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SAMLARE. Det började med Kurt Olsson och Arne

oo

i slutet av 1980-talet. Sedan dess har 27-årige
Mattias Eklund hunnit samla på sig ytterligare
sisådär en 5 000 autografer.
– Den jag värderar högst är Karl XII.

Autograferna
ett sätt att minnas
Mattias Eklund var bara fem, sex år

gammal när han fick sina första
autografer. Hans föräldrar och hans
farmor hade nämligen bestämt att
de skulle åka till Norrvikens trädgårdar i Båstad där de då mycket
populära Kurt Olsson och Arne skulle uppträda.
– Efteråt kunde man dessutom få
träffa dem bakom scenen.
Enda problemet var att det var fler
än Mattias som ville få en chans att
möta sina idoler.
– Vi stod vid ett rep som skulle
hindra oss från att komma för nära,
men folk tryckte på så hårt bakifrån
att jag fick repet mot halsen.
Lyckligtvis uppmärksammades
detta av en av vakterna som helt
sonika lyfte över den unge Mattias
på andra sidan.
– Så när Kurt Olsson och Arne
kom ut var jag den enda som kunde
springa fram!
Även om Mattias första försök att få

autografer slutade med succé, dröjde det ändå ett tiotal år innan han
kom igång på allvar med samlandet. Och då var det mycket tack vare
hans farbror Paul.
– Paul samlade på frimärken och
hade fått tag en massa rabattfrimärken.
Vid det här laget hade såväl Mattias som hans farbror hunnit bli lite
intresserade av autografer, och nu
kom de på att de kunde samarbeta.
– Vi bestämde att vi skulle använda hans rabattfrimärken och sen var
det mitt ansvar att ta fram adresser
och skriva brev till dem vi ville försöka få autografer ifrån.
Första försöket gjorde de med fotbolls- och hockeykändisar.
– Vi skickade till alla allsvenska
fotbollslag och till alla elitserielag
i hockey och bad om att få autografer av alla spelare. Och nästan alla
skickade tillbaka!
Självklart ﬁck Mattias och hans far-

bror blodad tand av sina framgångar. Dessutom var det enormt spännande att komma hem från skolan
och se om det kommit några brev,
menar Mattias.
– Då var det ju mycket spänningen. I dag är det mer att det är roligt

MATTIAS
EKLUND

MINNEN
När han var yngre var det mycket
spänningen som var lockelsen
med autografsamlandet. I dag
tycker Mattias Eklund att det är
roligt att sitta och bläddra bland
autograferna och minnas tillbaka.

■ Ålder: 27 år.
■ Familj: Singel.
■ Bor: I Ljungby.
■ Intressen: Autografsamlande och
Troja (hockeylaget
i Ljungby.)
■ Boktips: Autografer: En bok om
att samla vårda
och värdera autografer. Av Mats och
Mikael Peterson.
Boken kan lånas på
biblioteket.

namnteckning av den gamle tennisstjärnan.
– Dessutom hade han fyra vakter
som bara stod och skyfflade undan
folk.
Trots detta lyckades Mattias
sticka åt honom sitt block.En triumf,
naturligtvis. Om det inte varit för att
han sekunden efteråt såg hur Björn
Borg helt sonika vände sig om och
gick iväg – fortfarande med blocket
i näven.
– Shit! tänkte jag. Hur ska jag
nu få tag på blocket? Men hur det
var lyckades jag tränga mig fram
genom folkmassan igen och fick tag
på blocket precis när han lämnade
det ifrån sig. Det var ju rena turen.
Vem som helst kunde ha lagt vantarna på det.
När det gäller de autografer man så att

att sitta och bläddra igenom samlingen och minnas tillbaka. Ja, och
sedan känns det ju bra att tänka på
att de här berömda personerna har
lagt ner tid på att skriva sin autograf
till just mig.
För de flesta ställer faktiskt upp
när de får en förfrågan om autografer, menar Mattias.
– Särskilt gäller det idrottsstjärnor. Kanske har deras föreningar
lite som policy att spelarna ska vårda sina fans genom att skriva autografer.
Skådespelare är däremot lite svårare, även om många ställer upp och
returnerar de frankerade kuvert
som Mattias skickar till olika teatrar
med en ödmjuk förfrågan om autografer.
– En av dem jag fått autograf av är
Mikael Persbrandt.
Men även om det mesta av autograf-

jagandet sker per brev är givetvis
inte Kurt Olsson och Arne de enda
han mött i verkligheten. Två andra
storheter är Ingemar Stenmark och
Björn Borg.
– Jag träffade dem i Halmstad när
de var där för att delta i en välgörenhetstävling i golf och fotboll – och
jag fick autografer av båda!
När det gällde Björn Borg var det
dock en hel del tur inblandat, menar
Mattias. Han var nämligen bara en
av flera tusen som hoppades få en

säga får direkt från källan finns det
givetvis inget tvivel om äktheten.
Värre kan det vara när man köper
autografer. Enligt Mattias är den
absoluta majoriteten av de autografer som bjuds ut på sajter som Blocket förfalskningar.
– Jag skulle gissa på mellan 90 och
95 procent.
Men även om han själv är van att
granska autografer tycker han inte
alltid att det är så lätt att avgöra vad
som är äkta eller inte. Som den autograf han har köpt och som enligt
uppgift ska vara från den gamle krigarkungens Karl XII:s hand.
– Jag tror ju att den är äkta och
namnteckningen är på ett gammalt
dokument. Men helt säker kan man
givetvis aldrig vara.
Till sin hjälp när det gäller att bedöma

äkthet har han också de andra medlemmarna i den relativt nystartade
Sveriges autografsamlares förening,
där Mattias även sitter i styrelsen.
– Syftet är att träffas och ge varandra lite idéer och tips om hur man
kan utöka sin samling. Sedan är det
ju roligt att bara umgås och prata
autografer.
Dessutom var det vännerna i föreningen som fick honom intresserade av autografsamlande igen efter
farbroderns bortgång.
– När min farbror dog för några
år sedan tappade jag lusten lite. Vi

hade ju gjort detta ihop. Vi stod varandra väldigt nära och detta var liksom vår grej.
Hemsidan där han berättade om
sitt intresse för autografer hade
Mattias dock kvar. Och när Lars
Lindblad i Vrigstad hittade Mattias sida och hörde av sig och frågade
om han ville vara med i en nystartad
förening för autografsamlare, kände
Mattias hur intresset vaknade till
liv igen.
– Det är lätt att tro att autografsamlande är något man sitter och
sysslar med hemma på kammaren, men det är faktiskt ännu roligare om man har några att dela sitt
intresse med. Nu hoppas vi på ännu
fler medlemmar!
KERSTIN ALRIKSSON
kerstin.alriksson@smp.se
0477-541 31

Fotnot: Sveriges autografsamlares förening har hemsidan www.autografer.org

ELVIS OCH BJÖRN BORG
■ Mattias Eklund har mellan fem- och
sextusen autografer. Bland annat har han
dessa kändisars namnteckningar i sin ägo:
■ Elvis Presley, Björn Borg, Ingemar Stenmark, John Travolta, Bill Gates, Robert
Mitchum, samliga medlemmar i Kiss, Pelé,
Maradona, Peter Forsberg, Mikael Persbrandt, Brigitte Bardot, Robin Williams,
Dolph Lundgren, Bob Hope, Jane Fonda,
Ingemar Johansson, Donald Trump, Dalai
Lama, Astrid Lindgren, Carl Lewis, prinsessan Stephanie av Monaco, Clint Eastwood,
Birgit Nilsson, Ella Fitzgerald, Roger Moore,
Tommy Körberg, Ulf Lundell, Simon Wiesenthal, Kofi Annan, Margaret Thatcher,
John le Carré, Kerstin Ekman, Sara Lidman,
Kjerstin Dellert, Vilgot Sjöman, Sif Ruud
och Fats Domino.

Bland sina främsta rariteter rankar
Mattias Eklund den gamla krigarkungen Karl XII:s underskrift.

