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This bachelor thesis evolves around the topic of art collectors as a phenomenon throughout 

different centuries. Ernest Thiel was a Swedish art collector at the turn of- and early 20th-

century. Tom Böttiger is a contemporary art collector who acquired his first artwork 

during the 80’s. Both collectors are more like than alike, which points to and enforces certain 

common stereotypes as to whom could be a collector and what kinds of collectors exist. This 

thesis compares those two collectors from different times, from an art collectors perspective. 

The thesis concluded that collectors often bring upon themselves to act as patrons for the 

artists, both by promoting and purchasing their works, but also by aiding them financially.  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Inledning 

Varför samlar en kostsamlare på konst? Hur har konstsamlare agerat under olika årtionden? 

Dessa är frågor som väckte mitt intresse för konstsamlare. Med bakgrund inom 

konstvetenskap, där det ofta talas om mottagare för verket, är det ännu mer intressant att 

reflektera vidare och undersöka vad som sker när mottagaren av verket är en konstsamlare. En 

konstsamlare som med sin roll och status befinner sig i en utmärkt ställning att ta del av 

konstvärldens pärlor, samtidigt som denne bidrar till en konstvetenskaplig kanon genom att 

etablera konstnärerna. Denna uppsats kretsar fullständigt kring konstsamlaren, dennes 

agerande och dess roll.  

Syfte, frågeställning och avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är att jämföra Ernest Thiel och Tom Böttiger som olika tiders 

konstsamlare. Frågeställningen lyder som följande:  

• Vilken roll hade Ernest Thiel som konstsamlare vid sekelskiftet 1800-1900? 

• Vilken roll har den samtida konstsamlaren Tom Böttiger?  

• Hur ser Ernest Thiel och Tom Böttiger på ägandet av konst?  

• I vilket syfte samlade Ernest Thiel och Tom Böttiger på konst?  

• Vilka likheter och skillnader finns det mellan Ernest Thiel samt Tom Böttiger? 

Uppsatsen kretsar kring samlaren och dennes roll, därför kommer ingen värdering  

läggas i vilka verk som ägs och till vilket estetisk eller monetärt värde. Ingen fördjupning 

kommer göras i konstsamlarnas biografi och livshistoria. Det biografiska som kommer tas 

med i denna uppsats är enbart det som anses relevant för att förstå konstsamlarna i sin 

kontext. 

Material, urval och källkritik 

Intervjun med Tom Böttiger genomfördes den 26 mars 2019 i Stockholm. Intervjun spelades 

in i sin helhet och transkriberades därefter. Intervjun finns som bilaga i denna uppsats. 
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Materialet som kretsar kring Ernest Thiel utgår från biografiska tyckta publikationer. De 

publikationer som används är Lars Ragnar Forsbergs Ernest Thiel: pengar & passion,  samt 1

Brita Lindes Ernest Thiel och hans konstgalleri.   2

Urvalet av samlare gjordes baserat på att de levde och verkade under olika tider.  

Dessutom är de valda konstsamlarna, Thiel och Böttiger, väl etablerade under sin tid. 

Kvalitativa intervjuers styrka ligger i att urvalet består av olika människor som nästan gränsar 

på det extrema, för att undvika att ha för många vanliga och ensidiga intervjuer som inte kan 

jämföras med varandra då de är för lika. På så sätt får man en god variation i urvalet.  3

Både Ernest Thiel och Tom Böttiger var framstående samlare under sin tid. Därför har  

dessa valts ut som material till uppsatsen, de båda är och var konstsamlare baserade i 

Stockholm. Detta underlättar jämförelsen av Thiel och Böttiger som samlare, eftersom de 

tillhör konstscenen i Stockholm fast under olika tider.  

Källorna som använts i denna uppsats har kritiskt granskats utifrån de fyra källkritiska  

principerna: äkthet, tidssamband, tendensfrihet samt oberoende.  Flertal åtgärder har vidtagits 4

för att säkerställa uppsatsens transparens, genom bl.a. en fullständig transkribering av 

intervjun med Tom Böttiger, som utgör en av huvudkällorna i denna uppsats. 

Forskningsöversikt 

Forskningen om svenska konstsamlare är väldigt begränsad. Den inhemska  

forskningen fokuserar på de svenska magnaterna som började sina samlingar genom 

konnässörskap och privat samlande, för att senare öppnas upp för allmänheten. Ett exempel på 

detta är Brita Lindes verk Ernest Thiel och hans konstgalleri,  i vilket hon tar upp Thiels 5

samlande genom att visa på hur samlingen byggdes upp. Där tydliggör även Linde vilket år 

konstverken köptes in. Lindes verk är högst relevant för denna uppsats då det är en komplett 

förteckning och historia om den Thielska samlingen, så som den såg ut i sin samtid. Detta 

möjliggör en analys av Thiels roll som konstsamlare.  

 Forssberg, Lars Ragnar, Ernest Thiel: pengar & passion, [Ny utg.], Leopard, Stockholm, 2016.1

 Linde, Brita, Ernest Thiel och hans konstgalleri, Bonnier, Stockholm, 1969.2

 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 117. 3

 Thurén, Torsten, Källkritik, 3., [rev. och omarb.] uppl., Liber, Stockholm, 2013. s.7-8. 4

 Linde, 1969. 5
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Olof Granbergs bokband om tre volymer, Svenska konstsamlingarnas historia,  

sträcker sig från 1500-talet fram till 1700-talet och tar upp de svenska regenternas 

konstsamlingar.  Forskningen är tyvärr inte tillämpbar i denna uppsats då den behandlar fel 6

tidsepok. Dessutom är regenten ingen privatperson i den bemärkelsen som t.ex. Enest Thiel är 

då det kommer en särskild offentlighet som regent. Granberg tar upp regenternas möjliga 

anledningar att äga konst samt försöker markera en tid då regenterna, utöver sina reliker 

började se tavlor som en status- och maktsymbol. Trots att Granbergs forskning inte kommer 

användas i denna uppsats kan den bidra till vidare läsning och skapa en större kontext för 

uppsatsen.  

Den svenska forskningen berör också ett par andra samlare, så som Carl Robert  

Lamm och Pontus Fürstenberg. I avhandlingen Up the Stylish Staircase tar Charlotta 

Nordström upp Pontus Fürstenbergs samlande och mecenatskap.  Avhandlingen kretsar kring 7

det Fürstenbergska galleriet utifrån perspektivet som en kulturell företeelse då det var nytt att 

öppna en privat samling öppen för allmänheten, utan att samlingen tillhörde ett museum.  

Utifrån ett större, världsligt, perspektiv är den amerikanska forskningen om  

sekelskiftets 1800-1900 konstsamlare mer omfattande. The Frick Collection i Washington har 

en omfattande databas med konstsamlare, konsthandlare samt gallerister från 1700-talets 

senare hälft fram till idag.  Bristen i forskningen från museet finns i att databasen är 8

inkluderar främst amerikanska konstsamlare med undantag för några europeiska gallerier, 

främst franska, nederländska eller tyska. På så sätt är denna databas inte tillämpbar på denna 

uppsats då svenska konstsamlare saknas i den. Det finns ett par avhandlingar som tar upp 

konstsamlandet som ett större, värdsligt fenomen och analyserar olika epokers samlare. Ett 

exempel på detta är Erin L. Thompsons avhandling Possession: the curious history of private 

collectors from antiquity to the present.  I sin avhandling analyserar Thompson 9

konstsamlandets effekt utifrån ett politiskt och identitetsskapande perspektiv där hon lyfter 

 Granberg, Olof, Svenska konstsamlingarnas historia: från Gustav Vasas tid till våra dagar. 1, Gustav 6

Vasa - Kristina, [O. Granberg], Stockholm, 1929.

 Nordström, Charlotta, Up the stylish staircase: situating the Fürstenberg gallery and art collection in 7

a late nineteenth-century Swedish art world, Makadam, Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 
2015,Göteborg, 2015.

 The Frick collection, http://research.frick.org/directoryweb/home.php? hämtad 2019-03-06. 8

 Thompson, Erin L., Possession: the curious history of private collectors from antiquity to the 9

present, Yale University Press, New Haven, 2016[2016].
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historiska gestalter, bl.a. Drottning Kristina och romerska kejsaren Tiberius. Thompsons 

avhandling är av stor relevans för uppsatsen, eftersom den definierar vad som kännetecknar 

en konstsamlare och utgör en stabil utgångspunkt för ämnet.  

Forskningen om samtida konstsamlare är inte särskilt omfattande. De sensate  

publikationerna kretsar kring 1980-talets marknadsboom där konstverken plötsligt rusade i 

värde och där marknaden kraschade enbart ett decennium senare.  En forskare som tar upp 10

den samtida konstsamlaren är Marta Gnyp, som i sin avhandling resonerar om både 

konstsamlaren men också om dess habitat som konstvärlden utgör, med auktionshus, 

gallerister samt andra aktörer.  På så sätt sätter Gnyp konstsamlaren i ett större kontext och 11

påvisar dennes handlingar och tankesätt i samband med hur konstmarknaden ser ut. Gnyps 

verklighetsanknytning grundar sig i att hon själv är gallerist. Gnyps avhandling ger en bild av 

den samtida konstsamlaren och konstscenen, vilket är relevant för uppsatsen, då den 

möjliggör att den samtida samlaren sätts in i ett sammanhang.  

Sammanfattningsvis har både den svenska och internationella forskningen, om både  

sekelskiftets 1800-1900 och samtida konstsamlare, kartlagt samlarens roll och betydelse för 

konsten. Forskningen har belyst orsakerna bakom konstsamlingarna. Däremot saknas det en 

utveckling över tid i forskningen då den ofta berör konstsamlare verksamma under samma 

epok, eller enbart kartlägger konstsamlarna i en kronologisk historisk ordning, utan att ställa 

dessa samlare mot varandra. Uppsatsens vetenskapliga bidrag är därför en unik jämförelse och 

analys av två svenska konstsamlare som verkade under olika perioder. Därmed avser jag bidra 

till en djupare förståelse för konstsamlaren, dennes roll samt betydelse.  

Teori 

Det teoretiska perspektiv som tillämpas i denna uppsats handlar om konstsamlare och utgår 

ifrån Erin L.Thompsons avhandling Possesion. I avhandlingen fokuserar Thompson på den 

samtida handeln med antikviteter, vilket syftar på konstverk från antiken. Perspektivet 

fokuserar på samlarens roll som antagonist i konstvärlden då många av de verken hon tar upp 

 Hellström, Göran & Petersén, Carl-Gustaf, Det stora konstspelet: hur 80-talets gyllene 10

konstmarknad förvandlades till trauma på 90-talet, Gedin, Stockholm, 1992.

 Gnyp, Marta, The shift: art and the rise to power of contemporary collectors, Art and Theory, 11

Stockholm, 2015.
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är oetiskt införskaffade. Avhandlingen utgår ifrån den effekten som samlandet har på både 

samlaren men också hur ett konstvetenskapligt kanon påverkas av att samtida samlare samlar 

på antik konst.  

De delarna av Thompsons avhandling som huvudsakligen kommer att användas som  

teori i denna uppsats är de följande kapitlen: ’’The Birth of Collecting’’, ’’Collecting 

Identities’’ samt ’’Conclusion: collecting to save the past’’. En stor del av avhandlingen är inte 

tillämpbar på denna uppsats då den tar upp den samtida samlarens olika sätt att införskaffa 

verk till samlingen på oetiska vägar. De olika konstverken är irrelevanta för uppsatsen, då det 

är samlandet som undersöks. Detta utgör samtidigt en tydlig avgränsning då verken eller deras 

tillkomstomständigheter inte tas upp i denna uppsats.   12

Enligt Thompson har konstsamlare funnit ett sätt att legitimera sin makt på  

genom att samla konst. Konsten har varit identitetsskapande samt uttryckt social status och 

förmögenhet. Konstsamlande som fenomen härstammar från antika Grekland, där så tidigt 

som år 241 f.v.t. samlade kungen Attalus I på konstverk och visade upp dessa i sitt bibliotek, 

palats och tempel. Under antiken var det viktigt varifrån pengarna som finansierade de 

inköpta konstverken kom. Thompson menar att det var finare att köpa konst för pengar som 

var ärvda eller givna, istället för intäkter som kom från arbete. Samtidigt som aspekten för 

vilka konsten är tillgänglig, är väsentlig. Eftersom samlarens privata samling är för denne 

själv, vilket allmänheten har ett avsky mot, samtidigt som när samma samling senare skänks 

till ett museum blir handlingen beundransvärd.  13

De olika identiteterna som konstsamlare kan ha är följande: att de försöker framstå  

som mer mäktiga, rikare eller framstående genom att manipulera sin konstsamling och se till 

att de konstveken som köps in speglar dessa värden. Thompson tar upp exempel på samlare 

som ville koppla sin släkt till en antik sådan genom att samla på verk som hade deras 

släktnamn som inskription. Vilket visar på en strävan att ha en anrik släkt och visa att man har 

varit aristokratisk väldigt länge, trots att den generationen som köper in dessa verk är 

egentligen jordbrukare. Thompson hävdar att en anrik släkt hör till aristokratin och att dessa 

tillgjorda verk var av vikt för att göra de tillgjorda historierna om släktskap rimligare, där 

verken agerade fabricerade bevis. Från 1600-talet framåt fokuserade konstsamlare på att visa 

 Thompson 2016.12

 Thompson 2016, s. 5-22.13
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sin andliga koppling mellan verkets dåtid och sin samtid. Ett land med en stark kultur av 

samlande är England, som tack vare studieresor och turism blev allt mer populärt under 1500-

talet. Aristokraterna fick då en chans att se sydeuropéernas samlingar, vanor och uppskattning 

för finkulturen. Dessutom var de aristokratiska konstsamlarna ofta handelsmän som hade 

tillgång till importerade varor och kunde på så sätt ta del av och köpa utländska konstverk. 

Därefter förstärktes konstsamlarens roll under 1700-talet, då s.k. Grand Tours blev populära 

och innebar att man reste runt i södra Europa för att studera konst och arkitektur och bli mer 

bildad. Det möjliggjorde konstverkens spridning till olika samlare inom Europa då dessa 

köpte på sig souvenirer från resorna. Enligt Thompson köpte dessa Grand Tourists antik konst 

för att känna en koppling och identifiera sig med romarna och Romarriket samt makten som 

dessa förknippas med.  14

I slutsatserna av sin teori tar Thompson upp hur konstsamlare finansierade  

arkeologiska utgrävningar i Grekland, då de samlade på antik konst och ville både upptäcka 

nya saker men också få chansen att förvärva nya verk. Där samlaren också gynnades av den 

publicitet som donationen innebar.  15

Sammanfattningsvis är de centrala begreppen som Thompson tar upp följande:  

• konstsamlaren, som hon definierar som en privatperson som skapar en samling där 

begreppet exkluderar personer som konstnärer, konsthandlare, samt museiintendenter som 

köper in verk till offentliga samlingar.   16

• orsaker & motivation Thompson fokuserar på konstsamlarens motivation bakom 

samlingen och orsaker till varför konstsamlaren samlar på konst.  17

Teorin innebär att materialet undersöks ur ett perspektiv som kretsar kring  

konstsamlaren och dennes beteenden. I analysen förs en diskussion med utgångspunkt i det 

teoretiska perspektivet som kompletteras av Gnyps samtida teoribildning,  för att tillföra en 18

nyanserad bild.  

 Thompson 2016, s. 23-37.14

 Thompson 2016, s. 176-180.  15

 Thompson 2016, s. 2. 16

 Thompson 2016, s. 3. 17

 Gnyp 2015.18
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Metod 

Metoderna som denna uppsats grundar sig i är en litteraturstudie samt en ostrukturerad 

intervju. Litteraturstudien används i samband med avsnittet om Ernest Thiel. Eftersom han 

inte är samtida är det skriftliga källor som undersökningen av Thiel begränsar sig till. Därför 

är en litteraturstudie en lämplig metod. För den samtida samlaren, Tom Böttiger, tillämpades 

en ostrukturerad intervju.  

Den ostrukturerade intervjun utgår ifrån Jan Trost bok Kvalitativa intervjuer. Där tar  

han upp olika intervjutekniker, urval samt bearbetning av materialet. Definitionen av en 

ostrukturerad intervju som tillämpas i uppsatsen är Trosts. Enligt Trost är en ostrukturerad 

intervju en sådan där frågorna är öppna utan några förutbestämda svarsalternativ. Metodens 

styrka ligger i att intervjupersonen får en frihet att berätta allt som kan vara relaterat till 

intervjufrågan, på så sätt kan mycket relevanta detaljer komma fram. Dessutom blir intervjun 

ledigare, vilket också bidrar till den intervjuades villighet att dela med sig av informationen. 

Svagheterna med metoden finns i att den inte är standardiserat. Det innebär att om intervjun 

skulle upprepas med en annan intervjuperson skulle följderna bli att utfallet skiljer sig åt 

markant. Eftersom intervjun, frågorna samt andra omständigheter inte har varit exakt likadana 

under intervjun, vilket gör den svår att återskapa. Det i sig leder till svårigheter om flera 

intervjupersoner ska intervjuas och sedan jämföras med varandra. Då rekommenderas en 

strukturerad intervju för att minska felmarginalerna.   19

Metoden är högst relevant för teorin då den möjliggör tillämpningen av dess centrala  

begrepp: konstsamlaren, orsaken och motivationen på materialet. Den ostrukturerade 

intervjun vänder sig till en primär källa som utgörs av konstsamlaren Tom Böttiger. För att 

därefter analyseras och kopplas till teorin.  

Analysen av materialet utgår ifrån att intervjun först transkriberas för att ge en god  

överblick. Därefter analyseras datan och till sist tolkas den. I denna uppsats tolkas datan i 

analysdelen, utifrån de tidigare nämnda centrala begreppen som Thompson använder sig utav. 

Detta upplägg är i enlighet med Trost, som utgår ifrån att datan först samlas in för att senare 

 Trost 2005, s. 20-21. 19
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analyseras och tolkas. I analysen uppmanar han till att låta tankarna vandra fritt för att hitta 

kopplingar och mönster. I tolkningen ska teoretiska verktyg användas.  20

Disposition 

Uppsatsen börjar med avsnittet inledning. Därefter följs den av bakgrunden, som tar upp 

definitionen av en konstsamling samt beskrivningen av båda konstamlarna, Ernest Thiel samt 

Tom Böttiger. Uppgifterna som framkommer i det avsnittet analyseras under analys och där 

jämförs de båda samlarna med varandra. Den jämförande analysen utgår ifrån Thiels samtid 

samt utifrån Böttigers samtid som är nutiden. Ytterligare aspekter som jämförs är samlarens 

roll samt syftet för samlingen. Sammanfattningsvis avslutas uppsatsen med en slutsats samt 

efterföljande källförteckning samt bilagor. 

Bakgrund 

Bakgrunden nedan bidrar med ett kontext för uppsatsen samt analysen som följer. Den knyter 

inte an till teorin, då den ska hjälpa läsaren att förstå ämnet som introduceras.  

Det är svårt att definiera vilket antal verk eller till vilket värde utgör en  

samling. Det som däremot finns är vad som utgör en konstsamlare. Enligt Michael Ainslie, 

f.d. VD för auktionshuset Sotheby’s, fanns det under 1980-talet fyrahundratusen konstsamlare 

i hela världen som spenderade minst tiotusen dollar på konst per år.  21

Under 1900-talets första hälft fanns en mängd svenska konstsamlare aktiva i Sverige.  

Bland dessa finns Klas Fårhaeus, Jean Jahnsson, Bengt Johansson, Ernst Malmberg, Carl 

Robert Lamm m.fl. Dessa samlare var förmögna män som hade tillgångar i form av stora hus 

och konstsamlingar. Flera av dessa ovannämnda personer var estetiskt lagda, de skrev dikter, 

målade själva, eller ägnade sig åt de sköna konsterna. Något som dessa konstsamlare också 

har gemensamt är konsten att underhålla och vara goda värdar och värdinnor. Till dessa 

samlare hör också Ernest Thiel, som underhöll gästerna med sin konstsamling i Rosenpalatset 

vid Blockhusudden. Under sin samtid var Thiel tonsättande, flera av samlarna strävade efter 

 Trost 2005, s.125. 20

 Gnyp 2015, s.73-74.21
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att bygga liknande hem, som kunde hysa stora konstsamlingar att stoltsera med framför 

gästerna. På så sätt var Thiel omgiven av likar under sin samtid. Det tidiga 1900-talets 

konstsamlare kännetecknas av en stark uppvisningskultur och social scen, där praktpjäserna 

som förvärvades ofta under auktionerna på Bukowskis, visades upp under diverse sociala 

tillställningar. Samtidigt som dessa samlare var aktiva i olika organisationer kopplade till 

konst, så som Konstnärsförbundet och Konstnärsföreningen. Bland tidens konstsamlare finns 

en bred yrkesvariation, flera kom från s.k. old money, där förmögenheten ackumulerades 

under flera generationer. Till skillnad från andra, t.ex. Ernst Malmberg, som jobbade sig upp 

inom försvarsmakten.  22

Den samtida konstsamlaren har präglats av en rad faktorer, där konstmarknaden och  

konstscenen är de mest tongivande. Konstsamlarens tillgång till olika distributionskanaler för 

konst har påverkat dennes förmåga att samla, då de påverkade utbudet samt tillgången på 

konst. Sedan1990-talet har tillgången till internet möjliggjort spridningen av konst som finns 

till försäljning, genom online-auktioner, gallerier med kataloger online etc. Vilket har gett 

konstsamlaren fler valmöjligheter och på så sätt påverkat dennes samling.  23

Internet och sociala medier har öppnat upp konstvärlden då den tidigare har varit en  

sluten klubb för de utvalda. Konstnärer som Jeff Koons och Damien Hirst har med sina verk 

moderniserat konsten, samtidigt som de tog på sig rollen som jet-setters vilket höjde konstens 

status och popularitet. Samtidigt som mycket av den postmoderna konsten kretsar kring 

betraktaren och gör denne till en del av verket. Fenomenet kan liknas vid musikindustrins 

uppsving under 1960-talet. Ytterligare en viktig aspekt som följde med den postmoderna 

konsten var användningen av s.k. ready mades där konstnärer som Jeff Koons kunde använda 

hoover-dammsugare i sina skulpturer och installationer. Konstnärens roll som jetsetter och de 

vardagliga föremålen som användes i konstverken suddade ut gränserna mellan vad som 

räknas som konst och vad som är populärkultur, det i sin tur ledde till att konsten inte 

upplevdes lika avlägsen från det vardagliga livet jämfört med finkulturen. Den postmoderna 

och samtida konsten lämnar också ett tolkningsutrymme för betraktaren, i detta fall 

konstsamlaren, där denne med sina referensramar kan tolka den konceptuella konsten. Dessa 

 Asplund, Karl, Konst, kännare, köpmän, Bonnier, Stockholm, 1962. s. 152-179. 22
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tidigare nämnda faktorer bidrog till konstsamlandets nyfunna popularitet under 1990-talet och 

framåt.  24

Enligt Gnyp hävdar de flesta samtida konstsamlarna att deras smak är individuell och  

inte påverkas utav omvärlden, vilket bör resultera i att alla samlingar är unika. Samtidigt som 

konstsamlarna har en tendens att utgå ifrån en västerländsk konsthistorisk kanon då de känner 

sig mer bekväma i den då det är det som många gallerier, auktionshus samt andra konstaktörer 

arbetar med och samtidigt populariserar.  25

Det samtida konstsamlandet är också ett socialt fenomen. Genom att närvara vid olika  

konstmässor så som Art Basel, TEFAF, Frieze m.fl. har konstsamlarna en möjlighet att visa 

upp sig och sin sociala ställning. Många av dessa mässor har förhandstittar för VIPs, där dessa 

också är ordnade utifrån hur viktiga VIPs de som konstsamlare är. Om man är i den främsta 

kategorin är man den första som får se, reservera och köpa de utställda verken, samtidigt som 

det är en social indikator på hur viktig man är beroende på vid vilken tidpunkt man får 

tillträde till mässan. Dessa hierarkier ger konstsamlaren en känsla av relevans och tillhörighet 

till en exklusiv grupp, vilket ger samlarna ett verktyg för att kunna utmärka sig från andra. Att 

samla på den samtida konsten kan ses som ett löfte för att få tillgång till spännande 

upplevelser och nya bekantskaper med både konstnärer, gallerister och andra samlare. En till 

synes så enkel sak som att nämna vilka konstnärer man samlar på ger konstsamlaren en 

igenkänning då denne blir genast placerad i ett fack av andra samlare. På så sätt kan 

konstsamlarens förmögenhet, kunskap och ställning inom konstvärlden avgöras.  26

En typ av samlare som existerar i samtiden är s.k. Flippers, vilket innebär samlare  

som köper samtida konst för att sälja av verken väldigt fort för att göra en stor vinst. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att den samtida samlaren bidrar till att skriva den samtida 

konstvetenskapliga kanon, genom sin aktivitet inom konstvärlden.  27

En grundläggande princip för att räknas som en god konstsamlare är A good collector  

never sells och att en god samlare köper verken med hjälp av ögonen och inte öronen. Gnyp 

tar också upp andra samlartyper, som amatören, där konstsamlaren drivs av sina irrationella 

 Gnyp 2015, s. 59-71.24

 Gnyp 2015, s. 99. 25

 Gnyp 2015, s. 104-115.26

 Gnyp 2015, s. 131- 135.27

!10



instinkter, till skillnad från affärsmannen, som drivs av den potentiella värdeökningen. Om en 

konstsamlare säljer stora delar av sin samling riskeras denne att uteslutas ur konstscenen 

genom att nekas tillgång till olika evenemang så som vernissager, men också att 

konsthandlare och gallerister kan vägra sälja verk till denne. Dessutom kan en försäljning 

förstöra relationen mellan konstsamlaren och konstnären, då risken är att de sålda verken 

skapar en negativ trend. Enligt Gnyp utmärker sig konnässörer med en förståelse för konsten 

samtidigt som dessa samlar på konst långsiktigt och berörs inte av trender eller 

spekulationer.  28

Många samlare väljer att  öppna upp sina privata samlingar för allmänheten. Det sker  

ofta genom privata museer. Gnyp kommer fram till att fenomenet grundar sig i 

konstsamlarens vilja att dela upplevelsen av verken med andra, samtidigt som ett privat 

museum ökar samlarens synlighet på både den sociala och konstscenen. Synligheten som ett 

privat museum ger, ger också tillgänglighet till bättre priser och konstverk. Dessutom ger ett 

museum en särskild form av branding för konstsamlaren och är på så sätt identitetsskapande.  29

 Gnyp 2015, s. 175-203.28

 Gnyp 2015, s. 236-238. 29

!11



Analys 

Analysen utgår ifrån de två konstsamlarna där de introduceras med en biografisk beskrivning 

som slutligen tolkas och till sist ställs mot varandra i en jämförande analys.  

Beskrivning av Ernest Thiel 

Redan som femtonåring skickades Ernest Thiel (1859-1947) utomlands, till en grossistfirma i 

Hamburg, av fadern som var textilingenjör. Under vistelsen upptäcktes det att Thiel var en 

alldeles för dålig säljare, varpå han sökte sig till en praktikplats vid banken Behrend & Söhne 

och senare till Norddeutsche Bank. Vid hemkomsten till Stockholm år 1877 anställdes han av 

A.O. Wallenberg, vid den nyligen grundade banken Stockholms Enskilda Bank. Några år 

senare övergick han till konkurrenten Louis Fraenckel & Co, som senare grundade 

Handelsbanken. Under åren som bankman lärde han sig att lägga upp lån med väldigt höga 

provisioner, i en tid då Sverige befann sig i en av industrialismens största investeringsfaser. I 

början av 1884 fick Thiel en idé och agerade på den. Hans idé innebar att Härnösands 

Enskilda bank skulle öppna i Stockholm. Han skickade ett brev dit och fick ett positivt svar. 

Efter förhandlingar blev Ernest Thiel bankdirektör vid 24-års ålder.   30

De kommande åren kantas inte enbart av karriärmässiga framgångar, men också utav  

personliga. År 1884 gifte sig Thiel med Anna Josephson och blev på så sätt ingift i en 

förmögen judisk familj. Samtidigt som Annas storasyster är ingift i familjen Bonnier och 

Thiels bror är ingift i familjen Sachs, som grundade Nordiska Kompaniet. Själv nämner Thiel 

att han är medveten om att han är på så sätt besläktad med de allra mäktigaste familjerna 

under denna period.   31

I sina egna minnen skriver Ernest Thiel följande: 

Jag har nämligen i allmänhet, och synnerligen gentemot Konstnärsförbundet inte känt det som 
min uppgift att alltid vid olika tillfällen utvälja eller förvärva ett eller annat betydande konstverk 

i syfte att införliva det med galleriet. Riktlinjerna i min strävan har snarare präglats av ett begär 
att efter måttet av mina krafter stödja och uppmuntra sådana arbetare på konstens marker, vilkas 
skaparglädje och levnadslust hämmats och förkvävts av motgångar och bekymmer i ekonomiskt 

 Forssberg, 2016, s.15-23.30
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hänseende. Svårigheter av materiell natur spirar sannerligen ymnigt på konstnärernas tegar. Min 

blygsamma gärning har haft till syftemål att söka bereda konstnären arbetsfred och sinnesro.  32

Ernest Thiel hade en stark koppling till Konstnärsförbundet, en sammanslutning av svenska 

konstnärer som bildades 1886 och upplöstes år 1920, då han främst köpte konst av konstnärer 

som var medlemmar i förbundet. Det var också med dessa konstnärer han umgicks ständigt, 

med synnerhet under Rosenpalatsets storhetstid mellan åren 1906-1910.  33

När Thiels intresse för konst tog fart i början på 1900-talet, räckte inte väggarna till  

för alla tavlor som köptes in. Den Thielska våningen på Strandvägen 9 i Stockholm var för 

liten för att inrymma all konst. Thiel inspirerades av Pontus Fürstenbergs galleri i Göteborg, 

men var bestämd i att det nya hemmet inte skulle likna Carl Robert Lamms, där Lamm hade 

ett rum ägnat åt alla tavlor som han själv inte aktivt vistades i.  34

År 1902 köpte Ernest Thiel tjugo verk av Bruno Liljefors, till följd av att konstnären  

inte lyckades sälja några under en utställning år 1902. Thiel ordnade också en utställning hos 

Georges Petit i Paris, för att sälja vidare de tjugo tavlorna som han precis hade köpt. Tyvärr 

såldes inga av verken i Paris och på så sätt blev Thiel fast med dessa i sin ägo. Efter en jakt 

med Liljefors och arkitekten Ferdinand Boberg, erbjuder sig Boberg att rita ¨något¨ åt Thiel 

ute på Djurgården, då det enligt honom är där man ska bygga. Bygget av Rosenpalatset, 

nuvarande Thielska galleriet, påbörjas år 1904. Familjen Thiel flyttar in i palatset år 1905, ett 

nytt hem där konsten ska vara en integrerad del i bostaden. I ett brev till Carl Larsson skriver 

Thiel att den nya kupolen i Rosenpalatset är reserverad för konstnären då den lämpar sig 

utmärkt för fresco-målning. Larsson avböjer Thiels förfrågan då han är höjdrädd.  35

Under 1930-talet skrev kritikern John Landquist en artikel i Aftonbladet där han  

hävdade att Tor Hedberg, en av Thiels närmaste vänner samt författare och kritiker, hade styrt 

inköpen till Thiels samling. Varpå Thiel svarade i ett brev att Tor Hedberg aldrig hade 

medverkat vid galleriets tillkomst, förvärvet av verken eller rådgivit i det Thielska galleriet. I 
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samma brev betonar Thiel att det är han själv och enbart han som står för den Thielska 

samlingen.  36

Vid ett besök hos Eugène Jansson köpte Thiel tre målningar, då han såg att Jansson  

hade det svårt ekonomiskt eftersom han inte hade sålt något verk på Konstnärsförbundets 

utställning år 1898. Samtidigt hade Jansson sin mor och sin yngre bror att försörja.  37

Ernest Thiel fokuserade alltid på den skapande människan, konstnären, istället för  

dennes verk. Det var filantropen och mecenaten i honom som var samlaren, då verken var en 

biprodukt av den skapande människan. På så sätt blir hans syfte med samlingen tydligt. 

Samtidigt kom Thiels filantropi med ständiga villkor gentemot konstnärerna. När Thiel erbjöd 

Bruno Liljefors ett lån om femtontusen kronor om året, kom det med villkoret att Liljefors 

inte fick avyttra sina tavlor de tre kommande åren och att Thiel valde ut tavlor till samma 

värde varje år, som säkerhet för lånet. Det ledde till en viss exklusivitet för verk av Liljefors 

och gav också Thiel friheten att få välja verk innan dessa ställdes ut. Thiel såg också till att 

exponera Liljefors verk mot nya marknader. Han ville göra Liljefors känd i Paris, vilket 

resulterade i en utställning år 1902 genom konsthandlaren Georges Petit. Under utställningen 

blev inga verk sålda och Thiel fick muta tidningen Le Figaro för att de skulle skriva en fin 

recension om utställningen.  38

Ernest Thiel som samlare 

Som samlare utgick Thiel ifrån att stödja och uppmuntra konstnärerna i syfte att ge dem 

arbetsro,  vilket han gjorde genom att köpa verk av konstnärer så som Eugène Jansson, där 39

köpet av verket också styrdes av Janssons svåra ekonomiska förhållanden.  Likt de verk han 40

köpte av Jansson när konstnären var i nöd, köpte Thiel år 1902 tjugo verk av Bruno Liljefors, 

då denne inte hade lyckats sälja verken vid en utställning samma år och hade på så sätt ont om 

pengar.  Det resulterade i att Thiel hade en stor samling av Liljefors verk, då vid ett lån till 41

 Forssberg 2016, s. 194-195. 36

 Forssberg 2016, s. 204. 37
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konstnären fick Thiel välja ut verk till ett värde om femton tusen kronor om året, som säkerhet 

för lånet. Vilket ledde till att Thiel hade en stor samling av Liljefors verk som han också ville 

delvist avyttra under den misslyckade utställningen hos Georges Petit i Paris år 1902, där inga 

verk såldes.  Detta visar på att Thiel som affärsman ville avyttra en del av sin samling, då 42

vissa av de Liljefors-verk han ägde agerade bara ett värdebevis som säkerhet för lånet. 

Samtidigt som Thiel inte verkade vilja sälja av hela sin samling eller omsätta enstaka verk då 

han planerade bygga Rosenpalatset, vars främsta syfte var att hysa hans konstgalleri.  43

Thiel gifte in sig i en av Stockholms mäktigaste familjer genom att ta Anna Josephson  

som sin hustru. På så sätt blev han släkt med både Josephson, Sachs och Bonnier-familjen, då 

Annas syster var ingift i familjen Bonnier och Thiels bror var ingift i Sachs-familjen. Dessa 

strategiska allianser ledde till Thiels stärkta ställning i societeten då han inte längre var en 

självskapad entreprenör.  Enligt Thompson var det inte lika fint att köpa konst för inkomster 44

som kom av arbete, jämfört med pengar som var ärvda eller givna,  vilket gör att Thiel 45

hamnar i gränslandet då han själv var en förmögen man genom sitt arbete inom banksektorn, 

samtidigt som han gifte in sig i förmögna familjer. Det är tyvärr okänt hur Thiel exakt 

finansierade sina inköp av konst, men dessa omständigheter tyder på att pengarna kan ha 

kommit från honom själv och tillgångarna som Anna Josephson förde med sig vid giftermålet.  

Tom Böttiger - biografiska data  

Tom Böttiger (f.1956) är en serieentreprenör bosatt i Stockholm. Under sin karriär har han 

grundat ett flertal olika företag. Som grundare har han på senare dagar ingen operativ roll i 

bolagen, utan sitter som styrelseledamot i flertalet bolag. Under sin karriär var han som mest 

aktiv i reklambranschen. Böttiger samlar på samtida konst, främst svensk, då han tycker om 

att ha en relation till konstnärerna. Konstsamlingen består utav ca 400 verk som är placerade 

på Cloud Nine ABs kontor, ett företag som Böttiger är grundare till. Hans intensiva arbetsliv 

som entreprenör samt grundare orsakade utbrändhet och utmattningsdepression som ledde till 

flertalet sjukhusvistelser. Efter denna vändpunkt i livet sökte sig Tom Böttiger till konsten 
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som blev en tillflykt för honom. Böttiger påpekar att konsten har en terapeutisk effekt och får 

honom att må bättre.  Hans första verk i samlingen var Sans doute av Martin Wickström som 46

köptes in år 1984. Verket köptes på Kristin Långs galleri i Malmö. Böttigers inköpsprocess 

grundar sig i att han besöker olika konstgallerier och auktionshus, men som mest köper han 

konstverket direkt från konstnären och ofta i förväg då verket inte ännu är avslutat.  

När Martin Wickströms inspiration tröt, hjälpte Böttiger honom genom att köpa en  

inspirationsresa till Kambodja för Wickström och dennes familj. Dessutom såg Böttiger till att 

Wickström hade rätt galleri och att detta arbetade på rätt sätt att marknadsföra konstnären. 

Böttiger går enbart på sin intuition när nya verk till samlingen inhandlas. Hans samling drivs 

av hans enorma passion gentemot både konsten och konstnärerna bakom verken. På så sätt 

väljer han att inte ha något ekonomiskt intresse med samlingen. Till skillnad från de 

konstsamlare som han umgås i samma kretsar som. Dessa samlare utgår ifrån verkens 

ekonomiska utveckling, samt att de ständigt reviderar sin samling och säljer av det verket som 

har haft svagast ekonomisk utveckling jämfört med resten av samlingen.  

Konstnärerna ber ofta Böttiger om hjälp att göra ett första urval av vilka av deras  

konstverk som bör ställas ut samt vilka som är inte är betydande för just denna utställning 

eller kontext. På så sätt agerar han inte bara mecenat utan också en curator, då konstnärerna 

förlitar sig på hans tränade öga.  

Böttigers samling brukar ofta visas av samlaren själv. Det kommer många  

förfrågningar både från företag och konstklubbar om att se denna omfattande samtida 

samling. Förfrågningar som Böttiger mestadels beviljar och där han personligen guidar 

besökarna bland de olika verken och rummen på Cloud Nine ABs kontor. På så sätt är 

samlingen delvis öppen trots att den befinner sig i privat ägo. Böttigers samling står inför en 

osäker framtid, då Cloud Nine AB ska flytta till ett kontorshotell där det inte är lämpligt att 

hänga hela samlingen, samtidigt som den inte får plats i hans bostad. Inför samlingens framtid 

är han öppen till att den ska visas offentligt och möjliggöra tillgängligheten för en större 

grupp än den som får ta del av samlingen idag.  

 Böttiger 2019, bilaga 1.46
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Tom Böttiger som samlare 

För Böttiger har samlandet varit identitetsskapande. Han började samla på konst  

när han blev utbränd och fann en helt ny värld i konsten.  47

Jag har legat på psyket ett par gånger för att jag jobbade för mycket, så jag gick in i en 

utmattningsdepression och konsten har nu blivit min ventil. Fantastisk värld att få umgås i, 
jämfört med alla mina kompisar.  48

Konsten har inte enbart varit identitetsskapande för Böttiger, utan han nämner ovan att det 

blev en fantastisk värld för honom att umgås i.  

Böttigers drivkraft för samlingen är hans intuition som han värdesätter väldigt högt.  

Om den talar han på följande sätt:  

Jag är otroligt passionerad och hela min samling, den är ganska stor, nästan fyra hundra verk, 
och den utgår bara ifrån hjärta. Hjärta och mage. Jag har inte någon som helst tanke på om 
verket ska bli värt någonting, utan det är bara här inne.  49

I Gnyps avhandling hävdade hon att det finns två typer av samlare, amatörer och affärsmän. 

Enligt citatet ovan är Böttiger en amatör, då han följer sin intuition, till skillnad från den 

rationella och analytiska affärsmannen.  Till skillnad från samlarna som Böttiger umgås i 50

samma kretsar som, vilka är typiska affärsmän enligt citatet nedan, då de tänker på den 

ekonomiska vinsten.  

Jag tycker nog kanske att dom flesta är lite för mycket här inne och tänker pengar. Vilket jag, 

alltså du vet, om du har ett verk som du älskar då kan man säga, räkna om det och säga det 
avkastar ju någonting i form av glädje att se på det och det är värt jättemycket. Och sen om du 
har köpt ett verk för hundra tusen och du kanske ska sälja det för femtio eller vad det än nu blir, 

så har du haft en glädje utav det för femtio tusen kronor under x-antal år och det är en tillgång 
som är fantastisk.   51
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Enligt Thompsons teori var det finare att köpa konst för pengar som var ärvda från  

tidigare genrationer än att köpa konst för intäkter från arbete eller investeringar.  Böttiger 52

finansierar sin konst med hjälp av hans olika investeringar samt sålda bolag, faktumet att han 

är en serieentreprenör visar att dessa framgångar har gett honom möjligheten att ägna sig åt 

sitt konstintresse.  

Thompson hävdade att en konstsamlare kan vilja hänvisa till sitt anrika släktskap eller  

familj med hjälp av konsten.  När Böttiger berättar om den egna samlingens tillkomst, blir 53

det en naturlig ingång till att nämna släktingen John Böttiger, som var överhovintendent på 

Kungliga slottet och en stor konstsamlare, samt farfadern som var livmedikus åt Carl XVI 

Gustaf med syskon. Den anrika kopplingen som kan viljas få fram är familjens koppling till 

hovet och aristokratin under flera generationer och på så sätt kunna hävda att konstintresset 

har fåtts med modersmjölken. 

Enligt Gnyp kännetecknas en god samtida konstsamlare av principen a good collector  

never sells,  vilket kan ses i sättet som Böttiger talar om sin konst på. Han nämner att 54

konstverket är en del av den konstnärliga processen, som han liknar vid en graviditet. Ett barn 

som han aldrig skulle kunna sälja.  

För att jag kan inte sälja detta. Det går inte. Du vet, det är helt sjukt. Du vet, varje verk som man 
köper, det är som en, nu är jag man men det är som en graviditet, så otrolig känsla när du sitter 
med konstnären och sen får hem det underbara verket då, en liten skulptur.  55

Enligt citatet ovan bekräftas Böttiger som en god konstsamlare, då han inte skulle kunna tänka 

sig att sälja av sin konstsamling.  

Böttiger stödjer konstnärer på flera olika sätt. Han köper konstverken som de skapar  

och bidrar han med ekonomiskt stöd. Vid Martin Wickströms idétorka erbjöd sig Böttiger att 

skicka iväg Wickström på en resa till Kambodja där han kunde inspireras på nytt. Detta kan 

jämföras med det Thompson skriver i sina slutsatser, där hon nämner att samlare finansierade 
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arkeologiska utgrävningar i jakten på det nya och för att säkra tillgången till nya verk.  Om 56

man utgår från Thompson hade syftet med Wickströms inspirationsresa, som betalades av 

Böttiger, varit att Wickström genom ett miljöbyte skulle ha en nyfunnen inspiration och 

producera nya verk som Böttiger genast skulle köpa baserat på hans entusiasm för konstnären 

som framkommer under intervjun.   57

Böttigers stöd av konstnärer märks i tillvägagångssättet som han väljer för att köpa in  

verken. På frågan om hur han hittar verk att köpa in, svarar han följande:  

Ja gallerier, sen går jag till konstnärer och sen går jag ofta, jag är på alla konsthögskolor och 

hittar unga konstnärer. Då har jag köpt ganska mycket utav dom unga och det är liksom inte dyr, 
definitivt inte en investering, utan för att stötta dom.  58

Citatet visar att Böttiger medvetet väljer att stödja unga konstnärer, som ofta är oetablerade då 

han hittar dem tidigt i karriären som vid konsthögskolorna.  

Tom Böttigers syfte med samlingen är att omge sig med vackra saker som får honom  

att må bra, samtidigt som hans roll som samlare är betydligt mer omfattande än så. Som 

samlare agerar han ofta mecenat gentemot konstnären. Inte enbart för att han bidrar 

ekonomiskt genom att köpa in verket, samt genom att hjälpa konstnären på olika sätt, som att 

hjälpa med urvalet till en utställning.  

Jämförande analys 

Likt Thiel har Böttiger en bakgrund inom entreprenörskap. Båda konstsamlarna har varit 

aktiva inom företagande och hade ett stort driv och därmed också ekonomiska medel att 

stödja konsten samt köpa in verk. Böttiger, till skillnad från Thiel, kan enligt Thompson anses 

som samlare av den sämre sorten, då hans samling finansierades av de egna framgångarna, 

jämfört med de ärvda förmögenheterna som anses vara finare.  Samtidigt som Thiels samling 59
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troligtvis kan ha finansierats av hans egna tillgångar samt de pengarna han fick ta del av vid 

giftermålet med Anna Josephsson, som kom från en förmögen familj.  60

Thiel och Böttiger har präglats av sin samtid, då de köpte in konstverken av  

konstnärer som levde samtidigt som de själva. Det möjliggjorde också för konstsamlarna att 

bygga personliga relationer med konstnärerna, vilket inte vore möjligt om konstnären inte var 

i livet. Böttigers relationer till konstnärerna var mer informella till skillnad från Thiels, som 

Böttiger själv beskriver var de en del av den konstvärld som han flydde till efter sin 

utmattningsdepression.  Thiels relation var mer formell då konstnärerna ofta var skyldiga 61

Thiel pengar, vilket satte dem i en beroendeställning och hierarki, samtidigt som det finns 

vänskaplig korrespondens med t.ex. Carl Larsson.  Detta tyder på att Thiel hade olika sorters 62

relationer till konstnärerna beroende på vilken konstnär det gällde.  

Både Thiel och Böttiger samlade som tidigare nämnt på konst som var aktuell och  

som producerades i deras samtid, då båda samlarna hade som syfte att främja unga 

konstnärer.  Böttiger talar själv om att han söker sig till konsthögskolorna när ett nytt verk 63

ska köpas in.  Däremot finns det en skillnad i hur Thiel och Böttiger sökte sig till konsten. 64

Thiel gick ofta via konstnärsförbundets utställningar och via salongerna i Paris, vad det gällde 

de konstnärer som han inte redan hade en tidigare bekantskap med så som Bruno Liljefors och 

Carl Larsson.  Medan Böttiger sökte sig till konsten via gallerier, konsthögskolorna samt via 65

bekantskaper med konstnärerna.  

Thiels tydligt uttryckta syfte med samlingen var att stödja konstnärers skaparglädje,  

som kunde hämmas av ekonomiska problem eller andra hinder. Thiel tog på sig ansvaret att 

hjälpa dessa konstnärer ekonomiskt både genom inköp av deras verk om också genom bidrag. 

Den ekonomiska hjälpen som Thiel gav konstnärerna kunde bestå utav ett lån, som i Bruno 

Liljefors fall, där han fick låna femtontusen kronor av Thiel för att klara sig då han inte 
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lyckades sälja några verk vid en utställning.  Samtidigt kunde en enklare form av hjälp 66

förkomma, som när Thiel köpte ett verk direkt av Eugène Jansson, då konstnären hade sin 

mor och yngre bror att försörja. En handling så enkel som ett köp av verket kunde säkra 

konstnärens försörjning.  Detta tyder på att Thiels roll som mecenat vägde tyngre för 67

konstnärerna då försäljningarna av verken och eventuella lån säkrade deras basala behov. Till 

skillnad från Böttiger, där han som mecenat bidrar till konstnärens självförverkligande genom 

inspirationsresor, som i Martin Wickströms fall, eller genom att bidra med sin expertis och 

kontakter för att hjälpa konstnären i sin karriär.  68

Thiels och Böttigers syn på ägandet av konsten skiljer sig. Böttiger är ett utmärkt  

exempel på principen a good collector never sells,  då han ställer sig emot en försäljning av 69

sina verk då han älskar dessa.  Till skillnad från Thiel som ville sälja några av de många 70

Bruno Liljefors-verken som han ägde, som ställdes ut till försäljning utan framgång.  Det kan 71

tolkas som att Thiel tillslut stod med en samling verk som han ofrivilligt ägde då dessa var 

säkerhet för ett lån. 

Enligt Thompson är konstsamlaren en privatperson som skapar en samling,  vilket  72

både Thiel och Böttiger gjorde. Däremot finns det ingen tydlig brytpunkt på när 

konstsamlingen började bli en samling och inte enbart slumpmässigt grupperade föremål. 

Motivationen som styrde båda konstsamlarnas inköp var stödet till konstnärerna, och i 

Böttigers fall intuitionen. På så vis utgjorde båda faktorerna en röd tråd och en avsikt med 

samlingen. Samtidigt finns det vissa kanske oavsedda konsekvenser som en samling 

oundvikligen har, som de sociala aspekterna som Thompson tar upp, där konsten har uttryckt 

social status samt förmögenhet och på så sätt varit identitetsskapande.   73
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Slutsats 

Uppsatsens syfte var att jämföra Ernest Thiel och Tom Böttiger som olika tiders konstsamlare.  

Frågeställningen utgjordes av följande frågor: 

• Vilken roll hade Ernest Thiel som konstsamlare vid sekelskiftet 1800-1900? 

• Vilken roll har den samtida konstsamlaren Tom Böttiger?  

• Hur ser Ernest Thiel och Tom Böttiger på ägandet av konst?  

• I vilket syfte samlade Ernest Thiel och Tom Böttiger på konst?  

• Vilka likheter och skillnader finns det mellan Ernest Thiel samt Tom Böttiger? 

Tillvägagångssättet för att besvara de ovan nämnda frågorna var en ostrukturerad intervju med 

konstsamlaren Tom Böttiger samt en litteraturstudie av Ernest Thiel som därefter analyserades 

ur konstsamlarens perspektiv som utgår från Thompsons teoretiska perspektiv.  74

Slutsatsen är att Thiels och Böttigers roll som konstsamlare, likt sekelskiftet  

1800-1900 är att stödja den samtida konsten och konstnärerna. På så sätt agerar konstsamlaren 

som en mecenat och skriver in sig i en konstvetenskaplig kanon.  Dessutom hävdar Böttiger 75

att hans syfte med samlingen är att omge sig med vackra saker som får honom att må bra. 

Samtidigt finns det skillnader i Thiels och Böttigers mecenatskap, då Böttigers mecenatskap 76

hjälpte konstnärerna främst i karriären,  medan Thiels bidrog till att konstnärerna klarade av 77

sina basala behov.  78

Thiels syn på ägandet av konst är obestämd, då han både försökte avyttra verk av  
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Bruno Liljefors,  samtidigt som han byggde Rosenpalatset vars största syfte var att hysa hans 79

konstsamling. Vilket visar på en dualitet som inte finns hos Böttiger, då han bestämt säger att 

han aldrig skulle sälja sina verk.   80

Både Thiels och Böttiger syfte med konstsamlingen är att främja och stödja de unga  

konstnärerna som verkade i deras samtid,  vilket är starkt kopplat till deras roll som 81

mecenater, då konstsamlingen tillkommer som en följd av rollen som mecenat.  

Definitionen av en konstsamling bestäms till stor del av definitionen av en  

konstsamlare, som är en privatperson som skapar en samling.  Vilket tyder på att 82

konstsamlingen kommer till när personen ifråga beslutar sig för att skapa en samling. 

Genom att besvara frågeställningen i denna uppsats bidrar jag till en fördjupad  

diskussion om den svenska konstsamlaren och dennes roll då luckan i den tidigare 

forskningen fylls med min uppsats som tillgängliggör material om privata konstsamlare till 

skillnad från den tidigare forskningen som tar upp offentliga, kungliga eller utländska 

samlare. Den tidigare forskningen kretsar kring kungliga samlare,  eller magnater som 83

Thiel,   och Fürstenberg,  vars samlingar senare öppnades upp för allmänheten. Samtidigt 84 85 86

som den utländska forskningen består av The Frick Collections databas med konstsamlare, 

konsthandlare samt gallerister från 1700-talets senare hälft fram till samtiden.  Bristen i 87

forskningen från museet finns i att databasen är inkluderar främst amerikanska konstsamlare 

med undantag för några europeiska gallerier, främst franska, nederländska eller tyska. På så 

sätt behandlar den tidigare forskningen, både den internationella samt den inhemska, den 

svenska konstsamlaren som inte är en privatperson då den verkar för en institution, som ett 
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galleri eller är av kunglig börd, vilket strider emot Thompsons definition av en 

konstsamlare.  88

Materialet i denna uppsats leder till att ett bredare kontext kan skapas kring frågor om  

vilka sorters svenska privata konstsamlare det finns, samt vilka roller de har haft sedan 

sekelskiftet och framåt. Dessutom får de centrala begreppen: konstsamlaren, orsaker och 

motivation en mer nyanserad innebörd.  

 Thompson 2016, s. 2. 88
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Sammanfattning 

Uppsatsen kretsar kring konstsamlaren och dennes roll. De två konstsamlarna som analyseras 

och jämförs i denna uppsats är Ernest Thiel samt Tom Böttiger. Dessa samlare levde i olika 

tider, den förstnämnda verkade kring sekelskiftet och tidigt 1900-tal, den senare är en aktiv 

samlare sedan 1980-talet. Analysen utgår ifrån konstsamlarens perspektiv. Uppsatsen kommer 

fram till slutsatsen att både Thiel och Böttiger var mecenater under sin tid, samtidigt som 

deras mecenatskap skiljer sig åt. Som samlare drevs de av viljan att hjälpa konstnärerna på en 

mängd olika sätt, genom både lån och köp av konstverk. Slutligen kan det hävdas att båda 

samlarna var mer lika än olika, vilket tyder på att vissa stereotyper för en konstsamlare 

förstärks och existerar så sent som närmare ett sekel senare.  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Bilagor 

Intervju med Tom Böttiger 

Intervjun genomfördes 2019-03-26 i Stockholm.  

Författaren: Då kan vi inleda med den första frågan. Vem är Tom Böttiger?  

Tom Böttiger: Han är en entreprenör. Vi kallar oss för serie-entreprenörer, som har startat 

ganska många företag, bara för att det är roligt. Så hittar man imperfektioner på en marknad 

och så försöker man att göra någonting för att lösa det. Jag har två söner, sexton och arton år. 

Är skild sen tio år och jag har haft en ganska mörk bakgrund. Jag har legat på psyket ett par 

gånger för att jag jobbade för mycket, så jag gick in i en utmattningsdepression och konsten 

har nu blivit min ventil. Fantastisk värld att få umgås i, jämfört med alla mina kompisar. Dom 

är ekonomer och börs-VDar och då pratar man mer kanske om när ska vi renovera villan på 

Lidingö, och när ska vi till Barbados eller Seychellerna? Och mina närmaste vänner idag är 

konstnärerna.  

F: Skulle du kunna berätta mer om företagen som du har startat? Vad var det för företag? 

Vilka branscher?  

TB: Jag har vart i reklambranschen ganska länge. Jag startade Björn Borg i England, det var 

ett galet äventyr, vi hade allt för lite pengar. Jag har startat en rekryteringsfirma och sen drog 

jag igång det här då, 1999, som har då utvecklas till en konsultfirma inom internet. Det var 

lite annorlunda när vi en gång startade det. Men nu har jag inte jobbat på tio år. Jag håller bara 

på med min samling och jag sitter med i konstnärsvänner, sitter också med i Fotografiskas 

utställningskommité eller har suttit, nu när de ska göra en större internationell grej utav det så 

att. Konsten återupptar hela min tid faktiskt.  

F: Kul att höra att det är ett så pass stort intresse. Men hur kommer det sig då att det blev just 

konst som blev din ventil?  

TB: I familjen Böttiger så har vi gamla John Böttiger som var överhovintendent på slottet 

(författarens anm. Kungliga Slottet) och stor konstsamlare. Sen, där under finns min farfar 

som var livmedikus, barnläkare och livmedikus till nuvarande kungen (Carl XVI Gustaf) och 

hans syskon. Dit tyckte många att det var lite fint att få gå till kungens doktor. Han var duktig, 

det var inte bara därför. Dit gick också konstnärerna och dom var fattiga, så dom betalade 
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farfar med konstverk. Så han jobbade alltså svart på 30 och 40-talet. Vilket min pappa tycker 

är jobbigt när jag berättar. Men Einar Jolin var en sån, Michaela (Jolins dotter) var ofta där, så 

jag har haft med Michaela här flera gånger, på mina visningar har hon berättat om den här 

tiden. Så jag har fått konsten med modersmjölken.  

F: Vad kul just det där med slotts-kopplingen. Jag själv arbetar extra på slottet och jag är mer 

än bekant med den miljön.  

TB: Ja, ja. Sen tycker jag. Du kanske kommer till det. Men konsten är så otroligt viktig, du 

vet, nu får jag flumma ut lite grann. Om vi inte hade ett levande konstliv i Sverige, så skulle 

vår produktutveckling dö, inom industrin. Alltså det är så otroligt viktigt att den här grenen 

finns och där har jag bråkat både på kulturdepartementet, utbildningsdepartementet, varit uppe 

i regeringskansliet. Alltså vi måste lyfta fram dom här värdena. I Sverige, om det kommer en 

internationell affärsman eller kvinna och ska prata affärer med en svensk. Det enda sättet att 

luckra upp svensken, det är att prata om sport. Men i södra Europa, då pratar du kultur, du 

pratar konst, alltså dom värdena, dom finns inte riktigt i vårt gamla brännvinsbälte som vi har 

här uppe, vilket gör mig oerhört bekymrad.  

F: Då är vi två.  

TB: Ja, men det var en liten utveckling där som är, och den är väldigt väldigt allvarlig. Och 

inte minst nu när man tittar på vad, nu kan man tycka vad man vill om Sverigedemokraterna, 

men dom vill ju liksom lägga ner allt, all kultur.  

F: Me hur skulle du då beskriva dig som samlare, förutom det att du har fått det med 

modersmjölken. Finns det någon koppling till det du samlar på? 

TB: Jag är otroligt passionerad och hela min samling, den är ganska stor, nästan fyra hundra 

verk, och den utgår bara ifrån hjärta. Hjärta och mage. Jag har inte någon som helst tanke på 

om verket ska bli värt någonting, utan det är bara här inne. Och sen älskar jag mina verk så 

mycket, du vet, så jag går upp här på helgerna med vita, det här är helt bisarrt. Jag kan gå upp 

här och sätta på mig mina vita handskar och så kan jag klappa dom här. För att jag tycker så 

otroligt mycket om dom.  

F: Att känna texturerna och verkligen komma nära konsten.  

TB: Ja, du vet, det är helt otroligt. Plus  att jag har varit väldigt nära konstnärerna, så dom här 

två, ska jag utveckla det. Dom som hänger där uppe (författarens anm. i konferensrummet där 

vi sitter). Det är gamla verk från, eller tidiga verk från Martin Wickström, när han var hos 
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Göran Engström och så tyckte jag att han hade stannat lite grann i sin utveckling. Och sa: 

Martin du får en ny resa. Vi hjälps åt att fixa ett nytt galleri och sen köper jag en resa till dig 

till Kambodja. Så att han fick en resa utav mig till Kambodja med sin fru och sina tre barn. 

Och då började det hända det här. Och du vet, röda khemrerna, dom skar ju halsen utav folk 

och sen kastade ut dom på risfälten, där dom fick ruttna. Så hon (motivet på bilden) heter 

Shimopal, hon fick inget liv, det fick inte heller den cykeln (på bilden). Det är så dom här 

objekten hänger ihop. Du vet, då blir jag helt galet tokig. Och dom här två hängde i två rum i 

hans (Martin Wickströms) ateljé. Då såg jag dom som en diptyk och så har dom följt med 

varandra på åtta länsmuseum. Precis som Martins dom här har gjort, där man ser det onda och 

det goda. Det onda här är Hiroshimabomben, det goda är den lilla grötskålen från ett barnhem 

i Polen. Här uppe så är det, det onda är Hitlers örn och det goda är den lilla skålen. Den här 

ville Martin ha väldigt högt upp, för att det var så nazisterna gjorde när dom skrämde sina 

medborgare. Nu svävar jag ut lite grann.  

F: Men tillbaka till resan till Kambodja då, som du köpte till en konstnär. Skulle du själv säga 

att du agerar någon sorts mecenat eller att du ingriper när konstnärernas inspiration tryter? 

TB: Absolut, även om det är lite pretentiöst att säga det själv. Men, jag vet inte om du kan 

skriva det, men jo jag har verkligen. Du vet, galleristerna har ett jobb, men det är inte alltid 

det funkar, och då har jag gått in och hjälp väldigt väldigt många. Vilket många är enormt 

tacksamma för idag.  

F: Precis, för att den resan kan jag tänka mig blev som någon sorts grand tour för den 

konstnären, att åka för att återinspireras, komma hem med det nyfunna då.  

TB: Precis, precis. Martin utvecklades enormt mycket efter det där och sen har hans 

fasadmålning blivit, jag skojade med honom för några år sedan att: Martin nu får du fan sluta 

göra fasadmålningar. Jag har ganska många, vill inte att det ska finnas för många. Då säger 

han jaha, skulle Lena Cronqvist sluta göra flickor? Skulle Baertling sluta göra trianglar? Det 

är klart han fortsätter.  

F: Men du som en samtida konstsamlare, hur ser du då på dom konstsamlarna som omger 

dig? Som kanske nödvändigtvis inte tänker på samma sätt när dom ropar hem ett verk eller 

liknande?  

TB: Vi har lite olika sätt att se på det. Det finns, jag har många vänner som samlar konst, eller 

jag har lärt känna via samlandet. Sen finns det dom också som, jag vill inte nämna några 
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namn, men som säger att din samling bedöms utifrån det sämsta verket. Jaha sa jag, då vadå 

sämsta verket. Det sämsta verket är då det verket som har sämst värdeutveckling och då ska 

du sälja det. Men för mig är verken lika vackra och lika underbara oavsett hur det har gått för 

konstnären. Ett exempel, här är ett sådant. Patrik Svensson, som inte blev någon stor konstnär. 

Det är han som driver Hang man, dom hjälper till att göra utställningar. Det här köpte jag på 

vårsalongen (Liljevalchs, författarens anm.) för trettio, fyrtio tusen. Jag tror inte jag skulle få 

tio (tusen) idag för det. Spelar ingen roll. Och då säger vissa samlare att då ska den bort. Du 

ska rensa underifrån. Men jag älskar den lika mycket.  

F: Du går på det estetiska värdet istället. 

TB: Ja ja ja, absolut. Det handlar inte om pengar utan det handlar bara om en lycka att se 

vackra saker.  

F: Så kortfattat, skulle man kunna säga att ditt konstsamlande är någon sorts konnässörskap?  

TB: Ja, det skulle man kunna säga.  

F: För du går verkligen på känn, på intuition och inte på det ekonomiska.  

TB: Nej, inte alls, inte alls.  

F: Men berätta mer om dom samtida konstsamlarna som du umgås med, eller är i samma 

kretsar som. Hur tänker dom, förutom det ekonomiska? Har du sett några andra mönster?  

TB: Jag tycker nog kanske att dom flesta är lite för mycket här inne och tänker pengar. Vilket 

jag, alltså du vet, om du har ett verk som du älskar då kan man säga, räkna om det och säga 

det avkastar ju någonting i form av glädje att se på det och det är värt jättemycket. Och sen 

om du har köpt ett verk för hundra tusen och du kanske ska sälja det för femtio eller vad det 

än nu blir, så har du haft en glädje utav det för femtio tusen kronor under x-antal år och det är 

en tillgång som är fantastisk.  

F: Och den glädjen vill man ju inte sälja bort.  

TB: Nej nej. Men jag är nog mera besatt än dom flesta.  

F: Lite mer passionerad helt enkelt.  

TB: Du vet, jag älskar dom här grejerna. Och nu har jag kommit in i en fas som är ganska 

otäck. Det här företaget (Cloud Nine) ska flytta till ett kontorshotell, så jag har ingenstans att 

och göra av samlingen. Jag har proppfullt hemma, men jag har inte så stort, så jag kan inte 

liksom få in allt det här. Så att det är en, och då har jag ett enormt stort ansvar gentemot dom 

konstnärer som är representerade i samlingen. Att ta hand om kulturarvet. Nu, och det här är 
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inte officiellt än, men idag hade jag ett möte med P-G Nilsson, som äger Sturehof och alla 

restauranger om att eventuellt göra en samlingsutställning med mina verk ute på Ulriksdal. Så 

att dom kan leva vidare. För att jag kan inte sälja detta. Det går inte. Du vet, det är helt sjukt. 

Du vet, varje verk som man köper, det är som en, nu är jag man men det är som en graviditet, 

så otrolig känsla när du sitter med konstnären och sen får hem det underbara verket då, en 

liten skulptur. Jag har några som jag kan visa där borta sen. Då sitter det så djupt inne i hjärtat. 

Det går inte att bli av med.  

F: Vad är definitionen av en samling för dig? Med tanke på att du ändå har en stor sådan och 

skulle du säga att det finns någon brytpunkt mellan ett fåtal tavlor som man tycker om och då 

en hel samling? 

TB: Ja det kan sägas. Jag har hållit på då sen 1984 och det var först på slutet på 90-talet som 

någon sa till mig att: vilken fin samling du har. Men jag såg inte det, utan det var bara mina 

egna små verk.  Men då var vi, eller vi, då var jag kanske femtio-sextio verk någonstans. När 

det blir en samling, det blir också när du ser något mönster i strukturen, alltså hur samlingen 

är byggd. Det är väldigt intressant faktiskt med samlarnas samlingar. Min samling skulle ha 

ställts ut på Thielska var det tror jag, med Magnus Uggla och någon till. Men sen blev det 

ingenting. För att samlarens samling är ju ett ganska intressant kulturmonument på något sätt.  

F: Som du nämnde, du började samla på konst 1984 och minns du kanske vilket verk som var 

det första du köpte?  

TB: Ja ja ja, absolut absolut. Då var jag ganska oerfaren. Idag väljer jag ut allting själv och 

det går otroligt fort när jag går in på ett galleri. Det tar, jag behöver två-tre minuter och sen 

har jag valt det jag vill ha. Och jag väljer ofta redan i konstnärens ateljé. Men då kontaktade 

jag en kvinna som heter Kristina Lång, som numera är präst, som hade ett galleri som hette 

galleri Lång i Malmö. Och så var jag intresserad av att köpa någonting. Då skickade hon mig 

två diabilder som var så himla små, eller tre. En islänning och ytterliga någon och sen Martin 

Wickströms lilla Sans Doute, och jag var helt tokig. Älskar det. Och den står hemma. Den är 

2,5x2,5m. Det var mitt första verk. Och där sägs det, och jag vet inte om det är sant, att det 

verket stod på, hos Paul Lederhausen han som startade McDonald’s, till påseende men att 

Martin (Wickström) inte ville säja den vidare då Palle (Paul Lederhausen) var mer intresserad 

av ekonomin i det verket. Och då sa Kristina Lång att du måste träffa konstnären först, innan 

du får köpa det här. Och så träffade jag Martin, och jag blev godkänd. Och så fick jag köpa 
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Sans Doute, som är, den är så vacker, så bra så att det är helt sjukt. Varje gång Martin är 

hemma hos mig så går han bort, ställer sig fem meter ifrån och så går han fram och kysser den 

här på sidan. Hur skulle jag kunna sälja ett sådant verk? Det går inte.  

F: Det är ju ett för stort immateriellt värde och minnen.  

TB: Ja där började det.  

F: Men har du någon målbild hur du som samlare vill vara? Finns det någon idealbild av hur 

en samlare ska vara? Vilka egenskaper skulle den personen ha, som idealisk konstsamlare?  

TB: Idealisk konstsamlare, att ta hand om de unga och hjälpa dom in. Det är enormt svårt 

’’yrke’’. Annars skulle jag gärna vilja dela ut några stipendier eller några bidrag till unga 

konstnärer, men jag har inte den ekonomin ännu. Jag skulle vilja donera någonting till 

Moderna museet. Brevet (ett inramat konstverk) ligger väldigt nära till hands att bli donerat 

till moderna. Det skulle jag må väldigt bra av faktiskt.  

F: På tal om att donera konstverk, hur skulle du säga att ditt konstsamlande påverkar 

samhället?  

TB: Det påverkar jättemycket tror jag. Det påverkar framförallt företagskulturen här, om vi 

börjar i den lilla skalan bygger konsten humaniora i företagskulturen. Personalen här är 

överlyckliga att ha det runtomkring sig. Vi har en konstklubb, där vi avsätter 300 kronor per 

månad och så sätter företaget in 300 kronor till och så köper jag då konst för 7200 kronor i 

snitt per person, inget verk är billigare än den egna insatsen 3600 kronor. Och så lottar man ut 

verk till allihopa sen, efter ett år. Det hänger vi upp i ett rum längst ner, du kan få se det sen 

om du vill. Så att jag tror att jag har bidragit till ett intresse utav kultur här. Det var inte din 

fråga kanske.  

F: Du beskrev den lokala nivån, här på kontoret då. Hur skulle du säga att det påverkar 

samhället ur ett större perspektiv?  

TB: Dom gånger jag har, jag har visningar här regelbundet, och när jag träffar verkställande 

direktörer och så tunga affärsmän och kvinnor här, då driver den här frågan ganska hårt. Då 

förstår dom värdet utav kulturen. Jag är delägare i någonting som heter Landbo fonder, ett fint 

fondbolag, och dit hade jag lånat ut trettio verk tror jag. Sen sände jag att jag vill ha tillbaka 

dom här. Då säger dom nej, det här betyder för mycket för vårt företag, i vår företagskultur, så 

vi vill köpa allting. Och så köpte dom allihopa. Och då höll jag en visning, inför en 

bolagsstämma, berättade om alla verken. Och den kvällen så pratade dom här direktörerna 
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inte balans- och resultaträkning, utan dom pratade kultur allihopa. Så att jag, där gjorde jag 

lite lite nytta. Och jag skulle vilja göra ännu mer nytta vad det gäller kulturen i det större 

sammanhanget, men det är inte så jävla lätt alltså. Jag gör allt jag kan för att försöka få upp 

det här till ytan.  

F: Att skapa ett samhällsintresse.  

TB: Ja, absolut absolut. Men du vet, det är bara sport. Tyvärr är det så.  

F: Du berättade om att du personligen väljer ut alla verken som finns här, hur gör du det 

urvalet? Förutom att gå på magkänsla? Finns det några andra faktorer som spelar in? 

TB: Nej, inga. Inga andra. Det är bara magen.  

F: Bara intuitionen? 

TB: Bara intuitionen och det går väldigt fort. Jag behöver, som jag sa tidigare, kanske en eller 

två minuter på ett galleri så.  

F: Så känner du vad du tycker eller inte tycker om? 

TB: Ja, det är underbart och ibland går det lite för fort. Och går det lite för fort är det kanske 

någonting som jag kanske sen säljer. Men jag säljer ingenting. Konstnärerna tycker att det här 

är underbart. Dom kallar det här för en reträttpunkt, för att dom vet att jag tar hand om det och 

håller inte på och trade’ar. Utan jag bryr mig om verken.  

F: Men vid dom köpen, skulle du säga att du värdesätter ett verk olika beroende på om det är 

ett stort och dyrt verk eller om det är ett mindre och billigare. Eller är det estetiska värdet 

samma för dig?  

TB: Det estetiska värdet överskrider allt annat. Så att kostnaden är liksom, såklart att jag gör 

en viss fundering kring priset. Kostnaden är faktiskt ovillkorlig, det låter kanske helt bisarrt 

men det viktigaste är verket och det vackra.  

F: Tillbaka till samlingens plats, du nämnde att den hänger här för att du inte har plats att 

hänga den någon annanstans. Skulle man kunna säga att om Cloud Nine inte fanns så skulle 

troligtvis den här samlingen inte ha kommit till?  

TB: Nej, den skulle inte ha kommit till då. Det skulle inte ha gjort. Jag skulle kunna, det är 

många utav galleristerna som har sagt till mig, när jag säger att nu är det fullt här, så säger 

dom fortsätt att köpa, för att du har ett gott öga. Så att du kan hitta bra verk. Men magasinera 

är inte liksom min grej. Nu drömmer jag ju om att ta det här vidare någonstans. Och jag har ju 

bara väntat på att det här företaget (Cloud Nine, författarens anm.) ska säljas eller flyttas. Och 
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nu håller det på att hända. Vilket är otroligt sorgligt. Och då har min dröm varit, jag har pratat 

med konstnären Martin Wickström och min arkitekt Love Arbén, som alltid har hjälpt mig 

med alla olika företag, att dom ska rita ett hus, med utgångspunkt från samlingen. Dom ska 

liksom börja med skulpturerna och målningarna och sen ska dom göra ett hus utifrån det. Det 

är min dröm. Men jag vet inte om jag har råd med det, det beror på hur det här företaget går.  

F: Skulle man kunna säga att flytten av kontoret kommer att nuge’a kanske samlingen till att 

visas för en större publik, när du nämnde en utställning eller ett liknande sammanhang? 

TB: Ja, jag hoppas verkligen det. Du vet, jag kan inte tänka mig, nu har jag pratat med CF 

Hill (konstgalleriet) och Bukowskis. De har lämnat jättefina offerter och propåer, men jag kan 

inte sälja det här. Det går inte. Det är som mina barn.  

F: Men hur skulle du då se på att öppna upp det för en större publik? Det är fortfarande du 

som skulle vilja ha ägandet över konsten. Der är fortfarande du som bestämmer, men då 

kanske att samlingen på något sätt skulle öppnas upp i en utställning eller liknande.  

TB: Det vore helt underbart om jag hittar ett sådan möjlighet. Det vore helt fantastiskt att få 

bjuda på det här enormt vackra. Ingen skulle hellre vilja det än jag. Så jag håller på att leta nu, 

på alla möjliga håll. Jag pratar med Statens fastighetsverk om jag kan hitta en fastighet där jag 

kan hänga allting. Det skulle bli ett jättefint museum där.  

F: Så du är helt enkelt öppen för möjligheten att den samlingen offentliggörs?  

TB: Ja ja ja ja. Och den är redan offentlig i och med att den visas så mycket här. Men jag 

skulle väldigt gärna öppna den ännu mer. Sen kanske jag skulle, nu kanske jag låter lite 

pretentiös, det är möjligt att jag skulle vilja donera en del till Moderna museet, faktiskt. Men 

det är lite, jag har inte den ekonomin riktigt, men jag skulle.  

F: När vi ändå är öppna nog att prata om finansiering, du nämner att du inte har ekonomin 

nog att göra vissa saker med din samling än. Men hur har den redan existerande samlingen 

finansierats?  

TB: Det beror på att jag har gjort bra, det har gått ganska bra i mitt yrkesliv, och jag har lagt 

varenda krona på konsten. Kanske lite för mycket. Men jag har varit besatt. Det kommer 

fortfarande leveranser av nya grejer, som jag har köpt. Ny ringde Astrid Sylvan här och hade 

en ny målning som jag köpte för några månader sedan, innan den ens var färdig. Jag blir tokig 

när jag ser vackra saker.  
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F: Hur använts konstsamlingen idag? Du nämnde att du har visningar här ibland. Hur 

kommer det sig att dom arrangeras och vem arrangeras de av och för vem? 

TB: Jag arrangerar dom och jag får förfrågningar, jag får flera förfrågningar per vecka om 

det. Det kan vara konstklubbar. Det kan vara företag. Det kan vara konstsamlare, alla möjliga. 

Ikväll har jag en visning för SvD och då är det trettio stycken som kommer, lite för många och 

då tittar dom på min samling och tittat på Elvbäcks och Wetterlings samling. Då betalar dom 

två tusen kronor för att komma och titta. Så jag har förfrågningar hela tiden.  

F: Hur skulle en idealisk konstsamling se ut enligt dig? Eller har du redan uppnått det målet? 

TB: Jag tror absolut att jag har uppnått det målet. Lite kaxigt men. En samling i sig är ganska 

fascinerande för att det speglar ju samlaren rätt mycket. Jag är oerhört glad och stolt över det 

som jag har fått ihop här, kan jag säga. Enormt stolt. Det håller en röd tråd, så du kan känna 

igen dig.  

F: Nu när kontoret kommer flyttas, vem vet vad som kommer hända med samlingen, kommer 

du fortsätta köpa in verk då? 

TB: Jo, jag kan inte sluta. Jag håller på och köper, trots att jag inte har plats. Det står här nere, 

högar med nya verk. Hemma så står det liksom rader med nya verk. Jag ska åka till några 

gallerister och hämta nya verk som ska till rammakaren. Jag kan inte sluta. När jag går ut på 

gallerier, säger jag till mig själv att nu har du köpstopp. Men jag häver ofta det köpstoppet, 

när du ser någonting som du älskar. Då blir jag tokig.  

F: Du nämnde att du går runt på gallerier, men hur hittar du nya verk som ska köpas in? Vart 

går du? 

TB: Ja gallerier, sen går jag till konstnärer och sen går jag ofta, jag är på alla konsthögskolor 

och hittar unga konstnärer. Då har jag köpt ganska mycket utav dom unga och det är liksom 

inte dyr, definitivt inte en investering, utan för att stötta dom. Så att jag är på konsthögskolor, 

gallerier och hos konstnärer, alla möjliga vägar går jag.  

F: Tillbaka till en lite yngre, 80-talets Tom Böttiger. Du nämnde att konsten fanns i familjen 

som ett allmänt intresse. Men hur skaffade den yngre Tom Böttiger sig konstnärliga eller 

konstnärsvänner?  Är det så att man bara går till en konstnär och säger: hej kan jag få köpa 

dina verk, kan vi bli vänner?  

TB: Njae, mitt möte med Martin Wickström då när jag köpte Sans Doute, det väckte upp mig 

på något sätt och han förstod att jag förstod vad han gjorde och då var det inte så svårt att 
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närma sig andra konstnärer. Många är ju rädda för att komma nära konstnärerna för att dom 

tycker att dom är så knepiga personer och så. Det föll sig naturligt bara. 

F: Då i samband med köp och andra aktiviteter? 

TB: Inte bara i samband med köp. Dom, konstnärerna förstod när jag hade möte med dom så 

förstod dom att jag förstod vad dom höll på med. Och att jag också fick, jag har ju varit med 

många gånger i konstnärliga processen där jag har stöttat dom och hittat vägar. Det är flera 

fotografer som kommer till mig och säger: nu ska jag ha en utställning med 20 eller 40 bilder 

och jag har 60 här. Kan du tala om för mig vad jag ska visa? Och då har jag hjälp till att 

liksom plocka bort. Så att man är lite med där. Det är magiskt, man blir alldeles varm och sen 

går den fotografen sen till någon annan och frågar och när liksom vi två då har plockat bort 

samma saker så har dom förstår att det är ligger någonting i det.  

F: Så du har alltså tagit på dig någon sorts curating-roll på så sätt?  

TB: Absolut, absolut. Med fler utav dom unga, framförallt fotograferna och ja, några 

konstnärer också.  

F: Du har helt enkelt byggt upp en sådan renommé och ett sådant konstimperium att du har 

det tränade ögat som man brukar säga? 

TB: Absolut, absolut. Astrid Sylvan hon ber mig att komma ut inför en utställning och så vill 

hon att jag ska tycka. Bra, bra, bra, inte tillräckligt bra, gör lite mera där. Att få förmånen att 

vara så delaktig i en konstnärlig process är helt fantastiskt, att få ett sådant tillit.  

F: Så du är nästan som den osynliga handen. Du finns där och stöttar, men du syns inte till. 

Du smiter runt bakom kulisserna och håller i trådarna.  

TB: Kanske lite grann, kanske lite grann. Många har ett stort förtroende till mitt öga. Vilket 

jag är enormt ödmjuk inför och väldigt tacksam för. Att jag får vara med där.  
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