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Minnen från Bollnäs
Karl-Erik Westins samling

Ordet souvenir kommer från franskan och betyder minnas. En souvenir är ett föremål som används som minne från en plats som man har
besökt. Ofta är de tillverkade i ett kommersiellt syfte och har platsens namn skrivet på själva föremålet.
De allra flesta av oss har nog någon gång köpt en souvenir när vi har
varit ute och rest. Det kan vara allt från mat och bruksföremål till rena
prydnadssaker. Souveniren behöver inte alltid vara användbar och här
finns ofta ett både brett och spännande utbud att välja av. Hur många
gånger har man egentligen inte tänkt att vem köper egentligen en sådan
här? när man befunnit sig i en typisk turistfälla till souvenirbutik.
I samma stund som souveniren köps så laddas den med ett mycket
personligt budskap. Antingen blir det en gåva till någon där hemma eller
också blir den ett nostalgiskt minne från en plats man vill komma ihåg.
Att ge souvenirer i gåva kan dock vara svårt och det är inte alltid som
mottagaren uppskattar den lika mycket som givaren…
Andrahandsmarknaden för souvenirer är mycket begränsad men utbudet är enormt – loppisar, Erikshjälpen och Röda Korset är typiska
fyndplatser och priset överstiger sällan en tjuga. Om souveniren har
hunnit bli riktigt gammal kan den dock anses vara ”retro” och i sådana
fall betinga ett lite högre värde. Kända resmål som till exempel New York
är självklart mer lättsålda medan en träsko från Säffle kan vara betydligt
svårare att bli av med.
Den här samlingen föremål från Bollnäs med omnejd är skapad av KarlErik Westin och började som en kul grej. Karl-Erik åkte ofta runt på
loppisar och letade saker och hela tiden fanns de där. De kostade nästan ingenting, en femma här, en tia där och samlingen växte. Här finns
souvenirer från många olika tidsperioder, en del vackra och andra mera
svårbegripliga. Gemensamt är att de alla har tillhört någons minne, från
en plats som de ville komma ihåg…
Hur är det, samlar du själv på sovenirer eller tycker du att det är onödigt
krimskrams?

