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Det idag tämligen bortglömda Kindred of the 
Kibbo Kift var en progressiv engelsk friluftsorgani-
sation med radikala idéer om skapandet av ett nytt 
samhälle, grundat på världsfred, slöjd och tältande. 
Organisationen, som leddes av den karismatiske 
konstnären och författaren John Hargrave, och 
som kombinerade element från en eklektisk upp-
sättning av referenser, var dock mer än bara yt-
terligare en manifestation av 1920-talets ”tillbaka 
till landsbygden”-rörelser. Med vittomspännande 
ambitioner som inbegrep långtgående pedago-
giska och ekonomiska reformer, engagerade sig 
Kibbo Kifts Kinsfolk i skapandet av en ny värld, 
och förenade i detta en entusiasm för historia med 
en anmärkningsvärd modernistisk estetik. Vad jag 
här vill fokusera är gruppens speciella relation till 
modernitetens komplexa tidsligheter. Kibbo Kift 
har i retrospektiva redogörelser beskrivits både i 
modernistiska och antimodernistisk termer, och 
var splittrade mellan en stark längtan efter en 
ursprunglig erfarenhet – som alltid var rotad i en 
statisk känsla av frusen förfluten tid – och de skilda 
utopiska framtider som de ville förverkliga. Med 
H.G. Wells i den rådgivande kommittén och som 
självutnämnda ”Intellektuella barbarer”,1 var Kibbo 
Kift lika tillbakablickande som de var framåtriktade, 
och kombinerade föreställda historier med futuris-
tiska fantasier.

Kibbo Kifts historicism utgick fritt från ridder-
ligheten i Arthurlegenden, anglosaxisk myt och 
förhistorisk religion, och tog sig uttryck i bruket 
av fornengelsk terminologi, omtolkning av folklo-
ristiska traditioner från slöjd till mumming och 
vördandet av arkeologiska platser. Dessa historiska 
kompasspunkter samexisterade sedan med en på-
fallande hunger efter nya riktningar. Som Hargrave 
formulerade det: ”Släktskapet experimenterar 
alltid med nya idéer eftersom det anser att denna 
civilisation har passerat sin höjdpunkt och är på väg 
utför.”2 Jag vill påstå att gruppens futurism var mest 
uppenbar i dess särpräglade materiella kultur, vil-
ken röjer en eklektisk räcka av estetiska influenser 
informerade av Hargraves personliga förkärlek för 
avantgardekonst och hans yrkesmässiga bakgrund 
inom reklamen. Genom Kibbo Kifts anslående in-
signier, regalier och dräkter, vävs stilar lånade från 
kubism, konstruktivism och vorticism samman med 
mytologiska motiv och ockult symbolism.

I denna text vill jag försöka reda ut de tidsliga 
komplexiteterna hos Kibbo Kift genom att under-
söka de samtida kulturella och teoretiska idéer 
som bar upp gruppens idealistiska vision, och 
som uttrycktes i organisationens litteratur, design, 
illustrationer och artefakter. Från deras omarbetade 

version av Ernst Haeckels rekapitulationsteori till 
tillämpandet av idéer från utopisk skönlitteratur och 
konstnärlig primitivism, erbjuder Kibbo Kift först 
och främst en lins genom vilken det blir möjligt att 
betrakta en period som befinner sig under tryck 
från det brådskande behovet att finna nya lösningar 
efter den rasering av framstegsmyten som kriget 
medfört. För det andra utgör de en dramatisk 
illustration av de sätt på vilka tidskonventioner 
kunde utmanas och manipuleras genom vardagliga 
praktiker i (anti)modernismens smältdegel.

Ursprung och mål
Kibbo Kift Kindred började som en utbrytargrupp 
inom de brittiska pojkscouterna 1920. John Har-
grave (1894–1982), gruppens unge, karismatiske 
och autokratiske ledare, hade gått med i scouterna 
samma år som de bildades och utmärkte sig snabbt 
som en iögonfallande talang, som steg igenom 
hierarkierna och skrev för organisationens räkning 
illustrerade böcker om vandring och spårning i 
skogsmarker medan han ännu var i tonåren. Har-
grave utnämndes till stabskonstnär vid scouthög-
kvarteret 1914, och blev sedan ”Commissioner for 
Scouting and Woodcraft” under Baden-Powell i 
slutet av kriget. Trots sin ungdom uppnådde alltså 
Hargrave en hög status inom organisationen, men 
blev alltmer missnöjd med vad han såg som ett 
skifte i scoutrörelsen i riktning mot en inomhusori-
enterad, paramilitär träning som lämnade bakom 
sig den naturalism, den symbolism och det äventyr 
som ursprungligen hade lockat honom att gå med. 
Hargraves hemska erfarenheter som bårbärare 
under första världskriget bidrog, i kombination med 
hans bakgrund inom kväkarna, till att intensifiera 
hans begär att grunda en alternativ grupp som var 
baserad på pacifistiska principer, och han gjorde 
flera ansträngningar för att orkestrera en schism 
där scoutrörelsens rustika inslag, scoutingen som 
skogsvana, spelades ut mot organisationens mer 
imperialistiska och militaristiska idéer. Hargrave be-
lönades genom att bli utesluten, med motiveringen 
att han varit olojal, varför han 1920 tillsammans 
med en grupp likasinnade lämnade scouterna för 
att starta en ny rörelse med en ny inriktning.3

Kibbo Kift, som siktade mot världsfred genom 
sin något excentriska kombination av skogsströ-
vande, tältande och arts and crafts, hämtade sitt 
namn från en ålderdomlig term från Cheshire som 
betyder styrkebevis. Som en organisation för alla 
åldrar och för samkönad undervisning framstod 
Kibbo Kift omedelbart som någonting radikalt, och 
drog snabbt till sig en rad framstående progressiva 
personer. Även om dess sammantagna antal med-
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lemmar kanske aldrig kom att överstiga ett tusental 
(trots rika överdrifter om motsatsen) räknade det 
välkända romanförfattare, vetenskapsmän och 
reformatorer bland sina medlemmar, sympatisörer 
och rådgivare, såsom Emmeline Pethick Lawrence, 
Mary Neal [båda kända suffragetter], H.G. Wells 
och H.D. Lawrence, Havelock Ellis, Patrick Geddes 
och Julian Huxley. Kibbo Kifts syften och intressen 
var eklektiska – rentav förvirrande vittomfamnande 
– men genom en blandning av strävanden efter 
friluftsutbildning, världsomspännande nedrustning, 
social rättvisa, kulturell utveckling och andlig ritual, 
ville organisationen utforma ”ett nytt mänskligt 
instrument” som kunde stå emot och reformera de 
skadliga effekterna av en excessivt urban ”Charlie 
Chaplin-civilisation”.4

De modeller och motiv som organisationen 
omfattade informerades delvis av sådant som ut-
gjorde den ursprungliga inspirationen för scouterna 
– och särskilt Ernest Thomson Setons ”Red India-
nism” – men också av ett vidare och ganska osov-
rat intresse för det ”vilda” och ”primitiva”, kopplat 
till Hargraves böjelse för antropologi och begäret 
att återknyta till ett obestämt och tämligen hopfan-
tiserat förflutet, inspirerat, som tidigare nämnts, av 
Arthurlegendens ridderlighet och anglosaxisk myt, 
fornegyptiska och förhistoriska religioner.

Tillbakablickande eller framåtriktat tänkande?
Mot bakgrund av referenspunkter som de ovan-
stående skulle Kibbo Kift kunna beskrivas (och har 
beskrivits) som antimodernt,5 i den utsträckning 
som modernismen ofta beskrivits som någonting 
som just inte är historicistiskt eller traditionsom-
famnande.6 T.J. Jackson Lears refererar till ”anti-
modernismen” som ett ”tillbakadragande från en 
’överciviliserad’ modern existens till mer intensiva 
former av fysisk eller andlig existens”,7 vilket skulle 
passa mycket bra på Kibbo Kift. Det är också sant 
att några av organisationen beståndsdelar uppvisar 
släktskap med det ”lantliga återuppvaknande” där 
en känslomässig eller andlig koppling till det Gamla 
England betraktas som ett helande motmedel mot 
ett alltmer urbaniserat eller mekaniserat liv. Re-
kommenderad läsning för Kibbo Kift-medlemmar 
inbegrep ”naturmystiska” verk av Edward Carpen-
ter, Richard Jeffries och Henry David Thoreau.

Ändå inkapslar antimodernismen, som den har 
begreppsliggjorts av Lynda Jessup, ”den genomgri-
pande känsla av förlust som under årtiondena kring 
sekelskiftet existerande vid sidan av en entusiasm 
för modernisering och materiella framsteg”. Moder-
nismen är, som hon formulerar det, ”ofta ambiva-
lent och med ett Janusansikte […]. Den beskriver i 
själva verket en kritik av det moderna, en uppfattad 
brist i nuet som visar sig inte bara i en känsla av 
alienering, utan också i en längtan efter de former 
av fysisk eller andlig erfarenhet som förkroppsligas 
i utopiska framtider och föreställda förflutenheter”.8 
Tim Armstrong fångar det kanske bäst när han 
anmärker: ”Modernismen karaktäriseras i själva 
verket av en serie skenbara motsägelser: både ett 
förkastande av det förflutna och en fetischering av 
vissa tidigare perioder; både primitivism och ett 
försvar för civilisationen mot barbarerna; både en 
entusiasm för det teknologiska och en rädsla för 

det”.9 Med en träffande formulering som på ett 
produktivt sätt kan tillämpas på Kibbo Kifts ambi-
valenta hållning till civilisationen som en sjukdom, 
hävdar Armstrong att ”modernitet och antimoderni-
tet inom det modernas fält är sammanbundna med 
varandra likt patologi och botemedel”.10

Utopisk futurism
Kibbo Kift blickade tillbaka men hungrade alltså 
också efter det nya, och genom sin dynamiska 
samexistens med entusiasmen för det historiska 
är organisationens utopiska futurism en av dess 
mest förbryllande och fängslande aspekter. Som 
en av medlemmarna formulerar det: ”Kibbo Kift 
Kindreds mål är, uttryckt i en enda mening, att 
skapa Utopiska betingelser på jorden”.11 Utopiska 
texter är mycket viktiga för gruppen, och Hargraves 
romaner är ofta inramade som fiktiva sökanden 
efter lösningar på sociala problem som är nära 
kopplade till Kibbo Kifts tänkande. I The Pfenniger 
Failing (1927), till exempel, utforskar protagonisten 
historiska utopier som modeller för nya samhällen, 
och röjer på så vis också Hargraves omfattande 
kunskaper om utopisk litteratur, från Platon och 
Bacon till Campanella och More.12 Dessa kontexter 
tillämpades på Kibbo Kift-publikationer, där direkta 
jämförelser upprättades mellan organisationen 
och olika föreställda framtider, såsom den i William 
Morris mjuka science fiction News from Nowhere 
or An Epoch of Rest (1890 [Nytt från en ny värld 
eller En epok av vila, 1978]), vars socialistiska 
agrarsamhälle Hargrave beskrev som ”en avlägsen 
dröm för William Morris, och ännu idag avlägsen, 
men samtidigt en dröm som långsamt och smärt-
fyllt håller på att förverkligas”. Med ett tidsligt 
komplext påstående hävdade han 1923: ”William 
Morris förutsåg i sin fantasis levande vision Kibbo 
Kifts ankomst.”13

Den utopiske futuristiske författare som var 
viktigast för Kibbo Kift var kanske H.G. Wells, som 
var den den mest populäre romanförfattaren i 
England under 1920-talet och det största namnet 
i gruppens rådgivande kommitté. Recensioner av 
hans verk återfanns regelbundet i organisationens 
tidskrifter. Kinsman I.O. Evans anmärkte till exem-
pel under sitt Kin-namn Blue Swift14 att den värld 
som Wells beskrev i ”vetenskapsfantasin” Men like 
Gods (1923) ”i korthet är det slags värld som vi 
i Kibbo Kift försöker skapa. […] den svarar mot ide-
allivet för en Kibbo Kift-jordbo”.15 Ungefär samma 
sak hävdas om Wells The Dream från 1924. Med-
lemmar anmodas att känna sig uppmuntrade av 
”likheten mellan de kännemärken som han tillskri-
ver dessa Framtidens Medborgare och metoderna 
hos dagens Kibbo Kift”:

De lever i det tillstånd av världsomfattande 
fred och broderskap som det är vårt mål att 
skapa. Till och med i detaljer finns likheten, 
för dessa Människor av I morgon avsvär sig 
kläder, och så långt som Mrs. Grundy [en 
figurativ beteckning för konventionella be-
teenden] tillåter det gör även vi detta. Själva 
de namn som Mr. Wells ger sina hjältar är 
lika våra – Solstråle, Stjärnljus, Pil, Eldfluga 
är namn som alla skulle framstå som lämp-
liga inom Kibbo Kift. Vår hårt arbetande 
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Kinsman bör därför läsa The Dream, för att 
få ny energi för sin oförtrutliga kamp, från 
denna värld till den som ska komma.16

Kopplingen till Wells utnyttjades också i rekryte-
ringssyften; brev till pressen, till exempel, kunde 
åka snålskjuts på Wells publikationer och antyda 
att Kibbo Kift var det medel genom vilket en sådan 
dröm kunde realiseras. Efter publiceringen av The 
Open Conspiracy: Blue Prints for a World Revolu-
tion (1928) skriver man till exempel:

Jag undrar hur många av era läsare som 
i likhet med mig eggas till ett begär efter 
handling av hans sätt att skriva, och känner 
till den rörelse som kallas ”Kindred of the 
Kibbo Kift”? […] Dess mål är, i grova drag, 
att genom självträning svetsa samman sina 
medlemmar till ett mänskligt instrument 
med sikte just på en sådan ”Världsrevolu-
tion” som Mr. Wells Blue Prints drar upp 
riktlinjerna för.17

The Pfenniger Failing är pepprad med referenser till 
en lång rad av Wells romaner, och ger prov på Har-
graves djupgående förtrogenhet med hans verk. Av 
alla Wells arbeten är emellertid den starkaste mo-
dellen för Kibbo Kifts ideal ”samurajen” i A Modern 
Utopia från 1905, denna komplext berättade, ”kvin-
tessentiellt moderna” roman som dåtidens kritiker 
beskrev som den viktigaste och mest sannolika av 
utopier.18 Dess popularitet var omfattande och ett 
antal olika progressiva grupper försökte under det 
tidiga 1900-talet passa in sig själva i den filosofiska 
modell som utgjordes av dess fiktiva ”frivilliga elit” 
(”samurajerna”), tänkande personer som förbundit 
sig till djärvhet, absolutism och stränghet i sök-
andet efter sina ”bättre jag”. I sitt tillbakadragande 
från civilisationen för att åstadkomma förnyelse 
delar dessa ryggsäcksutrustade samurajer ändå 
särskilt slående drag med Kibbo Kift, och inte minst 
genom deras tältningspraktiker.

Av alla försök att tillämpa Wells vision fram-
står Kibbo Kifts som det mest långtgående. Deras 
utopiska vision var så total att alla aspekter av 
livet ritades om i strävan efter att fullborda den. 
Detta gällde även deras anslående klädstilar; en 
aspekt av gruppen som hittills har fått förvånande 
litet uppmärksamhet.19 Utopikernas kläder i Wells 
värld sägs påminna om Tempelriddarnas;20 också 
utanför ”den radierande samurajuniformen” domi-
nerades ”klädnaderna” (som de föredrog att kalla 
det) av ylletunikor och dräkter med starka färger 
och enkla former, eller ”kostymer av grovt vävt tyg, 
färgade i diskret brunt eller grönt”.21 Båda dessa 
aspekter framträder i Kibbo Kifts sätt att klä sig. 
Deras olika dräkter för tältande, ceremonier och 
andra övningar förråder en alltför eklektisk uppsätt-
ning stilistiska influenser – från Sherwoodskogens 
ärmlösa jackor och valkyrialika frisyrer till konstruk-
tivistiska sportkläder – för att kunna läsas som en 
direkt transponering från Wells, men inte desto 
mindre erbjuder dennes estetik och filosofi nycklar 
till Kibbo Kifts visuella repertoar.

Historiens nästa steg
Idrisyn Oliver Evans var en särskilt lyskraftig 
exponent för Kibbo Kifts utopiska potential. Som 
amatörgeolog och historiker var han passione-

rat intresserad av det förflutnas långa perspektiv, 
men han kombinerade detta med ett yrkesmässigt 
intresse för vetenskapliga fabuleringar och teknolo-
giska förutsägelser.22 I sin insiktsfulla översikt från 
1930 över ”woodcraft”-rörelsen förklarade han den 
centrala betydelsen av både historia och futurism 
för Kibbo Kift:

När [Kibbo Kift] Kindred bildades hade [H.G. 
Wells] Outline of History just publicerats, med 
sin nya vision om mänsklig utveckling som 
en stor samordnad process. En smula senare 
död Men Like Gods upp, det bästa och mest 
övertygande Utopia som någonsin har skri-
vits. Inspirerade av dessa två böcker inledde 
de första Kinsmen sitt arbete. Vi försökte 
sprida oss och leva i ljuset av Världsidealet, 
för att göra oss själva till medborgare i ”Histo-
riens nästa steg” [titeln på det sista kapitlet i 
Wells Outline of History].23

Wells sammandragna världshistoria mötte en 
”omedelbar och överväldigande framgång” när den 
först publicerades 1919, och 1922 hade den sålt i 
över en miljon exemplar.24 Dess breda tidssvep och 
internationella utblick erbjöd ett slags handbok för 
Kibbo Kifts historiska entusiasm, som helt och hål-
let tycktes rättfärdigas av Wells evolutionära biologi. 
Wells populärteleologiska redogörelse – skriven 
lika mycket för att förstå samtiden 1922 som den är 
en redogörelse för det förflutna – framhåller uppre-
pat ”nomadens” transformatoriska roll i skapandet 
av världshistoria, och sammanfattar:

Vår historia har berättat om hur befolk-
ningar upprepat invaderas och friskas upp 
av hårdare, dristigare, frisinnade människor 
från steppen och öknarna. Vi har visat på hur 
dessa ständigt inträffande nomadiska injek-
tioner oavbrutet har förändrat de ursprung-
liga befolkningarna både vad gäller blod och 
anda; och om hur dagens världsreligioner, 
och vad vi nu kallar demokrati, djärvheten 
hos den moderna vetenskapliga under-
sökningen och en universell obeveklighet, 
fungerar i relation till denna ’nomadisering’ 
av civilisationen. De gamla civilisationerna 
skapade tradition och levde genom tradition. 
Idag är traditionens makt förstörd. Huvudde-
len av vår stat är ännu civilisation, men dess 
ande är den nomadiska världens ande.25

I sina revideringar av Wells arbete i den förenklade 
och förkortade Junior Outline of History från 1932 
för barn, tar Evans nomadmodellen ännu längre, och 
kopplar den uttryckligen till ”woodcraft”:

Genom historien har stagnerande civilisa-
tioner fått nytt liv genom nomadiska eröv-
rare. Framtidens världsgemenskap, säker 
från räder utifrån, måste själv bli nomadisk 
för att undvika stagnationens gissel. Civili-
serade människor börjar redan övergå till 
ett nomadiskt liv, för att vandra och utforska 
och se världen […]. Människorna i en längre 
framskriden värld kommer att vara civilise-
rade nomader, med alla fördelar med både 
ett vandrande och ett bofast liv.26

Den sista bilden i Evans bok är hämtad från The Folk 
Trail, skriven av den före detta Kibbo Kift-medlem-
men (och grundaren av den separatistiska organisa-

73Annebella Pollen



tionen The Woodcraft Folk) Leslie Paul.27 Fotogra-
fiet, med titeln ”Fotvandrare: den moderna världens 
nomader”, föreställer två gestalter med rycksäck 
och stav som följer en smal väg mot en skog vid 
horisonten. Såsom denna bild och dess placering 
synliggör, kommer vägen till framtiden att vara en 
stig upptrampad av framstegsinriktade människor 
som har ett historiskt medvetande. 

Tidsliga komplexiteter och estetik
I The Confessions of the Kibbo Kift, som kanske är 
det mest fullödiga utarbetandet av organisationens 
filosofi, stärker Hargrave gruppens särpräglade 
tidsliga position. Trots pressens populära upp-
fattning, insisterade Hargrave, ”är Kindred inte en 
’tillbaka till naturen’-rörelse”,28 och, fortsatte han, 
”den kan inte blicka tillbaka mot en historisk mot-
svarighet, den är någonting nytt”.29 Han beskriver 
gruppen som tillhörande dessa ”innovatörer [som] 
utropar sig själva till väktare för en uråldrig tradition, 
och som därför uppträder som bevarare av någon-
ting bra och riktigt som har gått förlorat. De vill inte 
”gå tillbaka”, utan snarare omtolka det förflutnas 
anda för att bringa den i samklang med moderna 
betingelser”.30 Han fortsätter med att förklara att 
”två tendenser framträder klart och tydligt i den 
civiliserade världen idag: ett återvändande till Enkla 
Saker (som hos Tolstoj-Ruskin-Morris) och ett 
fortsättande framåt till en Mekaniserad Enkelhet 
(försvarad av Trotskij och förlöjligad av Capek). Den 
första skolan skulle ge oss en träräfsa för höbärg-
ning och den andra en ’stämpelkortsnyckel’”.31 
Eftersom mekanisering, en smula oväntat kanske, 
är en del av Kibbo Kifts lantliga vision, föreslår de 
att en kombination av de två är att föredra. För Har-
grave är masselektrifiering och mekaniseringen ett 
sätt att befria arbetare från pressande rutinarbete 
eller slavgöra, och till och med en maskinestetik 
samexisterade tämligen sömlöst med kärleken till 
allting som var arthurskt och arkeologiskt. Även om 
dess modeller hämtades från det förflutna var de 
alltid revideringar: ”en ny Gulliver, en ny Robinson 
Crusoe, en ny Aisopos, en ny Don Quijote, en ny 
riddare av Röda Korset”.32

Som jag har påpekat tog sig denna nyhet mest 
specifikt uttryck i gruppens visuella stil, som omfat-
tade en lång rad medier, från skämtteckningar och 
tryckta affischer och fanor med applikationssöm till 
totemartade skulpturer och målade tältdekoratio-
ner, vid sidan av en skiftande uppsättning original-
kostymer och ceremoniella regalier. Genom detta 
disparata material framträder en distinkt estetik 
som bärs upp av en abstraherad, futuristisk vision 
som känns igen som modernistisk. Hargrave var 
en begåvad konstnär, och beskrev sig själv som 
”född och uppvuxen i en ateljé”.33 Han var son till 
en landskapsmålare och fann sina första inkomster 
genom att sälja skämtteckningar och illustrationer 
redan i de tidiga tonåren. Vid sidan av den inkomst 
som hans skrivande av sakprosa och (ibland 
formellt experimentell) skönlitteratur genererade,34 
försörjde sig Hargrave under mellankrigstiden 
också som kommersiell konstnär, och i synnerhet 
genom en långvarig anställning hos Carlton, en 
stor och innovativ annonsbyrå som kunde stolt-

sera med ett konstgalleri i sina lokaler och sålde 
sina tjänster med självmedvetet konstnärliga och 
”moderna” anspråk.35

Trots Hargraves uttalade motstånd mot urban 
kommersiell kultur – och hans ivriga begär att bita 
den hand som närde honom – påverkade hans yrke 
utan tvekan metoderna hos hans organisation, från 
införlivandet av en uppsättning propagandatekniker 
(som inbegrep klatschiga slogans och performan-
ce-”stunts”) till de modernistiska elementen i Kibbo 
Kifts stil. Hargraves texter uppvisar kunskap om 
och beundran för samtida konstnärliga rörelser och 
stilar från Dada till Ballet Russes, vid sidan av den 
kommersiella kubismen hos grafiska designers som 
Edward McKnight Kauffer. Ekon från konstnärer 
som Jacob Epstein och Wyndham Lewis, vars ar-
bete Hargrave var bekant med och beundrade, kan 
spåras i den geometriska dynamiken och aggres-
siva abstraktionen i Kibbo Kifts frapperande illustra-
tioner och grafiska design. Även om Hargrave aldrig 
befann sig i centrum för ett avantgardekonstnärligt 
eller modernistiskt kotteri – och heller aldrig hyste 
ett begär efter att göra det – innebar hans vida 
uppsättning av kontakter att han uppmärksamma-
des (om än inte alltid på ett positivt sätt) av en rad 
olika författare och konstnärer, från D.H. Lawrence 
till W.H. Auden och Augustus John, som alla avgjort 
svarade mot modernistiska referensramar.

Inom sin egen organisation var Hargrave omgi-
ven av en rad talangfulla, om än mindre välkända, 
konstnärer varibland Winifred Tuckfield, en grun-
dande medlem av Knox Guild i Design and Craft, 
och Angus McBean, den fotograf som senare 
skulle hyllas för sina surrealistiska teaterporträtt. 
Hargrave själv var en av flera klädesreformatorer 
i organisationen, men hans design för dräkter 
uppvisar ett särskilt begär efter en teatralisk cutting 
edge. Höga, koniska hattar, kjolar i två toner och 
delade ända upp till grenen, kubistiska volymer och 
geometriska mönster i djärva färgblock tävlar, i sin 
kompromisslösa vision och utförande, med sam-
tida dräktdesign inom de europeiska avantgarden, 
från Oskar Schlemmer för Bauhaus till Tullio Crali 
för de italienska futuristerna. Oavsett om Kibbo 
Kifts konstnärliga produktion kan betraktas som 
innovationer, förtjänar parallella tillämpningar eller 
amatörbearbetningar av dessa mer välkända idéer 
en vidare uppmärksamhet.36 Modernistiska ele-
ment utgör dock endast en komponent i gruppens 
visuella stil och syfte; på det hela taget är resultatet 
en hybridestetik som utgår från en lång rad olika 
historiska och geografiska inspirationskällor.

Ursprungliga sysslor och stamträning
Konst och design var viktigt för Kibbo Kift inte bara 
på grund av Hargraves yrkesmässiga bakgrund 
och hans begär efter iögonfallande propaganda 
för en besynnerlig organisation. Särskilt slöjd fick 
en speciell roll för gruppens policy och praktiker 
och ansågs besitta ett särskilt värde som en så 
kallad ursprunglig sysselsättning. För Hargrave var 
ett av de centrala sätt på vilka problemen med en 
degenererad civilisation – som han beskrev det – 
kunde motverkas, att anamma element av vad han 
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föreställde sig var ett vilt liv. Han skisserade det 
projekt som han kallade Natural Reconstruction i 
ett antal av sina tidiga publikationer (med sugges-
tiva titlar som Wigwam Papers, Totem Talks och 
Tribal Training) som vände sig till barn och särskilt 
till pojkar. Hargraves pedagogiska program bars 
upp av rekapituleringsteorierna hos psykologen 
och pedagogen G. Stanley Hall. Hall tillämpade en 
omarbetning av Ernst Haeckels biogenetiska lag, 
vilken slog fast att ontogenin (individens utveck-
ling) rekapitulerar fylogenin (släktets utveckling, 
evolutionen).37 Enligt Stanley Halls populära teori 
behövde barn i sina lekar på nytt genomgå stadi-
erna i kulturutvecklingen för att bli helt avslutade 
människor. Barnets utvecklingsstadier fördelades 
längs en linjär förståelse av kulturhistorien från  
det primitiva till det moderna:

Barnet hänger sig ohämmat åt vildhet; 
och om dess tribala, rovgiriga, jagande, 
fiskande, stridande, kringströvande, tids-
fördrivande, lekande böjelser kunde ges 
fritt utlopp åt på landsbygden och under 
betingelser som nu, tyvärr! framstår som 
hopplöst utopiska, kunde de tänkas organi-
seras och vägledas så att de blev mer sant 
humanistiska och frisinnade än vad den 
bästa moderna skolan kan göra möjligt. 
Rudimentära själsorgan som nu är under-
tryckta, förvrängda eller fördröjda, för att 
senare yttra sig i hotfulla former, skulle då 
utvecklas i sin rätta tid så att vi blir immuna 
mot dem i en mer mogen ålder.38

Tillämpandet av rekapitulationsteori för träning av 
ungdom var inte en innovation av Kibbo Kift; ett 
antal friluftsgrupper och scoutgrupper i England 
och USA följde teorierna för sina yngre medlem-
mar. Stephen Jay Gould har faktiskt argumenterat 
för att rekapitulering hade ett stort genomslag i en 
rad olika discipliner utanför biologin, och att den 
”trängde sig in i varje ämne som erbjöd den minsta 
möjlighet till en förbindelse mellan barn av ’högre’ 
raser och de framhärdande livspraktikerna hos 
vuxna ’vildar’”.39 Vad Hargrave tillförde var emel-
lertid hans eget intresse för konstnärlig primitivism, 
och dessa element sammanfördes till en metod 
som framförallt var visuell. Det framförande som 
spelades upp skulle utveckla vad Stanley Hall häv-
dade var medfött hos barnet: dess ”livfulla visuella 
fantasi”. På så vis kunde ”barnet nå fram till sitt arv 
från det förflutna, leva ut varje stadium i livet helt 
och fullt och i sig själv förverkliga alla sina många-
handa tendenser”.40 Hargrave skrev åtskilligt om 
denna centrala princip – ”en pojke är en ursprunglig 
människa”41 – och använde den för att skapa en 
modell för en ny lösning på de problem han uppfat-
tade i det moderna livet. Som han formulerade det: 
”Den ursprungliga människan ska komma fram; och 
människans medvetande går ännu tillbaka till det 
naturliga och fria, även om kroppen begränsas och 
lemlästas genom den onaturliga träldom som vår 
civilisation medför.”42 Det resulterande mötet mel-
lan den så kallade ’vilden’ – utbytbar mot ett slags 
förhistorisk ’under-människa’, som Wells skulle ha 
formulerat det – och Kibbo Kift-medlemmar som 
framåtblickande moderna visualiserades upprepade 
gånger i en mängd former i gruppens litteratur.

Joel Kahn har beskrivit Hargraves primitivism som 
en ”vurm för det primitiva” för att skilja dess ide-
aliserande vision från den vanligare, nedsättande 
positionen hos ”primitiv-fobiker”.43 Emellertid var 
Hargraves inställning till det primitivas motiv – för 
det är vad det är; detta är trots allt inte verkliga 
människor – ambivalent, för att uttrycka det milt. 
Han noterade 1919:

Jag bortser inte för ett ögonblick från de 
dåliga sidorna hos jordens primitiva eller 
vilda raser; de avskyvärda praktiker som 
är ’huvudjakt’, kannibalism, tortyr; deras 
motbjudande riter och ceremonier; deras 
smutsighet och ovårdade sätt. […] Jag 
försöker inte upprätthålla det vilda som 
en dygdemodell, och inte heller försvarar 
jag ett system för slavisk imitation. Låt oss 
snarare utveckla ett eget friluftsliv, som kan 
svara mot mer utvecklade förhållanden, 
våra intellektuella instinkter och vårt land. 
[…] Med hoppet att vi ska kunna återvinna 
någonting av färdigheten, det förslagna och 
stoiska framhärdandet hos den vilde – med 
hoppet att våra ungdomar ska kasta av sig 
stadsvanornas och stadslivets försvagande 
inlindande kläder föreslås följande schema 
för Naturlig Rekonstruktion.44

Det är värt att dröja vid den primitivistiska aspek-
ten av Kibbo Kift i kontexten för diskussioner om 
modernistisk tidslighet eftersom den av gruppen 
alltid förstods som en del av dess ”återvändande”. 
På ett sätt som var typiskt för tidens folkliga förstå-
else av antropologi, uppfattades så kallade primitiva 
människor som en parallell till de förhistoriska. En 
sådan tidslig distansering och ett förnekande av 
samtidighet med dem som i själva verket är sam-
tida, är förstås djupt problematisk och har utsatts 
för omfattande kritik av en generation antropolo-
ger efter Johannes Fabians Time and the Other. 
Ändå var Kibbo Kifts inställning till så kallade vilda 
samtida med deras tid även om deras subjekt inte 
tilläts vara det. 

Hos Kibbo Kift idealiserades och mytologisera-
des uråldriga levnadssätt, och vördnaden för ’vild 
ceremoni’ blandades samtidigt med vördnaden för 
platser från Stonehenge till förmodat uråldriga eng-
elska kritkullefigurer och – efter Tylor och Frazer – 
en fascination inför folklore som kulturella ”kvarle-
vor”.45 Vad som är viktigt med gruppen betraktade 
som modernister är emellertid att denna kulturella 
och historiska rekapitulering alltid var framtidsin-
riktad. Som det noterades i en artikel i Kibbo Kifts 
reguljära nyhetsbrev från mitten av 1920-talet, pas-
sande nog kallat The Nomad: ”Det Förflutna lever 
ännu, skälvande genom oss; det Förflutna finns inte 
bara ’vid vår dörr’, utan i oss; det Förflutna har gjort 
oss till vad vi är, när vi skapar Framtiden.”46 Trots 
all denna entusiasm för det förflutna var emellertid 
varje form av historisk pastisch strikt förbjuden. 
Som Hargrave formulerade det: ”Återupplivande är 
förbjudet.”47 Hela Kibbo Kifts historiska engage-
mang var en omtolkning, och hela deras förståelse 
av det förflutna var genomsyrade av det senaste 
tänkandet, oavsett om detta var mystiskt, veten-
skapligt eller konstnärligt. Som Hargrave skrev i sin 
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reflektion över modern kultur och dess motmedel, 
The Great War Brings it Home:

Alla uttjänta kulturer måste vittra bort. Det 
enda hoppet är att ett nytt och kraftfullt 
sidoskott kan uppstå och få fram en egen 
linje. […] på grund av det faktum att den 
moderna civilisationen har genomträngt 
hela världen finns det idag inga ’barbarer’ 
som kan rycka oss med sig. Därför måste 
kuren tillämpas internt – och vi måste själva 
producera det ’barbariska’ släktet.48

För att modernisera var det enligt Kibbo Kift 
nödvändigt att gå tillbaka till början för den förhis-
toriska sedentära kulturen, spela upp den kulturella 
utvecklingen på nytt och återansluta tiden.

Sammanfattning
Även om det tycks finnas en motsägelse mellan 
Kibbo Kifts begär under 1920-talet efter en wellsk 
vetenskaplig-teknologisk framtid och deras sam-
tidiga längtan efter ett primitivt Utopia, är båda 
positionerna till syvende och sist modernistiska. Att 
beskriva Kibbo Kifts perspektiv på detta sätt när det 
färgas av ett hyllande av icke-västerländska små-
skaliga kulturer och en vördnad inför det gamla och 
folkloristiska – en position som vanligen karaktäri-
seras som anti-modernistisk – kan tyckas vara att 
tänja begreppet, och inte minst eftersom moder-
nismen vanligen förstås som ett tillbakavisande av 
det historiska och som någonting som frambringas 
genom] erfarenheten av västerländsk, urban mo-
dernitet. Som relationella begrepp är dock modern 
och traditionell ”ömsesidigt konstitutiva och kon-
stituerande”;49 modernism och antimodernism kan 
förstås som två sidor av samma mynt. Enligt Kibbo 
Kifts världsåskådning befolkar de så kallat primitiva 
en kultur som tros existera utanför moderniteten. 
Men en sådan karaktärisering, lokalisering och 
konceptualisering av kulturer är inte desto mindre 
väsentligen modern. Primitivism är aldrig ett enkelt 
’tillbakablickande’; det är endast genom en särskild 
manipulation av tid som samtida ’andra’ kan göras 
tidsligt avlägsna och tillgängliga som mytiska motiv.

Johannes Fabian har på ett övertygande sätt 
hävdat att tid är ett politiskt och ideologiskt kon-
struerat maktinstrument.50 På ett annat område 
har  Stephen Kern använt den globala standardi-
seringen av tid vid sekelskiftet 1800/1900, och de 
relaterade sammandragningar av tid och rum som 
samtidigheten medför, som ett heuristiskt grepp 
för att fånga erfarenheten av moderniteten. Tid var 
också någonting som Kibbo Kift lekte med. 1920 – 
datumet för deras grundande – blev ett bokstavligt 
År Noll i gruppens omarbetande av den gregorian-
ska kalendern, där fK ersattes med KK. Kibbo Kift 
utropade också, som en del av sina vidare wellska 

strävanden efter Världsfred och Världsenhet under 
en Världsstad, ett komplext system för deras egen 
Världstid; de uppfann och patenterade till och med 
ett slags klocka som skulle ange den.

De innovationer som gruppen gjorde, inte 
minst inom konst och design, men också genom 
sitt entusiastiska anammande av en rad nya sätt 
att tänka, var typiska för en period som var rik på 
utopiska drömmar och ett trängande behov att 
finna nya lösningar efter krigets destabilisering 
av myten om framgång. Armstrong har hävdat att 
”den sprängda tidsligheten är en av modernismens 
definierande former: det förflutna, det nuvarande 
och det framtida existerar i en krisrelation”.51 
Kibbo Kifts spretiga, komplexa och paradoxala 
modernism kännetecknades av dynamiska, mul-
tipla kroniciteter eftersom den samtidigt tog sig an, 
förkastade och omfamnade framtider, nutider och 
förflutna tider. Trots all sin framtidsinriktning och 
längtan efter det förflutna, sina utopiska dröm-
merier, kulturella rekapituleringar och temporala 
 rupturer, tillhörde Kibbo Kift i stor utsträckning  
sin tid.

Översättning från engelskan: Jonas (J) Magnusson. En version av den ovanstående essän 
 publicerades som ”Utopian futures and imagined pasts in the ambivalent modernism of the Kibbo 
Kift”, i den av David Ayers, Benedikt Hjartarson, Tomi Huttunen och Harri Veivo redigerade Utopia: 
The Avant-Garde, Modernism and (Im)possible Life (De Gruyter, 2015). Tack till Annebella Pollen 
för tillåtelsen att översätta texten till detta nummer av OEI.
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