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Abstract 
Denna uppsats behandlar ett populärt sätt att bruka historia på. Den riktar sig mot samlare av 

historiska ting och hur de aktiverar en historiekultur. Uppsatsen belyser interaktionen mellan 

människa och ting. Med utgångspunkt i ett interaktionistiskt perspektiv påvisar resultatet att 

en människa - ting - människa relation kan utvecklas i takt med att samlandet gör det. 

Samlandet följer också ett visst mönster och är av en processartad form som rör sig från ett 

naivt och lekfullt samlande mot en allt större systematik allteftersom samlandet utvecklas. 

Med utvecklingen av samlandet utvidgas den sociala dimensionen av samlandet tillsammans 

med den historiska kunskapen och erfarenhetsbaserade banken av kunskap kring tingen man 

samlar på. Som samlare aktiverar man en mängd olika historiska källor som bidrar till att 

bygga en historisk väv kring tinget, i denna kunskapsorienterade handling kan samlaren finna 

samband över tid och utveckla ett historiemedvetande. Samlandet på historiska ting är det 

praktiska historiemedvetandet i handling och erbjuder möjligheten att skapa mening och 

trygghet för individen.  

 

Nyckelord: samlare, historiemedvetande, historiekultur, historiebruk. 
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1. Inledning 
Jag är som så många andra människor i det här landet en samlare. Jag kan inte riktigt svara på 

vad som driver mig till att samla, kanske är det känslan av att göra ett fynd eller så är det 

mervärdet jag finner av tingen jag samlar på. Tinget ger mig liksom någonting tillbaka som är 

svårt att sätta fingret på. Möjligt att det är historiens vingslag som är spännande, att jag 

kommer i kontakt med historia på ett så påtagligt sätt. Den är fysiskt närvarande genom de 

ting som jag samlar på. Jag kan inte med säkerhet säga att det är vad som driver mig. Däremot 

kan jag med säkerhet erkänna att jag finner det fascinerande med ting från en förfluten tid och 

med människor som samlar på sådana ting. Så till den grad att jag skrev en  B-uppsats om 

samlare och hur olika värden är en del av samlandet. Resultatet av min undersökning har 

funnits med mig och obönhörligen väckt nya frågor och funderingar kring samlandet som 

människan håller på med. Samlandets praktiker har fortsatt fascinera och denna mänskliga 

aktivitet verkar ibland möjlig att undersöka i oändlighet. Vilka drivkrafterna bakom ett 

samlande är och vad som kan tänkas förmå människor att umgås med ting på det sättet som de 

gör i ett samlande är svårt att låta bli att grubbla över. Med föregående uppsats i minne, kring 

samlandets komplexitet och med det i åtanke att det rör människor, är det frågan om entydiga 

svar någonsin går att finna på varför man samlar. Att ändå undersöka fenomenet när jag så här 

på förhand dömer ut uppgiften synes möjligen som underligt. Det kan tyckas att jag gillrat en 

fallgrop men faller själv däri. Dock så tror jag att det tjänar ett pedagogiskt syfte att ge 

förutsättningarna på förhand när vi är på väg in i en undersökning av vad som fortgår mellan 

människor och ting från det förflutna.  

 

Bara för att man nått insikten om samlandets komplexitet betyder inte att man bör lämna det 

därhän. Snarare bör man se det tvärtom, som en morot till att utforska fenomenet vidare. 

Samlandets mystik utgör snarast en lockelse och möjligheterna för utforskning av denna 

komplexa mänskliga aktivitet är många. Framöver kommer jag ta fasta på samlandets starka 

koppling till historia. Envist letar jag genom denna uppsats vidare för att söka reda på vad det 

är som sker med människor när de interagerar med ting och aktiverar en historiekultur så som 

samlare gör. Denna uppsats siktar in sig på varför människor interagerar med ting från det 

förflutna i ett samlande. Den bygger vidare på en tidigare uppsats och dess påvisande av det 

gemensamma kulturhistoriska värdet. Det här är alltså en undersökning av historiebruk och 

historiekultur, hur människor i sin vardag genom ett samlande aktiverar historiemedvetande.  
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1.1 Problemformulering 
Syftet med detta arbete är att försöka frilägga drivkrafter bakom människors befattning med 

ting från det förflutna, och hur umgänget med tingen påverkar människan. Jag intresserar mig 

särskilt för samlare av historiska artefakter, och den historiekultur de aktiverar när de umgås 

med sina samlarobjekt. Begreppet historiekultur ska här förstås som källor, artefakter, ritualer, 

sedvänjor och påståenden med referenser till det förflutna, och i en undersökning av de här 

praktikerna försöker jag hitta ledtrådar till vad det är som får människor att vilja interagera 

med just gamla ting.  

 

Ambitionen ovan vill jag konkretisera i form av en undersökning, där två huvudaspekter är 

särskilt intressanta. Den första handlar om hur en historiekultur aktiveras  i interaktionen med 

ting och vilka konkreta uttryck det tar sig. Den andra aspekten handlar om hur interaktionen 

med ting från det förflutna, påverkar individen och hur denne upplever detta. Dessa två 

aspekter får agera rubriksättning och struktur för den kommande undersökningen.  

 

1.2 Disposition 
Dispositionsavsnittet syftar till att ge läsaren en överblick över uppsatsen och en beskrivning 

av hur de olika delarna i den är uppbyggda och kopplade till varandra.  

 

Det andra och tredje kapitlet utgör uppsatsens referensram. I kapitel 2, som berör aktuell 

forskning för ämnet, ges en teoretisk bakgrund medan kapitel 3 ger den nödvändiga 

bakgrunden till ämnets samhälleliga relevans. Dessa båda kapitel relateras till uppsatsens 

material och undersökningsområde. De är tänkta som en teoretisk och historisk referensram 

inför uppsatsens kommande delar. Från och med kapitel 3 och framåt har jag valt att använda 

underrubriker till de olika avsnitten. Underrubrikerna ger en fingervisning om och en initial 

beskrivning av det som avsnittet behandlar. Det fjärde kapitlet utgörs av undersökningen, som 

rubriceras med hjälp av de två huvudaspekterna: historiekulturella uttryck och interaktionens 

påverkan på individen. Materialet bryts i respektive huvudaspekt ner i flera underrubriker, 

vilka är tänkta att fungera som en guide till materialet. Undersökningens resultat inom var 

huvudaspekt summeras kortfattat i varsin delsammanfattning.  

 

Resultatdelen analyseras sedan i kapitel 5. Det är en analys som tar sin utgångspunkt i en vilja 

att visualisera materialet och åskådliggöra tendenser som går att urskilja i det. Uppsatsen 
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avslutas med ett diskussionsavsnitt som återkopplar till den aktuella forskningen. Inom det 

avslutande diskussionsavsnittet inryms också min slutsats som förankras i resultat och 

diskussion.    

1.3 Avgränsning  
Samlingsområden finns det gott om och en stor del av Sveriges befolkning samlar på 

någonting. En svensk undersökning visar att 18 % av Sveriges befolkning är villiga att gå 

under epitetet samlare. Jag återkommer till denna undersökning i bakgrundsavsnittet.
1
 För den 

här uppsatsen krävs en avgränsning gentemot former av samlande som inte aktiverar en 

historiekultur. Att samla på någonting likt en stor del av Sveriges befolkning gör behöver 

definieras, för denna undersökning är det ett alltför mångtydigt och otydligt svar att samla på 

någonting. Det där någonting skulle kunna utgöras av ett immateriellt eller symboliskt, likväl 

som materiellt samlande. Ett immateriellt samlande kan tänkas vara individer som samlar på 

vandringsleder runt om i världen. Inom ett sådant upplevelsesamlande förekommer troligen 

någon form av regeluppsättning för vad som räknas som ett korrekt utfört samlande (till 

exempel att bo i tält, bära sin egen packning, laga sin egen mat, inte utnyttja någon form av 

transport också vidare).  

 

Andra exempel på ett immateriellt eller symboliskt samlande kan vara fågelskådning, 

bergstoppar, antal körda vasalopp och andra liknande upplevelser som kan vara föremål för 

ett samlande. Anledningen till avgränsning mot den typen av samlande är mitt intresse för 

relationen mellan människa och ting och hur man tar del av en historiekultur. Den form av 

interaktion som kan ske mellan människa och ting och vilken betydelse som individen finner i 

ett sådant samlande. Häri ligger också anledning till att avgränsa gentemot ett institutionellt 

samlande. Det kan vara museum, bibliotek, stiftelser, företag och liknande som äger 

samlingar. Vid införskaffande av nya föremål och ibland hela samlingar är det troligt att dessa 

drivs av helt andra motiv än den enskilde privata samlaren. Troligen förekommer det inte 

heller ett lika fritt förhållande till tingen inom denna form av samlande. Därför består mitt 

källmaterial av intervjuer med personer som utför ett privat samlande av människan skapade 

materiella ting från en förfluten tid.  

 

                                                      
1
 Sören Holmberg & Lennart Weibull (red) (2006). Det nya Sverige. Ekström M. Karin, Samlare i 

konsumtionskultur, ss. 251-257. 
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Det kan tilläggas att ingen av de intervjuade uppger att de på något sätt är styrda av regler 

eller normer i sitt samlande. Ingen av dem utför heller ett samlande som man traditionellt 

förknippar med samlande såsom myntsamling, frimärken och dylika vilka troligen är mer 

styrda av spelregler för sitt samlande. Regler både för vad som anses vara ett legitimt 

samlande, hur man ska samla och vad man ska samla på. 

 

1.4 Material och metod 
Intervjumaterialet som använts till denna uppsats består av sju intervjuer med enskilda 

samlare. De intervjuade har olika samlingsområden och består av fyra män och tre kvinnor. 

De benämns med fiktiva namn och de ges ett eget utrymme i början av undersökningen. Där 

finns ett kortare persongalleri över informanterna som ger en liten profilbild över deras 

samlande. Urvalet av personer att intervjua har varit öppet till sin karaktär. Det har inte 

föregåtts av någon tanke om färdiga kategorier eller speciella samlarinriktningar. Snarare har 

urvalet gjorts för att nå en bredd i materialet, genom intervjupersoner med olika bakgrund, 

samlarinriktning, ålder och kön. Som ett resultat av mitt initiala intresse för detta ämne 

beskrivet i ovanstående inledning förekommer två personer med liknande samlarområde, 

traktorer. Alla intervjuade har det gemensamt att de samlar på ting från en förfluten tid.  

 

Mina intervjuer är gjorda utifrån en semistrukturerad intervjumetod. Detta för att mitt intresse 

har legat i varför människor samlar på ting från det förflutna, vad som sker i interaktionen 

med tingen och hur människor tar del av en historiekultur genom sitt samlande. För att nå det 

djupet i svaren som jag strävat efter har valt att göra kvalitativa intervjuer. I förväg har jag 

konstruerat en frågeguide. Frågorna i sig var inte definitiva utan gav möjlighet till svängrum 

angående formuleringar utifrån intervjusituation. Detta som en följd av min strävan att uppnå 

en flexibel och anpassningsbar roll i relationen till den intervjuade. Framförallt ger den öppna 

karaktären av frågorna möjlighet till en bredd i de svar som ges samtidigt som den intervjuade 

har möjlighet att styra intervjuns utveckling. Med ganska enkla frågor får man komplexa och 

innehållsrika svar.
2
  

 

Förhoppningen med denna metod har legat i att den intervjuade ska finna trygghet och frihet i 

situationen samt att jag i egenskap av intervjuare ska erhålla ett så omfattande material som 

                                                      
2
 Trost Jan, Kvalitativa intervjuer, ss. 15-22. 
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möjligt. Jag har funnit den kvalitativa intervjumetoden lämplig för att få en inblick i de 

intervjuades livsvärld och uppfattningar om deras handlande gentemot ting.  

 

Det praktiska förfarandet med intervjuerna har skett med hjälp av ljudinspelning. Från 

ljudinspelningarna har sedan lämpliga delar av intervjuerna transkriberats. I de fall det 

förekommer direkta citat i uppsatsen återges de så nära sin ursprungliga form som möjligt, 

dock har i vissa fall en anpassning skett i läsbarheten genom att anpassa talspråket till ett 

läsvänligare skriftspråk utan att förta något från citatets innehåll. Exempel på det har varit 

utfyllnadsord och dialektala nyanser i talspråket. Intervjuerna har varierat i längd, de har tagit 

allt från en till tre timmar att göra. Mycket beroende på att visning av samlingar och samtal 

kring dem ingått i intervjuerna. Genomgående kan tilläggas att min erfarenhet från 

intervjuerna ger att samlare har förmågan att öppna sig och gå på djupet om sina 

samlingsområden. Som intervjuare har detta varit tvådelat, dels så är det tacksamt då 

materialet kan sägas bli uttömmande, samtidigt som viljan att komma vidare får försöka 

läggas band på, med långa intervjuer som följd. Samtliga intervjuer har skett i anknytning till 

personernas samlingar, antingen i deras hem eller i andra lokaler där samlingarna förvaras.  

 

1.5 Definitioner 

Ordet samlare och vad som utgör en samlare är inte så lätt att nå entydighet i. Det går att 

fördjupa sig i olika definitioner av samlande och föreställningar om samlande. Både när man 

är samlare och när objekt kan betraktas som en samling. Min erfarenhet från processen med 

den här uppsatsen säger att det inte finns någon entydig definition att följa. De olika 

intervjupersonerna i min undersökning uppger alla olika svar på vad som definierar en 

samlare. Det går inte heller i den aktuella forskningslitteratur som jag redovisar under 

rubriken aktuell forskning att finna något entydigt svar eller allmänt accepterad definition. 

Slår man i Bonniers svenska ordbok finner man att samlare är en "person som för nöjes el. 

vinnings skull samlar frimärken, konst, böcker o.d."
3
 En definition som är ganska öppen 

egentligen och inte konkret i vad sysselsättningen inbegriper förutom att personen har ett 

tillbakasyftande handlande gentemot objektet. Liknande definitioner går att återfinna i de 

flesta vetenskapliga texter som berör samlare och samlandet. Troligen är det så att de flitigast 

använda definitionerna av en samlare hör ihop med bilden av den legitime samlaren och 

traditionella samlingsområden. Tillexempel en myntsamlare som har en speciell ordning, 

                                                      
3
 Bonniers svenska ordbok, s. 501 
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sortering och förvaring av sina mynt och är delaktig i föreningsverksamhet knutet till 

samlandet. Ett samlande som många gånger hör ihop med normativa regelverk för hur man 

bör, kan eller ska samla.  

 

Detta är inte utan vikt att påpeka då informanterna till denna uppsats inte är inbegripna med 

ett traditionellt samlande och då merparten av dem inte är delaktiga i några föreningar 

kopplade till samlandet där normativa och spelmässiga regelverk formeras. Varför det inte 

heller för denna uppsats är aktuellt med någon dylik definition för samlare. De intervjuade har 

det gemensamt dock att de alla uppger sig vara samlare. Från samlarna själva uppges olika 

definitioner på vad samlare är och vi får nöja oss med att de alla ser sig som samlare och har 

ett större antal ting av samma art än vad de rimligen är i behov av i sitt vardagliga liv.  

 

Att mina informanter ser sig som samlare är nära förknippat med ett begrepp som identitet, 

Det är ett väl utforskat begrepp och det finns flera teorier förknippat med identitet och hur 

människor formerar en identifikation. Identitet kommer i denna uppsats att förstås i den 

enklast tänkbara form för att om möjligt inte fastna i denna aspekt av samlandet. Med min 

medvetenhet om att samlandet är en oerhört komplex aktivitet och att huvudfokus i denna 

uppsats är riktat mot samlarnas historiebruk kan jag inte låta en enskild aspekt ta för stort 

utrymme. Denna uppsats centrala begrepp är historiekultur, historiebruk och 

historiemedvetande. Begreppet identitet är en naturlig ingrediens i dessa huvudbegrepp. 

Identitet ska här förstås som en del av en större helhet som tillsammans utgör samlandet. Den 

definition som jag tänkt nyttja i denna uppsats anger att identitetsskapande sker genom att 

individen i en relation kan erfara sig som subjekt och objekt, en relation där människans 

identitet kan skapas, bekräftas och förstärkas.
4
 Det är en definition som är hämtad hos 

sociologen Markus Persson vars avhandling kommer få en närmare introduktion i kapitlet 

som berör aktuell forskning. 

 

I uppsatsen förekommer centrala begrepp som historiekultur, historiebruk och 

historiemedvetande. Historieprofessorn Peter Aronsson har en definition av dessa ord som är 

lämpliga för denna uppsats. Dessa formuleringar bidrar till att klargöra vad uppsatsen företar 

sig att undersöka. Först följer ett citat där begreppen historiekultur, historiebruk och 

historiemedvetande förklaras. 

 

                                                      
4
 Persson Markus (2007) Mellan människor och ting - En interaktionistisk studie av samlandet. ss. 106-107. 
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"Historiekultur är de källor, artefakter, ritualer, sedvänjor och påståenden med referenser 

till det förflutna som erbjuder möjligheter att binda samman relationen mellan dåtid, nutid 

och framtid. I undantagsfall utgör de direkta och uttryckliga tolkningar av detta samband. 

Historiebruk är de processer då delar av historiekulturen aktiveras för att forma bestämda 

meningsskapande och handlingsorienterade helheter. Historiemedvetande är de 

uppfattningar av samband mellan dåtid, nutid och framtid som styr, etableras och 

reproduceras i historiebruket. Ett visst urval av historiekulturen iscensätts i ett 

historiebruk och formerar ett historiemedvetande."
5
  

 

Genom ett samlande som är inriktat på historiska ting, vilket är gällande för urvalet av 

informanter som ligger till grund för empirin i denna uppsats, så tar man enligt Aronssons 

definition del av en historiekultur. Då gör jag i min tolkning en likställning mellan Aronssons 

artefakter och historiska ting. Historiekulturen i sin tur erbjuder en möjlighet att se och skapa 

relationer mellan dåtid, nutid och framtid. För informanterna är samlandet en sådan process, 

då artefakter från en förfluten tid aktiveras eller nyttjas. Genom sitt samlande gör de just det 

som definieras som historiebruk, de aktiverar delar av historiekulturen. Hur detta görs och vad 

som då sker är föremål för den föreliggande undersökningen.  

 

1.6 Hypotes 

Till detta arbete finns flera tankar om vad ett samlande beror på, hur det kan komma sig att 

man vill föra samman ting till en helhet som kan benämnas samling. Med vetskap om 

samlandet som en komplex aktivitet har jag sökt någon form av fast punkt för att därigenom 

finna trolig orsak till denna handling gentemot ting. Det som binder samlarna samman är 

historien och att de tar del av en historiekultur. I anslutning till detta finns ett antagande om 

varför detta sker. Jag är av tron att samlandet är en handlingsorienterad process för att skapa 

meningsfulla helheter. Att det sker ett meningsskapande i flödet av liv och ting som omger 

oss, någon form av sammanhang som söks utanför sig själv i interaktionen med ting. Jag antar 

att samlandet är det praktiska historiemedvetandet i handling. Genom aktiveringen av en 

historiekultur söker samlare skapa mening. I diskussionsavsnittet följer jag sedan upp denna 

hypotes i en jämförelse med mitt resultat. 

 

 

                                                      
5
 Aronsson Peter (2005) Historiebruk; att använda det förflutna.  ss. 17-18. 
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2. Aktuell Forskning 
 

On Collecting - An investigation into collecting in the European tradition heter en bok som är 

skriven av författaren och professorn Susan M. Pearce. I denna bok görs en strukturering av 

tidigare forskning utifrån en kronologisk ordningsföljd. Hennes struktur av forskningen är 

värdefull för att förstå hur tidigare samlarforskning har sett ut. Hon har två övergripande 

kategorier utifrån en kronologisk följd. Den första som hon menar sträcker sig så långt 

tillbaka som till 1600 talet kallar hon den traditionella samlarforskningen. En forskning som 

hon menar har koncentrerat sig på objekt som upplevs som högkulturella, den historiska 

forskning som framförallt intresserade sig för objekten i en samling. Studier som syftar till att 

klassificera och typologisera objekt och samlingar utefter olika tidsperioder, stilar och 

konstarter hellre än att titta på processen med att samla. Under denna benämning faller också 

forskning som hon menar producerat en ansenlig mängd biografier över samlingar och 

samlare. Den andra kallar hon för den kulturanalytiska. En kategori som samlar olika 

samhälls- och kulturvetenskapliga perspektiv som intresserat sig för samlandet under 1900 

talet, forskning som är psykologiskt-, konsumtions- eller symboliskt orienterad.
6
 

 

Hon undersöker i sin bok traditionen som finns med att samla utifrån tre övergripande teman. 

Hon visar hur dessa teman framkommit ur de två tidigare forskningsperspektiven och den 

diskurs som råder inom samlarforskningen. Forskning om samlande menar hon är på väg att 

ta en ny riktning. En riktning som tar i beaktande att det är människor som samlar i en social 

kontext och att människans och samhällets komplexa natur bidrar till att göra samlandet 

komplext. Pearce ansats i en ny forskningsriktning tar vägen genom tre teman och aspekter av 

samlandet - praktik, poesi och politik. Hon gör detta genom att betrakta samlandet som ett 

socialt fenomen som ska förstås i en lång tradition av att samla. De tre teman kan förklaras 

såhär; praktik innebär den mening objekt och samlingar har gett i en historisk social tradition 

medan poesi innebär den mening och upplevelse som individer erfar genom sitt samlande, det 

tredje politik kan sägas knyta ihop säcken för att visa varför och hur samlade objekt är 

föremål för olika värden och den vikt det har.
 7

 Hela denna bok är av betydelse för denna 

uppsats och kan ge en större förståelse till historiekulturen samlare nyttjar genom sitt sätt att 

                                                      
6
Pearce M. Susan, On Collecting - An investigation into collecting in the European tradition, (2005).  För en 

sammanfattande tabell över det traditionella och det kulturanalytiska perspektivet där också de teman som ligger 

till grund för boken visas i relation till tidigare forskning, se Pearce (2005), s. 5.  
7
 Ibid. 
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titta på samlandet som en historisk erfarenhet skapad ur en tradition att samla. Samlandet är 

en del av vår materiella kulturhistoria och ett samlande bör förstås som något likt historien, 

föränderligt, i den meningen att vi oupphörligen konstruerar historien. Nya perspektiv, teorier 

och metoder framträder som förändrar vetenskapen och synen på historia. Liksom samhällen 

förändrats över tidens gång har samlandet och forskningen kring denna aktivitet förändrats.  

 

Det finns en svensk doktorsavhandling inom sociologi som är skriven av sociologen Markus 

Persson med titeln  Mellan människor och ting - en interaktionistisk analys av samlandet. 

Denna berör interaktionen som finns mellan människor och ting. Utifrån en fenomenologisk 

teori undersöks hur samlare interagerar med sina objekt. Avhandlingen berör föreställningar 

som finns om samlare och ansatsen med avhandlingen ligger i att med hjälp av ett 

fenomenologiskt förhållningssätt gå bortom vedertagna föreställningar om samlare. Detta 

menar han skiljer sig mot tidigare forskning. Inkluderat i sitt syfte finns tanken att bidra med 

en nyanserad bild av samlandet. Till sin avhandling har han gjort intervjuer och observationer. 

Olika samlare som är med i samlarföreningar och har sammankomster med andra samlare har 

intervjuats och observerats. Skillnaden gentemot denna uppsats angående intervjuer ligger i 

det urval av samlare som Persson gjort, där alla är medlemmar i olika samlarföreningar, vilket 

enbart en av mina intervjuade samlare är. Då urvalet för denna uppsats sett annorlunda ut 

förekommer heller inga dylika observationer från liknande föreningsmöten.  

 

Persson har i sin avhandling likt Pearce gjort ett försök att strukturera tidigare 

samlarforskning. Hans strukturering följer dock inte en kronologisk ordningsföljd, i stället 

görs den utifrån de aspekter av samlandet som respektive forskningsperspektiv lagt fokus på. 

Han menar att det går att urskilja tre övergripande perspektiv i den tidigare forskningen; 

historiskt orienterad, psykologiskt orienterad och strukturalistiskt orienterad.
8
  

Den historiskt orienterade som påminner om Pearces traditionella perspektiv menar han har 

riktat in sig på samlingen eller samlingsföremålet. Ett fält som han menar är ett av de tidigaste 

vetenskapliga perspektiven på samlandet och det som har störst allmänintresse än idag. Vidare 

uppges att det har varit upphov till en mängd litteratur som syftar till att primärt analysera 

objekten i samlingar. Den psykologiskt orienterade är den forskning som Persson menar har 

intresserat sig huvudsakligen på samlare snarare än samlingen. Studier som har försökt att 

förklara drivkrafter bakom ett samlande, varför människor samlar, där objekten i en samling 

                                                      
8
 Persson Markus, Mellan människor och ting - En interaktionistisk studie av samlandet. (2007). 
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blir mer av ett verktyg för att analysera samlare. Till sist den strukturalistiskt orienterade som 

har lagt fokus på strukturer som man menar samlaren har att förhålla sig till. Persson gör två 

olika indelningar inom detta perspektiv; den som intresserat sig för de språkliga strukturerna 

och den som intresserat sig för de ekonomiska strukturerna.
9
  

 

De båda författarnas strukturering av tidigare forskning hjälper att ge en samlad bild av den 

forskning som bedrivits på området. Förutom denna del i deras respektive arbete finns andra 

likheter dem emellan. De förordar båda en undersökning av samlaren, genom en 

handlingsteori som inkluderar både människan och objekten och intresserar sig för relationen 

dem emellan. De hämtar båda inspiration för denna teori hos George Herbert Meads tänkande 

med skillnaden att Pearce har fokuserat på människors språk medan Persson även inkluderar 

den icke verbala kommunikationen. Detta troligen som en följd av att vikt läggs vid de 

observationer som finns med i avhandlingen rörande samlarnas interaktion med sina ting. De 

hävdar båda att det, till skillnad gentemot vad tidigare forskning har lagt fokus på, är i 

relationen mellan människor och ting som en förståelse för samlandet och individerna som 

intresserar sig i denna aktivitet kan nås. Det är i anslutning till denna handlingsteori min 

uppsats kommer in. Det sker en interaktion mellan ting och samlare som måste tas hänsyn till. 

Att studera den historiekultur som samlare aktiverar genom att ensidigt belysa antingen tinget 

eller människan ter sig som ett just ensidigt projekt och det är troligt att viktiga beståndsdelar 

för att nå en förklaring till varför det sker går förbisedda. Denna uppsats står närmare den nya 

riktning som Pearce och Persson representerar inom forskningen och längre ifrån forskning 

gjord längre tillbaka i tiden.   

 

Vad drar då de båda författarna för slutsatser i sina respektive verk som har relevans för denna 

uppsats? De båda tas delvis upp för att uppsatsen anknyter till den nya riktning som de pekar 

ut inom samlarforskningen samt för att de båda är behjälpliga för att skapa en helhetsbild av 

hur forskningen kring samlande tidigare har sett ut. Förhoppningsvis kan min uppsats bidra 

något till den forskningsinriktning som Pearce representerar. Pearce delar genom sina avsnitt i 

boken ut spår att följa för att söka förståelse för samlande. När det vävs samman ges en bild 

av hur samlandet i nutiden bör förstås mot en europeisk tradition av samlande. Den 

europeiska traditionen kommer närmare beskrivas i bakgrundsdelen för att skapa det större 

sammanhang som denna uppsats bör ses i. Genom denna uppbyggnad som Pearce gör går att 

                                                      
9
 Ibid. 
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finna svar till varför man samlar. Bland annat menar hon att samlande för människan som 

privat verksamhet är en form av identitetsskapande och att de samlade tingen har en förmåga 

att både reflektera idéer om oss själva och att även förstärka och förhöja dessa idéer.  

Essensen av en samling menar hon ligger i dess förmåga både att omfamna och uppmuntra 

mening som sträcker sig bortom och överskrider möjligheterna för detta i dagliga tillfällen. 

Men även att hjälpa till att skapa de bredare syften vari det dagliga livet får plats.
10

 Detta 

ligger nära min hypotes om att samlandet är det praktiska historiemedvetandet i handling, att 

samlarna genom aktiveringen av en historiekultur söker skapa mening. Uppsatsen är i viss 

mån en lokal tillämpning av denna del av Pearces forskning som i detta mindre format 

försöker utröna varför människor interagerar med ting från det förflutna. Där just 

historiekulturen som aktiveras verkar vara en viktig pusselbit.   

   

Sociologen Markus Persson tar hjälp av ett begreppspar för att nyansera bilden av samlandet 

för att undersöka vad han menar vara den universella dynamiken mellan människor och ting. 

Begreppsparet lekfulla och spelmässiga kreativa handlingar används för att belysa resultaten 

av undersökningen. Den lekfulla hjälper honom att visa på den relation som är oundviklig 

mellan människor och ting för upplevelsen och utvecklingen av individens erfarenhet som 

objekt och subjekt. Det är en relation som är en grund för utveckling av individers 

självreflexivitet och identitet.
11

 Vanligtvis betraktas identitet som en mellanmänsklig aktivitet 

där först i relationen mellan människor identiteten skapas, bekräftas och förstärks. Genom att 

erfara sig själv som subjekt och objekt sker ett identitetsskapande. Persson menar att det råder 

en liknande relation mellan människor och ting som har förmågan att utveckla självreflektion 

och identitet och att detta är en universal dynamik. Att alla individer följer samma process och 

måste lära känna nya ting med lekfulla handlingar.
12

 Så långt följer denna uppsats ett liknande 

spår i det att det finns ett antagande om att samlandet handlar om sammanhang, 

meningsskapande och att identitet är en naturlig del av denna process. 

 

Persson har i sin undersökning gått steget längre och menar att denna lekfulla kreativa 

handling  med erfarenhet av olika normativa regelverk kan utvecklas till ett mer spelmässigt 

kreativt handlande.  Normer kring ett samlande berördes i definitioner och då kring vad som 

definierar en samlare. Sådana normativa regelverk som kan uppstå kring ett samlande berörs 

                                                      
10

 Pearce M. Susan, ss. 405-408. 
11

 Persson, ss 79-174. Genom dessa kapitel förklarar Persson sin teoretiska ansats, redovisar resultat och 

analyserar det med hjälp av det begreppspar som han utvecklat med hjälp av Mead.  
12

 Ibid. ss. 137-138. 
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inte explicit i denna uppsats främst av anledningen att mitt urval av samlare har sett 

annorlunda ut. Men också av en annan anledning som argumenteras för i slutet av nästa 

stycke.  

 

Vad sociologen Persson menar i sin avhandling är att alla organiserade aktiviteter, samlandet 

inräknat, omgärdas av normativa regelverk. Han vill med sina resultat visa hur alla individer 

potentiellt kan utveckla ett regelanpassat samlande. Men till detta måste en erfarenhetsbaserad 

kunskap tillgodogöras om samlandets regelverk. När individen väl gör detta och har anammat 

regler och normer för sitt samlande kan ett erkännande av ett legitimt samlande ske genom 

andra människor. Risken som Persson pekar på är att handlingen gentemot ting annars tolkas 

som en slags konsumtion eller bara intresse i vissa ting.
13

 Det är möjligt att vissa som samlar 

också ser sin aktivitet som konsumtion eller intresse i vissa ting och inte anser sig gå under 

epitet samlare av sig själva eller andra. Mitt urval av informanter talar dock emot det, de ser 

sig och identifierar sig som samlare trots att de inte kan sägas internaliserat det organiserade 

samlandets regelverk. Denna uppsats anknytning till Persson ligger främst i försöken att förstå 

tingens betydelse för skapande av mening och i att det finns en universell dynamik mellan 

människor och ting som har stor betydelse även för individers identitetsskapande handlingar. 

Uppsatsen uppmärksammar relationen mellan människor och ting också för att visa på tingens 

betydelse som viktiga samspelspartners för utvecklandet av mening, intressen, 

självuppfattning och relationer. Jag kommer i analys och diskussion av resultatet att relatera 

till Perssons användande av detta begreppspar.  

 

I boken Samtidsarkeologi - introduktion till ett forskningsfält diskuterar arkeologen Mats 

Burström kring materiella lämningars betydelse för människor. Han pekar på att den 

viktigaste aspekten som många människor upplever med materiella lämningar är deras 

inneboende förmåga att väcka emotionella och reflexiva dimensioner. Burström pekar på att 

denna aspekt för många människor ligger till grund för deras intresse för ting från det nära 

förflutna. I hans bok Samtidsarkeologi tas några intressanta fallstudier upp som exempel på 

vad samtidsarkeologi  innebär. Diskussionen förs genomgående i boken kring vad tingen från 

det nära förflutna har för betydelse för människor. Vad som händer i kontakten med dessa 

ting. Det är tingens förmåga att väcka minnen, existentiella reflektioner och andra frågor som 

många gånger sträcker sig långt bortom själva tinget från det nära förflutna vi umgås med, 
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som är betydelsefullt. En kärnpunkt är att det är just tingen från det nära förflutna som har 

denna inneboende förmågan att påverka människan.
14

  

 

I detta sammanhang tar Burström upp ett problem med denna typ av forskning, han menar att 

dimensionen med personliga berättelser bör inrymmas i samtidsarkeologin. Det har inte 

ansetts vetenskapligt hållbart att inrikta sig på enskilda människors berättelser och upplevelser 

i mötet med ting från det nära förflutna. Kritiken mot detta ligger i problemen med bibehållen 

vetenskaplighet då dessa dimensioner ansetts vara av alltför subjektiv karaktär för att 

diskuteras. Burström påpekar dock att det inte kan anses vara försvarbart med ett sådant ideal 

som utesluter det perspektiv som den stora merparten av människor anser vara en väsentlig 

del av vad som gör tingen viktiga för dem. Tingen gör något med människor och dessa 

berättelser är viktiga att beakta för vetenskapen.
15

 Inom arkeologin åberopar alltså Burström 

ett beaktande av människors relation till tingen i vår omgivning från det nära förflutna. Som 

en följd utav bristen på studiet av denna relation har man undgått några av de viktiga 

orsakerna till varför föremål är viktiga för människor.  

 

En av de viktigaste aspekterna med ting från det förflutna som Burström tar upp går i linje 

med tidigare upptagna forskares slutsatser. Den emotionella och reflexiva dimensionen som 

Burström nämner är intressant och pekar på hur även andra forskningsfält uppmärksammar 

tingens betydelse och vikten som relationen mellan människa och ting har. Dessa dimensioner 

handlar om hur ting berör människor, frammanar minnen, väcker tankar och får människan att 

reflektera över tillvaron. Burström pekar även på att tingen aktualiserar det förflutna och 

väcker ett intresse för det. Att även det enklaste vardagsföremål som lyfts ur jorden kan 

förmedla en känsla av äkthet som berör. Tingen menar han får genom sin historia det förflutna 

att kännas nära och väcker ett intresse i att få veta mer om de sammanhang de en gång ingick 

i. Tingen kan skapa ett intresse och starta en kunskapsprocess som inte ägt rum om det inte 

vore för dess förmåga att väcka frågor och nyfikenhet.
16

  

 

Denna uppsats knyter an till alla dessa verk. De pekar samtliga mot att det sker någonting 

väsentligt när människor interagerar med ting från det förflutna. Genom författarna framträder  

olika dimensioner på denna interaktion, som på sina olika sätt ändå stakar ut en gemensam 

                                                      
14

 Burström Mats, Samtidsarkeologi - introduktion till ett forskningsfält (2007). Detta är essensen hos Burström 

vilket tydligt är en återkommande konklusion i boken.  
15

 Ibid. ss. 103-104. 
16

 Ibid, s. 16. 
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väg att följa för att söka svar på varför människan interagerar med ting från det förflutna. Det 

förflutna förankrat i tingen är samlarnas och denna uppsats utgångspunkt. Det är anledningen 

till att det går att prata om ett historiebruk.   
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3. Bakgrund 

3.1 Samlande som tradition 
Människor har samlat länge och det finns de som menar att samlande i sig kan vara något 

biologiskt nedärvt från en tid före den neolitiska revolutionen, då människan var beroende av 

jakt och att samla föda för sin överlevnad. Men att samla på, av människan skapade ting har 

historiskt varit ett fåtal förunnat. Det var en sysselsättning för de som var priviligerade nog, 

såsom kungligheter, religiösa ledare, lärda män och andra högre ståndstillhörande. Även om 

det har varit en aktivitet för fåtalet så har samlandet en stark tradition tydligt förankrad i 

historien. Med en historisk samhällelig utveckling har samlingar världen över fått olika 

skepnader som främst manifesterats genom den institutionella samlingen. Även om samlingar 

har manifesterats och kommit det stora antalet till nytta genom en institutionell form har dessa 

institutioner varit beroende av det privata samlandet. Enskilda samlingar som donerats, tagits 

om hand eller omvandlats till institutioner som en del av vårt kulturarv. Det är förknippat med 

människans önskan att förstå omvärlden genom studiet av tingen. Genom att samla ting på ett 

ställe görs undersökandet och lärandet tillgängligt för ett större antal och samlingar ingår ofta 

i vetenskapliga institutioner idag.  

 

En rad sammanhängande diskurser utgör viktiga trådar i väven av europeisk kultur som går 

långt tillbaka i tiden och har stor betydelse för samlandets aktiviteter. Diskurser som både 

bygger på och bidrar till den Europeiska identiteten eftersom de kan ses utvecklas genom 

successiva generationer. Genom att följa dessa diskurser över tid går det att visa hur 

samlandet och förhållandet till materiella ting har formats i en Europeisk tradition. 

Diskurserna har bidragit till att ge den europeiska kulturen en särskild sort prägel. Diskurserna 

karaktäriserar den Europeiska modernismen och de tidigare traditioner på vilka modernismen 

drog, ett speciellt sorts förhållande mellan individen, andra individer och världen, en tradition 

(dock dämpad ibland) av dynamik och förändring. Karakteristiskt europeiska föreställningar 

om hur en familj ska uppnås och om hur egendom selektivt bör fördelas inom denna familj, 

tyder på att det implicit i den europeiska kulturen alltid har funnits en tendens till en 

egendomligt intim relation med en värld av varor. Detta har bidragit till ett särskilt europeiskt 

kulturellt mönster av att vilja tala med saker på ett ovanligt sätt i jämförelse med övriga 

världens kulturer. Och att göra detta både genom kollektivets hamstring och samlande, samt 
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genom ett individuellt samlande. Ett sätt att sortera material som vilar på föreställningar om 

berömmelse, hedervärda gåvor, utbyte och social prestige.
17

 

 

Genom att följa diskurserna i den Europeiska traditionen framträder en samlad bild som visar 

en fortsatt vilja att sortera material till speciella samlingar.  I en historisk sekvens som börjar 

med gravhögar och horder, utvecklas till tempel och helgedomar, flyttar till kyrkor och palats, 

och så till museet i den modernistiska åldern. Materialet så samlat ses som heligt, en skatt,  en 

kunskapskälla och som levande kvarlevor av de mäktiga döda som fortfarande går hos oss. 

Samtidigt visar en parallell tråd genom historien individen som samlare, där samlande av 

material är ett sätt för att nå självkännedom och för att skapa relationer med andra.
18

   

 

Samlandet både i privat och institutionell form har således djupa historiska rötter i en 

Europeisk tradition. Det är en tradition som visar på människans förbundenhet till den 

materiella världen och förutom det vi kan följa genom materiella artefakter är det möjligt att 

andra former av samlande har sysselsatt människor sedan urminnes tider. Av naturen skapade 

materiella ting såsom stenar, snäckor och blommor kan utgöra ett samlingsområde idag och 

gjorde säkerligen även så för våra historiska förfäder, ett samlande som vi inte kan se spår av. 

Därutöver finns det immateriella samlandet som vi har särdeles svårt att spåra bakåt i tiden, 

men däremot kan föreställa oss.  

 

3.2 Samlandets utbredning 
Definitioner är intressant för den undersökning vilken benämndes i avgränsningen och som 

kom fram till att 18% av Sveriges befolkning samlar på någonting. I undersökningen Samlare 

i konsumtionskultur görs ett försök att statistiskt utröna hur många som samlar i landet. 

Företagsekonomen Ekström menar dock, att det är troligt att det finns fler samlare än 

resultatet visar. I jämförelse med andra undersökningar utförda i USA är andelen samlare i 

Sverige liten. I USA visar sig runt en tredjedel av alla i landet vara samlare, något som bland 

annat Pearce tar upp i sin bok där hon också menar att det är osannolikt att det antalet skulle 

vara annorlunda i Europa. Till den låga andelen samlare i Sverige ges två troliga förklaringar, 

den ena att det i USA finns en mer utpräglad konsumtionskultur, att det helt enkelt finns mer 

                                                      
17

 Pearce ss. 39-155. Genom detta kapitel skisseras den historiska bakgrunden till den moderna formen av 

samlande som människor sysselsätter sig med idag. Här beskrivs flera diskursiva spår i den historiska väven av 

det som utgörs av en europeisk tradition. Jag ger mig på ett försök att summera denna tradition som Pearce på ett 

omfattande sätt beskriver i sin bok, därav innefattar noten ett så stort sidantal.  
18
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varor som man omger sig med och alternativt att en förklaring kan ligga i definitioner och 

föreställningar om samlare. Att det hos individer kan förekomma en ovilja att förknippa sig 

med ordet samlare.
19

 Troligen för att man tycker det är för pretentiöst för den sysselsättning 

man själv gör eller för att man inte vill förknippa sig med motsatsbilden, ett sjukligt samlande.  

 

Det finns någon dominant definition av den legitime samlaren som skapas genom prominenta 

samlare och samlingsområden. Detta sker främst inom antiksfären som med hjälp av den 

mediala framställningen lyfter fram samlaren som en konnässör. I bland annat tv och film sker 

en förstärkning av den gemena och legitima samlaren. Tv-serierna Antikrundan och 

Antikdeckarna är några svenska exempel på detta, där de som är experter utgör något form av 

ideal. Samlare som beundras och erhåller aktning för sin kunskap inom ett eller flera 

samlarområden. Det motsatta från idealet finns också porträtterat på film och tv. Sjukligt 

samlande är en annan bild av samlaren. Det finns föreställningar om samlaren som antingen 

något udda, säreget eller sjukligt som står som en motpol till samlaridealet. I filmen The 40 

year old virgin från 2005 porträtteras huvudpersonen som annorlunda och töntig, främst för 

att han är oskuld. Detta porträtt förstärks bland annat genom hans stora samlingar av 

serietidningar, actionfigurer och samlingsmodeller. Liknande tema går igen i många filmer 

och böcker där samlande är förknippat med ett udda eller sjukligt beteende. Det här är troligen 

två av de vanligaste föreställningarna om samlaren.  

 

I samklang med föreställningar om samlaren finns också föreställningar om samlingen. Det 

mest åtråvärda och det som är oåtkomligt framställs på muséer runt om i världen och kan 

många gånger beskådas men icke röras. De upphöjda samlingarna och de fina föremålen 

förvaras av institutioner och är undandragna från marknaden. Kulturskatterna som vi varsamt 

vårdar i respektive land står i motsats till det lägst värderade och knappt önskvärda som finner 

sina vägar till nya ägare genom loppmarknader. Samlingar kan återfinnas på toppen av en 

marknad via museum där de inte är till salu men också på botten av en marknad bland skräpet, 

där samlare utövar sina urval och sitt omdöme bland de ting som säljs för en spottstyver. 

Samlandet pågår mellan dessa ytterligheter och är inte bundet till varken den ena eller andra 

utan kan snarare fungera däremellan och röra sig mellan högt och lågt.  

 

                                                      
19

 Ekström, ss. 251-252. 



 

21 

 

De stereotypa bilderna av samlaren som antingen beundrad expert eller udda och sjuk 

tillsammans med bilden av samlingen som en kulturskatt eller en samling skräp är  

föreställningar som kan bidra till den låga andelen samlare i Sverige. I en artikel uppger 

författaren till ovan nämnda undersökning att andelen samlare sannolikt är högre. 

Företagsekonomen Ekström menar att det kan vara så många som upp till 30 till 35 % av 

befolkningen.
20

 Det överensstämmer också väl med vad Pearce nämner i sin bok och andra 

undersökningar som Ekström refererar till i sin undersökning. Hur många det är som samlar i 

Sverige är således inte helt säkert.  

 

3.3 Intresset för historia 
Intresset för historia tycks ha genomgått ett skifte på senare tid. Historia har en tradition av att 

vara förbehållet vetenskapen och de professionella. För många finns fortfarande en bild av att 

historia i stor mån är förknippat med kungar och krig. Framförallt en äldre generation har den 

bilden av historia, många gånger präglade av deras skolgång.
21

 För många har det inte funnits 

något intresse för historia i skolan och det är inte sällan ett av de tråkigare ämnena i skolan, 

detta verkar även vara gällande för många samlare.
22

 Trenden i samhället och hos allmänheten 

pekar dock åt ett annat håll. Historia är någonting viktigt som berör människor och 

mångfalden av sätt att umgås med det förflutna bidrar till att luckra upp gamla fördomar kring 

historia som ämne.  

 

Allmänintresset för historia har växt oerhört. Utbudet och möjligheterna för att ta del av 

historia är idag också utbrett.  Historiska skildringar på film framkommer i en strid ström. Det 

finns serier med stor popularitet som utspelas i historiska miljöer av mer eller mindre fiktiva 

mått. På tv går att följa mängder av kunskapsprogram och dokumentärer som berör det 

förflutna.  Litterära skildringar av historia röner framgångar som aldrig förr. Möjligheterna att 

uppleva historia på olika sätt är många idag. Det finns arkeologiska rekonstruktioner, 

skördefester, medeltidsarrangemang av stora och små mått. Det historiska återskapandet pågår 

runt hela landet med olika teman där valda delar av historien lyfts fram. Upplevelseindustrin 

med historisk anknytning har på senaste tid skapat något för alla smaker. Mässor för nostalgi, 

antikviteter och andra ting med historisk anknytning arrangeras också runt om i landet. 

Begreppet retro har blivit allmänt vedertaget och pryder butiksskyltar, mässor och sedan 2012 
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också en tidning. Därutöver samlas människor kring sin historia i släktforskarcirklar, 

bydokumentationsgrupper och lokala teatersällskap. Människors behov av att umgås med det 

förflutna framstår som större än någonsin.  

 

Det ökade bruket av historia och att det skrivs, omsätts och gestaltas med fler syften, i allt fler 

miljöer och av fler människor än tidigare får inverkan på vem det är som styr över den 

historiska kunskapen. Skolan och vetenskapen har svårt att hävda ensamrätt över den legitima 

historiska kunskapen och en vidare betydelse av historisk kunskap behövs, liksom att se 

historieanvändning i bred mening. De legitima historieskaparna behöver vidga perspektiven 

för att se och förstå hur samhället idag konstruerar historia.
23

  

 

Historiebruket kan ta sig många former, vilka alla har meningsfullhet gemensamt. 

Historiebruket har möjligheten att skapa mening i både samtida sammanhang och i en 

tidsdimension. Det förflutna är någonting som bidrar till att skapa mening samtidigt som 

historiekulturen erbjuder möjligheten att knyta samman det förgångna med vår egen tid och 

framtiden. Ett historiemedvetande kan etableras genom bruket av historia. Då man ser 

sambanden mellan dåtid, nutid och framtiden. Genom att kunna placera in sig själv i historien 

kan man erfara en ökad förståelse för denna koppling.
 24

 Det kan vara en anledning till att man 

brukar historien, för att finna en plats i historien och förstå det sammanhang vari man lever 

sitt liv. Häri ligger troligen en stor del av förklaringen till det ökade intresset för historia idag.  

Oavsett om historiebruket är kommersiellt, politiskt, kollektivt, musealt eller individuellt så 

drivs dessa processer av att historien bidrar till att ge mening, legitimitet och att hantera 

förändring av oss själva och verkligheten.
25

  

 

Dessa syften och att det i ett samlande är upp till en själv att stipulera förutsättningarna för 

den aktivitet som sker har troligen betydelse för mängden samlare i samhället. Genom 

samlande tar man del av historien och man kan göra det på sitt eget sätt. Man kan avgöra själv 

vad som ska ingå, hur det ska ske och på ett sätt som uttrycker ens egna preferenser. Ett 

förhållningssätt till ting som kan skapa mening i det materiella flödet som präglar vårt 

masskonsumtionssamhälle. I en tid av osäkra identiteter och osäker färdriktning.  
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Samlandet som aktivitet är förknippat med en stor komplexitet, det finns många variabler i 

samlandet. Det är en mänsklig aktivitet som har en historisk tradition som går att se många 

spår av i dagens samhälle. Genom denna tradition lever föreställningar om samlaren kvar än 

idag, liksom föreställningar både angående den som samlar och vad man kan samla på. 

Samlandet är för många i dagens samhälle en aktivitet som ligger nära hjärtat.  I den 

föreliggande undersökningen är en av de många variabler förknippat med samlande satta 

under lupp. För att söka ett tänkbart svar till att man samlar på ting från det förflutna har en 

fokusering skett kring det som visar sig sammanlänka de olika samlarna och utgöra en 

gemensam faktor som de alla delar, kontakten med historia.
26

 Så mot bakgrund av tidigare 

uppsats riktar kommande undersökning in sig på historiekulturen som samlare aktiverar.  
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4. Undersökning 
Undersökningen är indelad efter de två huvudaspekter som formulerades i 

problemformuleringen. De utgör strukturen för min undersökning av materialet. Allteftersom 

undersökningen börjar visa resultat kommer min hypotes jämföras med vad som 

framkommer. Först följer en kort presentation av de intervjuade. 

4.1 Persongalleri och urval 

Här följer en kort presentation av intervjupersonerna. Denna görs med fingerade namn, 

ungefärlig ålder, vad deras samlingsintresse är och hur länge de har samlat. Alla är 

hemmahörande i södra Sverige.  

Erik (ca 30år) 

Traktorer &  lantbruksredskap 

Eriks intresse för traktorer började tidigt, 

redan vid 14 års ålder renoverades den 

gamla traktor som fanns i familjens ägo. 

Detta utvecklades till något han ville 

fortsätta med och från åldern 15 till 18 

köpte han ett tiotal veterantraktorer för 

egna pengar. Intresset har sedan utvecklats 

till att inbegripa även andra äldre 

lantbruksredskap. Nu är intresseområdet 

vidgat och det mesta inom äldre lantbruk 

lockar.   

 

Jonas (ca 45år) 

Traktorer 

Jonas började samla på traktorer för fem år 

sen, det uppstod tämligen spontant då han 

till sin mark tyckte sig vara i behov av en 

traktor. I samband med detta tänkta första 

traktor köp, blev det i stället tre stycken. 

Den ena visade sig vara värd mer pengar 

än vad han köpte den för. Samlarintresset 

föddes och idag, fem år senare är han ägare 

till mellan 30-35st veterantraktorer. 

 

Anders (ca 40år) 

Litteratur & konstföremål 

Under intervjusamtalets gång kommer 

Anders fram till att hans främsta 

samlingsområde är böcker om, i huvudsak 

konstföremål. Ett intresse som dock är 

sprunget ur hans första intresse för 

konstföremålen i sig. Det är ett samlande 

som började för ungefär 15 år sen. 

Litteraturen om konstföremål som kom i 

hans ägo utvecklades sedermera till det 

som är hans huvudsakliga samlingsområde 

idag. Då de båda har påverkat varandra och 

eftersom de likt hans samlingsområden är 

historiskt sammanflätade, får de båda vara 

med.  

 

Ingrid (ca 35 år) 

Barnböcker & vintage klänningar 

Ingrids samlingsområden växte fram för 

ungefär tre år sen. Samlandet tog fart i 

samband med ett mer aktivt besökande av 

diverse loppisar i närområde. 

Vintageklänningar har funnits i Ingrids ägo 

tidigare men blev mer i formen av en 

samling i samband med de mer frekventa 

besöken på loppis.  
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Knut (ca 45år) 

Antikviteter & heminredning 

Det är bäst att sätta två samlande ord för 

denna individs samlingsområden då 

samlingarna han innehar är så många. 

Samlandet har pågått sen han var barn. De 

olika samlingarna har det gemensamt att de 

alla är antika och på något sätt berör 

heminredning eller bruksföremål. Som 

exempel kan nämnas julgranskulor, tomtar, 

nallar, köksredskap och köksinredning, 

lerkrus, fajanser också vidare. Vissa 

samlingar är skapade efter vissa stilar som 

funnits över historiska perioder och som 

används inom antikvitets sfären. Såsom 

gustaviansk, barock, art noveau, rokoko, 

jugend och så vidare. Ett närmare 1000 

kvadratmeter stort hem inrymmer de olika 

samlingarna med rum som följer olika 

teman vari samlingarna anknyter till stil 

och tidsperiod. 

 

Cecilia (ca 30år) 

Äldre skolböcker & äldre skönlitteratur 

Samlandet började i samband med att 

några gamla böcker hittades på hennes 

farmors vind. Upptäckten av att många av 

de äldre böckerna många gånger var 

uppbyggda i serier väckte hennes intresse 

för att försöka finna flera av böckerna som 

ingår i novellsamlingar. Därifrån fortsatte 

det till äldre läroböcker som var 

uppbyggda på likartat sätt med olika serier 

vari böckerna ingår. Mycket av intresset 

för böckerna kommer från hennes vilja att 

läsa och intresse för dåtidens samtid som 

främst behandlar perioden 1800 talets slut 

och 1900 talets början.  

 

Margareta (ca 65år) 

Äldre skrin & Chatull 

Sitt första skrin köpte Margareta vid 18 års 

ålder i en antikaffär. Intresset för skrin 

väcktes ur själva spänningen med att öppna 

ett skrin eller en ask. Därefter har det blivit 

många skrin, lådor, spegellådor och chatull 

av olika slag som har hamnat i hennes ägo. 

Vid ett inbrott för 15 år sedan stals flera 

stycken och idag utgörs samlingen av 15-

20st. De olika skrinen har varit i skiftande 

kvalité och många har inhandlats för att 

renoveras. De skrin eller lådor som numera 

finns kvar är olika avseende storlek, 

träslag, tidigare användningsområden och 

ålder, det äldsta är från 1600 talet.  
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4.2 Historiekulturella uttryck 
Alla intervjuade visar hur deras samlande knyter an till historia. Merparten av de intervjuade 

är helt på det klara med att de sysslar med historia och på vilket sätt de finner det intressant. 

Både Knut och Anders menar att historia är den stora grejen med sitt samlande. Alla samlare 

berättar hur de kommer i kontakt med historia genom sitt samlande och att det är historia i 

olika former. Det kan vara företagshistoria, konsthistoria, modehistoria, litteraturhistoria, 

politisk historia, motorhistoria osv. Oavsett vilken typ av historia de olika samlarna kommer i 

kontakt med så har alla det gemensamt att de utgår från tinget. I det närmaste gör jag en ansats 

till att bena ut vad som sker i denna aktivitet.  

4.2.1 En kunskapsorienterad handling 

Vad som framkommer ur intervjumaterialet är att samlarna har en törst efter kunskap om sina 

ting. I interaktionen med tingen vill de lära sig mer om dem. Detta leder dem till en aktivitet 

som alla samlare delar. Den kunskapsorienterade handlingen gentemot ting. För denna 

aktivitet så skiljer sig samlarna åt i sitt beteende och tillvägagångssätt. Flertalet riktar sig på 

ett systematiskt sätt mot andra källor än själva tinget. Källorna kan vara textbaserade, 

muntliga, museer, utställningar, auktioner, föremålet självt eller andra föremål. Källorna har 

det gemensamt att de oavsett sin art är knuten till tingen på något sätt och därmed historien.  

Den textbaserade källan kan vara av olika slag såsom tidningar, artiklar, böcker relaterade till 

föremålet, internet, kataloger och så vidare. Flera samlare uppger hur olika textbaserade källor 

aktiveras i samlarprocessen. Jonas vill till exempel veta hur gamla hans traktorer är, när de 

tillverkades, hur många som tillverkades, var de kom ifrån och andra slags fakta om 

traktorerna. Detta är ett arbete som görs via chassinummer med hjälp av tabeller från 

tillverkare. Han beskriver det som att det är något man halkar in på per automatik genom 

samlandet.
27

 Under flertalet av intervjuerna har vi rört oss kring tingen som ingår i de 

intervjuades samlingar. Då ger samlarna allt som oftast exempel på information om sina ting. 

De berättar gärna om när ett visst föremål är tillverkat, vem som har gjort det och hur många 

som tillverkades. En sorts basfakta kring föremålen.  

4.2.2 Specifik föremålshistorik 

Men det är inte bara hårda fakta kring det specifika föremålet som intresserar. Det kan även 

vara berättelser eller historia som på olika sätt berör föremålen. I Jonas fall är det, vem som 

har haft traktorn innan, hur länge den har varit i bruk och likartade berättelser som rör tinget 
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innan det kom i hans ägo.
28

 Erik som också samlar på traktorer, en samling som numera också 

utgör inrättningen för ett museum, vill också ha sådan bakgrundshistorik som är knuten till 

föremålen. För hans del är just de här berättelserna kring jordbruksmaskinerna av stort 

intresse. Kring varje föremål som ingår i hans samling finns en full dokumentation angående 

var det tidigare har använts, hur många ägare, när det först togs i bruk, hur länge det var i bruk 

också vidare. En sorts föremålshistorik som är knuten till det specifika föremålet, i det här 

fallet maskiner som hör jordbruket till.
29

  

Samlarna Anders och Knut som kan sägas samla på konstföremål, vilket är det ord som 

egentligen bäst beskriver deras samlingsområden då de båda har flera samlingar som kan 

samlas under det namnet, de pratar båda om proveniens. Det är den typ av historia som finns 

kring ett specifikt föremål som rör tidigare ägare. Den påminner om den historik som Erik och 

Jonas samlar in kring sina traktorer. Tidigare B-uppsats visade dock att denna proveniens 

medför ett faktiskt värde till föremålet både ekonomiskt och till dess unicitet.
30

 Så det finns en 

skillnad föremåls historia emellan. Hur den nyttjas, vilket syfte den har och hur den kommer 

till användning i samlandet. Proveniensen i antiksammanhang, informationen om tidigare 

ägare, medför ett ekonomiskt värde till föremålet. Som exempel kan nämnas att när regissören 

Ingmar Bergmans lösöre auktionerades ut efter hans död så nådde priserna oanade höjder. En 

helt ordinär och föråldrad stereoanläggning gick för slutsumman 98000 kronor. Det är inte 

enda exemplet från den auktionen som pågick i flera dagar och där proveniensen var den 

främsta faktorn bakom de höga priserna.
31

 Hade det inte varit för att Bergman varit den 

tidigare ägaren till föremålen så hade de inte sålts för de summorna. Oavsett samlingsområde 

eller vad man väljer att kalla denna form av historia tillhörande det enskilda föremålet så vill 

man gärna ha den dokumenterad även om skälen till det kan vara olika.  

Detta gäller dock inte för samtliga samlare, hos Margareta, Ingrid eller Cecilia nämns inte 

denna typ av specifika föremålshistorik eller görs någon antydan om att den skulle vara av 

vikt. Det kan bero på att det inte varit möjligt att finna sådan information, att sådan historik är 

kopplad till särskilda samlingsområden eller att den typen av information inte är intressant. 

För både Cecilia och Margareta förekommer dock ett fantiserande om vem som har varit 
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tidigare ägare, i vilken miljö föremålet kan ha förekommit och hur det kan ha använts.
32

 Jag 

återkommer till detta under nästa frågeställning där detta bättre sorteras in. 

4.2.3 Utbyte av andra 

Även auktioner och kontakten med andra samlare utgör källa till kunskap om föremålen. 

Under vår intervju delger Knut sin syn på hur kunskap om föremålen nås på bästa sätt. För det 

första så berättar han om tiden på universitet där konstvetenskap studerades, vilket han menar 

att han inte har haft så mycket nytta av. Kunskapen har kommit av att han har tagit på 

föremålen. Han visar på att det föreligger en skillnad både i hur kunskap nås och i vilket syfte 

den ska tjäna. Hans resonemang är att, om du ska lära dig om föremål så kan du läsa hur 

mycket du vill på universitetet utan att det har någon nytta. Vetskapen om antika föremål får 

man genom att titta och känna på dem, besöka auktioner, antikaffärer, andra länder, när man 

träffar andra samlare eller intresserade av likartade föremål. Han uppger även att kollegor som 

han lärt känna genom åren som jobbar inom antiksfären ofta kontaktas för hjälp.
33

 Även 

flertalet andra av samlarna uppger att de har utbyte av andra människor för att nå kunskap om 

tingen i deras samlingar.  

Erik nämner också vilken betydelse andra människor har för hans samlande.  När någon har 

en berättelse att förmedla kring ett föremål kan han sitta i en soffa och lyssna i timmar. 

Narrativ som är kopplade till hans samlingsområde och härstammar från tiden mellan 

nittonhundratalets början till mitt kommer han lätt ihåg och kan utan problem återberätta. Han 

kan sägas samla även på dessa berättelser som han menar bör bevaras till eftervärlden på 

samma sätt som föremålen. Det är berättelser som äldre människor har att berätta. Människor 

med minnen till de olika föremålen och det äldre lantbruket. Narrativ som berättar om hur det 

var när dessa maskiner aktivt brukades. Denna form av historiekultur bidrar till att skapa 

bilden kring föremålen som han samlar på. Vid flera tillfällen under intervjun återkommer 

informanten Erik till dessa och återberättar narrativ som berör traktorerna vi rör oss kring. 

4.2.4 Tinget som kunskapskälla 

Den föremålsbaserade kunskapen kan vara av olika slag, ett föremål i en samling kan påvisa 

skillnader mot ett annat inom samma samlingsområde. Det enskilda kan ge kunskap om och 

vara exempel på ett visst sätt att tillverka eller utföra ett visst föremål och kan på så sätt 

påvisa olika tekniska innovationer över tid och färdigheter vilka behövts för att tillverka ett 

specifikt föremål. Margareta ger exempel på en viss form av historisk kunskap som hon 
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tillägnat sig genom skrinen. Hon menar att genom att titta på sina olika skrin och jämföra dem 

med varandra kan hon urskilja olika saker. Det kan vara alltifrån hur det är tillverkat, med 

vilket material, vilken typ av infattningar och hur detta skiljer sig genom århundraden. Det är 

något som hon delvis har lärt sig genom att titta på skrinen. Men det stannar inte där, de olika 

färger som har använts ger hon exempel på och visar på hur hon kan försöka utröna om det är 

äggoljetempera, vattenbaserad färg eller en linoljefärg. Detta är kunskap som hon också 

definierar som historia.
34

 De båda traktorsamlarna uppger också hur föremålet i sig är källa till 

kunskap och det är när de är i färd med att få igång en traktor som de lär sig om dem. Genom 

att mecka med sin traktorer sker ett lärande om detaljer och dess teknik.
35

 Knut menade på att 

det var genom att ta på sina föremål som man lär sig. Det har varit ett sätt för honom att lära 

sig och få kunskap om sina saker. Genom att studera signaturer, former och  material så ger 

föremålen ledtrådar som leder vidare.
36

     

Ingrid kan genom sina böcker se skillnader över tid i hur de är författade och vad man ville 

förmedla genom barnböcker. När hon berättar om vad som gör böckerna speciella så är detta 

en del av varför hon har valt sina böcker.  

"Det är nog för att de berättar om en utveckling kan man säga, för det finns en tydlig utveckling 

inom barnböckerna. Det är ju mycket som har tilltalat mig, det är ju såna titlar eller illustrationer 

och böcker som absolut inte hade fungerat idag i vårt samhälle."
37 

Att de barnböcker som hon samlar på berättar om en utveckling i förhållandet mellan barn och 

vuxna är av intresse. Hon vill inte att det bara ska vara en trave böcker utan att det ska vara 

speciella böcker. Och speciella blir dem när de har den förmågan att berätta om detta 

förhållande. Barnböckerna spänner över en tid som sträcker sig från 1800-talets slut fram till 

1970-talet. Genom dem och jämförelser dem emellan träder bilden fram av hur förhållandet 

mellan barn och vuxna har utvecklats och förändrats. Det är delvis språket men även en stor 

del illustrationerna som är intressanta ur denna aspekt för Ingrid. Här sker också något annat, 

böckerna relateras till nutiden. Vi återkommer till denna relatering i delsammanfattningen. 

4.2.5 Tinget som navet i historiska sammanhang 

Utöver det finns den historiekultur kring ett föremål som berör eller har påverkat föremålet på 

olika sätt. Under intervjun med Jonas vandrade vi runt bland traktorer som han samlar på och 
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vid flera tillfällen stannade vi upp och pratade om någon av traktorerna. Inte sällan gav Jonas 

då exempel på sådan historik.  

"Den här är också ganska ovanlig, 30-talare och den är väl den sämsta egentligen i skicket men 

ändå eftertraktad. Den är så häftig, den är så strömlinjeformad. Fronten står här, den är så jävla 

cool när den är på. Den är ju från den här flygplanseran, den är så cool hela traktorn. Så ska den 

vara knallgrön och gul. Den användes till att dra flyplan med, den går tyst som fan, under 

kriget."
38

 

Det Jonas gör under vår rundvandring är att sätta in traktorerna i en historisk kontext som 

många gånger går utanför traktorn i sig. Han refererar till en historisk period då flygplan 

utvecklades väldigt snabbt. En tidsera då  flygplansutvecklingen upplevde en revolution som 

förkortade transporter avsevärt och bidrog till en samhällsomvandling som krympte världen. 

Något som troligen fick påverkan även på denna traktors utformning. Att det skulle finnas ett 

sådant samband är inget som uttalas explicit men referensen görs i ett sammanhang då 

traktorns formspråk diskuteras och värderas. Däremot sätts traktorns tidigare 

användningsområden in i ett direkt historiskt sammanhang. Just denna traktor användes i 

kriget för att den hade egenskapen att gå tyst.  

De flesta av samlarna gör sådana historiska referenser till sina föremål i det skedet av 

intervjun där vi tittar på samlingarna och de berättar om olika föremål som ingår i dem. 

Anders som samlar på konstföremål och böcker relaterade till dessa uppger att insamlandet av 

kunskap börjar i föremålet för att sedan vidgas och ta del av det som har påverkat runt 

omkring för att slutligen återigen smalas ner till själva föremålet. I detta sammanhanget 

berättar han om hur mycket det är som har påverkat ett föremåls utformning och utveckling. 

Då nämner han ekonomi, kungar, utställningar, arkitektur, föreställningar som har styrt, 

politik och krig. Samtidigt som han erkänner att det är en massa historia som han inte är 

medveten om men som kommer med på köpet hela tiden. Detta blir tydligt när han berättar 

om enskilda föremål då en stor historisk kunskap gör sig påmind och kommer till tals. Genom 

föremålens historia anser han att man kommer in på en global historia också. Han uttrycker 

det som att det är historia som hela tiden utvecklas och ju längre man gräver i ett föremåls 

historik desto större blir bilden av vad som har styrt dess utveckling, allt knyts ihop.
39
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4.2.6 Delsammanfattning  

Att allt knyts ihop och att en större bild av historien skapas genom samlandet är något som 

återkommer hos alla av samlarna. Knut, Anders, Jonas och Margareta tar uttryckligen upp det 

och nämner hur de genom att ta del av historiekulturen genom föremålen hela tiden lär sig 

mer och får en större bild. De utövar historiekulturaktiviteter genom sitt sätt att umgås med 

föremålen. De kan relatera de olika historiska kunskaperna de erfarit genom samlandet till 

varandra och se sammanhang dem emellan som bidrar till att skapa kontexten vari föremålet 

kan placeras. Detta blir särskilt tydligt under intervjuskedet när de börjar berätta om ett 

speciellt föremål.  

Föremålet väcker ett intresse som får samlare att vilja veta mer om det.  De uppger att historia 

i de olika former som de kommer i kontakt med i sin kunskapsorienterade handling gentemot 

ting är en stor del av, eller hela poängen med samlandet. Det förekommer en 

föremålsorienterad sökning efter kunskap om tinget vilket leder dem till andra källor än själva 

föremålet. Genom dessa källor så finner man kunskap om tinget. Det skapas en historisk 

kontext runt det där alla tänkbara källor som bidrar till att skapa en helhetsbild kring det tjänar 

kontextens syfte. Det finns hos samtliga samlare en vilja att lära sig mer om sina föremål, en 

vilja att gå bortom det som blotta ögat ser och ger information om. Genom sitt 

kunskapsorienterade handlande gentemot ting skapas samtida sammanhang runt tinget.  

Inom denna kunskapshandling sorteras föremålen kronologiskt och de jämförs med varandra. 

De granskas för att försöka utröna detaljer eller ledtrådar som samlarna kan härleda 

information ur. Ofta sker ett jämförande tingen emellan som leder samlare till ett jämförande 

också över tid. Genom historiska narrativ skapas gemenskap människor och generationer 

emellan. En form av tradering som vi har sett Erik nyttja i sin kunskapsorienterade handling. 

Samlandet skapar sociala kontakter. Det blir en människa-ting-människa relation i samband 

med samlandet. Tinget står i centrum för relationen där vetskap om det förmedlas mellan 

människor. Tinget leder till ett skapande av gemenskaper och sociala nätverk som varierar i 

omfång beroende på samlingsområde och hur stor del av ens liv samlandet är. Alla 

intervjuade delger att en människa -ting -människa relation upprätthålls och etableras i den 

kunskapsorienterade handlingen. Beroende på samlingsområde, samlandets omfång och hur 

stor del det utgör av ens liv ser denna relation olika ut. Människa-ting-människa relationen 

synes utvecklas i takt med att samlandet gör det. 
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Men framförallt tenderar denna handling gentemot tingen att ytterligare öka 

historiemedvetandet. De källor som de nyttjar i denna process har också förmågan att knyta 

samman framförallt historia och samtid. Det framgick tydligt hos Ingrid och den jämförelse 

över tid som sker mellan böckernas då och hennes nu. Interaktionen med tinget genom ett 

samlande ger möjligheten att binda samman relationen mellan dåtid, nutid och framtid. 

Genom handlingar gentemot ting skapas både kontextuella sammanhang kring tinget såväl 

som sammanhang över tid. Tendensen hos mina informanter är att desto fler historiska ting de 

har i sin samling desto större har kontexterna blivit och desto tydligare har historiska samband 

framträtt ur våra samtal. Det sker ett meningsskapande i en tidsdimension som sträcker sig 

mellan människans nu och föremålens historia. Denna dimension är formbar och möjlig att 

hela tiden utvidga beroende av den kunskap som hela tiden kan tillföras via historiekulturen.  

Det Burström framför som en av de viktigaste aspekterna med tingen, att de kan aktualisera 

det förflutna och väcka ett intresse för det framgår tydligt när den kunskapsorienterade 

handlingen dissekeras. Jag har i det närmaste visat på de olika former av historia som 

samlarna tar del av och hur de källor ser ut som samlarna då nyttjar. Det är en 

kunskapsprocess som har sitt ursprung i tingen de samlar på. En process som skapar 

sammanhang och kan leda till att relationen människa -ting även kan utvecklas till att 

innefatta andra människor och gemenskaper så att en människa -ting -människa relation 

etableras. 

 

4.3 Interaktionens påverkan på individen 
Denna aspekt handlar om vilken påverkan på individen som interaktionen med ting från en 

förfluten tid har, hur detta kommer till uttryck i materialet och hur samlarna själva uppger att 

de blir påverkade.  

4.3.1 Emotioner 

Flera av samlarna uppger hur fyndet eller jakten efter föremål är en stor del av samlandet.  De 

flesta samlare som har blivit intervjuade har på olika sätt förmedlat att de inte är maniska i sitt 

samlande. De skulle inte betala vad som helst för ett föremål för det skulle ta bort en del av 

tjusningen med samlandet. Anders och Knut delar med sig av sina tankar kring fyndet.  

"Det är därför, jag köper ju ganska vitt och brett liksom, ja på alla håll. Jag skulle ju kunna, ville 

jag skulle jag ju kunna ta ut 100000 och gå och bränna dom på böcker, men så samlar ju inte jag 
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heller. Dels för att jag är så snål men så också, det är ju inget kul. Alltså förstår du, själva 

byggandet och letandet, å hittandet det är ju det som är det roliga egentligen."
40

   

"Så det är ju det som driver en, att man vet liksom inte egentligen vad man hittar. Så ja, det är 

spänningen. Går du in på Ikea så finns det ingen spänning. Man kan jämföra det med om man 

har hur mycket pengar som helst, då kan man köpa vad man vill och då finns där ingen 

spänning."
41

 

Att göra fynd och uppleva spänningen under jakten på det, är viktigt. Knut, Ingrid, och 

Anders  uppger hur det finns en spänning förknippat med denna del av samlandet. Det är 

spännande att inte veta vad man ska hitta när man går på en loppmarknad eller i en antikaffär. 

På likartat sätt kan det vara en spänning att gå på auktion när ett objekt som man gärna vill ha 

ska ropas ut. Då ligger spänningen i vad det kommer att klubbas för och om det kommer att 

hamna i ens ägo eller inte. Att betala mycket pengar för ett föremål är inte ändamålsenligt för 

de som jag har intervjuat. De vill gärna göra fynd, vilket främst är förknippat med att betala 

mindre pengar än vad de vet att det är värt eller som de kan sälja det för. Att på förhand inte 

veta vad som finns eller vad man kan göra för fynd vid ett besök på en loppmarknad är 

spännande. Till skillnad från att gå in på ett väletablerat varuhus finns det överraskningar att 

vänta. De handlar gentemot ting genom att aktivt leta efter dem. Sen beroende på 

samlingsområde skiljer sig lokalerna åt eller platserna för deras sökande.  

Att hitta nya ting är förknippat med känslor på olika sätt. Alla intervjuade förutom de båda 

traktorsamlarna (som av naturliga skäl söker sig till andra forum) besöker ofta loppmarknader 

i försök att hitta nya ting till sina samlingar. Att då inte veta vad som står att finna är en del av 

tjusningen och  skänker en spänning.  

Det de också gör i interaktionen med ting i denna del av samlandet är att värdera tingen 

gentemot sin samling och bank av kunskap som de har byggt upp genom den 

kunskapsorienterade handlingen. Fyndet och den kunskapsorienterade handlingen är nära 

knutna till varandra. Den kunskap som byggts upp genom samlandet om ting kan användas 

för att värdera nya föremål. Likväl som ett nytt föremål kan införskaffas utan tidigare kunskap 

om det. Då kommer den kunskapsorienterade handlingen gentemot tinget i efterhand.  

Erik uppger också hur det finns en stark nyfikenhet förknippad med denna aktivitet. Han kan 

när han är ute och kör bil få syn på någonting som han måste undersöka. Om han får syn på en 
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traktor eller annat äldre lantbruksredskap som han inte kan identifiera eller som väcker hans 

uppmärksamhet så måste han undersöka det närmare. Det förekommer en vetgirighet och 

nyfikenhet som inte kan hejdas. Han stannar utan bondånger bilen och söker rätt på ägaren till 

tinget för att förhöra sig om vad det är för något. Han menar att han måste detta, han kan inte 

låta bli om han ser något som han inte vet vad det är.
42

 

Fyndandets handling är inte sällan förknippat med olika glädjeyttringar. De intervjuade 

berättar alla om fynd de har gjort. Dessa berättelser har det gemensamt att de framförs med 

glädje och energi. Det är minnesberättelser nära knutna till ett specifikt ting som förmedlas 

med värme och glädje i rösten. Även om Margareta köpte sitt första skrin för 50 år sedan kan 

hon frammana minnesbilder till det köpet. Butiken där hon köpte det framträder, promenaden 

hem, när hon packade upp det och gjorde rent det. Känslan av att vårda och undersöka skrinet 

samt den glädje hon kände över det finns med henne även idag.
43

 Samtliga informanter kan 

dra sådana här berättelser ur minnet som är relaterade till fynd av olika ting i deras samlingar. 

4.3.2 Reflexiva motioner    

Beroende på vad man samlar på för ting förekommer det olika aktiviteter eller sätt att umgås 

med dem. Flera av samlarna uppger också hur föremålen är en upphovskälla till ett 

fantiserande som nämnts kort tidigare. Objekten väcker fantasin genom de frågor som de 

ställer. Margareta, Erik, Jonas och Cecilia ger exempel på hur tankar om föremålen i deras 

samlingar sätter igång fantasin. Margareta menar att det är en del av tjusningen med hennes 

objekt, just att det sätter igång fantasin. Hon tycker om att fantisera kring den historiska 

kontext vari objektet har ingått. Har det stått i en högre ståndsmiljö? varit med på en resa? hur 

det har hanterats? vad ägarna har haft i skrinen? vem som har gjort dem? är funderingar som 

dyker upp när fantasin sätts igång av ett skrin. Men hennes äldsta skrin som är avskrapat och 

inte har så mycket färg kvar kan också sätta igång fantasin kring hur skrinet i sig har sett ut 

från början, vad det har haft för färg ursprungligen till exempel. Hon tycker överlag att det är 

intressantare med föremål som har haft tidigare ägare och detta till stor del för att det väcker 

tankar kring dess historia och miljöer som de kan ha befunnit sig i.
44

 Fantasin kring ett 

föremåls ursprungliga form och användning delar hon med Erik, trots deras vitt skilda 

samlingsområden så drar tankarna åt samma håll. 
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 Erik berättar att många gånger när en traktor renoveras funderar han på hur den första ägaren 

till traktorn tänkte. Hur stolt han måste varit över sin traktor som var det senaste i sin väg när 

den kom ut på marknaden. Detta görs också med en viss förundran över att den gamla 

tekniken en gång i tiden var det bästa som fanns att tillgå. Att tänka sig in i hur bönderna hade 

det förr i tiden är nånting som Erik ofta gör. Det är förknippat med en vilja att rekonstruera 

det förflutna, att få se hur maskinerna såg ut och användes när de var nya. En önskan om att få 

återuppleva det autentiska, då de traktorer som han renoverat är mer av en efterapning av 

originalet.
45

 Men som nämnts ovan är det också förknippat med ett fantiserande om hur dessa 

traktorer har upplevts i historien och av tidigare ägare till dem. I samband med att de här 

gamla maskinerna startas upp efter att många gånger stått stilla i decennier så har de båda 

traktorsamlarna lätt att föreställa sig hur människor uppfattade dem när de var nya.  

"Det var ju djävulsmaskiner och folk var ju rädda för dem och det var oftast en i byn som 

skaffade, sen tog det rätt många år innan andra skaffade, så körde han runt och hjälpte innan 

dess. Många gamla, de rörde ju inte dom, gick inte nära dom för det var djävulsmaskiner, så fick 

liksom sönerna köra dem."
46

 

"Sen är det ju en tanke till som alltid driver mig, och de e, tänk när bonden köpte den traktorn 

ny 1928 ( pekar på en traktormodell), så fruktansvärt stolt han var över sin maskin, det var det 

allra senaste som fanns. Han kunde inte föreställa sig nånting som var bättre. Det var det 

senaste, det döna, rök och det skramla, och obekvämt var det, och kallt, och jävligt och inte ens 

tak över huvudet. Det fanns inget bättre, det är en tanke som slår mig många gånger."
47

 

Skillnaden de båda traktorsamlarna emellan i hur de förhåller sig till historien och ett 

återskapande av den är dock tydlig. Jonas skulle aldrig klä sig i 1800-talskläder för att leva ut 

ett ur tiden gånget lantbruk. Det är kul att se det igång och att få det att fungera men det finns 

ingen önskan om att återskapa ett historiskt lantbruk på något sätt. Jonas tycker det är kul att 

starta dem, få igång dem efter en restaurering, få höra hur de låter och pröva dem. Men mest 

som en kuriosa så aktiveras tingen. Det är mer nöje att gå på en tillställning som har gamla 

maskiner och redskap igång och som används än att de bara står som döda objekt på ett 

museum enligt Jonas. Så sådana tillställningar likt den som tidigare beskrivits är kul att 

besöka. Dock föreligger inget behov av att visa upp traktorerna för Jonas. Han har aldrig tagit 

med sig någon traktor på utställning, de får gärna stå undangömda. Han anser sig inte heller 

vara någon föreningsmänniska.
48

 Ingen av de övriga samlarna har ett behov av att visa upp 

sina samlingar även om de flesta uppger att det är kul med intresserade människor. Inte heller 
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är de aktiva i någon förening som är kopplad till deras samlande. Erik å andra sidan har dessa 

behov och vill gärna återskapa historien. Hans samling är ett museum och han är medlem i 

föreningar kopplade till samlandet. Ofta förekommer tankar om att få resa tillbaka i tiden och 

få uppleva vissa historiska perioder då hans olika traktorer och maskiner aktivt brukades. I 

samklang med dessa tankar visar han gärna upp sina traktorer och försöker återskapa det 

förflutna genom olika tillställningar runt om i landet. På dessa klär sig deltagarna i tidsenliga 

kläder när de aktivt brukar alla maskiner som finns med.
49

  

4.3.3 Interagerande aktioner 

Hos de båda konstföremålssamlarna är stor del av syftet med samlandet att skapa miljöer som 

förhöjer livskvalitén. Föremålen ska gärna vara brukliga och de flesta av föremålen försöker 

de använda. Att träffa människor som är intresserade av deras samlingar är något som de 

tycker  är kul. Här är de intervjuade eniga om att de gärna berättar om sina föremål och att det 

är roligt att träffa människor som är intresserade och beredda att lyssna. För dem som inte 

samlar på så skrymmande ting som traktorer så aktiveras tingen inom hemmets väggar. De 

placeras och relateras till andra objekt. Cecilia placerar sina böcker i bokhyllan och njuter av 

att se dem stå där. De skänker en glädje genom sin stumma närvaro. Även om hon läser 

mindre i dem än vad hon önskar så kan hon ta ner och bläddra i dem emellanåt. Bara 

vetskapen om att de finns där inger en viss känsla menar hon.
50

 På likartat sätt delger de 

övriga informanterna hur deras ting placeras med omsorg och utgör en del av hemmet. Tingen 

skänker en glädje genom sin närvaro även om de inte aktivt brukas. Margareta har sina skrin 

utplacerade på olika platser i hemmet och de i sig kan många gånger utgöra en egen 

installation när de står staplade ovanpå varandra. Det påminner om en konstinstallation och 

ger intryck av att vara placerade så av anledning. De är ofta placerade för att synas och för att 

betraktas.
51

  

För många av de andra intervjuade är det på ett liknande sätt, samlingarna uppvisas genom 

olika installationer eller placeringar i hemmet. Inte att de för den sakens skull påminner om en 

museums inrättning i glasmontrar där tingen inte får röras. Samlarna inbjuder snarare till att 

titta, ta och känna på olika föremål i deras hem och de uppger att de gärna vill och försöker 

bruka dem i sina vardagsliv. Tingen skapar en mening genom sin placering och av att vara en 

del av hemmets inredning. Genom sin blotta närvaro kan de skänka en glädje till innehavaren 

enbart genom ett ögonkast. I samvaron med andra framträder sedan den meningsfulla 
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historien och många gånger är föremålen placerade så att de ska läggas märke till. All den 

kunskap som samlaren tillgodogjort sig aktiveras när relationen människa-ting-människa 

initieras. Då får besökaren, den nyfikne eller intresserade en berikande bild av allas vår 

historia där det specifika och omsorgsfullt placerade tinget står i centrum, likt ett eget 

solsystem varom kunskapen konstant utvidgas och samband framträder.  De meningsfulla 

samband som samlarna skapat genom sin process med föremålskunskapen som utgår från det 

specifika tinget välkomnar den som bevistar ett samlingshem och är villig att lyssna. 

4.3.4 Identifikationer  

Samtliga samlare anger att det är en hobby att samla. Det är en kul sysselsättning som även 

påverkar dem på olika sätt och i olika grad. Ingen av de intervjuade ser hinder med att 

identifiera sig som samlare eller att ange för andra att de är samlare. Samlandet rör sig i olika 

dimensioner av samlarnas liv. Det är olika stor del av deras liv och får därmed olika inverkan 

på deras person. Identifieringen med sina ting ser därför olika ut. Detta avsnitt är i huvudsak 

baserat på Jonas även om också de övriga informanterna givit exempel på samlandets 

påverkan. Jonas ger flera exempel på hur samlandet har haft inverkan på hans liv och till hur 

stor del han identifierar sig med sitt samlande. Samlandet har till synes uppstått spontant.  

"Det var ju det att ute på landet ville jag ha en traktor, det hör till att ha en traktor på landet, det 

var så det började. Sen blev det då två av en slump och sen började man intressera sig då, det 

var för fem år sen. Innan dess hade jag inte alls något intresse för traktorer, jag visste knappt vad 

det var för någonting."
52

 

Utan tidigare intresse för traktorer har samlandet lett till ett innehav av trettiotalet traktorer, 

några bandvagnar och en lingrävare under en period av fem år. Under vår intervju uppger 

Jonas hur samlandet har påverkat honom. Under denna tidsperiod har vissa saker försakats.   

Jakten på fynd och möjligheten att köpa traktorer via sin kontakt i norra delen av Sverige har 

inneburit att större delen av inkomsterna har gått till traktorer. Det har varit en period av 

intensivt arbete för att få ihop de nödvändiga medlen. I stället för att bygga ett hus på sin mark 

har Jonas bott i en husvagn de senaste åren till förmån för samlandet. Samlingen ser han som 

en spargris och vet med sig att det finns ett stort ekonomiskt värde i sin samling. Han uppger 

hur samlandet är en stor del av hans liv. Det benämns i ordalagen kuriosa, kul grej och hobby 

som ger honom väldigt mycket. Det är något som han mår bra av att göra och som han gärna 

nämner i sociala sammanhang. Samlandet har även fått en mer permanent manifestation. I 

samband med att han berättar om en traktormodell, som i folkmun benämns grålle vilken är 
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gjord av tillverkaren Messey Ferguson, så visar Jonas sin senaste tatuering. På överarmen står 

med tydliga bokstäver texten Ferguson.  

"Jag fick en tid hos tatueraren och fan jag vet inte vad jag ska tatuera för nånting, så skruva jag 

av huvudemblemet och körde det i maskinen direkt. Ja, jag är inte så petig, vissa dom lasrar ju 

bort och sånt men det är tråkigt, det är ju liksom bara en kropp. Ja, det är ju också ett samlande 

med tatueringar. Alltså det börjar ju, antingen gör man en och inga fler eller så fortsätter man. 

Det blir ju lätt så, det är ett samlande där också, det säger ju alla nästan."
53

 

Samlandet får ta olika mycket plats i respektive informants liv och får därmed olika inverkan 

på deras identitet. I Jonas fall har samlandet en given plats i livet och tar mycket plats. 

Identifieringen med samlandet är synlig till och med på kroppen.  

4.3.5 Delsammanfattning 

Samlandet är en hobby som leder samlarna till ett mer eller mindre utvecklat förhållande till 

sin samling. Eriks samlande har lett till ett museum. Där berättelser och maskiner som hör det 

äldre lantbruket till bevaras. Samlandet har förändrats och utvecklats till ett kulturbevarande 

av tingen. Knuts samlingar är hans hem och intresset för ting är en del av hans yrke också. 

Samlandet på ting från det förflutna är en stor del av hans liv och något som han identifierar 

sig med i stor utsträckning. Likaså är det för Anders som har en antikvitetsbutik. Han uppger 

själv hur han är en samlare i första hand, som råkar ha en butik. För Jonas, den andra samlaren 

av traktorer i undersökningen så har denna hobby fått en konkret manifestation på kroppen i 

formen av en tatuering. Även ekonomiskt har samlandet satt sin prägel de senaste fem åren 

och inneburit vissa uppoffringar både gällande hans arbete och boendesituation. För samtliga 

manliga informanter får samlandet mycket utrymme och intresset är intimt förknippat med 

yrkeslivet och deras identifiering. För de tre kvinnorna i undersökningen förhåller det sig 

annorlunda i det att samlandet som hobby fortfarande ligger stilla där. Det upptar inte så stor 

del av deras liv och får därmed inte lika stor påverkan på livets olika dimensioner som det har 

för männen i undersökningen. Identifieringen med samlandet eller att vara samlare är inte 

självklar och kan inte lika tydligt anses manifisteras i deras liv.  

Att samla på ting från det förflutna leder ofrånkomligen till olika former av interaktion med 

tinget, där historien många gånger är det kitt som leder till en stark koppling ting och 

människan emellan. Tinget har förmågan att påverka människan på olika sätt och leda till 

olika former av aktiviteter som har en relation till historia. Dessa kan vara ett fantiserande 

kring tingets tidigare ägare, användningsområden, olika miljöer som det funnits i och så 
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vidare. Tinget har en inneboende förmåga att väcka reflexiva tankegångar hos människan. För 

dem som har sina ting och samlingar inom hemmets väggar blir tingen en del av 

heminredningen som får sina omsorgsfullt utsedda platser. Även om de står som stumma ting 

från det förflutna så är de en samtalspartner genom sin förmåga att väcka en känsla eller tanke 

genom sin blotta närvaro. Man skulle kunna kalla tingen från det förflutna för emotionella 

partners som genom mänsklig interaktion leder till meningsskapande aktiviteter. Tingen kan 

också skapa en mening genom att aktivt brukas i vardagliga, eller i återskapande sammanhang 

där den historia som de representerar är en meningsfull länk till det som varit. Tinget med sin 

egna specifika historia, minnen och berättelser som i interaktionen med människan omgärdas 

med deras gemensamma minnesberättelser och historiska sammanhang gör att människa - ting 

interaktionen kan sägas vara en meningsskapande relation. En meningsfull relation som 

påverkar människan i dess handlande gentemot ting och gentemot andra människor när tinget 

står som ett centrum för treenigheten, människa - ting - människa relationen. 
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5. Analys  
Samlandet går genom olika stadier där novisen finns på den ena sidan och innehavaren av ett 

museum och expert inom sitt område står på den andra. Det går att sortera in samlarna i olika 

stadier längs en utvecklingsstege utifrån hur samlandet har fått möjlighet att utvecklas och 

växa i respektive samlares liv. I detta avsnitt kommer resultatet att analyseras och jag kommer 

i det närmaste åskådliggöra systematiken i samlandet.  

5.1 Systematiken i samlandet 
Informanterna i min undersökning kan sorteras in i en typologi beroende på vilken påverkan 

interaktionen med ting från det förflutna får för deras liv. Det som sociologen Markus Persson 

kallar för den lekfulla kreativa handlingen och den spelmässiga kreativa handlingen gentemot 

ting. Min liknelse är den med novisen och experten där novisen agerar med lekfull handling 

för att lära känna tinget och där samlandet når sin fulländning med experten som handlar 

yrkesmässigt och professionellt mot ett ting. På vägen mot ett fullt organiserat och 

systematiskt samlande sker det lekfulla kreativa handlandet där man som novis kan köpa ting 

utan att ha tidigare kunskap om det. Den kunskapsorienterade handlingen kommer in i 

efterhand och ju längre denna process når, desto mer utvecklat samlandet blir, ju mer 

systematiskt blir det. Kunskapen byggs upp allteftersom och avgör vad man köper. Tingen 

värderas utifrån den kunskap man har och den ligger som en grund inför de köp som görs. Jag 

menar att det går att urskilja olika stadier i samlandet och där de intervjuade sorterar sig i 

olika kategorier av samlare beroende på graden av systematik. 

Vissa av samlarna är i ett stadium där samlandet fortfarande är enbart en hobby och 

handlandet mot ting är lekfullt, medan andra i större utsträckning har utvecklat ett 

systematiskt handlande gentemot tingen och beter sig annorlunda när de interagerar med ting 

från det förflutna. Som novis råder ingen utvecklad systematik i samlandet som kan 

återspeglas i de handlingar gentemot ting som undersökningen belyser. Detta gäller i första 

hand kvinnorna i undersökningen. Ingrid är den av kvinnorna vars samlande är mest 

utvecklat. Det återspeglas i hur hennes kunskap om böckerna också relateras till andra 

samlare av barnböcker, en vetskap om vilka böcker som är eftertraktade och betingar högre 

priser än andra böcker. De böckerna är roliga att ha just därför att de är omtalade. Liknande 

argument går inte att finna hos Cecilia eller Margareta. De är närmare novisen i det att de inte 

heller uppvisar en systematik i hur de agerar i den kunskapsorienterade handlingen, när de 

letar nya ting eller i hur de aktiverar tingen. Tingen som samlas på utgör mer av ett estetiskt 
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och känslomässigt element i deras tillvaro. Samlandet beskrivs i första hand emotionellt och 

är omgärdat av ett fantiserande kring tingen, dess ursprungliga miljöer, tidigare ägare och hur 

de har använts utan att i någon högre utsträckning styrka tingets ursprung med faktamässiga 

kunskaper. I det skiljer de sig gentemot Ingrid som kan påstås ha ett begynnande systematiskt 

samlande i det att samlingsområdet kan beskrivas utifrån historiska kunskaper kring tinget 

och även utifrån en vetskap om samlingsområdets normer. Samlandet har hos Ingrid i viss 

mån börjat anpassas efter en marknad och tingens ekonomiska värde samt hur eftertraktade de 

är.  

Männen har färdats längre på utvecklingsstegen. Erik är den av traktorsamlarna som utvecklat 

sitt samlande längst. Samlandet är fullt systematiserat där basfakta, specifik föremålshistoria, 

förmedlade berättelser, föremålskunskap och allmän historik samverkar i skapandet av 

samlingen och kontexten vari tingen placeras. Mycket fakta och historik kring tingen 

dokumenteras och tingen i hans samling är inrättade i ett museum. Samlandet är stor del av 

livet och var länge hela hans liv då pengar, tid och yrket var sammanflätat i samlandet. Med 

sin samling som ett museum och samlaren som en expert får han anses vara en fullfjädrad 

samlare. De två konstsamlarna har integrerat sina intressen i tingen och samlandet med sina 

yrken. De har likt Erik ett systematiskt förhållande till tingen och det sätt på vilket de 

interagerar med dem. Deras samlingar har inte blivit föremål för något museum, dock utgör 

deras hem en form av levande museum där deras samlingar av ting förvaras och kan avnjutas. 

Deras samlande är omgärdat av ett stort historiskt intresse och stor kunskap om tingen och 

dess historiska kontext till följd av det erfarenhetsbaserade systematiska samlandet. En 

kunskap som de också är beroende av i sina yrken, de har alltså stor kunskap både kring 

tingen och den marknad som tingen är en del av. De har båda likt Erik färdats långt på 

utvecklingsstegen. Jonas har inte utvecklat ett fullt så systematiserat samlande som de övriga 

männen. Den kunskapsorienterade handlingen är inte så utvecklad och leder inte honom till 

alla tänkbara källor som kan bidra till den historiska kontexten kring ett ting. Den historiska 

kunskapen är inte lika bred eller djup som hos dem som har utvecklat sitt samlande längre. 

Var man längs skalan mellan novisen och experten kan sortera samlaren avgörs av ett antal 

olika variabler. För att åskadliggöra hur materialet och därmed samlarna sorterar sig i olika 

kategorier har jag skapat diagram som är menade att förtydliga graden av systematik i varje 

individs samlande. Med hjälp av ett antal övergripande variabler som fångar upp den 

komplexitet som samlandet inrymmer har jag skapat individuella spindeldiagram och ett stort 

gemensamt spindeldiagram som visar alla informanter tillsammans. Varje variabel inrymmer 
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väsentliga delar av samlandet baserat på resultatet. Det är ett försök att samla alla väsentliga 

aspekter av samlandet på historiska ting som den här uppsatsen berör i sitt resultat. Med 

utgångspunkt i materialet har jag konstruerat fem stycken olika variabler som fångar in och 

sammanfattar graden av systematik i samlandet.  

5.2 Graden av systematik 
Den första variabeln är Kunskapsomfång vilket innefattar mängden olika källor som 

engageras för det historiska lärandet. Det har jag i denna uppsats belyst genom att visa hur 

olika historiska kunskaper kan nås ur olika former av källor. Det kan vara specifik 

föremålskunskap, basfakta kring föremålen, tradering av berättelser, historisk 

kontext/påverkanshistoria och föremålstolkning. För förtydligande och en rekapitulering så 

följer en kort genomgång av vad dessa kunskaper kan bestå av.  

 Den specifika föremålskunskapen är sådan som går att binda till det specifika 

föremålet i formen av tidigare ägare, proveniens, antal år i bruk (lantbruksredskap 

främst), användningsområden, modifieringar också vidare.  

 Basfakta kring föremål är sådan som går att återfinna i tabeller, produktionskataloger 

och annan form av litteratur som berättar om tillverkningsår, antalet tillverkade, 

designer, tillverkare, tekniker för tillverkning också vidare.  

 Tradering av berättelser är generationsöverskridande relationer och förmedling som 

initieras tack vare ting. Det kan vara en självupplevd berättelse om när en viss traktor 

först kom i en ägo, hur den användes och andra upplevelser knutna till den givna 

modellen. 

 Den historiska kontexten eller påverkanshistoria är sådan typ av kunskap som omger 

föremålet och har haft sin påverkan på dess utformning på ett eller annat sätt. Det kan 

vara alltifrån ekonomisk-, politisk-, ideologisk-, krigs-, religiös-, kulturhistoria med 

mera som har haft sin påverkan på ett visst föremål och bidrar till att ge en bild av den 

historiska kontexten kring föremålet. 

 Föremålstolkning handlar om den kunskap som går att utvinna ur själva föremålet i 

sig, där tinget i sig blir en källa för tolkning över tid. Det kan vara sådant som vilken 

teknik som använts för att bygga ett skrin, binda en bok, sätta ihop en traktor, hur en 

bok illustrerats, vilka färger som använts till en vas, hur leran haft sin påverkan på ett 
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krus också vidare. Kunskap som nås "genom att ta och känna på föremålen"
54

 som 

Knut uttrycker det.  

Den andra variabeln är historiemedvetande vilket inbegriper förmågan att tänka i banorna 

dåtid - nutid - framtid. Det är de uppfattningar av samband mellan dåtid, nutid och framtid 

som styr, etableras och reproduceras i bruket av historia. Ett visst urval av historiekulturen 

iscensätts i ett historiebruk och formerar ett historiemedvetande. Variabeln 

historiemedvetande är i sin tur påverkad av graden av kunskapsomfånget. Beroende på vilka 

källor som används och vilka kunskaper som tillgodogörs när man tar del av dem kan 

samlarna dra paralleller mellan olika tider och föra resonemang kring kopplingar över tid. 

Interaktion med ting är min tredje variabel som avgörs av närheten till tingen i sin vardag och 

användningen av dem i sitt privata liv. Tillexempel genom att ett föremål är placerat på ett 

visst sätt i hemmet, att man renoverar eller aktivt brukar tinget i vardagen på ett sätt som kan 

initiera känslor, minnen, fantasin och  samtal med andra eller sig själv.  

Sociala dimensioner är omfånget av sociala relationer och mellanmänskliga utbyten direkt 

kopplad till att samla. Utvecklandet av människa -ting - människa relationer och sammanhang 

initierat och samlat kring tinget. Ett skapande av gemenskaper som erbjuder meningsfulla 

utbyten.  

Livspåverkan är den femte och sista variabeln som visar i vilken utsträckning som samlandet 

fått påverkan på individens liv i formen av ekonomi, arbete, mängden tid som går till 

samlandet. Men också i vilken grad som samlandet blir en del av vardagen och i vilken 

utsträckning man identifierar sig med samlandet och samlingsområdet, begreppet identitet 

sorteras härmed in under denna variabel och blir en del av livspåverkans större och mer 

omfattande innebörd. 

De olika diagrammen presenteras härunder och tar sin början i enskilda presentationer för att 

avslutas i en sammanhängande spindel som visar alla informanter tillsammans. I anslutning 

till varje individuell spindel förs en diskussion och beskrivning av vad som visas. Vi tar en 

början med Cecilia. 
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Diagram 1 - Cecilias grad av systematik       

 

Anm: Diagrammen är inte baserade på faktiska värden som går att pricka in exakt på en skala. Det rör sig om 

en intuitiv tolkning eller uppskattning om i vilken grad respektive variabel uppnås hos informanterna baserat på 

mitt undersökningsmaterial. Ett försök att visuellt spegla materialet genom att kvantifiera kategorier. 

Källa: Egenkonstruerat  spindeldiagram baserat på undersökningsmaterial. 

 

I detta diagram kan man se att samlandet inte har genererat ett särdeles stort kunskapsomfång 

hos Cecilia. Detta beror till viss del på samlingsområdet som sådant, att samla på just en 

skolboksserie och viss skönlitteratur från en viss tid ger inte ett så stort utrymme för bruk av 

källor. Den troligaste förklaringen till att Cecilia inte har ett större kunskapsomfång är den 

ringa livspåverkan som samlandet har. Att samla tar inte ett stort utrymme och sker sällan 

aktivt. Att det trots allt sker ett bruk av historia beror delvis på tinget i sig som är en källa till 

kunskap och kan leda till en visst etablerande av historiemedvetande genom läsning av själva 

böckerna som hon samlar på. De erbjuder en tolkning över tid, en föremålstolkning. Så trots 

det ringa kunskapsomfånget finns en högre grad historiemedvetande. I högst grad når hon 

variabeln interaktion med ting mycket tack vare placerandet av tingen i sitt hem och 

böckernas ständiga närvaro och påminnelse om en svunnen tid. Cecilia brukar dem aktivt och 

de kan generera vissa samtal med besökande så att även en social dimension aktiveras. Även 

om den är ringa och mest rör sig kring ett fantiserande om normer, värden och levnadsvillkor 

finns detta element med.  
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Diagram 2 - Margarethas grad av systematik

 

Källa: Egenkonstruerat spindeldiagram baserat på undersökningsmaterial. 

Det totala omfånget har växt i denna spindel och Margaretha följer i övrigt ett liknande 

mönster som Cecilia. Tingen finns utplacerade i hemmet och det sker en relativt hög grad 

interaktion, vilket väcker både minnen och fantasin till liv. Samtal initieras kring skrinen i 

hennes hem och placeringen av skrinen i hemmet väljs ut med omsorg. Margaretha nyttjar fler 

källor än Cecilia och har sökt en kunskap som går bortom själva tinget i sig, en kunskap som 

också hjälper henne att tolka och förstå ett ting avseende material och konstruktionssätt, men 

även användningsområden. Vilket gör att kunskapsomfånget blivit något större, precis som 

historiemedvetande har växt när den historiska kontexten kring tingen har gjort det. Att saker 

och ting kopplas ihop och får ett sammanhang berörs under intervjun och är en viktig 

ingrediens i samlandet på ett tydligare sätt än hos Cecilia. Däremot så är mängden källor som 

engageras direkt kopplat till samlandet inte så stort och graden av kunskapsomfång är därför 

relativt litet hos Margaretha.    
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Diagram 3 - Ingrids grad av systematik

 

Källa: Egenkonstruerat spindeldiagram baserat på undersökningsmaterial. 

Ingrid är den av kvinnorna i undersökningen som har systematiserat sitt samlande i störst grad 

vilket avspeglas tydligt i diagrammet ovan när det jämförs med de föregående. Hos Ingrid är 

det främst interaktionen som har tagit ett skutt framåt, mycket tack vare hur hon handlar mot 

ting. Tingen är nära till hands i vardagen och de används ofta i vardagliga situationer. Det kan 

vara för att illustrera någonting för de egna barnen eller för vänner på besök samtidigt som de 

aktivt brukas som sagoläsning för de egna barnen. Framförallt barnböckerna har en tydlig 

plats i bokhyllan och ställs ut som en del av inredningen i hemmet. Det sker också en större 

efterforskning kring tingen och det finns ett ekonomiskt intresse kring de ting som samlas på 

både gällande klänningar och böcker. När fler källor engageras av den historiekultur som 

finns kopplad till tingen som hon samlar har också historiemedvetande ökat. Det framkommer 

att Ingrid genom sitt samlarområde kan dra tydliga paralleller mellan dåtid och nutid och visar 

på just skillnader i normer och tankar specifikt kopplat till barnlitteratur. Även andra samlare 

och handlare blir en större del av samlandet än hos de övriga kvinnorna varför den sociala 

dimensionen utvidgats gentemot de övriga.  
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Diagram 4 - Jonas grad av systematik

 

Källa: Egenkonstruerat spindeldiagram baserat på undersökningsmaterial. 

Jonas har låtit sitt samlande ta en väldigt stor plats i sitt liv och är kanske den av samlarna 

som med tanke på sitt sätt att mer permanent låta samlandet få uttryck sticker ut mot de 

övriga. Det är en väldigt tydlig manifestation att tatuera sig och låta samlandet vara en del av 

sin kropp. Att samla är en identifikation som gärna lyfts fram i sociala sammanhang och kan 

agera som en dörrpost för att öppna upp samtal med andra. Samtidigt så har han inte samlat så 

länge och i en jämförelse med de kommande männens spindlar så är inte de övriga variablerna 

så stora, troligen beroende just på hur länge han aktivt samlat. Så även om livspåverkan är 

stor sett till ekonomi, tidsåtgång, identifikation och arbete så har inte samlandet blivit 

systematiserat i lika stor utsträckning som hos de övriga männen. Intresset och hur han samlar 

spelar in på de övriga variablerna. Den sociala dimensionen och interaktionen med tingen är 

inte så viktig för Jonas även om de bitarna så klart finns med i samlandet. I en tidigare 

jämförelse med Erik (den andre samlaren på traktorer) framkom det att de hade olika 

inställningar till i vilken grad de vill interagera med ting och också i vilken utsträckning som 

man låter en människa - ting - människa relation etableras. Tingen ses hos Jonas mer som en 

sparbössa och traktorerna får gärna stå undangömda i någon ladugård, det finns inga behov att 

visa upp samlarobjekten eller att återskapa historien. En delförklaring till att de andra 

variablerna inte är större går nog att finna i denna inställning till samlandet som är 

koncentrerad till basfakta och kontextuella fakta kring tingen. Med fokus på ekonomiska 

aspekter så aktiveras den historiekultur som erhåller nödvändig kunskap att ha för att värdera 
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tingen ekonomiskt och för att kunna återskapa eller renovera så autentiskt som möjligt. Viss 

historisk kringkunskap kommer man in på per automatik som Jonas själv uttrycker det.  

Diagram 5 - Knuts grad av systematik

 

Källa: Egenkonstruerat spindeldiagram baserat på undersökningsmaterial. 

Hos Knut kan man direkt se hur stort samlandet är och hur variablerna fylls ut som en följd av 

detta. Samlandet är en naturlig del av hans liv, arbete, ekonomi och intressen. Hela hans hem 

är fyllt med och inrett tematiskt efter de olika samlingar som han har. Kunskapsomfånget 

täcker alla de källor som listats ovan vilket tydligt framträder i intervjumaterialet. Det finns 

hos Knut en stor grad systematik i samlandet vilket genomsyrar hemmet och de olika 

samlingarnas placeringar i det. Knut är omgiven av ting i sin vardag, oavsett vilka sfärer han 

rör sig så finns kopplingen till ting och historia där. Vid umgänge med syskonbarnen så 

koncentreras detta kring en gammal ångmaskin, vid resor uppger Knut att han alltid försöker 

få med något nytt med sig hem att tillföra sina samlingar, i arbetet på sin auktionsfirma är 

tingen ständigt närvarande och de sociala relationer som etablerats tack vare ting är många, 

både privat och i arbete. Det finns tydliga referenser till historia och de kunskaper som han 

erhållit, vilket framträder ur intervjumaterialet.  
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Diagram 6 - Anders grad av systematik

 

Källa: Egenkonstruerat spindeldiagram baserat på undersökningsmaterial. 

Anders har också ett väldigt långt utvecklat samlande. Det har en inverkan på ekonomi, 

yrkesroll, privatliv och identifikation. Det finns ett återkommande uttalande från Anders som 

beskriver ganska väl hur hans samlande har fått inverkan på hans liv "Jag är ju egentligen en 

samlare som råkar ha en butik"
55

. Intresset och samlandet har expanderat och fått en allt större 

del av livet till att så småningom bli en del av hans yrkesroll. Kunskapen är en nyckelfaktor 

för att lyckas driva sin butik och han kan delvis därför anses ha ett stort kunskapsomfång. 

Anders är den som tydligast pekar på den historiska kunskapens vikt och som hela tiden 

återkommer till och exemplifierar med historiska kunskaper, betydelsen av historiekulturen 

som är kopplad till tingen. Paralleller och kopplingar över tid förekommer frekvent i det 

intervjusamtal som förs och historiemedvetandet är hos Anders tydligt framträdande. 

Interaktionen med ting är hög, de omger honom vid såväl fritid som arbete och intresset för 

antikviteter och samlandet på dem får ett stort utrymme i hemmet. Det finns gott om kontakter 

och sociala relationer till följd av samlandet även om den sociala dimensionen inte kan anses 

ha ett lika stort omfång som hos Knut eller Erik.  
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Diagram 7 - Eriks grad av systematik

 

Källa: Egenkonstruerat spindeldiagram baserat på undersökningsmaterial.  

Slutligen så har vi Erik som inrättat sin samling i ett museum, trots att samlandet är och har 

varit så stor del av livet under lång tid så skiljer sig ändå omfånget av dessa variabler 

gentemot Knut. Så även om Knut inte har ett museum så är omfånget på en del variabler 

större hos Knut. Det är framförallt interaktionen med ting, de sociala dimensionerna och 

historiemedvetande som skiljer. Trots att kunskapsomfånget är gediget och rymmer alla 

listade kunskaper så finns det en skillnad i djup och kunskapen är koncentrerad till vissa 

former av kunskap. Den specifika föremålskunskapen, basfakta, tradering av berättelser och 

föremålstolkningen är kunskaper som får ta mycket plats i samlandet medan den historiska 

kontexten och påverkanshistoriken inte framträder i samma utsträckning som hos Knut eller 

Anders. Däremot finns en större andel tradering av berättelser som är väldigt intressant och 

det finns också en annan typ av interaktion med ting i det att det sker ett återskapande av det 

förslutna genom olika aktiviteter när traktorer och andra lantbruksredskap brukas. Då används 

också tidsenliga kläder och närmast ett rollspelande sker under de olika evenemang som 

besöks.  

 

 

 

 

 

Kunskapsomfång 

Historiemedvetande 

Interaktion med ting Sociala dimensioner 

Livspåverkan 

Erik 



 

51 

 

Diagram 8 - Samlad bild av informanternas grad av systematik i samlandet 

 

Källa: Egenkonstruerat spindeldiagram baserat på diagrammen 1-7. 

Detta diagram visar slutligen alla samlarna tillsammans och här framträder likheter och 

skillnader  mellan de olika samlarna allra tydligast när deras olika utvecklingslinjer läggs 

ovanpå varandra. 
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6. Diskussion 
Denna uppsats knyter an till sociologen Markus Perssons genom försöken att förstå tingens 

betydelse för skapande av mening. Analysen av resultatet visar att samlandet har en stor 

livspåverkan. Det får en inverkan på en mängd delar av individernas liv och expanderar i 

samband med att samlandet utvecklas och växer. Min ingång till identitet har jag hämtat från 

Markus Persson. Tittar man på den definition för identitet som jag ställde upp under rubriken 

definitioner så är det tydligt att samlande är nära förknippat med identitet. Min fastställda 

definition sa att ett identitetsskapande sker genom att individen i en relation kan erfara sig 

som subjekt och objekt, en relation där människans identitet kan skapas, bekräftas och 

förstärkas.  

Identitet skulle man kunna göra en utvidgad diskussion kring i detta sammanhang även om 

jag har valt att sortera in det begreppet under variabeln, livspåverkan. Det är ett mer 

omfattande begrepp och täcker in en större andel av de aktiviteter som går att relatera direkt 

till samlandets inverkan på individen och stannar inte vid en identitetsdimension. Det har för 

mig möjliggjort en större och bredare kartläggning av hur individerna påverkas av sitt 

samlande än vad som varit möjligt om jag fokuserat på identitet. Nu blir identitetsskapande 

processer en del av en större helhet i stället och jag har haft möjligheten att visa på samlandets 

mångfacetterade komplexitet. Bristen på en mer ingående identitetsdiskussion är en möjlig 

svaghet med denna uppsats även om det har varit ett medvetet val från min sida. För att inte 

fastna i identitetsbegreppets teoretiska trådverk har jag nöjt mig med att dela sociologen 

Markus Perssons utgångspunkt och förståelse för den universella dynamik som finns mellan 

människor och ting. 

Det har genom resultatet framgått att en sådan dynamik finns. Det har också varit tydligt att 

relationen mellan människor och ting är betydelsefull för en individs sätt att leva sitt liv. 

Tingen är för många en viktig samspelspartner för utvecklandet av mening, intressen, 

självförståelse och relationer. Samlandet är en form av identitetsskapande och de samlade 

tingen har en förmåga att både reflektera idéer om oss själva och att även förstärka och 

förhöja dessa idéer. Informanterna har på olika sätt vittnat om hur detta tagit sig uttryck. 

Analysen med dess individanpassade diagram ger också en fingervisning om i vilken grad 

som umgänget med ting från det förflutna är skapare av meningsfulla samband. Jag menar att 

resultat och analys visar att essensen av en samling ligger i dess förmåga både att omfamna 

och uppmuntra mening. Meningsfullhet som sträcker sig bortom och överskrider 
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möjligheterna för detta i dagliga tillfällen. Men även att hjälpa till att skapa de bredare syften 

vari det dagliga livet får plats. Identitet och en eventuell diskussion kring identitetsskapande 

processer ligger därmed naturligt inbäddat i denna meningsfullhet.  

6.1 Meningsfulla samband 
Samlande är något som ligger nära hjärtat för många av oss människor. Det är för många 

också nära förknippat med vår sociala medvetenhet och vår förmåga att förstå oss själva och 

världen vi lever i. Genom samlande tar man del av historien och man kan göra det på sitt eget 

sätt. Man kan avgöra själv vad som ska ingå, hur det ska ske och på ett sätt som uttrycker ens 

egna preferenser. Ett förhållningssätt till ting som kan skapa mening i det materiella flödet 

som präglar vårt masskonsumtionssamhälle. I en tid av osäkra identiteter och osäker 

färdriktning kan tinget från historien utgöra en fast punkt som förankrar tillvaron till både det 

förflutna och nuet. Det vardagliga sättet på vilket man kan ta del av en historiekultur genom 

samlandet kan skapa meningsfulla samband över tid. 

I början av denna uppsats så ställde jag upp en hypotes. Den sa att samlandet är en 

handlingsorienterad process för att skapa meningsfulla helheter. Att det sker ett 

meningsskapande i flödet av liv och ting som omger oss, någon form av sammanhang som 

söks utanför sig själv i interaktionen med ting.    

Mitt antagande att samlandet är det praktiska historiemedvetandet i handling, att samlare 

söker skapa mening genom aktiverandet av en historiekultur anser jag stämmer överens med 

undersökningens resultat. Resultatet har visat att samlare utövar historiekulturaktiviteter 

genom sitt sätt att umgås med föremålen. De kan relatera de olika historiska kunskaperna de 

erfarit genom samlandet till varandra och se sammanhang dem emellan som bidrar till att 

skapa kontexten vari föremålet kan placeras. Det sker ett meningsskapande också i en 

tidsdimension som sträcker sig mellan människans nu och föremålens historia. Denna 

dimension är formbar och möjlig att med tiden utvidga beroende av den kunskap som hela 

tiden kan tillföras via historiekulturen. Genom sina handlingar gentemot ting skapas både 

kontextuella sammanhang kring tinget såväl som sammanhang över tid. Samlare kan förstå 

förändringar över tid när jämförelser görs med andra ting, händelser, berättelser och 

människor. Det är ett historiebruk som bidrar till att ge mening, legitimitet och att hantera 

förändring av individerna själva och verkligheten, ett sätt att finna sin plats i historien och 

förstå det sammanhang vari man lever sitt liv. Detta ligger i samklang med de troliga 

förklaringar som Peter Aronsson ger till det ökade  intresset för historia idag.   
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Resultatdelen visar de olika former av historia som samlarna tar del av och hur de källor ser ut 

som samlarna då nyttjar. Det är en kunskapsprocess som har sitt ursprung i tingen de samlar 

på. En process som skapar meningsfulla sammanhang och kan leda till att relationen 

människa - ting även kan utvecklas till att innefatta andra människor och gemenskaper så att 

en människa - ting - människa relation etableras.   

6.2 Sociala dimensioner 
Samlandet skapar på så vis också sociala kontakter. Det blir en människa - ting - människa 

relation i samband med samlandet. Tinget står i centrum för relationen där vetskap om det 

förmedlas mellan människor. Tinget leder till ett skapande av gemenskaper och sociala 

nätverk som varierar i omfång beroende på samlingsområde och hur stor del av ens liv 

samlandet är. Alla intervjuade delger att en människa - ting - människa relation upprätthålls 

och etableras i den kunskapsorienterade handlingen. Beroende på samlingsområde, 

samlandets omfång och hur stor del det utgör av ens liv ser denna relation olika ut. Människa 

- ting - människa relationen synes utvecklas i takt med att samlandet gör det. Liksom många 

av de andra dimensioner som ingår i den utvecklingsstege som diagrammen ovan visar, så kan 

den sociala dimensionen frodas och växa ju längre man når i sitt samlande.  

En sådan social dimension är den av historisk tradering. Det är ett återberättande och 

förmedlande som tar sin utgångspunkt i tinget i stället för i ett släktskap, en 

omvärldshändelse, en geografisk plats eller en specifik tid.  För samlarna är det tinget som för 

generationer samman. Hos Erik var det tydligt att denna formen av tradering skulle få sin 

givna plats och det var viktigt för den totala upplevelsen och bilden av ett föremål, det var en 

viktig historiekulturell pusselbit. Äldre människor som har en berättelse kring ett specifikt 

föremål blir ett samlande i sig, en samling av minnen som väcker frågor och sätter fantasin i 

rörelse. Möjligen också att det startar processer av föreställningar om andra världar, tider och 

platser. Genom föremålet initieras en muntlig källa som går att koppla till ett annat historiskt 

källmaterial, i formen av en traktor eller annat historiskt föremål. Berättelser av olika slag 

som hör tinget till är vad som för människorna samman, det är som att materien obönhörligen 

drar människor till sig, vilka delar och vidareförmedlar sin kollektiva bank av kunskap kring 

tinget med varandra. Det sker en tradering generationer emellan som tar sin utgångspunkt i ett 

specifikt ting, tinget binder på så sätt specifik föremålshistorik till sig från en mänsklig 

minnesbank. Dynamiken mellan människa och ting gör sig här gällande och visar att den en 

gång gemensamt skapade händelsen, minnet eller berättelsen kan överleva tidens rand och 
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vandra mellan generationer. Den en gång i historien etablerade människa - ting relationen 

aktualiseras genom samlarens historiebruk.  

Arkeologen Burström påpekar tingens förmåga att väcka minnen och reflektioner och jag 

skulle vilja knyta an till det i denna diskussion. Jag tycker att det har framgått att tingen från 

det förflutna besitter denna förmåga att påverka människan. Samlarna uppger hur tingen är 

upphov till en kunskapsprocess som aktiverar en historiekultur. Mängder av källor aktiveras 

för att tillgodose detta intresse som tingen initierar, analysen visar hur alla informanter delar 

denna kunskapsprocess. Det är en process som skiljer sig åt sett till omfång, mängden källor 

och typ av källor. Men det gemensamma och det som Burström poängterar är att tingen 

aktualiserar det förflutna och väcker intresset för det från början. Tingen menar han får genom 

sin historia det förflutna att kännas nära och väcker ett intresse i att få veta mer om de 

sammanhang de en gång ingick i. Resultatet i denna uppsats bekräftar att tingen skapar ett 

intresse och initierar en kunskapsprocess som inte ägt rum om det inte vore för tingets 

förmåga att väcka frågor och nyfikenhet hos samlarna. Det intressanta är att dynamiken 

mellan människa och ting går vidare och bortom för att även inkludera andra individer på 

olika sätt. På sätt som bidrar till att skapa de meningsfulla samband som samlandet på 

historiska ting ger upphov till.  

6.3 Slutsats 
Historiekultur är olika former av artefakter som vi människor kan ta del av. Den kan aktiveras 

på olika sätt eller stumt bevaras och passivt vara. En samlare aktiverar på ett högst medvetet 

sätt en historiekultur och bygger med hjälp av olika källor upp en bank av historisk kunskap. 

Att samla är praktisk historia i aktion, att samla är att aktivt skapa och ta del av historia. På 

sitt eget sätt kan man skapa en bild, ett sammanhang, en väv av historisk kunskap som spinns 

runt ett ting med historiskt ursprung. Det tycks vara så att samlare på ting med en historia, 

ting med ett förflutet och en egen självklar autenticitet inbjuder till både efterforskningar och 

en rad känslointryck på vägen. Tingen har förmågan att väcka en nyfikenhet och vetgirighet 

som hos samlare leder till historiska upptäckter. Samlarna är likt forna upptäcktsresande som i 

stället för att sätta en nål i kartan på ett outforskat område placerar tinget på en plats i vår 

kollektiva historia och successivt utforskar historien i allt större cirklar. Till sin hjälp på den 

historiska resan aktiverar samlare många gånger källor som i en postmodern tid med 

uppluckrade traditioner,  familjemönster och brist på trygghet annars passivt passerat den 

skyndsamme förbi. De kan erbjuda en trygghet, en förståelse för vår samtid som förankras i 

vår historia, en tidsresa med upptäckter att göra. Tingen är historiska dokument med den 
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implicita förmågan att berätta en nästintill outtömlig historia på det sätt som individen själv 

väljer. Tingen har förmågan både att återförtrolla världen samtidigt som världen görs förstålig 

och meningsfull. Detta erbjudande som tingen står för, denna lockelse till känsloupplevelser, 

lärande och trygghet utifrån egna preferenser torde vara en stor anledning till varför 

människor interagerar med ting från förfluten tid.    
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Bilaga    Frågeguide 

 

Formella frågor 

Ålder? 

Samlingsområde/Samlingsområden 

Hur länge har du samlat? 

Syfte 

Hur kom det sig att du började samla eller intresserade dig för ditt samlingsområde? 

Kan du erinra dig i vilket syfte du började samla?  

Har det alltid varit detsamma eller har syftet förändrats under samlandets gång? 

Vad har du för vidare vision eller tanke med din samling eller samlandet? 

Vad fyller samlandet för funktion i ditt liv? 

Vad skulle du säga är det som driver dig till att samla? 

Identitet/Livsstil 

Har samlandet påverkat ditt liv på något sätt, socialt, praktiskt, ekonomiskt, tidsåtgång osv.? 

Har du fått göra några eftergifter i ditt liv till förmån för samlandet? 

Skulle du säga att synen på dig själv har förändrats något i samband med ditt samlande? 

Ser ditt liv annorlunda ut nu än tidigare  

Definitioner 

Vad definierar en samlare enligt dig, det vill säga när är man en samlare? 

Titulerar du dig som samlare?  

Kan man samla på vad som helst? 

Objekten 

Skulle du kunna göra dig av med din samling i morgon? 

Finns det något objekt som är mer eftersträvansvärt än något annat för dig? 

Hur umgås du med dina objekt? 

Är alla objekt lika bra eller finns det något som du värdesätter mer? Varför då i så fall? 

Vad är det du värdesätter i dina objekt som gör att de blev föremål för ditt samlande? 

Konstruktion av historia genom samlande 

Vad har du lärt dig i spåren av ditt samlande?  
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Hade du intresse för historia i skolan?  

Kommer du i kontakt med historia genom ditt samlande?  

Vilken typ av historia har du lärt dig som följd av ditt samlande?  

Ser du annorlunda på historia nu i följden av ditt samlande?  

Rekonstruktion av det förflutna 

Finns det någon önskan om att rekonstruera det förflutna för dig? En önskan om att gå tillbaka i tiden?  

Är denna önskan förknippad med de objekt som du samlar på? 

Hur yttrar sig en sådan önskan hos dig? Går du på någon form av events eller liknande för att 

förverkliga denna önskan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


