Karolina Kristensson, © Nordiska museet.

239


	försättsblad2015
	00000001
	00000007
	00000008

	2015_Nappmaskinen_Eldvik Anna Karin

