By tte

BYTTE

Af Anders Hjelmer Paulsen og Torkil Adsersen (foto)
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Lugten af ost rammer som noget af det første.
Dens intensitet fortæller lidt om gennemsnitsalderen til byttestævnet i Silkeborg. Det er
typerne, der spiser ost med kommen og drikker kaffen sort. Alligevel er der noget barnligt
og energisk over dem, som de står dér foran
deres bytteting. De er alle på rov i dag. På
udkig efter den helt bestemte tændstikæske,
kinderægfigur, quiltede serviet eller noget helt
fjerde, der kan gøre deres samling komplet.
400 ulæste bøger
En af de ældre herrer bladrer nænsomt i en
bunke farverige glansbilleder med forskellige
hestemotiver. Samlingen vil uden tvivl gøre
enhver folkeskolepige jaloux, eller få dele af
den ældre generation til at tænke tilbage på
ungdommens sorgløse tid med kærestebreve,
duftpapir og hemmelige dagbøger. Herren
fjerner forsigtigt glansbillederne og hiver i stedet fat i sit hjertebarn. Pixibøgerne.
Han har ikke læst en eneste af dem, men han
nyder på barnlig vis stadig at kigge på billederne, ligesom da han var lille. Men det er dog
alligevel anderledes end dengang. Nu er det
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andre har tekst. Som alle andre standholdere
på stævnet, begynder han straks at fortælle
ved ét interesseret blik. Mandens samling
tæller halvfjerdstusind kuglepenne og som en
sidebemærkning til sin historie, fortæller han,
hvordan han har lavet sit eget arkivsystem
over dem alle. Et arkivsystem i sin kælder med
tilhørende database på computeren. Hver og
en er registreret, og når nye tilføjes samlingen,
bliver de selvfølgelig ajourført i systemet.
Bytte-bytte-frikadellemader
Det er de færreste, der kan prale af at have
en Danmarks største samling-titel, men det
kan Vagn Olesen. Han har samlet på tomme
tobaksposer, siden han var syv år gammel og
har næsten samtlige danske poser. Hans samlergen blev for alvor vækket af klassekammeraterne i folkeskolen, der på opmærksom vis
havde spottet en form for kollektionsaffektion.
”Mine kammerater tog ofte tobaksposer med
i skole, for de vidste, jeg ville gøre alt for at få
fingre i dem. Min mor var en fantastisk madpakkesmører, og vennerne udnyttede dette på
det groveste ved at bytte-bytte-købmand, to-
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baksposer og højtbelagte imellem.”
Vagn bliver stille for et øjeblik og kigger
drømmende ud i rummet.
”Jeg måtte vinke farvel til rigtig mange lækre
frikadellemader, men jeg kunne simpelthen
ikke sige nej til de tomme tobaksposer.”
En anderledes posemand
Engang var det fast praksis, at han altid havde
en rulle plastikposer på sig, hvis han skulle
udenfor en dør.
”Hvis jeg så en tobakspose stikke op af baglommen på en forbipasserende, stoppede jeg
altid op og spurgte, om jeg måtte få den. Jeg
var, med mine poser, altid beredt og kunne
hurtigt hive en plastikpose frem så indholdet
kunne skifte indpakning.”
Vagn har intet imod at stoppe folk på gaden
trods deres undrende blikke, og spotter han
ingen tobaksposer på forbipasserende, finder
han dem i stedet i butiksruderne.
”Når jeg er i tobaksforretninger, fortæller jeg
altid, at jeg ikke ryger, men kun interesserer
mig for poserne. Jeg skal ikke bruge tobakken,
så den giver jeg til ekspedienten.”
Vagn griner.
”De går garanteret hjem og fortæller om den

halvskaldede mand, der gav fuld pris for en
tom pose tobak.”
Irmaposer med samlerværdi
Men det er ikke kun tobaksposer, der har fanget Vagns interesse gennem tiden. Engang var
husets skuffer og skabe også udfyldt med cirka
femtusind plastikbæreposer.
”Det startede, da Irma begyndte at lave
plastikbæreposer med forskellige billeder og
motiver. Der kom et nyt motiv hver måned,
og poserne var nummererede. Dem måtte jeg
selvfølgelig have,” siger Vagn.
Snart efter var Irmaposerne ikke nok, og han
begyndte at samle på alverdens plastikbæreposer. Ofte samlede han dem op fra gaden
for derefter at vaske dem og lægge dem hen i
samlingen. Af og til nærmede Vagns hobby sig
en form for mani, og det huede ikke just hans
kone.
”Hvis vi gik en tur i byen, og jeg fik øje på en
bærepose i en skraldespand, så skyndte min
kone sig over på den anden side af gaden.
Hun ville helst ikke kendes ved ham, der stod
og rodede i skraldespande efter plastikbæreposer.”
En dag hvor Vagn hjalp til med de huslige

pligter, fik han sig imidlertid et mindre chok.
”Den affaldspose jeg var på vej ud med, var
en af poserne fra samlingen. Det nærmede sig
skilsmissegrund,” siger han med et smil.
Dødsaftalen
Vagn har lagt plastikbæreposerne i skraldespanden og fokuserer nu sin samlerenergi på
sin endnu ikke komplette samling. Han mangler kun nogle få tobaksposer for at fuldende
den, og heldigvis findes der ved nabobordet
en anden tobaksposesamler, vennen Kristian
Vestergaard. Kristian åbner overlegent sin
samlermappe på en ikke helt tilfældig side
– siden med de syv tobaksposer, som Vagn
endnu mangler. De syv som Vagn så frygteligt
gerne vil have fat i. Trods utallige overtalelsesforsøg er Kristian ikke til at forhandle med og
ikke engang titusind kroner kan ændre hans
holdning.
”Jamen, jeg vil simpelthen ikke sælge dem.
Det er ikke et spørgsmål om pris. Men vi har
for nylig aftalt, at vores respektive koner skal
kontakte den modsatte, når den første af os
dør. Så på et eller andet tidspunkt bliver samlingen komplet.”

