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Den skötsamme arbetaren 
är en makalöst bra studie 
och det är en fröjd att 
den finns tillgänglig på 
bokmarknaden igen.   
 Flamman
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Torpet Nytorp är beläget bara några 
kilometer från Drottningholms slott, 
men först nu skrivs dess historia. Det 
blir en upplevelse rik resa för läsaren 
inte bara i just detta lilla torps historia, 
utan också en resa i fattigt folks liv och 
leverne.

Att det fanns kultbyggnader i förhis-
torisk tid är numera bekräftat. Boken 
är en färd genom historien, från 
stenålderns dödshus fram till medel-
tidens stavkyrkor, med avstickare till 
Sydostasiens andehus och 1800-talets 
romantiska måleri. 

Författaren Ulf 
Palmenfelt, professor 
emeritus i etno-
logi, vet det mesta om 
traditionellt folkligt 
berättande – det 
som i vetenskapliga 
sammanhang brukar 
kallas folklore. Här 
undersöker han hur 
människor formulerar 
sina erfarenheter i 
berättad form.

De sikhiska männen 
är lätta att känna igen 
med sina turbaner och 
långa skägg. Men hur 
är det med de sikhiska 
kvinnorna? Detta är 
den första boken på 
svenska om sikher och 
sikhismen. Pär Jans-
son är journalist och 
Indienkännare.
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föreställningar vi haft om 
födan och dess anskaff-
ning.
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Stellan Arvidson var en 
intellektuell och politisk 
röst under en stor del av 
1900-talet. 

Almgren skriver fantas-
tiskt bra och levande ... 
        Magnus Utvik, SVT    
        Gomorron Sverige
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etta nummer av Kulturella Perspektiv handlar 
om olika aspekter av att samla: om samlande 
som fenomen idag och historiskt, om olika 
slags samlingar, vilka kan vara såväl mate

riella som immateriella, och om de som samlar och hur 
de förhåller sig till samlandet i sig liksom till sina speci
fika samlingar.

De fem artiklar som ingår utgör en del i det pågående 
forskningsprojektet Samlande, samlare, samlingar som har 
som syfte att undersöka hur individuellt samlande ingår 
i kulturella, samhälleliga och vetenskapliga processer. 
Projektet drivs av fyra etnologer och folklorister som till
sammans utgör forskargruppen KPFF: Tove Ingebjørg 
Fjell vid Universitetet i Bergen, Lena MaranderEklund 
vid Åbo Akademi, Charlotte Hagström vid Lunds uni
versitet och Susanne Nylund Skog vid Institutet för språk 
och folkminnen i Uppsala. Alla har i f lera sammanhang 
arbetat med olika aspekter av samlande och samlingar, 
både som forskare och lärare och som arkivarier vid nor
diska traditionsarkiv.

Projektet har hittills bland annat resulterat i en ses
sion vid den 33:e nordiska etnolog och folkloristkon
gressen i Köpenhamn 2015 där forskargruppen ansva
rade för sessionen Collectors and Collections. De diskus  
sio ner som gruppen förde inför arbetet med att planera 
sessionen, och de perspektiv och infallsvinklar som där
efter framstod som särskilt intressanta att arbeta vidare 
med, bildar utgångspunkt för de artiklar som ingår i 
detta temanummer.

Charlotte Hagström och Susanne Nylund Skog

d

Charlotte Hagström och Susanne Nylund Skog

Samlande, samlare, samlingar

CHARLOTTE HAGSTRÖM, 

docent i etnologi, och SUSANNE 

NYLUND SKOG, docent i et-

nologi.

Författarna presenteras mer ut-

förligt vid sina respektive artik-

lar.
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ett par skokartonger förvarar jag en samling lergö
kar. Med jämna mellanrum plockar jag fram några 
av lergökarna, blåser lite i dem och skapar till
talande arrangemang med dem. Ursprungligen var 

samlingen ett arv från min farmor. Hon hade för vana 
att köpa en lergök när hon var på resa och samlingen 
innehåller lergökar från platser som Abisko, Narvik, 
Trollhättan och Vilhelmina. Kopplad till varje lergök 
finns en berättelse om när, var och hur det gick till när 
den införskaffades. Jag har fortsatt samlingen efter far
mors död, fått lergökar i gåva av familj och vänner, ad
derat lergökar från Åbo, Göteborg och från Götgatan 
och Drottninggatan i Stockholm, där jag köpte en lergök 
med ursprung i ett Sydamerikanskt land. Lergökarna är 
olika stora, har olika färger och former, men de går alla 
att blåsa i, alla förutom en, tuppen från Köpenhamn. 
Den inköptes i ren desperation den sista dagen av far
mors vistelse där, eftersom det var stört omöjligt att få 
tag på en lergök i den danska huvudstaden. Tuppens av
vikelse har gjort att berättelsen om den upprepas vid 
varje tillfälle samlingen kommer på tal eller visas.

Samlingen av lergökar är inte min enda, vi som sam
lar arbetar ofta med flera samlingar parallellt. Som sam
lare är jag inte heller ensam, det sägs att var tredje person 
i västvärlden är en samlare. Däremot är vi kanske inte 
så många som samlar på lergökar, för när det gäller vad 
det går att samla på, tycks fantasin outtömlig. Bland de 
drygt sjuttio personer, som svarat på en nätbaserad frå
gelista om samlande på Institutet för språk och folkmin

i
En inledning

Susanne Nylund Skog

Aspekter på samlande som kulturella, 
samhälleliga och vetenskapliga
processer

SUSANNE NYLUND SKOG, 

docent i etnologi, presenteras mer 

utförligt vid sin artikel.
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nens hemsida, finns det de som till exem
pel samlar på skidmaskotar, minikaffe  
koppar, postorderkataloger, halmhattar, 
pelargoner, kassaböcker, smurfar, maj
blommor och sockerskålar (DFU 40305). 
Till de vanligare samlarobjekten hör fri
märken, kapsyler, böcker, dockor, antika 
möbler, lås, gevär och mynt, men allt f ler 
samlar på erfarenheter och upplevelser, 
till exempel resor och äventyr, sedda få
gelarter, f laddermöss eller f lygplan.

Att samla, sortera och spara saker är en 
aktivitet som finns i nästan alla kulturer. 
Samlande verkar vara en grundläggande 
mänsklig aktivitet. Trots att samlande of
tast utförs av en individ, är det en social 
och kulturell praktik. Genom att samla 
och organisera materialitet förhåller vi oss 
till det samhälle och de kulturella sam
manhang vi ingår i (Otto & Pedersen 
1998:83; Pearce 1999:33, 149). Samlande 
som praktik är dessutom nära samman
bundet med vetenskapernas framväxt, 
som i mångt och mycket handlar om olika 
former av samlande. Syftet med det på
gående forskningsprojektet Samlande, 
samlare, samlingar är att undersöka hur in
dividuellt samlande ingår i kulturella, 
samhälleliga och vetenskapliga processer. 
I detta nummer av Kulturella Perspektiv 
presenteras projektet i form av fyra artik
lar som tar sin utgångspunkt i olika löst 
avgränsade ”typer” av samlare; den syste
matiske, den passionerade, den extreme 
och den vetenskaplige samlaren.

Vanliga kriterier på vad som utgör en 
samling är att den innehåller f ler än en 
sak, att sakerna är relaterade på något sätt, 
samt att de arrangeras, organiseras och 
införskaffas på speciella sätt (Frost & 
 Steketee 2011:53). Samlingar kan sägas 
handla om att överföra information ge
nom att systematiskt arrangera objekt som 
tagits ur bruk och införliva dem i relatio

ner med andra objekt, klassificerade som 
tillhörande samma kategori eller serie 
(Schulz 2003:175). Paul van der Grijp 
sär skiljer föremål som skapats för att samla 
(t.ex. jultallrikar och hockeykort), föremål 
som ursprungligen var skapade för andra 
ändamål än samlande (t.ex. pistoler och 
lergökar), föremål från naturen (t.ex. 
snäckskal och stenar), samt ogripbara 
 objekt som egentligen inte är privata ägo
delar eller föremål (t.ex. resor och konsert
erfarenheter) (van der Grijp 2006:76).

Att samla definieras som en process då 
man aktivt, selektivt och känslomässigt 
skaffar och äger saker (oftast tagna ur var
dagligt bruk) och som uppfattas som delar 
av en serie icke identiska saker eller erfa
renheter (Rogan 1996a:23). Den seriella 
samlarprincipen, som idag anses definiera 
samlande, slog igenom under upplys
ningstiden och blev helt dominerande un
der sista delen av artonhundratalet, bland 
annat som en följd av intresset för den 
evolutionistiska naturvetenskapen (Pearce 
1999:122 ff). Vetenskapligt forskande in
riktat på att beundra och glorifiera ska
pelsen ersattes vid denna tid av den nya 
vetenskapen med kataloger, innehållsför
teckningar och bibliotek (Schulz 2003: 
186). I motsats till äldre kuriosasamlingar 
placerades objekten i logiska samman
hang, i serier och ordningar. Nu blev kun
skapen att urskilja och välja viktig. Orga
niserat material var lika med kunskap och 
kunskap lika med organiserat material 
(Pearce 1999:139).

Under framväxten av moderniteten och 
med industrialismens genombrott blev 
samlande alltmer utbrett vilket kanske 
manifesterades allra tydligaste i skapandet 
av museerna. Tiden från 1850talet, med 
startpunkt i The Great Exhibition 1851 i 
London, och fram till 1950talet har av 
f lera forskare karaktäriserats som samlan
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dets tid (CassellPihl 2006:250; Otto & 
Pedersen 1998:83; Pearce 1999:132, 135). 
Inledningsvis var det främst en borgerlig 
aktivitet och välbeställda personer inledde 
samlingar och skapade privata museer i 
hemmen (Rogan 1996a:31). I Sverige bil
dade Arthur Hazelius samlingar av före
mål från nordisk folkkultur grunden för 
Skansen och Nordiska museet. Inspirerad 
av Hazelius skapade Wilhelmina von 
Hallwyll en komplett samling av sitt hög
reståndshem. Samlandet blev ett sätt att 
manifestera sig i en föränderlig tid och 
samlare som Wilhelmina von Hallwyll 
och Artur Hazelius framstod i omvärl
dens ögon som välgörare, eftersom de 
samlade och sparade det som höll på att 
gå förlorat (CasselPihl 2006:125–127).

Susan Pearce, som skrivit f lera böcker 
om samlingar och samlande, menar att 
samlande är allmänmänskligt och alltför 
komplext, för att hanteras sammanfat
tande med hjälp av definitioner (Pearce 
2003:159). Dock finns det återkommande 
karaktäristik för samlande (Belk 2003: 
318–320). Ett sådant är att samlandet ofta 
startar oavsiktligt och att samlingar där
för kan upptäckas i efterhand av sina 
ägare. Det kan vara en gåva som triggar 
igång samlandet eller ett speciellt intresse 
för en tidsperiod, en person eller ett feno
men som skapar grunden till en samling. 
Ett annat är att många upplever samlande 
som vanebildande och beroendeframkal
lande. Detta får vi exempel på i Tove Fjells 
artikel om ”den extreme samlaren” i detta 
nummer, och som framgår av Charlotte 
Hagströms artikel bygger det samlande 
som legitimeras och definieras som sam
lande, och inte som patologiskt, alltid på 
någon form av urvalsprincip eller system. 
När det gäller lergökarna handlar det, 
som nämnts, om de ska gå att blåsa i, vil
ket ju är det kriterium som gör tuppen 

problematisk. Ett annat karaktäristiskt 
drag är att samlingar fungerar som för
längningar av jaget (Belk 2003:318–320). 
Det här temat berörs i samtliga artiklar i 
detta nummer, men blir speciellt tydligt i 
Lena MaranderEklunds och Johan Berg
mans diskussion om en man som samlar 
på Elvisrelaterade saker. Jag har visser
ligen svårt att se min samling av lergökar 
som en förlängning av mitt jag, men er
känner villigt att de utgör materiella och 
estetiska länkar till min älskade farmor 
och att jag tycker mycket om dem (även 
tuppen). Jag har dessutom svårt att före
ställa mig att en samling av pistoler eller 
frimärken skulle kunna fylla lergökarnas 
plats och på så vis säger samlingen säkert 
något om mig.

Bjarne Rogan skriver att föremålen i en 
samling ingår i en speciell relation med 
samlaren, där samlarens status som expert 
eller specialist ger tingen status och värde 
genom att inlemmas i samlingar, samti
digt som samlarens status också höjs i takt 
med att samlingen utökas (Rogan 1996a: 
29). Samlingen formar samlaren och sam
laren samlingen i en kontinuerlig dialek
tik (Ekström 2007:228). Detta ser vi tyd
liga exempel på i Charlotte Hagströms 
artikel om ”den systematiske samlaren” 
och är säkert ett skäl till att tuppen så säl
lan får komma fram ur skokartongen. Ef
tersom vi etablerar relationer till våra 
samlingar innebär det ofta en personlig 
förlust och saknad att förlora sin samling 
eller delar av den (Frost & Steketee 
2011:55). Som Tove Fjell visar i artikeln 
om ”den extreme samlaren” är det mycket 
svårt, och rent av omöjligt, för vissa perso
ner att avsluta eller att skiljas från sin 
samling.

Ett annat drag, som Belk listar, är att 
samlare ofta har planer kring vad som ska 
hända med deras samlingar när de är döda 
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(Belk 2003:318–320). Många samlare 
med värdefulla samlingar önskar att de 
ska tas om hand av museer eller arkiv och 
viktigt för många är att samlingarna inte 
splittras utan behålls intakta. Så var till 
exempel fallet med Karl Gösta Gilstrings 
samling som jag skriver om i detta num
mer. När det gäller lergökarna vet jag inte 
om farmor hade några planer för dem. Att 
samlingen blev min föll sig naturligt ef
tersom jag alltid visat samlingen stort in
tresse och dessutom föddes på min far
mors sextioårsdag.

Ytterligare ett karaktäristiskt drag för 
samlande har att göra med att begäret och 
rädslan för att avsluta en samling lever 
paral lellt (Belk 2003:318–320). Många 
samlare betonar också jaktens och sökan
dets betydelse. De menar att tillfredsstäl
lelsen med att samla handlar mycket om 
att leta efter delar som kan fylla hålen och 
saknaden. Samma personer vittnar lika 
ofta om den känsla av tomhet som en 
komplett samling ger och som gör att de, 
precis som jag och de Charlotte Hag
ströms intervjuat, har f lera samlingar pa
rallellt.

Det sista karaktäristiska draget på sam
lande är att det ofta legitimeras som konst 
eller som vetenskap. Russell Belk menar 
att distinktionen mellan konst och veten
skap sammanfaller med två ”rena” former 
av samlare (Belk 2003:320). Den ena av 
dessa samlare använder känslomässiga 
och estetiska kriterier för att skapa sam
lingar. I Lena MaranderEklunds och Jo
han Bergmans artikel om ”den passione
rade samlaren” får läsaren exempel på 
denna form av samlande. Forskning har 
föga förvånande visat att samlande inte 
bara är klassmässigt, utan även könsmäs
sigt ordnat (Rogan 1996b). Så brukar till 
exempel kvinnors samlande karaktäriseras 
som känslomässigt, relationellt och este

tiskt, vilket inte minst blir synligt i omde
batterade termer som ”tjejsamlande” och 
”tantsamlande”. Förmodligen är det heller 
ingen slump, att de personer som skildras 
i den teveserie om överdrivet samlande 
som Fjell analyserar i detta nummer, i hu
vudsak utgörs av kvinnor, som verkar leva 
under knappa omständigheter.

Den andra typen av samlare använder 
kognitiva kriterier för att välja ting som 
adderas till en serie och hjälper till att för
bättra kunskapen, snarare än skönheten i 
samlingen. Belk menar att detta är två 
sätt för samlare att legitimera sina sam
lingar. När en samling av andra betraktas 
som värdefull legitimeras aktiviteten och 
den ges ett ädelt syfte, till exempel att den 
genererar kunskap, bevarar ömtålig konst 
eller skapar historia (Belk 2003:320). I 
min artikel om ”den vetenskaplige samla
ren” får vi ta del av en sådan process där 
samlandet motiveras av att det bevarar 
och skapar historia.

I artiklarna i detta nummer framgår 
den nära kopplingen samlande har med 
olika former av ordnande, kategorisering, 
systematik och med vetenskapligt arbete. 
På så vis riktas uppmärksamheten mot det 
faktum att vi, när vi granskar och analy
serar samlande och samlare, också grans
kar oss själva och de kulturella praktiker 
vi är delaktiga i. De urval vi gör, de rikt
ningar vi tar och det vi inte ser, är be
roende av det betydelsesystem och kun
skapsideal som styr våra (vetenskapliga) 
insamlingsprocesser, det vill säga hur och 
vad vi samlar på.
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Summary

Collecting, Collectors, Collections
An Introduction
(Aspekter på samlande som kulturella, samhälleliga
och vetenskapliga processer
En inledning)

The focus of this text is on themes and character
istics of collections and collecting activities. It also 
serves as an introduction to the research project 
Collecting, Collectors, Collections, in which indi
vidual collecting is explored in relation to cultural, 
societal and scientific processes. The aims of the 
text is to present the framework for the four arti
cles in this issue of Kulturella Perspektiv, where 
each of the articles concentrate on one of four 
loosely defined types of collectors; the systematic, 
the passionate, the extreme and the scientific col
lector.

Keywords: collection, collecting, collector.



ör ett par år sedan frågade jag några vänner och 
kollegor om de samlar på något. Det visade sig att 
nästan alla gjorde det. Samlingarna var av mycket 
olika slag och inriktade på allt från mynt, tvålar 
och torkad paprika till lödkolvar, björktavlor och 

Pink Floyd-skivor. Vissa var omfattande, andra små och 
oansenliga. En del tillfördes kontinuerligt nya delar, 
andra växte sporadiskt och mer eller mindre av en 
slump.

Samlande är, som Kevin M. Moist och David Banash 
konstaterar, hopflätat med de sätt på vilka vi skapar kul-
turell mening och återfinns också i nästan alla männi-
skors personliga historia (Moist & Banash 2013:ix). 
Men oavsett vad mina bekanta samlade på och hur de 
gjorde det så fanns det en tanke kring vad som kunde 
ingå och vad som inte kunde det, på samma sätt som 
med den lergöksamling Susanne Nylund Skog beskriver 
i inledningen till detta nummer. Själva förutsättningen 
för en samling är att det finns ett system och ett urval 
som det bygger på. Utan någon form av kategorisering 
och systematisering är det ingen samling. För många 
samlare är också klassificerandet och ordnandet en vä-
sentlig del av själva samlandet. Men hur och varför gör 
de som de gör? I denna artikel vill jag problematisera 
systematiserande och kategoriserande i samband med 
samlande.

Materialet består dels av intervjuer med två samlare, 
dels frågelistsvar. Intervjuerna gjordes 2013 och 2014 
med två äldre män som jag här kallar Thomas och Erik 
och som jag kom i kontakt med då jag arbetade vid Folk-
livsarkivet. Båda har samlat sedan de var barn, på f lera 
olika saker och under livets gång byggt upp, men också 
gjort sig av med, stora samlingar. Frågelistan ”Collecting 
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things” skickades ut av the Mass Obser-
vation Archive, University of Sussex, vå-
ren 2000 och resulterade i 218 svar om 
sammanlagt 437 sidor varav jag tagit del 
av ungefär en tredjedel.1 Eftersom de inte 
är digitaliserade måste de läsas på plats. 
Då jag besökte arkivet under en dag i slu-
tet av 2015 gick jag igenom så många som 
möjligt och antecknade och fotograferade 
av delar av dem (Rivano-Eckerdal & 
Hag ström 2017).2 Såväl intervjuerna som 
frågelistsvaren är tänkta att utgöra en del 
av materialet i ett projekt kring samlande. 
Detta befinner sig ännu dock huvudsakli-
gen på planeringsstadiet.

Struktur och systematik

”To classify is human” slår Geoffrey C. 
Bowker och Susan Leigh Star fast och 
exem plifierar med hur vi sorterar smutsig 
disk från ren, vittvätt från kulörtvätt och 
viktig e-post från spam (Bowker & Star 
2000:1 f). Sorterandet sker ofta omedve-
tet och vi tänker sällan på hur de tillsynes 
mer eller mindre självklara kategorise-
ringar vi deltar i ingår i större samman-
hang. Vissa av dem kan synas förhållan-
devis oviktiga, som om varuhuset har 
särskilda sektioner för hund- respektive 
kattmat eller om de bägge sorteras in un-
der djurmat. Andra har däremot livsav-
görande följder. Ett sådant exempel är 
klassificeringen av homosexualitet som 
psykisk sjukdom, vilken i Sverige inte 
ändrades förrän 1979. Hur något klassi-
ficeras får därmed alltid konsekvenser. 
Samtidigt är det inte möjligt att inte sor-
tera, ordna och systematisera. Utan något 
slags system blir det kaos. ”Ordning och 
reda är kulturens ekonomi” skriver Billy 
Ehn och Orvar Löfgren och fortsätter: 
”Genom att lära oss var saker och ting hör 

hemma, att placera dem på rätt plats och i 
rätt tid, kan vi effektivt orientera oss i var-
dagen” (Ehn & Löfgren 2001:47). Där-
med framstår de ordningar som, i våra 
ögon, är annorlunda som märkliga och 
svårbegripliga. Den klassificering av djur 
i det fiktiva verket ”Celestial Emporium 
of Benevolent Knowledge” som författa-
ren Jorge Luis Borges beskriver ter sig 
därför mycket märklig: djuren delas in i 
kategorier som Sådana som hör till kejsa-
ren, Spädgrisar, Tecknade med en mycket 
fin kamelhårspensel, och så vidare (Bor-
ges 1973). Vilken som framstår som den 
”rätta” och ”naturliga” ordningen är alltså 
inte naturligt given utan kulturellt formad 
(jfr Lévi-Strauss 1971).

Ordningar och system kan också för-
ändras över tid. Klassificeringar som 
framstod som oproblematiska i en tid, och 
de ord som användes för dem, kan i en an-
nan upplevas som såväl svårbegripliga som 
kränkande. Ordningarna kan också bli 
omöjliga att använda för att de är alltför 
begränsande eller saknar utrymme för det 
som ska klassificeras. Ett exempel är den 
realkatalog som Folklivsarkivet i Lund 
tidi gare använde. Denna började utarbe-
tas på 1930-talet och nya uppgifter inför-
des fram till början av 1960-talet. Under 
en av sammanlagt 19 huvudrubriker finns 
”Samfärdsel och handel” med underrubri-
ken ”Samfärdsel”. Under denna finns 11 
olika rubriker varav nummer 7 heter 
”Tele graf, telefon, radio”. Någon särskild 
 rubrik där uppteckningar som gäller tv 
kan inordnas finns inte. Det var i slutet av 
1950-talet som tv kom till Sverige och 
real katalogen var då alltså inte bara i bruk 
utan nya uppgifter infördes fortfarande. 
Den hade dock börjat framstå som allt 
mer svårhanterlig. Att utöka rubriken med 
ordet ”television” för att den skulle rymma 
också material rörande detta nya media 
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hade förvisso varit möjligt men så skedde 
inte.

Liksom arkiven och museerna katego-
riserar och ordnar sina samlingar gör 
samlare det. För att samlingen över huvud 
taget ska kunna betraktas som en sådan, 
och inte bara ett hopplock eller virrvarr av 
föremål, måste den ordnas. Det måste fin-
nas en överordnad kategori inom vilken 
föremålen kan definieras. Inom denna 
skapas i sin tur ofta underkategorier (Da-
net & Katriel 1994:225). Samlandets 
främsta princip, menar Nicholas Humph-
rey, är att föremål som ingår i samlingen 
ska kunna placeras i en klart avgränsad 
kategori: det finns ingen plats för ciga-
rettkort i en frimärkssamling, eller snus-
dosor i en samling av fingerborgar, oav- 
sett hur unika och värdefulla de än är 
(Humphrey 1984:144). Varje kategorise-
ring innebär alltså att samtidigt som nå-

got placeras i en kategori utesluts det från 
en annan. Handlar det om en frimärks-
samling blir följderna kanske inte så all-
varliga oavsett hur man gör. Men i ett 
större perspektiv kan valet få enorm bety-
delse, som Geoffrey C. Bowker & Susan 
Leigh Star (1999) visar i sina undersök-
ningar av sjukdomsklassificeringens in-
verkan på tuberkulospatienters liv respek-
tive konsekvenserna av klassificeringen av 
människor i olika raser och den åtföljande 
segregeringen under apartheidsystemet.

Men alla samlare använder inte samma 
kategorier när de ordnar sina samlingar. 
En samling av till exempel vykort kan 
ordnas utifrån motiv, ålder eller ursprung 
eller något helt annat (jfr Rogan 2005). 
Vilken ordning som är den ”rätta” kan 
bara samlaren själv avgöra. Det är också 
möjligt att denna med tiden upplever att 
ordningen av något skäl måste ändras, 
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kanske för att de kategorier som ursprung-
ligen användes, likt rubrikerna i Folklivs-
arkivets realregister, inte längre rymmer 
innehållet.

Men hur samlaren än bestämmer sig 
för att systematisera sin samling handlar 
det om att förhålla sig till likheter och 
skillnader. Att koppla ihop föremål för att 
de är likadana innebär samtidigt att un-
derstryka deras olikheter, skriver Susan 
Stewart (1993:155). Förkärleken för att 
söka efter objekt som är lika-men-annor-
lunda är, menar Brenda Danet och Tamar 
Katriel, grundläggande för samlande och 
understryker dess betydelse genom att 
kalla det ”the Prinicple of No-Two-Alike” 
(Danet & Katriel 1994:227). Föremålen 
blir betraktade som lika eftersom samla-
ren uppfattar dem som hörande till samma 
språkliga eller kulturella katgeori. Som 
exempel tar de frimärken från Finland, 
afrikanska masker och Coca-Cola-attiral-
jer. Oavsett vilken typ av samling det rör 
sig om framstår samtidigt varje enskilt 
före mål för samlaren som annorlunda än 
de andra.

Åsnor och science fiction

Bland de som besvarat frågelistan Collect-
ing things från Mass Observation Ar-
chives (2000) finns många olika slags 
samlare. Många av meddelarna berättar i 
sina svar att de har samlat sedan de var 
barn. En person skriver att hon alltid har 
samlat på saker. Det började med tomma 
flaskor och eftersom hennes gudmor sålde 
produkter för Avon var hon en utmärkt 
källa (H2870). Barndomens samlingar 
är idag ofta borta men lever inte sällan i 
minnet. En man som tidigare samlat fri-
märken minns samlingen väl och skriver 
att eftersom han var science fiction-fan 

var rymdteman favoriter. Han hade ett 
par minnesfrimärken från det sovjetiska 
rymdprogrammet som återgav kosmonau-
ternas bedrifter med närmast religiös in-
tensitet. Han tröttnade med tiden på fri-
märkena, som lämnades till en välgören - 
hetsinsamling, men konstaterar att: ”The 
sight of vapour trails against a dawn sky 
still brings a lump in my throat and makes 
me think of Gagarin” (C2722).

Flera samlare beskriver hur olika med-
lemmar i familjen eller hushållet samlar 
på olika saker. Men samlandet kan också 
vara ett gemensamt projekt tillsammans 
med partnern. En pensionerad man skri-
ver att under sitt 46-åriga äktenskap har 
han och hans fru delat ett intresse för att 
köpa små antikviteter. Det handlar om 
mindre föremål eftersom köpen var tvung - 
na att anpassas till en inkomst. Under 
semes teresor i landet besöker de små och 
stora antikmässor och hittar de något de 
anser vara ett fynd, och som framför allt 
är litet i storlek, köper de det (K1380).

För vissa handlar samlandet om att 
fylla luckor och försöka få en så komplett 
samling som möjligt. En person berättar 
om hur hans far ärvde en stor samling 
 science fiction-tidningar från 1930-talet 
och framåt. Pappan har fortsatt lägga till 
exemplar och har nu på vinden nästan 
kompletta upplagor av astounding stories 
och Unknown Worlds. Ibland tänker jag, 
skriver sonen, att hans samling borde för-
varas på nationalbiblioteket (C2722). För 
andra handlar det om att ha så många 
olika varianter som möjligt av en och 
samma sak. En kvinna berättar om sin 
mamma som samlar på åsnor och konsta-
terar att bortsett från en riktig levande 
åsna har hon täckt in i princip alla former 
och material: gosedjur, porslin, målningar, 
glas, broscher, blomkrukor, träsnideri, 
metall. Medan hon räknar upp dem kom-
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mer hon dock på att mamman saknar en 
sort: hon har ingen upplåsbar åsna. En så-
dan ska dottern hålla utkik efter (D156). 

Att visa upp samlingen för andra är 
viktigt för en del. En kvinna skriver om 
hur hon tidigare samlade på dinosaurier. I 
matrummet byggde hon med hjälp av 
pappakartonger upp ett landskap med 
kullar och klippor och en damm för sina 
ichtyosaurusar. Barn som kom på besök 
blev fascinerade. Dinosaurierna är nu 
borta och i dess ställe har hon speldosor 
som hon ärvt av en moster och som hon 
har placerat ut på en träbricka (C1713). 
En annan person samlar på saker som är 
kopplade till Edd the Duck, en hand-
docka i form av en anka med grön mo-
hikanfrisyr känd från brittisk TV, och 
planerar att skapa en webbsida ägnad åt 
honom (B2832).

Sortering och kategorisering

Litteraturen kring vad som driver samlare 
att samla och hur samlande kan förstås ur 
olika aspekter är omfattande. Förklaring-
arna är många och olika och handlar om 
allt från nostalgi och längtan efter sam-
manhang till strävan efter en känsla av 
helhet och perfektion. Så skriver till ex-
empel Russel W. Belk och Melanie Wal-
lendorf att fullbordandet av en samling på 
ett sätt fullbordar individen: ”In striving 
for a perfection in a collection, the collec-
tor also strives for an ideal self ” (1994:240). 
Huruvida detta stämmer eller inte kan 
diskuteras. Men vad som oftast saknas i 
diskussionerna kring samlare och sam-
lande, och i försöken att förklara varför de 
håller på som de gör, är den glädje och 
tillfredställelse som många samlare ger 
uttryck för. Vilken del som är roligast 
skiljer sig dock åt mellan samlare. Där 

 någon ser jakten på nya föremål att inklu-
dera i samlingen som det centrala ser 
andra systematiserandet som det väsent-
liga. För de senare står sorterandet och 
funderandet över sammanhang i centrum. 
Nicholas Humphrey (1984) menar att 
före målen genom det sätt de klassificeras 
på ”rimmar” på varandra och tar en fri-
märkssamling som exempel. Frimärken 
kan, menar han, ses som en slags konst-
gjorda blommor. De är, med en struktu-
ralistisk terminologi, indelade i ”arter” 
vars särdrag är dess ursprungsland. Inom 
varje art finns en mängd variationer. Fri-
märkssamlaren klassificerar dem och ar-
rangerar dem i ett album med en sida för 
respektive art. Frimärkena på varje sida 
”rimmar” med varandra och kontrasterar 
med dem på andra sidor (Humphrey 
1984:132).

I hans exempel får ”de olika ländernas 
arter” en egen sida men detta är bara ett 
av f lera möjliga sätt att sortera och ordna 
en frimärkssamling. Att bestämma vad 
som ska kopplas ihop med vad, och hur 
och varför det ska göras på det sättet, är 
för många samlare ytterst lustfyllt. Att 
pröva ordningar, upprätta och kanske för-
kasta kategorier, sortera och systematisera 
föremål på olika sätt är det som driver 
dem. Ett exempel på detta är ett svar på 
frågelistan skrivet av en kvinna född i 
början av 1930-talet som berättar om den 
samling av bomullstråd hon hade som 
barn. Vi var svältfödda på färg under kri-
get, skriver hon, och jag börjde samla på 
bomullstråd i olika nyanser. En släkting 
hade en sybehörsaffär dit hon brukade gå 
varje lördag och köpa två rullar tråd i 
klarblått, grönt och gult, rosa och purpur 
men aldrig i brunt eller svart eller grått 
 eller vinrött. Att sortera och omsortera 
samlingen blev ett sätt att hantera den grå 
och färglösa vardagen. Trådrullarna var 
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inte till för att användas utan för att be-
skådas. Jag sorterade dem i olika färgkom-
binationer, skriver hon, och njöt av dem 
(B1898).

Att det är kul att sortera och systemati-
sera framkommer i många svar. En person 
skriver att hon ibland tänker att hon skulle 
vilja ha ett helt tomt rum men vet sam-
tidigt att hon aldrig skulle kunna göra sig 
av med alla sakerna eftersom hon tycker 
alltför mycket om att sortera och arran-
gera dem (H2870). Att samla och klassi-
ficera föremål och upplevelser är en källa 
till glädje för både barn och vuxna påpe-
kar Brenda Danet och Tamar Katriel och 
citerar en dikt skriven av en 9-årig sudd-
gummisamlare:

I collect erasers
All kinds of kinds
All kinds of colors
I have lots of erasers,
Each one is different:
One is round and one is square,
One is purple and one is pink
I have many erasers and each one is different

(Danet & Katriel 1994:228)

Ordning och reda

En person samlar på prydnadskatter som 
hon har i ett glasskabinett. Barnbarnen 
får ibland hjälpa till att damma dem och 
då berättar hon historien bakom varje 
katt, något som de verkar uppskatta. Be-
rättelserna finns dock inte nedskrivna och 
hon poängterar med eftertryck att nej, nå-
got register över dem för hon verkligen 
inte! (D1685). Men det är det många 
andra som gör, både för sin egen och de 
anhörigas skull. En av dem är mannen 
som tillsammans med sin fru samlar på 
antikviteter. Han beskriver hur de för re-
gister över var och när de skaffat respek-
tive föremål tillsammans med uppgifter 

om vad det kostade. På så sätt kommer 
deras barn och barnbarn, när de själva en 
dag är borta, att veta att sakerna de sett 
hela sitt liv har ett visst värde och kan be-
hålla de som de tycker om (K1380).

På ett liknande sätt resonerar Thomas, 
en av de två samlare som jag intervjuat: 
”Det finns på datorn allting, vad jag har 
gett och vad det kostar. Så när jag dör så 
kan barnen bara gå in i datorn och sortera 
ut allting”. På frågan om han inte vill att 
samlingen ska sparas svarar han att ”Det 
kan man aldrig vilja. Det får barnen av-
göra” (intervju 1). Erik, den andre sam-
laren, har också ordnat sina samlingar. I 
hans fall är det dock framför allt för sin 
egen skull som han har gjort det: ”Man 
måste systematisera, annars vet man inte 
vad man har. Då köper man dubbelt”. 
Han samlar bland annat på böcker och 
förklarar sitt system:

Jag har ett register över alla böcker. Alla böcker 
har ett nummer enligt mitt eget [system]. SK är 
Skåne och H är historia. Det finns inte upplagt 
i datorn utan det är en tjock bok där jag för in 
dem. Det är en sån här tjock A4 [måttar med 
händerna] och den är nästan full vid det här 
 laget (intervju 2).

Både Thomas och Erik har under årens 
lopp byggt upp olika samlingar. Vissa av 
samlingarna har varit mycket omfattande 
och mer eller mindre världsunika, andra 
mindre men likväl ansenliga. Idag samlar 
de fortfarande men i mindre omfattning. 
De har specialiserat sig på ett par områ-
den vardera och är båda mycket kunniga 
inom dessa. Erik lyfter fram samlarför-
bundet Nordstjärnans motto som är 
”samla, lära, veta”. Men, tycker han, ”Det 
är ju bara det att en hel del av dem samlar 
och lär men ger fanken i att tala om för 
andra. Och det har jag aldrig gillat” (in-
tervju 2). Själv publicerar han sig, liksom 
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Thomas, i olika tidskrifter, håller föredrag 
och kontaktas av andra samlare som vill 
ha deras synpunkter på olika frågor.

Thomas anlitas också för att värdera 
samlingar av olika slag. I samband med 
detta träffar han ibland på samlare som 
inte alls är strukturerade: ”Det tog mig 
två år att reda ut det där hemmet. Ingen 
struktur alls, allt inkastat på varandra [. . .] 
Det är folk som . . . de har ingen struktur, 
de vet inte så mycket om det men de gillar 
grejerna på något sätt” (intervju 1). Andra 
har tvärtom mycket utarbetade system 
och kategorier men av ett slag som inte ter 
sig begripligt för någon annan. Han be-
rättar om en sådan samlare:

Ja, han var systematiker. Led säkert av ett antal 
bokstavskombinationer, som kanske jag också 
lider av, men jag är mer strukturerad. Han skrev 
tjocka pärmar med vilken musik man ska lyssna 
på när man åker järnväg mellan Kiruna och 
Luleå. Vilken musik som passar på den sträckan 
(intervju 1).

En samling, även om den är systematisk 
och ordnad, kan framstå som både obe-
griplig och problematisk för omgivningen. 
Det gäller även med avseende på samlaren 
själv: var gränsen går mellan när mycket 
blir för mycket, eller när kunskapen om 
ett ämne blir så nördig och detaljrik att 
den ter sig konstig, kan vara svår att de-
finiera. Olika personer har olika uppfatt-
ningar och det någon menar gränsar till 
besatthet ser en annan som ett uttryck för 
ett stor intresse (jfr Hagström 2006:71). 
En del samlare reflekterar kring detta och 
är medvetna om att de i andras ögon kan 
framstå som märkliga. En av dem som 
besvarat frågelistan skriver att nog kan det 
tyckas meningslöst med en hylla full av 
prydnadsdjur, ett rum fullt av nallar, ett 
skjul fullt av gamla bilar. Det är inte till 
nytta för någon – men samtidigt är det en 
källa till stort nöje (K310).

Uppsamling

Samlande kan studeras ur många olika 
aspekter och med olika syften. Faktorer 
som kön eller klass kan tas som utgångs-
punkt. Ekonomiska omständigheter eller 
materiella förutsättningar kan vara i cen-
trum. Frågor om identitet och om kultu-
rella, sociala eller psykologiska drivkrafter 
kan stå i fokus. Men oavsett infallsvinkel 
och perspektiv är det viktigt att inte bortse 
från att samlandet också, och för väldigt 
många, framförallt handlar om glädje och 
lust. Thomas har samlat under hela sitt liv 
och han, liksom många andra samlare, 
menar att det inte spelar någon roll vad 
man samlar på så länge man är intresserad 
av det: ”annars är det meningslöst. Både 
ur ekonomisk och intellektuell synpunkt. 
Det finns ingen anledning”. Den ekono-
miska aspekten ska man alltid bortse från, 
anser han: ”Man ska inte samla på nån-
ting om man inte av en händelse råkar 
tycka det är kul” (intervju 1). Detta åter-
kommer i många andra sammanhang som 
rör samlare och samlande. Att det också 
kan finnas en finansiell aspekt är något 
som gärna tonas ner. Samlande betraktas, 
i enlighet med Danet & Katriel, som en 
frivillig aktivitet som man ägnar sig åt för 
dess egen skull. Där är invidividen fri att 
utveckla sin egen symboliska värld, bort - 
om vardagslivet med sina begränsningar, 
skyldigheter och förpliktelser (Danet & 
Katriel 1994:222).

I denna artikel har jag diskuterat sam-
lande med fokus på systematisering och 
kategorisering. En förutsättning för att en 
samling över huvud taget ska vara en sam-
ling är att den grundas på någon form av 
urval och system. Saknas detta är den bara 
ett virrvarr av saker, ett gytter av prylar. 
Den som samlar utan struktur framstår, 
både i litteraturen och i det material i form 
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av intervjuer och frågelistsvar som jag här 
har utgått ifrån, som en ”hoarder” (jfr 
Fjell i detta nummer). Även om denna 
själv kanske anser att det finns ett system 
saknas det i omgivningens ögon.

En del av samlandet, som många fin-
ner stort nöje i och ägnar stor tid åt, hand-
lar om att ordna och strukturera sam-
lingen. Jag citerade tidigare Geoffrey C. 
Bowker och Susan Leigh Star som menar 
att: ”To classify is human” (Bowker & 
Star 2000:1 f ). Men hur saker och ting 
klassificeras är inte självklart. Där någon 
utgår från bokstavsordning väljer en an-
nan att utgå från färger, en tredje från ur-
sprung och en fjärde från material. Valen 
är dock inte helt godtyckliga. De styrs av 
den kulturella kontext samlaren rör sig i 
och de kategorier som där framstår som 
möjliga. Att placera något i en kategori 
innebär också att utesluta den från en an-
nan. Samlaren måste kunna kommunicera 
ordningen på ett sådant sätt att andra för-
står och godtar den.

Att skapa struktur och ordning är be-
tydelsefullt. Det kan handla om att upp-
rätta register över när olika föremål inför-
skaffades och vad de kostade, att arrangera 
dem i glaskabinett eller album, att sortera 
och gruppera. Nicholas Humphrey, som i 
sin forskning inom experimentell psyko-
logi arbetat med olika aspekter av det 
mänskliga medvetandet, menar att för 
samlare är det oftast och huvudsakligen 
inte den materiella tillfredsställelsen som 
driver dem. Det gäller oavsett om det är 
föremål eller observationer av något, som 
fåglar eller tåg, som de samlar på. Den 
glädje och förnöjelse samlandet ger dem 
är kopplad till den tillfredsställelse som 
människan upplever genom att klassifi-
cera sin omgivning: att göra jämförelser, 
upptäcka hur saker och ting är relaterade 
till varandra, och skapa ordning i världen 

(Humphrey 1984:145). Att systematisera 
är helt enkelt kul!

Noter

1 För en diskussion av möjligheter och begränsingar 
med att arbeta med frågelistmaterial som tillkom-
mit på initativ av någon annan, med ett annat 
syfte och i en annan tid, se Hagström & Sjöholm 
2017.

2 I am very greatful to the trustees of the Mass Ob-
servation Archive for this opportunity. For more 
information about the archive, the contributors 
and how the material can be used, see for example 
Scott 2009 and Sheridan, Street & Bloome 2000. 
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Sussex, våren 2000.

Intervjuer med två samlare genomförda 2103 och 
2014 (i författarens ägo).

Summary

to Create order
the systematic Collector
(att skapa ordning
Den systematiska samlaren)

For a collection to be considered as such, and not 
appear only as a clutter or jumble of things, it has 
to be based on some kind of selection and systema-
tisation. The research question of this article is 
how and why collectors structure, organize and ar-
range their collections. The research material con-
sists of answers to the directive “Collecting things”, 
presented by the Mass Observation Archive in 
2000, and interviews with two collectors. Accord-
ing to Bowker & Star (2000), to classify is human. 
However, how things are classified is not inherent 
or self-evident. Where some use alphabetical or-
der, others take colours as the starting point or ori-
gin. What is deemed as a possible structure of a 
collection is culturally inf luenced.

Keywords: collector, collection, systematisation, 
classification, structure, order.
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Jag förvarar Muminmuggar på vinden i lådor. Jag har Mumin-
muggar i kärlskåpet. Jag har en öppen hylla med 60 krokar där 
det hänger muggar på paradplats i köket. Jag har Muminmuggar 
på stugan (IF 2015/027:230).

itatet är ur ett svar på en frågelista som Johan 
Bergman sammanställde för sin masteruppsats 
i Nordisk folkloristik vid Åbo Akademi och 
som skickades ut av Kulturvetenskapliga arki-

vet Cultura. Frågelistan, som fokuserade på bruket och 
samlande av Muminmuggar, sammanställdes hösten 
2015. Den var webbaserad och bestod av tre frågor som 
kunde besvaras anonymt. Frågelistan gav upphov till ett 
väldigt stort intresse. Den lokala dagstidningen Åbo Un-
derrättelser skrev om undersökningen och artikeln, som 
också fanns tillgänglig på tidningens hemsida, delades 
733 gånger (Granback 2015). Johan Bergman fick över 
500 svar på sin frågelista, både från Finland och från 
Sverige och Norge. Muminmuggar var ett ämne som 
tydligt inspirerade många, främst kvinnor, att svara på 
enkäten. I citatet ovan har svararen, en kvinna i 40-års-
åldern, Muminmuggar överallt: på vinden, i kärlskåpet, 
på sommarstugan och synliga och i användning i köket. 
Hon är, menar vi, ett exempel på en passionerad sam-
lare.

I denna artikel kommer vi med utgångspunkt i tre 
exem pel diskutera vad som kännetecknar ett passionerat 
samlande med fokus på ordinära och vanliga föremål. 
Vanlighet kan förstås som det enkla, vardagliga och det 
bekanta och som säger mycket om människans relation 
till omvärlden (Ehn & Löfgren 2012). Det är alltså inte 
fråga om samlande av konst, antikviteter eller något som 
är svårt eller alltför dyrt att införskaffa. Den passio-
nerade samlaren ska här förstås som en typfigur med 
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stereotypa drag som sammanfattar och 
förenklar praktiken ifråga (jfr Strandén 
2010:282 ff). De tre exempel som vi stu-
derar är samlande av föremål knutna kring 
Elvis Presley, samlande av Muminmuggar 
och samlare och samlingar som presente-
ras i den brittiska tidskriften The simple 
things (2013–2015). Dessa exempel är väl-
digt olika och ska endast förstås som tre 
nedslag i temat. Analysen baseras på olika 
typer av material: en intervju med en man 
vars hem är fyllt med Elvis-föremål, frå-
gelistsvar och webb-diskussioner i sam-
band med nyhetsartiklar om samlande av 
Muminmuggar samt tidskriftsmaterial. 
Frågor som intresserar oss är hur männi-
skor berättar om sina samlingar och vad 
som kännetecknar samlandet. Artikeln är 
en första ansats i ämnet och ska inte ses 
som en uttömmande analys utan som en 
ingång i möjliga tolkningar.

Ett liv med Elvis

Det första exemplet utgörs av en hängiven 
samlare av Elvis-memorialer. Peter, som 
är född i början av 1950-talet, tog kontakt 
med Svenska Litteratursällskapets arkiv 
eftersom han, förutom att svara på den 
frågelista om tavlor och prydnadsföremål 
som sändes ut år 1997, även önskade att få 
berätta om och visa upp sin samling Elvis-
föremål. I fältdagboken skriver Carola 
Ekrem, som var den som genomförde en 
intervju med honom, att: ”Hela lokalen 
var tapetserad med Elvis bilder, även toa-
letten. Överallt fanns rader av Elvis-ski-
vor, filmer, mappar med urklipp om Elvis 
och Elvis böcker” (SLS 1951). I sitt fråge-
listsvar skriver Peter om hur han började 
samla på Elvis-föremål som ett förslag 
från sin bror. Han skriver om sin ungdom: 
”Mitt rum blev småningom en Elvis lya. 

Bilder av Elvis hemma hos ”Peter”. Foto: SLS/Janne rentola.
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Där jag sökte min trygghet i mitt liv” 
(ibid). Här finns således ett rumsligt, näs-
tan musealt inslag. Peter blev religiöst in-
tresserad, något som han konstaterar att 
även Elvis blev.

Peter noterar att han flyttade in i sitt 
första egna hem samma år som Elvis dog, 
1977. Också det att han är en samlare me-
nar Peter är överensstämmande med Elvis 
eftersom han enligt Peter ”sparade på allt”. 
Jämförelsen med Elvis i detta fall kan 
 sägas berättiga hans samlande. I intervjun 
framkommer hur Peter identifierar sig 
med Elvis eftersom hans liv bestått av lik-
nande milstolpar som de i Elvis’ liv, såsom 
militärtjänstgöring, bröllop, sjukdom och 
religiös omvändelse: ”Allt påminner om 
honom. [. . .] Det [mitt liv] går i klang 
med hans hela tiden.”(SLS 1998:63). Det 
gör också att intresset för samlingen och 
samlandet kan ses som en förlängning 

av jaget; som ett identitetsuttryck (Belk 
2001:318–320). Det kan också tolkas som 
en form av engagemang som innebär att 
man är fängslad, hängiven, absorberad 
och inblandad.

Att vara engagerad, i detta fall i Elvis, 
innebär ett affektivt tillstånd som kan 
 sägas utgöra en ingrediens i fandom. Fans 
är personer som investerar tid men också 
pengar på något specifikt som är av bety-
delse för dem. En fan och en nörd upp-
visar liknande drag som i detta fall upp-
fattas som något positivt (speciellt när det 
gäller män) (Larsen & Rubernis 2012: 
9–10). John Fiske använder begreppet se-
miotisk produktivitet och avser med det 
gränssnittet mellan skapade kulturella 
 varor och fansens vardagsliv. Det handlar 
om symboliskt laddade föremål som är 
centrala i meningsskapandet för dem 
(Fiske 2001:37).

Bilder av Elvis hemma hos ”Peter”. Foto: SLS/Janne rentola.
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I intervjun talar Peter om samlarens 
principer gällande tillväxten av samlingen: 
”Jag är ständigt på jakt”, ”Varje resa så har 
jag bara ett i huvudet ’var hittar jag El-
vis’”. Han berättar vidare om hur han 
köpte memorabilier som ett sätt att öka 
samlingen:

Du har tre utgångspunkter – höra, tänka, tala. 
Man måste alltid höra noga på, man ska alltid 
tänka på vad man ska göra, hur man ska sköta 
det [samlandet] och [. . .] fråga, fråga, fråga. 
Man behöver inte vara blyg. Det är en samlares 
största idé att fråga på, ”har ni, har ni”. Och sen 
två saker som man måste komma ihåg – man 
ska aldrig fråga ”vad kostar det” utan man ska 
fråga ”vad har ni”. Alltså det är en samlares 
principer (SLS 1998:63).

Peters Elvis-samling är således additiv 
och kännetecknas av tillväxt. Orsaker till 
samlande kan förklaras på många sätt. 
Enligt Russell Belk kan det sägas höra till 
människans natur, det vill säga ges en 
biologisk förklaring, eller så är det fråga 
om en ekonomisk investering, men också 
att det många gånger är glädjen att samla 
som är en orsak (Belk 2001). Jakob Löf-
gren menar i en artikel om fans och eko-
nomiskt utbyte att fans kan använda till 
och med ganska stora summor pengar på 
att köpa attiraljer eller memorabilier (Löf-
gren 2015:9). Den ekonomiska aspekten i 
fandom kan ses som ett slags affektiv eko-
nomi, det vill säga hur konsumentens val 
av produkter baseras på emotionella inci-
tament (jfr Jenkins 2006:62).

Andra orsaker till samlande är att det 
är något som går över styr och är maniskt 
eller att det är fråga om en räddningspro-
cess av något som annars försvinner (Belk 
2001). I Peters fall är ingen av orsakerna 
helt entydig utan det är mera fråga om 
identifikation, som ett sätt att via föremål 
uttrycka identitet, och på så sätt göra värl-
den till sin (jfr Miller 2010). I frågelist-

svaret framkommer också att samlandet i 
hans fall inte är speciellt socialt. Tidigare 
tillhörde han fanklubbar medan han nu är 
”ensam med min samling. Förutom min 
Fru och Hunden” (SLS 1951). Peter be-
rättar också att han katalogiserar sin sam-
ling, något han hade möjlighet att göra då 
han blev pensionär: ”det sista halvåret har 
jag riktigt hållit på och gått igenom allt 
och bokfört allt” (SLS 1951). Att sam-
lingen katalogiseras och ordnas ger sam-
landet en legitimitet eftersom den då ve-
tenskapliggörs.

Tydligt är att Peter har en passionerad 
relation till sin Elvis-samling och att han 
känner mening i, glädje för och trygghet 
med den. Inte undra på att lokalbefolk-
ningen kallar honom för traktens Elvis. 
Att han har en passionerad relation till 
och identifierar sig med en amerikansk 
1950-tals stjärna är naturligtvis inte utan 
betydelse. Peter växte upp då Elvis var på 
toppen av sin karriär. Elvis sågs som The 
King of Rock’n’roll, en bild som var både 
lockande och i vissa fall hotfull och an-
sågs förkroppsliga den amerikanska dröm-
men (Klinkmann 1998:7). I många sam-
manhang, bland annat politiska sådana, 
framställs 1950-talet ofta som ett nostal-
giskt mål, en längtan till en föreställd 
lycklig dåtid ofta med paralleller till USA 
(jfr Koskinen-Koivisto & Marander-Ek-
lund 2014).

Muminmuggar

Intresset för Muminrelaterade produkter, 
främst muggar, är stort i Finland och i de 
övriga nordiska länderna. Muminmug-
gen, som är baserad på en mugg av Kaj 
Franck från 1950-talet, designades av 
Tove Slotte på porslinfabriken Arabia i 
slutet av 1980-talet. Muminmuggarna 



21Elvis, Muminmuggar och andra ting

KULTURELLA PERSPEKTIV 2017:1

kom till försäljning år 1990 och blev en 
stor framgång (Kiviniemi 2015). Tids-
mässigt sammanfaller detta med lanse-
ringen av den finländsk–japanska anime-
rade tv-serien Berättelser från Mumin- 
dalen som introducerades 1990–1991 och 
som blev väldigt populär (Mäkelä 2014). 
Muminfigurerna på muggarna är de-
samma som i den animerade tv-serien. På 
Facebook finns många grupper där man 
kan man köpa och sälja Muminprodukter. 
Den största gruppen i Finland för ända-
målet har över 14 000 medlemmar (Mu-
min på FB).

På Huuto.net, som är en finländsk köp- 
och försäljningssajt, fanns vintern 2016 en 
nästan komplett samling, 71 stycken Mu-
minmuggar, till försäljning. Det var en 
privatperson som önskade sälja sin sam-

ling för 13 500 euro. Detta ledde till en 
notis i kvällspressen, där samlingen pre-
senterades som varje samlares dröm. I ar-
tikeln får vi veta vilka muggar det är fråga 
om och vilka som har tillverkningsdeka-
len kvar, vilket aviserar att de är oanvända 
och därmed ökar dess värde. Att sam-
lingen är så dyrbar beror enligt försäljaren 
på att det är fråga om numrerade muggar 
som tillverkats i en begränsad skala. En 
sådan är Fazer-muggen som tillverkades 
endast i 400 exemplar, en annan är Mu-
mintrollet drömmer som tillverkades i 
2 005 exemplar. I kvällstidningens kom-
mentarsfält kan man notera olika åsikter 
om samlingen och dess värde. En person 
skriver att samlingen ska ses som en eko-
nomisk investering eftersom värdet av 
samlingen kan fördubblas på 10 år. Andra 

Muminmuggar. Foto: Mia Eklund.
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som kommenterat intar en mera oför-
stående position, att ingen i sina sinnens 
fulla bruk kan förstå varför de kostar så 
mycket, och att det till syvende och sist 
handlar om muggar, inget annat (Kivi-
niemi 2016). En ny sökning hösten 2016 
på Huuto.net visar att det nu fanns möj-
lighet att ange bud på en numrerad Fazer-
mugg där utgångspriset var 10 000 euro. I 
november 2016 är priset nere i 8 500 euro. 
Även här finns kommentarer som ut-
trycker tvivel om ifall försäljaren är seriös 
(Huuto.net 2016). Tydligt är att Mumin-
muggar är ett samlarföremål med starka 
kopplingar till ekonomiska värden, men 
också att de väcker starka känslor.

I frågelistmaterialet kan man ta del av 
berättelser av dem som svarat om hur de 
börjat samla på Muminmuggar. I analy-
sen av de svar där svararen angett att de 
har 100 muggar eller f ler kan man se att 
samlandet ofta inleds av en tillfällighet. 
Detta gäller både personer bosatta i Sve-
rige och i Finland. Många gånger är det 
fråga om att de fått muggen i present, till 
jul eller födelsedag.

Jag började samla förra året när jag fick en 
mugg i födelsedagspresent. Jag utökar sam-
lingen genom att köpa muggar på Tradera samt 
i grupper på Facebook men även med hjälp av 
blocket. Sedan köper jag nyproducerade mug-
gar i affärer och på nätet (IF 2015/027:3).

Att de får den första muggen leder till att 
de själva fortsätter samlandet. Många 
nämner också att de anser att muggarna 
är fina:

Började köpa muggarna på 90-talet när dom 
första gavs ut och började säljas. Tyckte dom 
var så fina. Har köpt nya hela tiden men slutade 
när den med glasögon[förekom endast i vissa 
muggar] inuti kom ut. Tyckte det blev speku-
lation istället för ett genuint intresse att äga 
muggarna. Har aldrig behållit några etiketter 

på dom. Dom står i mitt köksskåp (IF 
2015/027:18).

I citatet framkommer också varför perso-
nen ifråga slutat samla på muggarna, att 
köpandet blev viktigare än ägandet av 
dem. Andra orsaker till att börja samla är 
att det för svenskar blir en kontakt med 
Finland, för svenskspråkiga finländare en 
koppling till Svenskfinland, men också en 
koppling till Tove Janssons författarskap 
eller ett besök i Mumindalen i Nådendal. 
Så här skriver en kvinna som är bosatt i 
Sverige men som ursprungligen är från 
Finland:

Började på allvar samla för ca 7–8 år sedan, min 
äldsta dotter hade då fått Muminmuggar i gåva 
av mig vid f lera tillfällen och till sist ”trillade” 
jag också dit. Jag har växt upp med Mumin (i 
Finland), vill gärna ge mina barn något Fin-
landssvenskt att få med sig (IF 2015/027:25). 

Muminkaraktärerna ses ofta som en me-
tafor för det svenskspråkiga Finland. Att 
växa upp med Mumin innebär att perso-
nen kan ha tagit del av Tove Janssons Mu-
mieböcker, men också ha följt med den 
animerade tv-serien. I tv-serien frigörs 
Muminkaraktärerna från sina berättelser 
och får ett nytt liv i annan kontext än den 
i Janssons författarskap (Klinkmann 2011: 
281).

I frågelistsvaren relateras också till den 
ekonomiska aspekten av att samla på Mu-
minmuggar:

Jag började samla på Muminmuggar redan 
2010 men det var inte så aktivt då utan jag 
köpte endast några och tyckte i allmänhet att 
vissa Muminmuggar var rätt dyra. Det var först 
2012 jag aktivt började samla på dem och då 
tyckte jag inte att 30 euro var så dyrt för en 
mugg när jag såg hur snabbt de sen stiger i värde 
då de inte går att fås i affären något mera (IF 
2015/027:28).
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Trots att det på köp- och försäljningssajter 
framkommer att människor är beredda att 
betala relativt mycket för muggarna blir 
det också uppenbart att alla inte är in-
ställda på att köpa dyra muggar på nät-
auktion:

Redan ganska tidigt i mitt samlande beslutade 
jag mig för att inte ropa in dyra muggar på nät-
auktion, utan köpa de nya som kommer, och på 
så sätt känna att jag kan använda mina muggar 
och inte behöva tänka att den och den muggen 
kostat så och så många euro. Jag köper också 
ofta när jag ser, jag kan liksom inte hålla mig. 
Jag kan inte sluta. Jag blir glad när jag ser en ny 
mugg i affären. Och glad av att äga den och ha 
den hemma. De är ju så vackra! Jag gillar färg 
och form (IF 2015/027:230).

Samma informant ifrågasätter behovet av 
att ha så många Muminmuggar. Hon be-
rättar att hennes man brukar fråga om en 
vettig människa behöver så många mug-
gar. Detta avfärdar hon genom att repli-
kera: ”Och jag brukar säga att troligen 
inte, men att frun nog behöver. Och med 
en uttalad passion för någonting är det ju 
också lätt för mannen att göra frun glad” 
(ibid.). Hon identifierar sig själv alltså 
som en passionerad samlare.

Många av de som svarat på frågelistan 
är relativt unga personer, födda på 1980- 
och 1990-talen. De var barn när den 
anime rade tv-serien visades i tv både i 
Sverige och i Finland. Dessa unga konsu-
menter har antagligen en affektiv, nostal-
gisk relation till Mumin som materialise-
ras i Muminföremål, främst muggarna 
(jfr Lepistö 2015:29). En svensk kvinna 
född 1990 pekar på relationen mellan 
hennes nuvarande samlande och närvaron 
av Mumin i hennes barndom: ”Jag har all-
tid varit lite fascinerad utav dessa muggar 
sen barnsben då Mumin saker överlag har 
varit en del utav uppväxten” (337). På så 
sätt kan fascinationen för Mumin och 

Muminmuggar tolkas som en nostalgisk 
tillbakablick till den egna barndomen, 
vilket kan vara en förklararing till passio-
nen för att samla på och äga Muminmug-
gar.

Män och kvinnor som samlar

I den brittiska tidningen The simple things 
årgångar 2013–2015 finns en artikelserie 
om samlande, en serie som återkommer i 
nästan varje nummer. På The simple things 
hemsida framkommer att tidningen bland 
annat hyllar det långsamma livet, att njuta 
av det man har, att umgås med familj och 
vänner och odla sina egna grönsaker – att 
fokusera på små saker som i längden gör 
skillnad (The simple things 2016). Alla 
samlare presenteras på ett likartat sätt, 
med en bild av samlaren tillsammans med 
föremålen, separata bilder av vissa utvalda 
föremål samt en artikel där samlandet 
diskuteras. En estetik med nostalgiska 
förtecken präglar artiklarna. De handlar 
om samlare som samlar på något de har 
en passion för: allt från politiska affischer, 
tegelstenar, rostiga hinkar och kapsyler 
till hawaiiskjortor, fröpåsar, pizzaförpack-
ningar och äldre juldekorationer. De som 
samlade på föremålen ovan var alla män. 
De kvinnliga samlarnas samlingar består 
av skrivmaskinsband, puderdosor, apelsin-
omslag, hattar, handdukar, föremål som 
flutit iland, retrotyger, snöglober och ski-
vor med flickband från 1960-talet. Med 
utgångspunkt i hur samlande presenteras i 
just denna tidning framkommer att män 
och kvinnor samlar på olika föremål.

Russell Belk och Melanie Wallendorf 
resonerar kring samlande som en bekönad 
aktivitet. Deras, i dagens läge kanske 
aningen föråldrade, analys visar att kvin-
nor samlar på dekorativa föremål och före-
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mål som har med hemmet att göra, medan 
män samlar på föremål som har med tek-
nik eller hobbyer att göra (Belk & Wal-
lendorf 1996:242). Det sätt som tidningen 
The simple things valt att presentera sam-
larna och samlingarna på bekräftar sam-
landet som en bekönad aktivitet.

I artikeln där en yngre kvinna presen-
terar sin samling av sextiotalsf lickband 
framställs samlingen som en motpol till 
dagens digitala musik. Kvinnan berättar 
hur tillfredsställande hon tycker att det är 
att ta på skivorna – de fysiska föremålen 
– och att plocka fram dem, putsa dem, 
spela upp dem och förklara för omvärlden 
hur betydelsefulla de är och hur mycket 
hon älskar dem. Även ljudet är enligt den 
intervjuade varmare menar hon, i motsats 
till den digitala musiken som hon menar 
låter tekniskt (TST 2014:29). En man 
som samlar på speciella tegelstenar för-
klarar sitt samlande genom den historia 
en tegelsten berättar, men han påpekar 
också att det för honom handlar om gläd-
jen i att införskaffa och äga dem (TST 
2013:10). Hemmet hos en äldre man, som 
samlar på juldekorationer i vintage-stil, 
presenteras som ett levande museum. Jul-
dekorationerna, som är från den vikto-
rianska tiden fram till 1930–1950-talen, 
finns i hemmets alla rum. Samlandet är 
enligt honom en motreaktion mot en as-
ketisk uppväxt under efterkrigstiden. Han 
ser på julen som en tid då vänlighet, en 
vilja att hjälpa och optimism råder (TST 
2013:18).

De samlingar som presenteras kunde i 
vissa fall sägas vara kuriosa eller kitsch. 
Frågan om föremålens estetiska dimensio-
ner, som ett uttryck för dålig eller god 
smak, diskuteras ändå inte i artiklarna (jfr 
Kulka 1996). I dem presenteras samlare 
som har en speciell relation till föremålen. 
Det är alltså inte fråga om vilka vardag-

liga föremål som helst utan föremål som 
blickar bakåt, men som framförallt säger 
något om personen ifråga. Samlande av så 
kallade retroföremål kännetecknas av nos-
talgi. På så sätt kan man säga att materia-
liteten, med utvalda föremål från en för-
gången tid, är ett uttryck av nostalgi som 
kan tolkas som en kulturell praktik som 
visar människans relation till förändring 
och modernitet (jfr Cashman 2006).

Den passionerade samlaren

I denna artikel har vi presenterat tre olika 
exempel på ett passionerat samlande där 
man samlat på relativt vardagliga föremål. 
Samlande definieras enligt Russell W. 
Belk som en process då personen aktivt, 
selektivt och passionerat införskaffar före-
mål som är tagna ur bruk. Samlingarna 
består av icke-identiska ting eller upp-
levelser. Samlandet är passionerat samt 
identitets- och meningsskapande för sam-
laren (Belk 2001:67–321).

Passion är ett ord som sammankopplas 
med betydelser såsom lidande, intresse 
och begär. Enligt psykologen Robert J. 
Valle rand innebär ett passionerat beteende 
en förkärlek för en viss aktivitet, något vi 
satsar både tid och energi på. Denna akti-
vitet ska tillfredsställa ett behov av själv-
ständighet, kompetens och förmåga att 
relatera till vår omgivning. Enligt Valle-
rand kan ett passionerat beteende tolkas 
på två sätt. Harmonisk passion innebär 
att fritt kunna välja en aktivitet som beja-
kar ens identitet, vilket leder till att män-
niskor väljer att engagera sig i den aktivi-
tet de älskar. Detta leder enligt Vallerand 
till anpassat beteende. Den andra tolk-
ningen innebär en ofrivillighet, en besatt-
het som i sin tur leder till ett mer okon-
trollerat behov av engagemang. En pas - 
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sio nerad aktivitet kan vara ett sätt att göra 
livet meningsfullt (Vallerand 2007:1–10). 

Vi menar, i likhet med Tove Fjell i 
detta nummer, att gränserna mellan det 
harmoniska och det besatta samlandet är 
f lytande. Att samla på Elvis-föremål kan i 
vissa fall tolkas som en besatthet, som en 
icke-normalitet men då är det vi andra 
som sätter ramar för vad som uppfattas 
som normalt. Att betala stora summor 
pengar för en visserligen unik Mumin-
mugg, som trots allt ändå bara är en mugg, 
kan också uppfattas som ett uttryck för 
besatthet. Att samla på apelsinomslag, 
snöglober eller rostiga plåthinkar kan tol-
kas som passionerat, nostalgiskt och me-
ningsskapande eller som aningen skam-
ligt.

Daniel Miller uttrycker i sin bok Stuff 
(2010:10ff) att föremål inte ska ses som 
symboler för något, utan är något som 
skapar oss människor. Han menar också 
att vi kan nå ett perspektiv då objekt och 
subjekt f lyter samman och vi kan studera 
konsekvenserna av det. Framför allt öns-
kar han att vi bör beakta den betydelse 
föremål eller stuff har i våra liv. Enligt 
Jean Baudrillard är samlarpassionen dif-
fus men samtidigt normgivande. Föremå-
len representerar något grundläggande 
gällande personens subjektivitet, men är 
också en mental värld som samlaren har 
herravälde över. Att äga föremålen inne-
bär således en kontroll över dem (Baudril-
lard 1994:7). Den passionerade samlaren 
bejakar möjligheten till denna kontroll.

Referenser

Baudrillard, Jean, 1994. “The system of collect-
ing”, i Elsner, John & Cardinal, Roger (eds.), 
The Cultures of Collecting. Cambridge: Harvard 
UP.

Belk, Russell W., 2001. Collecting in a Consumer 
Society. London: Routledge.

Belk, Russell W. & Wallendorf, Melaine, 1996. 
“Of mice and men: Gender identity in collect-
ing”, i Pearce, Susan M. (ed.), Interpreting ob-
jects and Collection. London & New York: Rout-
ledge.

Cashman, Ray, 2006. “Critical nostalgia and ma-
terial culture in Northern Ireland”, i Journal of 
american folklore 119 (472), s. 137–160.

Ehn, Billy & Löfgren, Orvar, 2012. kulturanaly-
tiska verktyg. Malmö: Gleerups.

Fiske, John, 2001. “The cultural economy of fan-
dom”, i Lewis, Lisa A (ed.), The adoring 
 audience. Fan Culture and Popular Media. Lon-
don: Routledge.

Granback, Linda, 2015. ”Muminmuggen blir aka-
demisk”, i Åbo Underrättelser 15. 11. 2015.

Huuto.net 2016. http://www.huuto.net/
 hakutulos/status/C/words/fazer+muumimuki 

(hämtat och läst den 22. 11. 2016).
Jenkins, Henry, 2006. Fans, Bloggers and gamers – 

Exploring Participatory Culture. New York: New 
York University Press.

Kiviniemi, Annabella, 2016. ”Netissä tarjolla 
Muumikeräilijän unelma – hinta 13 500 €”, i 
Ilta lehti 2016. http://www.iltalehti.fi/

 asuminen/2016021721133270_an.shtml
 17.2.2016 (hämtat och läst den 18. 2. 2016).
Klinkmann, Sven-Erik, 2011. I fänrikarnas, mar-

tallarnas och dixietigrarnas land: En resa genom 
det svenska i Finland. Helsingfors: Svenska lit-
teratursällskapet i Finland.

Klinkmann, Sven-Erik, 1998. Elvis Presley: Den 
karnevalistiske kungen. Åbo: Åbo Akademi.

Koskinen-Koivisto, Eerika & Marander-Eklund, 
Lena, 2014. ”Den rödvitprickiga klänningen – 
bruket av berättelsen om 1950-talet i en politisk 
familjekampanj”, i Ek-Nilsson, Katarina & 
Meurling, Birgitta (red.), Talande ting: Berättel-
ser och materialitet. Uppsala: Institutet för språk 
och folkminnen.

Kulka, Tomáš, 1997. kitsch and art. University 
Park: Pennsylvania State University Press.

Larsen, Katherine & Zubernis, Lynn, 2012. “In-
troduction”, i Larsen, Katherine & Zubernis, 
Lynn (eds.), Fan Culture: Theory/Practice. New-
castle upon Tyne: Cambridge scholars publish-
ing, 1–14.

Lepistö, Onerva, 2015. nettinatiivit Muumilaak-
sossa: Tutkimus muumeista suomalaisissa verkko-
kulttuureissa vastakulttuurisina esityksinä. Turku: 
Turun Yliopisto.

Löfgren, Jakob, 2015. “Thank you so much for 



KULTURELLA PERSPEKTIV 2017:1

26 Lena Marander-Eklund och Johan Bergman

keeping all of us in the Emporium gainfully 
employed – the relationship between fan and 
merchant in the Wincanton Hogswatch cele-
bration”, i Fafnir – nordic Journal of Science 
 Fiction and Fantasy research 3/2015, http://
journal.finfar.org/fafnir-32015/.

Miller, Daniel, 2010. Stuff. Cambridge: Polity 
Press.

Mumin på FB. Osta/myy/vaihda Muumituotteita 
[Köp/sälj/byt Muminprodukter].https://www.
facebook.com/groups/109886209113237/?

 fref=ts (hämtat och läst den 18. 2. 2016). http://
muumimuki.fi/ (hämtat och läst den 11. 11. 
2016).

Mäkelä, Heidi, 2014. Muumit ja suuri tunnetulva: 
Muumilaakson tarinoissa esiintyviä tunteiden 
juoni rakenteita sekä leikki-ikäisten lasten tunteita 
käsitteleviä teemoja. Jyväskylä: Jyväskylän yli-
opisto.

Strandén, Sofie, 2010. ”I eld, i blod, i frost, i svält”: 
Möten med veteraner, lottor och sjuksköterskors be-
rättande om krig. Åbo: Åbo Akademi.

The simple things, 2016 http://www.
 thesimplethings.com/about/ (hämtat och läst 

den 15. 11. 2016).
TST [The simple things] 10, 18, 2013; 29 2014.
Pearce, Susan, 2012. “The urge to collect”, i 

Pearce, Susan (ed.), Interpreting objects and Col-
lections. London: Routledge.

Vallerand, Robert J., 2008. “On the psychology of 
passion: In search of what makes people’s lives 
most worth living”, i Canadian Psychology 2008, 
vol. 49, 1–13.

arkiv
Helsingfors, Svenska litteratursällskapet i Finland, 

SLS arkiv.
SLS 1951 Mina prydnadsföremål.
SLS 1998: 63 Intervju med ”Peter”.

Åbo, Åbo Akademi, Cultura, Kulturvetenskapliga 
arkivet, Folkloristiska samlingarna.

IF 2015/027:1-515 Muminmuggar.

Summary

Elvis, Moomin Mugs and other Things
The Passionate Collector
(Elvis, Muminnmuggar och andra ting
Den passionerade samlaren)

In his definition of collecting, Russell W. Belk in-
cludes an element of passion. In this article, we try 
to examine how the passion in relation to collect-
ing is to be understood. According to Robert J. 
Vallerand a passionate behavior originates from an 
autonomous activity of identity. This leads people 
to engage in an enjoyable activity, and results in a 
longing to feel connected or related to above-men-
tioned activity.
Our analysis consists of three cases. Firstly, we 
look at an interview with a person who collects 
Elvis-memorabilia. Secondly, we analyze a ques-
tionnaire about collecting Moomin mugs and 
thirdly we examine presentations of collectors and 
collections in the magazine The Simple Things 
(2013–2015). Although the analyzed cases are 
rather diverse, they show the meaning stuff has in 
people’s lives as a way of making life worth living. 

keywords: collecting, collectors, passion,
meaning-making, identity, nostalgia, Moomin, 
Elvis, memorabilia, stuff.
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et å samle har alltid vært et tema i kulturfag 
som etnologi og folkloristikk, enten det 
dreier seg om å samle inn vitser eller viser, 
eller registrere og samle ulike gjenstander til 

museer. Å samle fremstilles ofte som en positiv og nor-
mal aktivitet. Etnologen Bjarne Rogan har i f lere arbei-
der diskutert det å samle på gjenstander, dette være seg 
alt fra mynter, glansbilder og dukker til korketrekkere, 
eldre emballasje og såkalte ”pins” (Rogan 1997). Det fins 
knapt noen gjenstander som ikke kan ende som sam-
lingsobjekt, og samling er noe som alle kan drive på med. 
Rogan påpeker at en fellesnevner for samlelysten ligger i 
materialisme og eiebegjær, en annen fellesnevner kan 
ligge i kreativitet og lek, og en tredje i estetikk (Rogan 
1999:199). Kan hende spiller alle disse tre fellesnevnerne 
en rolle, men én av dem kan være mer fremtredende hos 
den enkelte samler. Rogan skisserer to samlemåter, der 
den ene omtales som vitenskapelig, positivistisk og 
mannlig, og den andre som uvitenskapelig, romantisk og 
kvinnelig, men han skynder seg å legge til at disse gren-
sene i økende grad overskrides av begge kjønn i slutten 
av 1900-tallet (Rogan 1999:206; se også Belk 2001:98).

I denne artikkelen, som er min første innledende un-
dersøkelse av feltet, vil jeg problematisere en måte å 
samle som ofte oppfattes som avvikende og tvangsmes-
sig. Russell W. Belk skiller mellom samling (collecting) 
og ekstrem1 samling (hoarding) og påpeker at førstnevnte 
oppfattes som positivt, mens sistnevnte oppfattes som 
negativt (Belk 2001:141) Min forskningsinteresse ligger 
i samleaktivitetens ytterligheter, og jeg ønsker å studere 
hva som skjer i grenseoppgangene mellom hva som ses 
som positivt og negativt, friskt og sykt. I den sammen-
hengen studerer jeg mediefremstillinger av dem som 

d
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oppfattes å samle på altfor mye, såkalte 
ekstreme samlere. Undersøkelsesobjektet 
er en TV-serie om ekstreme samlere eller 
hoarders. Det fins f lere slike serier, men 
hovedmaterialet i denne presentasjonenen 
utgjøres av sesong 1 av den amerikanske 
serien Hoarding: buried Alive, som fins 
tilgjengelig blant annet på DVD og på 
Netflix.2

Jeg vil begynne med å diskutere det å 
samle som en positiv aktivitet, for så å be-
vege diskusjonen inn i gråsonen, der det å 
samle i økende grad grad oppfattes som 
en patologisk aktivitet. Jeg vil prøve å vise 
hvordan de ekstreme samlerne selv forkla-
rer samleaktiviteten, samt hvordan medie-
psykologene er med til å forhandle frem 
og opprettholde grensen mellom normali-
tet og patologi.

Alle samler på noe

For å kunne si noe om fenomenets ytter-
ligheter, er det en fordel å kunne antyde 
en slags normalitet når det gjelder å samle. 
For i utgangspunktet ses det å samle på 
gjenstander som en positiv ak tivitet: Det 
viser både en interesse og et engasjement. 
Dette kan vi se i svarene på spørrelisten 
”Tingene og vi”, som Norsk etnologisk 
gransking (NEG) sendte ut i 1992. Før 
innblikket i ”normaliteten”, er det på sin 
plass å påpeke at det er 25 år siden denne 
spørrelisten ble sendt ut; at respondentene 
i all hovedsak er eldre personer med erfa-
ring fra minst én verdenskrig der det var 
mangel på det meste; 3 og at fremstillinge ne 
er fra en norsk virkelighet, som ligger 
langt fra den amerikanske som fremstilles 
i TV-serien. Til sist er det viktig å påpeke 
at spørrelistematerialet er selvpresentasjo-
ner, hvor skribentene har full kontroll på 
fremstillingen av deres samleaktivitet uten 

mulighet til å vite hvorvidt denne opp-
leves problematisk av deres omgivelser, 
mens i TV-serien har man i tillegg til 
samlerens egen stemme en rekke andre 
stemmer som nyanserer bildet, både fami-
liemedlemmer, psykologer og TV-produ-
senter. Det er altså lite relevant å sammen-
ligne spørrelistematerialet med den ame - 
rikanske TV-serien. Men spørrelistesvarene 
benyttes til å skissere en bakgrunn til 
hovedfokuset som ligger på ekstrem sam-
ling.

I spørrelistematerialet har jeg lett etter 
hvilke gjenstander som samles på, men 
også måter man formulerer seg om det å 
samle. Spørsmålene i listen handler om 
anskaffelsesmåter, bruk og plassering, og 
tingenes liv og symbolikk. Skribentene 
har samlet på alt fra fagtidsskrift og bø-
ker, blad og frimerker, til mugger, kniver, 
fiskeredskap, såper, brev og en rekke and re 
ting. Mange kvinner forteller at de har 
samlet på steiner. Andre viser til ting de 
kun samlet på som barn, som blant annet 
filmstjernebilder og servietter.

I materialet er det naturligvis mange 
fortellinger om det å samle, men svært 
få, om noen, fortellinger som tangerer ek-
strem samling, selv om ett spørsmål om 
fullstendighetsmani åpner for slike fortel-
linger. Selve spørsmålet tangerer tematik-
ken i denne artikkelen, men det er uklart 
om de som har laget spørrelisten har tenkt 
på det negative i en fullstendighetsmani, 
når de kobler dette opp til gleden ved å 
samle:

Har du – nå eller som barn – samlet på en viss 
gjenstandsgruppe? Fortell hva du samlet på, 
om du samlet intenst eller mer tilfeldig. Pass på 
å få med din alder for de ulike samlerperiodene. 
Har du noen slags ”fullstendighetsmani”? 
Hvorfor begynte/sluttet du? Hva gjorde du med 
samlingen? Fortell om gleden ved å samle! 

(”Tingene og vi” 1992:3
– understreking i originalen.)
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Det er altså ikke alltid klart hva de som 
har laget listen mener med begrepet full-
stendighetsmani, og det samme vil også 
gjelde de som som svarer på listen (jf. 
Hagström & Sjöholm 2017:146; Hagström 
& Marander-Eklund 2005).

Flere presiserer at de har levd gjennom 
kriger og derfor ikke forstår bruk- og 
kastmentalitet, og at det er unødvendig å 
sløse i en verden der andre lever i dyp fat-
tigdom. En eldre kvinne forteller at hun 
nok gjemmer på altfor mye skrot og ikke 
kaster noe, nesten som en askeladd: ”Bror 
min sa ein gong ’Gjemmer du ein ting i 
hundre år, kan det hende du får bruk for 
det’” (K ca. 1920, 303284). Ikke bare eldre 
personer understreker dette, men også 
 yngre som påpeker at man gjerne kjøper 
nytt før det gamle er utslitt, og at det har 
sammenheng med at folk f lest har for god 
råd. Noen få skriver at de har tatt vare på 
alt, ikke fordi en har vært for redd for å 
sløse, men fordi en ikke har eid så mye 
tidligere: ”Jeg har vært den type menneske 
som har tatt vare på alle ting. Jeg kan her 
fortelle at i min barndom var det lite eller 
ingenting av kjøpte ting å få i julegave” 
(K 1913, 30331).

Andre adresserer det økonomiske pro-
blemet med å kjøpe og hamstre for mange 
gjenstander. En mann peker på økono-
miske problemstillinger ved å kjøpe i ut-
regnsmål og lurer på hvor mange ekteskap 
som er gått i oppløsning på grunn av ”van-
vittige kjøp på avbetalingskontrakter”, 
 eller eiendom solgt på tvangsauksjon 
”fordi fars eller mors kjøplyst har tatt 
overhånd!” (M 1946, 30354). Atter andre 
er mer pragmatisk orienterte: En klager 
over lagringsplass til alle tingene, og selv 
hvor mange nye skap en skaffer, så blir de 
fort fulle: Åpnes en dør, så velter det ut. 
Han selv samler på bøker og har 2000 
bind, mens konen samler på ”tulleting”, 

en kjønnsdikotomi som gjenspeiles blant 
annet i begrepsparet vitenskapelig – uvi-
tenskapelig, og som også understrekes i 
forsk ningen (se for eksempel Belk 2001:98 
ff. og Rogan 1999).

Gjenstandene kobles til minner, det 
blir en måte å huske på og del av den en-
kelte persons hukommelse, og derfor vik-
tig. Men grensen går likevel et sted. Ingen 
av skribentene omtaler seg som ekstreme 
samlere, men tegner likevel et bilde av en 
gråsone, der en selv eller andre i omgivel-
sene begynner å stille spørsmål ved sam-
lingsaktiviteten. En kvinne som kjøper 
endel hos brukthandler, får høre hjemme 
at hun kjøper ting som andre har kastet:

Jeg har alt for lett å kjøpe ting som har ikke noe 
betydning, jeg gjør fremdeles impulskjøp! Det 
er nå i de siste par år at jeg har begynt å tenke 
mere, trenger jeg dette o.s.v. (K 1948, 30243). 

Tilbakemeldinger fra familien gjør at 
kvinnen nå stiller noen kontrollspørsmål 
til seg selv før hun kjøper. Andre forteller 
om omgivelser som går hardere til verks i 
et forsøk på å få slutt på samlingen. En 
eldre kvinne forteller at faren hennes grep 
inn da hun begynte å samle på tomesker: 

Som ung samlet jeg på esker. Den gangen var 
det så mange fine – syntes jeg. Min far oppda-
get dette da jeg var ca. 20 år, og da gjorde han 
kort prosess. Han bar alle sammen ned i fyr-
kjelleren og brant dem. ”Folk som samler på 
tomesker blir gamle jomfruer” sa han, og min-
net meg på dette da jeg ett år senere forlovet 
meg (K 1921, 30335).

Det ble slutt på samlingen av tomesker, og 
det endte derfor godt, slik skribentens far 
så det. Andre har ikke familie som får en 
til å se at en er på vei inn i noe som kan-
hende er usunt, men kommer til denne 
konklusjonen selv.

I dette spørrelistematerialet kommer 
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det frem at mange samler på gjenstander 
som andre lett kan oppfatte som uviktige 
og verdiløse. Men de samler på gjenstan-
dene likevel, fordi de representerer min-
ner, eller fordi de gir en annen slags til-
fredsstillelse, for eksempel av komplette 
samlinger. Noen få kommer inn på pro-
blemet med det å bevege seg over i gråso-
nen, der en selv eller andre reagerer nega-
tivt på samlingen.

Ekstreme samlere befinner seg i denne 
gråsonen, ikke nødvendigvis fordi de selv 
har det dårlig med alle gjenstandene, men 
fordi familie og venner reagerer sterkt. 
Man har gått over streken – eller er på vei 
til å passere streken - for hva som oppfat-
tes som ”normalt”. Psykologene Randy O. 
Frost og Gail Steketee som har gjort en 
studie av ekstreme samlere, uttrykker det 
slik: ”. . . for a surprising number of people 
the attachments they form to the things 
in their lives interfere with their ability to 
live” (Frost & Steketee 2011:8). Dersom 
samlingen går ut over personens øvrige 
liv og dennes mulighet til å leve et vanlig 
liv, fremstilles samlingen oftere som noe 
negativt og noen ganger som patologisk. 
Sam lemani er nylig blitt en egen diagnose 
(Ivanov & Rück 2013; Grisham, Norberg 
& Certoma 2012), men kan også være et 
element i andre diagnoser, som for eksem-
pel tvangspreget personlighetsforstyrrelse. 
Det å drive med ekstrem samling er heller 
ikke mulig uten en viss økonomi til å 
kjøpe inn og til å oppbevare gjenstandene, 
og sånn sett er denne typen ekstrem sam-
leaktivitet (og diagnosen) et produkt av 
konsum- og velstandssamfunnet.5

Avvik som TV-underholdning

I de senere år har f lere TV-kanaler sendt 
serier om ekstreme samlere og problem 

som omgivelsene anser å være koblet til 
det å samle. Flere av programmene har 
også Facebook-sider, hvor det fins en 
blanding av reklame for gamle episoder til 
salgs på DVD og publikums kommenta-
rer. Publikum etterlyser enten flere episo-
der eller de sjikanerer de ekstreme sam-
lerne. De fleste programmene, som sendes 
i f lere land, er amerikanskproduserte, og 
jeg kjenner ikke til tilsvarende program 
utviklet i Norge. Det er som nevnt en for-
skjell mellom norske spørrelistesvar og 
amerikanskproduserte TV-serier, men 
TV-serien vises i Norge og tar slik plass i 
en norsk virkelighet.

Noen av disse programmene er Hoard-
ing: buried Alive, vist på TLC fra 2010; 
Hoarders, vist på A&E fra 2009; og 
Hoard ing Confessions: Animal Hoarding, 
vist på Animal Planet fra 2010. I pro-
grammene får seerne møte samlerne, som 
vanligvis ikke oppfatter situasjonen pro-
blematisk, og hans eller hennes nærmeste 
familie, som nesten uten inntak er ute av 
seg av frustrasjoner, irritasjon, sorg og 
sinne. Dessuten deltar ofte en psykolog i 
programmet og sammen med program-
lederen er oppgaven å få samleren til å 
innse at det å samle ødelegger relasjonene 
til slektninger og venner. Omgivelsers 
sterke motforestillinger mot ekstrem 
 samling kommer til uttrykk blant annet 
i Hoard ers-produksjonens Facebook-side. 
Noen av dem som skriver på veggen er 
åpenbart vokst i hjem med ekstreme sam-
lere, som denne mannen:

My mother is a Hoarder, a disgusting Lazy pig 
of a woman who never loved anyone and is only 
capable of loving her junk piles, her money and 
her sh*thouse as she calls it. When I saw her for 
the first time in 13 years, the first thing I said 
was, Dad should have punched out all your 
teeth 40 years ago to save his children. Instead 
he ran away and left us to be raised by a self 
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centered psychotic nut. May all hoarders get to 
live in their hoard in hell for all eternity.

To uker senere poster han dette:

No creature on earth is more selfish, lazy and 
greedy than a hoarder. They should be duct 
 taped in a chair and forced to watch as their 
houses is completely emptied and cleaned (if 
possible). This would make the greatest episode 
ever and I am volunteering my Mom for the 
show.6

Det er altså lite tvil om at de negative 
følel sene overfor dette fenomenet er svært 
sterke, ikke minst hos nær familie, noe 
som også kommer godt frem i TV-serien. 

Denne type program problematiserer 
den ekstreme samlingen og mer enn anty-
der en manglende kontroll over eget liv. 
Det er f lere andre TV-serier som adresse-
rer manglende selvkontroll og som tange-
rer freakshow-sjangeren, for eksempel 
slankeprogrammet The biggest loser 
(NBC) og økonomiprogrammet luksus-
fellen (TV3). I serier som Storage Wars 
(A&E Network), Auction Hunters (Disco-
very Channel) og Antiques roadshow 
(BBC) er store mengder av gjenstander er 
sentralt, og fokus er jakten på det beste 
salget eller kjøpet: Her er altså forutset-
ningen en bevegelse av gjenstandene, sna-
rere enn bare det å samle i store mengder 
og slik en manglende kontroll.7

I grenseland og langt over grensen

I hver av Hoarding. buried Alive-episodene 
presenteres to ekstreme samlere. Disse er 
typisk nok oftest kvinner: I de ni episo-
dene presenteres 14 kvinner og 4 menn. I 
f lere arbeider hevdes at kvinner er i f ler-
tall når det gjelder å samle på gjenstander, 
men at de gjerne ikke ses som seriøse 

samlere (jf. Belk 2001:98; se også Belk & 
Wallendorf 1994 og Rogan 1999). I til-
legg til programleder er det psykolog og 
profesjonelle ryddehjelpere til stede. Det 
er ofte samlerens barn eller ektefelle som 
har bedt om hjelp, eller samleren selv, der-
som hun for eksempel er blitt truet med 
utkastelse fra bolig. I episodene får vi se at 
samlerne generelt har en liten forståelse 
for at dette kan være et problem. Vi får se 
hvordan psykologene arbeider, hvor veldig 
sent det går med å kaste hver enkelt gjen-
stand, sinne og sorg når en gjenstand blir 
kastet, og at gjenstanden gjerne plukkes 
opp fra søppelet og bæres inn igjen i hu-
set, før den kanskje bæres ut igjen i søp-
pelet. Gjenstanden kan like gjerne være 
hel og nylig kjøpt i butikken, som en 
bunke avisutklipp dynket i katteurin. Av 
de to ekstreme samlerne som presenteres i 
hver episode, viser den ene samleren van-
ligvis tydelig forbedring: Hun får ryddet 
ut av huset, slik at det igjen er plass til 
fami lie, venner og et sosialt liv. Mens den 
andre deltakeren klarer seg ikke alltid like 
godt.

Flere av samlerne som bor alene kobler 
samlingen sammen med sorg- og tom-
hetsfølelsen som kan inntreffe etter at 
barna er f lyttet ut. Andre samlere bor 
sammen med familien, enten bare ekte-
felle, men også med barn i skolealder. 
Ofte er voksne barn involvert i program-
mene, og det er gjerne disse som har søkt 
hjelp for sin forelder. De voksne barna er 
ofte svært frustrerte, et forhold også Rus-
sell W. Belk understreker: ”[W]hat is 
good or bad for the individual collector 
may not be comparably good or bad for 
the collector’s household or for the society 
as a whole” (Belk 2001:141). I f lere av 
programmene kommer den krevende rela-
sjonen barn – foreldre til uttrykk. I ett av 
programmene8 presenteres en 60-år gam-
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mel kvinne som arbeider som sykepleier. 
Etter at barna f lyttet ut begynte kvinnen 
å samle, og sluttet å kaste søppel. Hun har 
kastet søppel på gulvet i f lere år, og i kjøle-
skapet summer insekter. To døtre begyn-
ner å gråte når de kommer inn i huset, 
mens sønnen blir sint og mener at det er 
enklere å brenne ned huset enn å rydde.

I programmene presenteres ofte forkla-
ringer til hvorfor man samler. En kvinne 
på 56 år forteller at hun mistet moren sin 
som barn, og f lyttet til sin tante, hvor hun 
følte seg uønsket og ikke fikk beholde 
noe. På et tidspunkt, da kvinnen var ten-
åring, samlet tanten klærne og tingene 
hennes og satte fyr på dette. Hun forteller 
at hun siden den gang har samlet og ikke 
har kunnet kaste noe. Hver gang det 
skjedde noe vondt, gikk hun ut for å 
shoppe i et forsøk på å holde smerten 
borte. Hun har en svakhet for skilt med 
ordet ”salg”, og hun er svært aktiv i nett-
auksjoner. For henne er det å kaste en 
gjenstand som å kaste penger ut av vin-
duet, og hun har konkrete planer for hvor-
dan hun skal bruke de ulike gjenstan-
dene.

Flere av samlerne har så mange gjen-
stander i huset at møblene er forsvunnet i 
gjenstandshauger. En av mennene har 
ikke sett møblene sine på over ti år. Flere 
andre har ikke spist sammen på f lere år 
fordi spisebord og stoler befinner seg 
gjemt i en haug med ting, og disse perso-
nene inntar måltidene stående eller sit-
tende på sengekanten i hvert sitt rom. For 
noen blir heller ikke huset stort nok, men 
de fyller opp garasjen og hagen, de leier 
store boder andre steder i byen, og en av 
kvinnene kjøpte sågar nabohuset for å 
bruke dette som oppbevaringssted. En 
kvinne på 57 har bestemte steder som hun 
hopper fra for å komme seg rundt i huset. 
Hele huset er fylt opp og kvinnen trør 

ikke på selve gulvet, men på gjenstandene 
som ligger på gulvet. Kvinnen er på shop-
ping omtrent seks timer hver dag. Hun 
føler seg trygg med alle gjenstandene 
rundt seg, og det å handle oppleves fan-
tastisk og får henne til å føle seg bedre.

Noen av samlerne i serien Hoarding: 
buried Alive har alltid bodd alene, eller er 
fraskilt og barna er f lyttet ut. En av de få 
mennene som deltar i programmet er 46 
år og marineveteran. Han har en kjæreste, 
og de oppholder seg sammen kun hjemme 
hos henne. Her er han den ryddigste per-
son som tenkes kan: Han går i rene og 
pene klær, tar oppvasken rett etter mål-
tidet osv. Hun vet ingenting om hans 
hemmelighet, men han innser selv at han 
må søke hjelp. Han eier en stor enebolig 
og hele huset er fylt omtrent opp til taket 
med ting, for det meste – utypisk nok for 
en mann – dyre klær som aldri har vært i 
bruk. Det er et lite område rett innenfor 
inngangsdøren, der han kan sove. Å be-
vege seg rundt i huset skjer ved å hoppe 
fra kleshaug til kleshaug. Kjæresten invol-
veres etter hvert i at mannen er ekstrem 
samler. De filmes mens de går til huset, 
og døren åpnes. De første minuttene skjer 
det lite, men etterhvert uttrykker hun at 
hun er svært forferdet. I et intervju gjort i 
etterkant, gjør hun det helt klart at hun 
ikke kan være hans kjæreste mer.

Programmet gjør aldri et poeng av 
kjønnsforskjellene, annet enn at f lere 
kvinner enn menn deltar i programmet. 
Fokus er også i liten grad på ulike typer 
gjenstander, eller systematiske eller usys-
tematiske samlinger, der for eksempel en 
syste matisk og vitenskapelig, men ekstrem 
samling av gjenstander fremstilles som 
bedre enn en usystematisk og uvitenska-
pelig samling. Det er den manglende kon-
trollen, sammenblandingen av rent og 
urent, den manglende hygienen og på-
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virkningen av omgivelsene som er hoved-
anliggende, og dette uavhengig av kjønn. 

TV-seriens psykologer skiller likevel 
mellom uorganiserte og oganiserte sam-
lere, en kategorisering ikke helt ulik 
Bjarne Rogans kategorier om uvitenska-
pelige og vitenskapelige samlinger (se 
også Nylund Skogs artikkel i dette num-
meret). Uorganiserte samlere samler på 
alt mulig uten å sortere, mens andre sam-
ler på en bestemt kategori gjenstander og 
defineres som organiserte samlere. Uor-
ganiserte samlere driver gjerne med det 
som TV-psykologene kaller for ”instru-
mental hoarding”, der det handler om å ta 
vare på alt mulig – gjerne for å forhindre 
sløsing. Dette understrekes også i Frost og 
Steketees studie: ”Most hoarders are ca-
pable of discarding things if they can con-
vince themselves that the object will not 
be wasted, that it will go to a good home” 
(2011:42). En av kvinnene i TV-serien 
kjører rundt på den ukentlige søppeldagen 
og plukker opp gjenstander som andre har 
satt ut til avhenting av renovasjonsarbei-
dere. Hun stopper ved et hus, går ut og ser 
på hver enkelt gjenstand, plukker opp en 
stor plastboks som er gått i stykker og for-
søkt reparert med gaffateip. Denne bok-
sen definerer hun som ”good stuff ”, som 
hun kan beholde selv eller selge til andre. 
At folk kaster så mye, gjør henne helt syk, 
forteller hun. Hun undrer på hvorfor folk 
sløser slik og ikke tar vare på tingene sine, 
eller selger eller donerer dette vekk, om de 
ikke ønsker å beholde det selv.

Andre motiveres av bevaring av min-
ner, snarere enn å forhindre sløsing, og 
driver ifølge TV-psykologene med ”emo-
tional hoarding”, der gjenstandene blir 
elementer i vedkommendes hukommelse. 
En av TV-seriens organiserte samlere, en 
kvinne i 50-årene, samler kun på oppbe-
varingsenheter som blant annet bokser, 

kasser og vesker. I boksene og kassene 
oppbevarer hun minner fra fortiden. Psy-
kologen spør henne om hun kan kassere 
eller gi bort gjenstandene og bevare min-
nene på andre måter, for eksempel gjen-
nom fotografier av gjenstandene. Det tvi-
ler kvinnen på. Det er gjennom de fysiske 
gjenstandene at hun opprettholder kom-
munikasjonen med den personen eller den 
tiden som ikke er mer (jfr Wettstein 
2009:121), og et bilde av gjenstanden ska-
per ikke samme nærhet til en person eller 
en tid. Denne kvinnen kan defineres som 
organisert samler, i og med at hun samler 
på en bestemt kategori, oppbevaringsen-
heter, men krysser likevel grensen over i 
gråsonen mot det patologiske, når det blir 
svært mange av eskene og boksene, og når 
hun hevder at disse er med til å bevare 
minnene hennes.

En annen kvinne som bor med sin ten-
åringssønn tenker også på gjenstandene 
som minner og bedriver ifølge TV-psyko-
logen med ”emotional hoarding”. Huset er 
så overfylt at gutten aldri har villet invi-
tere venner på besøk, men for guttens mor 
er tingene spesielle. For henne blir det 
å kaste en gjenstand det samme som å 
glemme. Russel W. Belk understreker 
også sammenhengen mellom samling og 
hukommelse: ”Once objects enter a col-
lection they may become memory cues 
that recall the stories of their acquisition 
or conjure up associations with a more 
distant past” (Belk 2001:141) Denne ek-
streme samleren er opptatt av å samle på 
fortiden og gjemme den, for ikke å 
glemme. Men TV-psykologen utfordrer 
likevel kvinnen ved å si at hun ”is holding 
on to the past, and missing out of the pre-
sent”.

Samlingene kan representere et hu-
kommelsesarbeid for den enkelte, en måte 
å bevare minner. Kritikken kommer når 
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omgivelsene opplever at grenser mellom 
rent og urent brytes, som med insekter i 
kjøleskapet eller råtten mat på guvet, eller 
mellom ryddig og uryddig, som når hjem-
mets stoler og bord befinner seg under 
kleshauger (jfr Douglas 1997). Kritikken 
kan også ha sammenheng med at gråsone-
hjemmet utfordrer kulturelle forestillinger 
om hva et hjem burde representere: trygt 
og rent og ikke en trussel (jfr Marander-
Eklund 2015).

Konklusjon

I denne artikkelen har hovedfokus vært på 
den ekstreme samleren, og på gråsonen 
over fra den positive samleaktiviteten og 
over i en samleaktivitet som for mange 
fremstår som patologisk. De ekstreme 
samlerne ser selv ikke ut til å være para-
lysert av gjenstander, men omgivelsene 
deres er det. Samlerne oppfatter gjerne at 
de bidrar til en orden, mens omgivelsene 
opplever et kaos. Og mens samlerne opp-
fatter at det de gjør er positivt og byg-
gende, kan omgivelsene noen ganger opp-
leve samlingene som direkte oppløsende, i 
det familier oppløses, relasjoner oppløses. 

Jeg har forsøkt å vise at når det å samle 
går over den usynlige streken som kultu-
relt regulerer rent fra skittent og ryddig 
fra uryddig, så slår det inn et helt nytt vo-
kabular, nemlig psykologenes og psykia-
ternes. Disse yrkesgruppene, i tillegg til 
TV-produksjonsselskapene, er med til å 
forhandle frem en grense mellom norma-
litet og patologi – og skaper et bilde av at 
det fins en riktig og normal måte å samle 
på, en riktig og normal måte å skape min-
ner på.

Takk til anonyme fagfellevurderere, ho-
ved redaktør og temaredaktører for konstruk-
tive innspill til tidligere versjon.

Noter

1 ’Ekstrem’ benyttes også i en helt annen betydning 
når det gjelder samling, nemlig samling i tilknyt-
ning til ekstreme situasjoner som Holocaust, 11. 
september osv. (Wettstein 2009).

2 Noen samler ikke på gjenstander, men på dyr eller 
kroppsprodukter som avføring o.a. Jeg kommer 
ikke inn på disse kategoriene.

3 I alt 108 personer svarte, hvorav 70 kvinner og 38 
menn. Aldersmessig var hovedvekten på personer 
født mellom 1910 og 1930.

4 K står for kvinne, M for mann; det firesifrete tallet 
er fødselsår ( i dette tilfellet er 1920 et antatt fød-
selsår, ut fra annet som vedkommende har skre-
vet); og det femsifrete tallet er NEGs nummere-
ring.

5 Samlinger oppbevares i egne rom i huset, eller i 
hele huset, eller det leies egne lagringsenheter: 
Frost og Steketee påpeker at i USA har utleie av 
lagringsenheter økt med 90 prosent i perioden 
1995 – 2010 (2011:263).

6 Begge innleggene er postet på Hoarders’ åpne 
Facebook-side i september 2014: Innleggene er i 
ettertid slettet. På Twitter fins hashtagen #Hoard-
ers, der det mellom alt annet fins noe om TV-
programmene. Videre har Twitter en egen side for 
voksne barn av ekstreme samlere (Children of 
Hoarders), der de nå voksne barna kan få støtte. 
En som kaller seg @HoardersSon skriver: ”I grew 
up as the son of a compulsive hoarder. For many 
years, this had been my secret, lonely shame . . . but 
now I know I am not alone” (twitter.com/CO-
Hinc).

7 Se for eksempel Ottoson (2006) om en uformell 
bytteøkonomi og gjenbruk, der en henter bruk-
bare gjenstander i kontainere og legger fra seg 
gjenstander man ikke lenger har bruk for, men 
som kanskje andre har bruk for.

8 Alle eksemplene i denne artikkelen er hentet fra 
Hoarding: buried Alive, sesong 1, episoder 1–9.
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Summary

When Collecting becomes Deviant
The Hoarder
(når det å samle blir et avvik
Den ekstreme samleren)

Collecting stuff is often seen as a postive and nor-
mal thing to do, unless the collecting and the col-
lections affect lives negatively. If a collector’s 
 family and friends understand the collections as 
unnecessary or even garbarge, or if collecting is 
seen as interfering with the collector’s life, the idea 
of collecting is transferred to a grey area, and in-
terpreted more as a negative and even pathological 
activity. Collecting mania is now a diagnosis, and 
a number of TV companies broadcast programmes 
on hoarding. This study discusses different kinds 
of collecting, and one kind is presented in the TV 
series Hoarding. buried Alive. The main focus is 
within the grey area of collecting, where negotia-
tions on normality and pathology are taking place. 

Keywords: collecting, collection, hoarding, hoarder.

Tove Ingebjørg Fjell, professor, Department of 
Archeology, History, Cultural Studies and religion, 
University of bergen, bergen, norway.



och med senare tids musei- och kulturarvsforsk-
ning har frågor om samlingars tillkomst diskute-
rats. Fokus har varit på frågor om vem det är som 
skriver historia och skapar kulturarv och hur dessa 

processer går till och kommer till uttryck. Historikern 
Fredrik Svanberg understryker att museer och arkiv har 
makt att presentera och representera, likväl som att mar-
ginalisera och emancipera (2009:14–17). Han påpekar 
också att forskningen har förändrats, men att klassifika-
tionssystemet som ligger till grund för museernas och 
arkivens samlingar inte har det.

Viss information går att söka, annan är omöjlig att få 
fram. Klassifikationssystemen och deras tillkomsthisto-
rier tenderar också att glömmas bort. De blir ofta natur-
liggjorda och just därför behöver de undersökas, skriver 
han (Svanberg 2009:11–12; se även Bowker & Leigh 
Star 2000:47 ff).

I denna artikel riktas mitt intresse mot Karl Gösta 
Gilstrings efterlämnade samling vid Dialekt- och folk-
minnesarkivet i Uppsala och de klassifikationssystem 
som formade insamlingsprocessen. Samlingen består av 
8 000 originalbrev (DFU 40265) och drygt 250 timmar 
ljudinspelningar som genererat 70 000 uppteckningar, 
ordnade efter innehåll och meddelare. Gilstring arbetade 
intensivt under drygt femtio års tid med sin folkminnes-
samling och den betraktas allmänt som den mest omfat-
tande insamlad av en enskild nordisk forskare i modern 
tid (Lindqvist 1993:63; ULMA 34838).

Med utgångspunkt i korrespondens mellan Gilstring 
och en av hans meddelare, änkefrun Elsa Pihl, vill jag 
undersöka vad det var han samlade på, hur det gick till 
och vilket klassifikationssystem som styrde hans insam-
ling.
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Folkminnessamlaren
och änkefrun

Karl Gösta Gilstring beskrivs som en 
varmhjärtad präst, entusiastisk lärare och 
en hängiven samlare av folkminnen. Han 
föddes 1915 i Östergötland, tog student-
examen i Linköping 1934 och prästvig - 
des 1941. Han var gift och pappa till tre 
barn. Parallellt med arbetet som präst och 
sedermera gymnasielärare, upptogs den 
mesta av Gilstrings tid fram till hans död 
1986 av tillfolkminnessamlingen. Han 
hedrades med en doktorstitel vid Upp - 
sala universitet 1975 och år 1985 tillde-
lades han, av Kungliga Gustav Adolfs 
Akademien, ett pris för sin ”enastående 
samling av svenska folkminnen hopsam-
lade un der mer än 50 års upptecknings-
arbete”. Samma år gav Statens Humanis-
tisk–samhällsvetenskapliga Forskningsråd 
honom ett stipendium för bearbetning 
och komplettering av sin samling. I mo-
tiveringen beskrivs Gilstring som ”vårt 
lands f litigaste folkminnessamlare” 
(ULMA 34838).

Att Gilstrings efterlämnade samling 
finns bevarad på Dialekt- och folkmin-
nesarkivet i Uppsala (DFU) är ingen 
slump. Gilstrings samarbete med Uppsala 
landsmålsarkiv (ULMA), numera DFU, 
inleddes redan på 1940-talet då han fung-
erade som Åke Campbells ortsmeddelare 
under arbetet med Atlas över svensk folk-
kultur. På 1950-talet studerade han folk-
loristik under Dag Strömbäck, ULMA:s 
dåvarande chef och professor i nordisk 
och jämförande folklivsforskning, särskilt 
folk loristik. Gilstring skrev en licentiatav-
handling i religionshistoria om julstocken 
vid Uppsala universitet.

I artiklar om Karl Gösta Gilstring och 
han samling betonas ofta hans stora histo-
riska kunskap och intresse för det för-
flutna. Några påpekar också att han var 
totalt ointresserad av allt modernt och att 
hans forskning var otidsenlig (ULMA 
37313). I ett brev, daterat den 1 december 
1972, berättar Gilstring om hur han in-
ledde sitt samlande: ”Jag var gymnasist i 
Linköping, hade varit hemma i Hof på 
farmors jordfästning. Hon bar en östgöta-
hävd som få, f. 1851 i Biskopsberga, All-
helgona socken invid Skeninge. Jag beslöt 
mig för att hädanefter samla upp vad jag 
hörde.”

Efter Gilstrings död skrev Vimmerby 
Tidning att Gilstring visste att klockan 
var ”drygt fem i tolv” och att den sista av 
den muntliga traditionens folk snart skulle 
vara borta. För Gilstring gällde att rädda 
vad som räddas kunde (Vimmerby Tidning, 
17 november 1986).

Gilstring var inte ensam om denna de-
volutionistiska tankemodell, den var ett 
tämligen oreflekterat antagande ända 
fram till 1960-talet (Dundes 1986,Nils-
son 1996:10, 28). Räddningsaktionen blev 
ett slags forskningsetik för Gilstring, lik-
som för arkiv och museer vid samma tid, 

Pärmar med uppteckningar i karl gösta gilstrings 
samling (ulMa 34838).
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och intresset riktades mot frågor om ur-
sprung och spridning (Lilja 1991:89–90; 
Lindqvist 1993:65–66). För detta kräv- 
des ett rikt empiriskt källmaterial och 
Gil string ville därför dokumentera allmo-
gekulturens alla delar. Han kallade sin 
arbets metod för strukturinsamling. Gil-
string uppfattade sig själv som en upp-
täcktsresande som gjorde pionjärarbete 
i många socknar som tidigare varit vita 
f läckar på folkminneskartan (Lilja 
1991:91; Lindqvist 1993:72–73).

Grunden till Gilstrings samling fanns i 
det nätverk av närmare 700 meddelare 
han byggde upp under åren. Han skrev 
cirka tio brev om dagen med frågor till 
dessa personer, som var spridda över hela 
Sverige, Svensk-Amerika, Åland och Fin-
land. Gilstring hade som krav att de skulle 
vara födda före 1920 och han fick fatt i 
dem främst genom upprop i tidningarna 
kvällsstunden och Svenska amerikanaren 
Tribunen (Lindqvist 1993:70–71). Han 
kallade sagesmännen eller meddelarna för 
sin ”lilla församling” (ULMA 37313). 
Till en av de cirka femtio f litigaste brev-
skrivarna i denna skara hörde Elsa Pihl.

I en förteckning över meddelare be-
skrivs änkefrun Elsa Linnéa Frideborg 
Pihl, f. Nilsson, Vråka 6:12, Pensionärs-
hemmet, Västra Ed (som ligger i Kalmar 
län) Där står att hon föddes 1901 i Väster-
vik och dog 1974. Av breven framgår att 
Elsa var barnlös och gift två gånger, men 
inte hur Elsa och Karl Gösta kom i kon-
takt med varandra.

Breven
och frågorna

Elsa Pihl skickade drygt 240 brev och vy-
kort till Karl Gösta Gilstring mellan åren 
1957 och 1974 (40265:106). Under perio-

den skickade hon drygt ett brev i måna-
den till honom. De är som flest under slu-
tet av 1950-talet; 1958 skickade hon 27 
brev och 1959 blev det 25 brev, inklusive 
brev hon vidarebefordrade från en Hed-
berg i Amerika. Under hela 1960-talet var 
korrespondensen inte fullt så intensiv: 
från år 1968 finns till exempel endast 7 
brev. Under de första åren på 1970-talet 
tog brevväxlingen fart igen och Gilstring 
gjorde inte mindre än 108 uppteckningar 
ur inspelningarna och de 25 breven från 
1970. De sista åren 1973 och en bit in på 
1974 blev breven allt kortare och istället 
för brev skickade Elsa Pihl f lera vykort 
med samma motiv, vy över Gamleby. 
Trots det tycks hon fortsatt att skicka 
uppgifter till Gilstring som han fann in-
tressanta. Han har till exempel skrivit av 
ur ett brev daterat 18 januari 1974. Då 
hade Elsa Pihl endast två månader kvar 
att leva.

Gilstring får också ta emot artiklar hon 
klippt ur tidningar, broschyrer och (kyrk-
liga) informationsblad. Ibland bifogar hon 
fotografier eller andra personers brev och 
vid ett tillfälle får han ett ”bokmärke av 
frivoliteter” (106:149). Dessutom sänder 
hon honom egenhändigt virkade alster.

Även om Elsa Pihls handstil är driven 
och stavfelen få, är hennes brev bitvis 
svårtillgängliga, de saknar i regel me-
ningsbyggnad och styckesindelningar, or-
det och skriver hon alltid som o och jag blir 
ofta ja (jfr Liljewall 2007:22). Trots detta 
tycks Elsa Pihl poetiskt influerad. I ett 
slags romantiskt dagboksmanér lägger 
hon alltid till en vågad linje under sitt 
namn och ofta präglas hennes skildringar 
av ett längtande vemod över svunnen tid, 
som hon också tycks ha delat med Gil-
string.

I insamlingsarbetet utgick Karl Gösta 
Gilstring från drygt 3 000 frågor som föll 
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inom ett tjugotal olika ämnesgrupper, 
vilka även var basen för hans kapitelindel-
ning och ordning av varje enskild socken-
samling (Lindqvist 1993:66), där Elsa 
Pihl ingick i samlingen av minnen från 
Tjust. Han kategoriserade materialet un-
der olika rubriker, till exempel Årsloppet, 
Livsloppet, Id och Frid, Åkommor och 
sjukdomsbot, Ord och talesätt, osv. Frå-
gorna var detaljerade och hade mycket ge-
mensamt med de traditionsinsamlande 
arkivens frågor (Lindqvist 1993:67–68). 
Gilstrings frågor präglades dock av en 
personlig och informell stil, både i de mer 
allmänna frågelistor som publicerades i 
pressen och i frågelistorna till enskilda 
skribenter. Gilstring skickade också ut så 
kallade rund-brev med frågor. Den 8 no-
vember 1960 skrev han till exempel till 
sina ”vänner” i USA och Canada och und-
rade hur de ”hade det med vattenhjul och 
andra minnen”. Han påpekade också att 
han var så tacksam för att ”än en gång få 
komma igen!”.

När det gäller korrespondensen mellan 
Elsa Pihl och Karl Gösta Gilstring finns 
endast ett brev bevarat med hans frågor 
(106:229). Anledningen till att detta ma-
skinskrivna brev finns kvar är att Elsa 
Pihl svarat honom genom att skriva ner 

svaren på hans frågor direkt i brevet och 
sedan returnerat det. Gilstring inleder sitt 
brev med att han är tacksam för allt som 
”ännu kan utvinnas ur folkminnena” och 
övergår direkt därefter till sina 13 frågor. 
De handlar bland annat om namn på kor, 
användningen av hassellöv, öknamn, 
namn på dagar, speciella lampor och ut-
tryck kring viss väderlek. Den ”tillgivne 
Karl Gösta” avslutar brevet med att kalla 
sina frågor för tanketrådar och hälsar till 
Hilda Anderson (106:229).

Det är intressant att notera Gilstrings 
blandning av gammaldags hövlighet och 
personligt tilltal. Han har skrivit på ma-
skin och daterat brevet med AD, den 
medeltida latinska formen anno Domini, 
som betyder i Herrens år. Samtidigt und-
rar han om han skriver rätt namn på Elsa 
Pihls väninna. Han tackar också noggrant 
för hennes kommande bidrag till folkmin-
nena. Och Elsa Pihl tycks ha haft bråttom 
att svara på hans frågor. Hon inleder med 
en redogörelse för förestående händelser i 
privatlivet och skriver med blå kulspets-
penna överst på bladet att hon ”tänker åka 
till kusinerna över helgen”. Därefter har 
hon klämt in svar på frågorna. Som svar 
på vissa frågor har hon rätt och slätt skri-
vit ” ja”, några har hon struntat i att svara 

Brev från elsa Pihl till karl gösta gilstring 19. 4. 
1971 (DFu 40265:106:183).

Brev från elsa Pihl till karl gösta gilstring 26. 2. 
1959 (DFu 40265:106:68).
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på, andra har hon besvarat längst ner på 
pappret, där hon med slarvig handstil 
staplat svar på f lera frågor. Brevet avslutas 
med orden ”Beda Anderson heter tanten 
från Waltersten ’Stjärna’ var ett gängse 
namn på hästar o kor. Hälsningar E. P. 
från båda tanterna.”

Gilstrings frågor må vara ställda till 
Elsa Pihl (och Beda Anderson) men är del 
av den fråge-arsenal han distribuerade i 
sitt kontaktnät. Varför han vid detta till-
fälle i oktober 1970 valde att bland annat 
koncentrera sig på namn i olika former 
framgår inte. Det är dock uppenbart att 
han var bekant med de traditioner och 
folkminnen han ville bevara. Frågorna är 
väldigt specifika och kräver ibland endast 
jakande eller nekande svar. På så vis är 
frågorna inte speciellt anpassade till Elsa 
Pihl utan hennes svar blir endast ett av 
f lera belägg för de företeelser Gilstring 
frågar om.

Folkminnen
från forna tider

Trots att deras korrespondens pågick un-
der lång tid innehåller inte alla av Elsa 
Pihls brev uppgifter som Gilstring fann 

intressanta. Han kommenterar ofta bre-
vens innehåll genom anteckningar på ku-
verten, ibland noterar han att han skrivit 
av delar ur brevet eller att de saknar folk-
minnen.

Om Elsa Pihl överlag hade lätt att finna 
rätt ton i breven tycks det, åtminstone in-
ledningsvis, ha varit lite svårare för henne 
att leverera de uppgifter han är ute efter. 
Hon frågar ofta om det hon skriver duger 
och upprepar att hon tycker om att kunna 
bidra till hans ”samling”. De första åren av 
deras brevväxling berättar hon mycket 
om samtiden (t.ex. 106:48 och 49), men 
gans ka snart tycks hon förstå att den inte 
intresserar honom. Efterhand får Elsa 
Pihl allt större förståelse för vad det är han 
söker och hon bistår honom gärna. Hon 
skriver alltmer om sin egen barndom och 
”hoppas att hon kan göra sig förstådd om 
forna tider” (106:141) för hon är ”mycket 
intresserad av att söka i det gamla” (106: 
211). Elsa Pihl samlar in uppgifter från 
släktingar som emigrerat till Amerika 
(106:50) och från andra mer kunniga per-
soner i trakten (106:184). Hon tipsar även 
om personer Gilstring kan prata med 
(106:183). Det verkar som om han ger 
Elsa Pihl i uppdrag att finna delar till 
hans samling.

karl gösta gilstring intervjuar Judit Johansson i Sandbäckshult, 1971.



41Brev och belägg i jakten på folkminnen

KULTURELLA PERSPEKTIV 2017:1

Under årens lopp omformas änkefrun 
Elsa Pihl till Karl Gösta Gilstrings agent 
på bygden. Hon blir hans ”skaffare” och 
en god meddelare ”med utvecklad iakt-
tagelseförmåga, känsla för detaljer samt 
förmåga att uttrycka sina erfarenheter i 
skrift” (Hammarlund-Larsson 2004:16). 
Med andra ord förändras Elsa Pihls roll i 
Gilstrings insamlingsprocess och hon 
kommer att ha alltmer inflytande över hur 
samlingen formas, speciellt när det gäller 
de delar som utgår från hennes bidrag.

De personer, som för arkivens räkning 
engagerades ur folkets led, hade läs- och 
bildningsintresse, var välinformerade om 
bygdens historia och hade kanske även 
författardrömmar (Lilja 1996:35; Nylund 
Skog 2005:151). I processen från privat-
person till meddelare ”avpersonifieras de 
och blir upptecknare, traditionsbärare och 
sagesmän”. Därmed hamnar de i en spe-
ciell relation till forskarna och vetenska-
pen. Genom att följa anvisningar och råd 
från forskarna erkänner upptecknarna 
dessas auktoritet och professionalitet, på-
pekar etnologen Agneta Lilja (1999:15, 
22, 1996:189 ff).

Att Elsa Pihl har stor respekt för Gil-
strings kunnande framgår ofta i hennes 
brev. I tidsenligt klass- och genusmanér 
är hon underdånig och nedvärderar sig 
själv, men Gilstring bekräftar henne ge-
nom att ständigt återkomma med nya frå-
gor och brev, vilket uppenbarligen får 
henne att utvecklas som meddelare (jfr 
Ehrenberg 2003:31 ff). Maktrelationen 
dem emellan är heller inte ensidig, det är 
inte enbart Gilstring som sätter agendan. 
När han inte hört av sig på ett tag skickar 
Elsa Pihl ett uppfodrande brev där hon 
undrar över hans tystnad (106:76) och när 
han sommaren 1969 ber henne att tilltala 
honom vid förnamn motsätter hon sig det 
(jfr Daun 1996:73). Hon inleder det föl-

jande brevet med ”Bäste Lektorn” och 
skriver att hon ”har svårt att bara säga 
namnet till en så lärd person”. För första 
och enda gången avslutar hon sedan bre-
vet med hälsningar till ”Karl Gösta från 
Elsa Pihl” (106:150). Trots att hon här 
alltså tilltalar Gilstring med enbart för-
namn använder hon hela sitt namn. Det 
verkar som om hon ville behålla en pro-
fessionell och respektfull distanserad ton 
dem emellan.

Att Gilstring var prästutbildad, och 
inte enbart var en kunnig folkminnessam-
lare, spelade troligen avgörande roll för 
deras relation. Elsa Pihl förfaller mycket 
religiös och vid f lera tillfällen tar hon upp 
religiösa spörsmål. Hon rapporterar från 
gudstjänster och om andra präster. När 
han avslutar sin prästerliga yrkesbana för 
att kunna ägna mer tid åt folkminnes-
insamlingen och istället börjar arbeta som 
lektor på gymnasium, skriver Elsa Pihl att 
hon inte vet vad hon ska använda för titel, 
men att hon ”säger väl Pastorn som förr” 
(106:105).

I brevet läser jag in en besvikelse från 
hennes sida, det verkar som om hennes 
brevväxling med en präst gett henne viss 
prestige. Gilstrings yrkesmässiga status-
förändring leder också till en förskjutning 
i relationen dem emellan. Det är i detta 
skede som Elsa Pihl börjar kalla sig ”en 
gammal bekant” (106:120), ”tacksam 
gammal bekant” (106:161) och ”Mor 
Pihl” (106:182).

Prästerskapet har haft en central roll i 
insamlande av folkminnen. Karl-Olof 
Arnstberg skriver att i etnologins idévärld 
var den svenske bonden och forskaren till-
sammans med prästen ”en synnerligen po-
sitivt ladda trojka” (Arnstberg 1989:21). 
Bonden var traditionsbärare, prästen var 
förmedlare och forskaren var uttolkare. 
Prästen fungerade som ett slags mellan-
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hand i insamlandet av folkminnen, han 
var delaktig i de bildades värld men 
boen de i böndernas. Dessutom var präs-
ten en statens tjänare. Gilstring personi-
fierade två roller i en sådan trojka, både 
prästen och forskaren. Möjligen var det så 
att Elsa Pihl, när Gilstring bytte yrkes-
bana, tog över de båda rollerna av tradi-
tionsbärare och förmedlare, medan han 
endast blev forskaren.

Samlingen
och samlandet

I sin roll som forskare bedömde Gilstring 
Elsa Pihls brev och skrev av de delar han 
fann intressanta. I mångt och mycket 
följde han här de metoder som utarbetats 
av ULMA och andra traditionsinsam-
lande arkiv under 1900-talets första år-
tionden. Som nämnts deltog Gilstring i 
arbetet med Atlas över svensk folkkultur, 
som var ett projekt där materiella, sociala 
och andliga företeelser lades in på kartor. 
Arbetsmetoden hade på 1930- och 1940- 
talen hög vetenskaplig status och avsikten 
var att ”spridning och geografiska skillna-
der och likheter inom landet skulle bli 
tydliga” (Lilja 2012:13). I enlighet med 
dessa metoder renskrev Gilstring delar av 
de svarsbrev som han ansåg värdefulla och 
gjorde excerpter av dem för varje inne-
hållskategori. Dessa excerpter ordnades 
sedan i pärmar efter ort och innehåll. På 
så vis skapade Gilstring ett slags sekun-
därt källmaterial. 446 sådana excerpter 
eller uppteckningar är efter brev och sam-
tal med Elsa Pihl.

De flesta meddelare har fått ett num-
mer, alla avskrifter från en person har pla-
cerats under ett geografiskt landskap och 
område, oftast en socken. På så vis har 
meddelarna kommit att representera olika 

platser och när Gilstring sökt fylla vita 
f läckar på kartan har det handlat om att 
finna en duglig meddelare som skulle 
kunna representera f läcken. De 446 upp-
teckningarna från Elsa Pihl förvaras i en 
blå pärm markerad med Tjustminnen och 
Elsa Pihl har nummer 27:2 (ULMA 
34838). Hon är en av f lera meddelare som 
bidrag till minnena från Tjust och har i 
Gilstrings system och hela deras brevväx-
ling igenom, kommit att representera 
Vråka, Västra Ed, även när hon skrev ifrån 
och levde på andra platser.

Den 2 september 1973 skriver Gilstring 
i ett brev att hans ”mödor kring insam-
lingsarbetet spännande över hela folkmin-
nesfältet” har varit många. Han beklagar 
att det inte längre finns någon möjlighet 
att ge ut ”rena” folkminnessamlingar, 
 speciellt eftersom hans eget material är 
så omfattande. Han tror knappast att 
ULMA numera skulle nå motsvarande 
nivå ”under 15 år med sina sagesmän ute i 
landet”. Skrytsamheten blandas här med 
en viss bitterhet och läsaren anar att tiden 
runnit förbi Gilstring och hans folkmin-
nessamling. Han arbetar med metoder 
och en insamlingsiver som det samtida 
forskarsamhället till stora delar lämnat 
bakom sig. Medan Gilstring oförtrutet 
kämpar för att rädda den försvinnande 
allmogens seder och traditioner undan 
glömskan, har hans kollegor riktat blic-
karna mot stadstraditioner, klassamhället 
och samtiden.

Ivern att samla in äldre seder och tradi-
tioner motiverades, som nämnts, av att 
allmogekulturen ansågs vara på väg att 
försvinna och ”generationskedjorna var på 
väg att brytas” (ULMA 37313). I kampen 
mot klockan var dock inte Karl Gösta 
Gilstring ensam, han och Elsa Pihl gjorde 
gemensam sak. De hjälptes åt att minnas 
och nedteckna det som var på väg att gå 
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förlorat. Ju mer de mindes och fick på 
pränt, desto mer återstod dock. År 1984 
menade Gilstring att om han bara fick 
”20 år till av Vår Herre” skulle han vara i 
”det närmaste klar” (Vimmerby Tidning, 
17 november 1986). Gilstring tycks såle-
des ha trott att det skulle vara möjligt att 
avsluta samlingen och insamlingssystemet 
i sig verkar också bygga på en tanke om 
att den skulle gå att få fullständig. Ett 
mått på framgång för Gilstring handlade 
på så vis om hur stor samlingen var, med 
andra ord hur nära målet den, och han 
själv, var (jfr Ehrenberg 2003:44). Oav-
sett om det var möjligt att avsluta och 
skapa en fullständig samling, så gav ju då-
tidens vetenskapliga ramverk vid handen 
att det fanns ett slutmål och att samling-
ens storlek var av betydelse, eftersom ju 
f ler folkminnen, ju f ler uppgifter om det 
förflutnas seder och traditioner, desto 
större möjlighet att kartlägga spridning 
och ursprung.

Samlingen blev också ett synbart resul-
tat i kampen mot förlusten och gjorde att 
ingen behövde betvivla nyttan med in-
satserna (Gustavsson 2014:51–52). Karl 
Gösta Gilstrings samlande har tydliga 
drag av en vetenskapligt motiverad sam-
lare; han arbetar efter ett system, vet vad 
han söker, är hängiven i det närmast pas-
sionerad, och i ständig beredskap att fylla 
luckor i samlingen. Det tycks också ha va-
rit mycket viktigt för Gilstring att moti-
vera sitt samlande vetenskapligt och inte 
som ett personligt utslag av överdrivet 
samlande.

Efter hans död påpekades att ”vårt 
lands f litigaste folkminnessamlare” inte 
var driven av samlarmani utan av ”kärlek 
till en bygdekultur, som måste räddas åt 
eftervärlden” (UNT, 6 maj 1986). I denna 
kärleksrelation ingick Elsa Pihl och de 
sjuhundra andra i Gilstrings ”lilla försam-

ling”. Det var kärleken till det förflutna 
och den hembygd som höll på att gå för-
lorad, som de alla delade och som möjlig-
gjorde samarbetet dem emellan. I ett 
unikt mastodontprojekt förenades intres-
set och kärleken till en försvinnande kul-
tur med den nya tidens vetenskapliga 
ideo logier och en av nordens största folk-
minnessamlingar skapades.

Nya frågor
till outforskad samling

Jag skrev inledningsvis att den nya mu-
seologin och kulturarvsforskningen upp-
märksammat att viss information går att 
söka, och viss kunskap skapas, medan an-
nan går förlorad. Med den här artikeln 
har jag velat bidra till arbetet med att lyfta 
fram och synliggöra aspekter av de klas-
sifikationssystem och tillkomsthistorier 
som gömmer sig bakom materialet i våra 
arkiv.

Det har då blivit tydligt att f lera fakto-
rer av både vetenskaplig och personlig 
karak tär bidragit till skapandet av folk-
minnen. Motiven för folkminnessamlaren 
Karl Gösta Gilstring var inte bara veten-
skapliga, de var även personliga och in-
samlingsarbete inbegrep många fler per-
soner än han själv. Med kunskap om bland 
andra dessa förhållanden menar jag att det 
är fullt möjligt att arbeta med materialet i 
Gilstrings samling och till det ställa nya 
frågor och skapa ny intressant och rele-
vant kunskap. Än så länge är Gil strings 
samling på Dialekt- och folkminnesarki-
vet i Uppsala en outforskad skatt.

För att nalkas Gilstrings samling idag 
måste den dock betraktas i det ideologiska 
och vetenskapliga ramverk som tog form i 
slutet av 1800-talet och fick sitt praktiska 
genomförande under 1900-talets första 
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del. Under industrialismen anslöt folklivs-
forskarna ”till raden av vetenskapsrepre-
sentanter som gjorde inventering, insam-
ling av stora mängder material och kate- 
gorisering” till en metod för att uppnå 
vetenskaplig kunskap (Gustavsson 2014: 
41).

Flera forskare har påpekat att karte-
ringsarbetet i hög grad handlade om en 
ung vetenskaps strävan att ses som seriös. 
Naturvetenskapliga teorier omsattes till 
humanvetenskapliga metoder, som hand-
lade om att samla på belägg, föra in dem 
på kartor, renrita, mäta, väga och förfina 
tekniker (Löfgren 1995:141). Gilstring 
ingick i denna skara och han ville, precis 
som ämnesdisciplinen han företrädde, bli 
betraktad som en seriös och kunnig fors-
kare och samlare av folkminnen. Detta 
gigantiska insamlingsarbete trängdes se-
dan undan när folklivsforskningen blev 
etnologi och alltmer förvandlades till ett 
samhällsvetenskapligt inriktat utfors-
kande av socialt liv och kulturella proces-
ser (Klein 1995:9–10; Löfgren 1995:141; 
Nilsson 1996:70).

De internationella perspektiven från 
museologin och kulturarvsforskningen 
har gjort att intresset förskjutits från sam-
lingen i sig, mot samlarna och samlandet, 
från det deskriptiva mot det förklarande, 
från produkt mot process, och från kun-
skap mot mening. Detta har gjort att vi 
fått ny och viktig kunskap om de menings-
skapande processer som styrde insam-
lingen vid arkiv och museer. Dock kvar-
står faktum; för att samla måste vi 
klassificera, kategorisera, ordna och orga-
nisera (Bowker & Leigh Star 2000). Detta 
innebär att även vår tid, våra klassifika-
tionssystem och insamlingsprocesser, 
skymmer sikten för och hindrar annan 
forskning från att synliggöras och genom-
föras.

Not

1 Denna artikel är skriven inom ramarna för pro-
jektet TillTal: Tillgängligt kulturarv för forskning 
i tal, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, 
forskningsprogrammet Samlingarna och forsk-
ningen (SAF16-0917:1).

genom att samla på vissa ting konkretiserar vi dröm-
bilden av hur vi egentligen vill vara och uppfattas. 
kanske den som inhandlar designern Mats Theselius’ 
specialbyggda skåp för tidskriften National Geo-
graphic innerst inne omhuldar sina egna pojk- eller 
flickdrömmar om upptäcktsresor i främmande länder. 
Illustration från Tvärsnitts temanummer Museum, 

nr 1–2:1991.
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Summary

letters and evidence in the Hunt for Folklore
The Scientific Collector
(Brev och belägg i jakten på folkminnen
Den vetenskapliga samlaren )

The focus of this article is Karl-Gösta Gilstrings 
(1915–1986) folklore collection at the Department 
of dialectology and folklore research in Uppsala. 
The aim is to investigate Gilstring’s collection, 
with emphasis on how he selected and transformed 
folklore in the collecting process. The article con-
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cludes that although the collecting process is 
guided by a devolutionary principle and theories of 
diffusion and evolution, it is not straightforward. 
The collection is shaped by a wide range of factors, 
scientific, academic, and personal as well as inci-
dental, not the least by the relationships Gilstring 
established with the informants. The article argues 
that understanding the complex process of collect-
ing folklore, gives knowledge of the premises that 
shaped folklore archives. In addition, this knowl-
edge makes it possible to formulate new research 
questions about collections, and to gain new 

knowledge of the past, not the least about earlier 
research practices and collecting methods.

keywords: collection, collecting, folklore, archive.
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Ulf Palmenfelt, Berättade ge
menskaper: Individuella livs
historier och kollektiva tanke
figurer. Stockholm, Carlsson 
Bokförlag, 2017.

Ulf Palmenfelt har gjort en 
folkloristisk narrativanalys av 
hur det går till att berätta 
fram föreställda gemenskaper 
genom att använda livshisto-
rier av 132 Visbybor. Han 
ville på 1990-talet dokumen-
tera minnen av Visby under 
beredskapsåren. Fakta fanns 
redan, men Palmenfelt ville 
nå den personliga upplevel-
sen av hur det var att leva i 
Visby under 1900-talet, ett 
arbetssätt i the nonrepresen
tational methodology för att 
sätta etnografin i centrum för 
forskarens tolkning för bättre 
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förståelse. Det tvärveten-
skapliga ämnet narratologi 
analyserar berättandets struk-
tur, funktion och tekniker. 
Eftersom de f lesta talare har 
en idé om vad som ska tas 
upp i livshistorien framträder 
strukturen redan då vi väljer 
att börja från början med 
barndomen. Ett alternativ är 
att utgå från en avgörande 
upplevelse i livet och tolka 
livshändelserna i ljuset av 
denna. Livsberättelsen kan 
ändras inför varje lyssnare.

För att täcka hela livslop-
pet rör sig talarna fritt mellan 
genrekonventioner och berät-
tartekniska grepp i och utan-
för modellen. Livshistorier 
berättas i nuet men bygger på 
minnen av hur det var. De ut-
formas efter narrativa model-
ler och genrekonventioner. 
Tidsplanen spelas mot var-
andra och med de personer 
som medverkar. Palmenfelts 
begrepp positionering klargör 
var och hur berättaren ställer 
sig. Det är f lexibelt, visar på 
deltagande eller avstånds-
tagande, nyanserar för och 
emot, även i förhållande till 
tankemönster som individen 
själv har blivit positionerad 
av. Sådana mönster samman-
fattar Palmenfelt med be-
greppet tankefigurer. För Vis - 

by gäller att ange tidsskeden, 
namngivna platser, årliga 
eve nemang och unika hän-
delser, allmänt omfattade 
idéer, värderingar och käns-
lolägen som trängt in i män-
niskors medvetande till den 
grad att de tar sig in i livshi-
storierna. De är så dominanta 
att folk känner att den egna 
berättelsen ska förhålla sig 
till det allmänt kända. Så 
skapas föreställningar av ge-
menskap genom minnen av 
samma plats och i samma tid. 
Varje tema har sin motbild.

Berättarna är huvudperso-
ner tack vare intervjuarnas 
insatser. Livsöden är indivi-
duella, men människor är inte 
så unika som vi vill tro. Un-
der livet möter prövningar 
som vi tacklar på de sätt vi 
förmår i enlighet gruppens 
handlingsmönster. En barn-
dom har alla. Sorger drabbar 
de f lesta, de tillhör livets fa-
ser. Vad vi väljer att berätta 
står mot sin motsats, det vi 
inte tar upp, en motbild. In-
tervjupersonerna hade inga 
krav på sig att vara goda be-
rättare och fick all den tid 
som krävdes, vid f lera tillfäl-
len. De behövde inte vara ro-
liga eller motivera betydelser. 
Dagens situation inverkar på 
minnet av det förf lutna. Om-

Anmälningar och notiser

Att lyssna till livsberättelser
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värdering leder till redigering 
av berättelser, som inte redan 
fått fast form. Palmenfelt hör 
undertexten, det som nästan 
inte kan sägas. En uttalad 
motberättelse behöver moti-
veras när berättaren vet att 
den bryter mot accepterade 
mönster.

Med lätt hand fördjupar 
Palmenfelt tolkningen från 
berättelsens enklaste form 
med en början, en mitt och 
ett slut i tidsföljd, gärna också 
med orsakssamband. Denna 
form har kraft att fånga läsa-
rens intresse och tränga in i 
berättarnas historier, in i bo-
kens komposition. Sedan 
1970-talet finns ett klassiskt 
schema över berättelsens mo-
ment (Labov 1972); se även 
Palmenfelts förtätade fram-
ställning i handboken Till 
lämpad kulturteori (2017). 
Detta schema förblir idealtyp 
för Palmenfelt som också hör 
stora partier av tal som aldrig 
tar fast narrativ form, en me-
todisk poäng som pedago-
giskt visar att narrativitet är 
mer än berättelser.

Boken har två avslut-
ningar, först en förhöjning av 
allmänmänskliga erfarenhe-
ter i berättelser om barndo-
mar och i berättelser om 
dödsfall och sorg. Sedan 
kommer de kollektiva tanke-
figurerna som ett slag i ma-
gen. Här finns de tankar som 
etablissemanget känner till 
men helst inte vill låtsas om, 
inte bara motbilder till de fö-
reställda gemenskaperna utan 
motberättelser bland dem 
som känner sig åsidosatta, 
utan för. I alla tider har de 
gamla förfasat sig över den 
vilda och bortskämda ungdo-
men. Här möts vi av tiden 
när det var fattigt och påvert, 
utan vatten, värme och belys-
ning. De f lesta har fått det 
bättre, medan annat har bli-
vit sämre, brottslighet, våld, 
skjutvapen, ”de Andra”, de 
som får socialbidrag, vilket 
kan bli grogrund för avund-
sjuka, främlingsrädsla, ra-
sism.

I ett mästarprov har Pal-
menfelt samlat de kollektiva 
tankefigurerna i bilder av 

mänskliga teman som ingen 
enskild ska göras ansvarig för. 
Här är populismens tidsanda 
underbyggd, IRL. Dessa te-
man uttalades 1995 men kol-
lektiva tankefigurer är sega, 
eviga. De gamla minns hur 
hårt det var på deras tid.

I denna arbetsbok betonas 
konsten att lyssna, inte att 
ställa frågor. Detta är en ly-
sande metodbok att arbeta 
vidare med. Det är spän-
nande läsning att följa hur 
personerna rör sig med berät-
tartekniska konventioner över 
genomsläppliga gränser för 
genrer, hur Ulf Palmenfelt 
vidgar analysen, och låter 
läsar na se hur talaren ställer 
sig, kommenterar, når upp-
lösning och återför lyssnaren 
till nutiden. I förlängningen 
återförs även läsarna till sam-
tiden och vårt demokratiska 
ansvar för det gemensamma 
samhället.

Åsa Ljungström,
docent i etnologi,
tidigare verksam
vid Mittuniversitetet
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