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Jag vet precis när jag började samla.

Det var sommaren 2007. Ända sedan de tidiga tonåren 
hade jag mått dåligt psykiskt (jag skulle senare bli di-
agnostiserad med nedstämdhet, social fobi och fobisk 
personlighetsstörning). Jag hade problem med det soci-
ala och även om jag ville ha vänner så hade jag på grund 
av mina sjukdomar svårt att ta kontakt. Det var under 
denna tid, när jag var som mest ensam och mådde som 
sämst, som jag kände att jag behövde något i mitt liv. Jag 
funderade på vad jag mått bra av som liten, tiden innan 
jag blev sjuk. En sak jag kom på var att jag alltid hade 
samlat på något. Frimärken, Date-parfymer, spelkulor, 
prydnadsvaser, bok- och klistermärken, Kitty-böcker, 
kapsyler, små glasfigurer, snäckskal ... ja, till och med 
tomma schampo- och duschkrämsflaskor. Så jag be-
stämde mig för att återigen samla. Jag behövde något 
att pyssla med, ta hand om, se fram emot.

Jag tänkte på saken några veckor tills jag under en pro-
menad den 11 augusti 2007 tog upp ämnet med min 
sambo. Vid det här laget hade jag kommit fram till två 
saker jag kunde tänka mig att samla på: Eurovision Song 
Contest eller My Little Pony. Och döm av min förvå-
ning när min sambo, helt ovetandes om vad jag själv 
kommit fram till, sa att jag borde samla på My Little 
Pony! – Nu går vi till Åhléns, sa han. Du väljer ut en 
ponny som du vill ha och så får du den av mig.

Samma dag som jag började samla sökte jag mer infor-
mation på nätet om dessa färgglada leksaker. Då hittade 
jag Druvdalen (ett forum för My Little Pony-samlare) 
och blev medlem. Det var en av de bästa sakerna jag 
gjort i mitt liv. Där fanns en gemenskap jag tidigare ald-
rig tillhört. När jag åkte på möten och träffade några av 
de andra medlemmarna privat så fick jag vänner. Och de 
är några av de bästa vänner jag någonsin haft. De finns 
alltid där och ställer upp, även när jag inte mår bra. Jag 
kan vara dålig på att höra av mig, vara nere, men jag vet 
alltid innerst inne att de finns där.

Även ponnyerna finns. De var en del av min barndom. 
Jag och min syster hade runt tjugo ponnyer samt tre 
playsets och massvis med merchandise. Leksakerna var 
älskade. Nu är de återigen det. Färgerna gör mig glad, 
jakten är spännande och det är roligt (liksom tillfreds-
ställande) att organisera samlingen.

Det finns många samlare som har ett enda eller några 
fåtal fokus. Vissa vill enbart ha G1, andra G4. Jag har 
aldrig varit sådan. En del av samlandet har varit att testa 
på, att ta del av allt. Jag är aktiv samlare av alla generatio-
ner, både när det kommer till ponnyer och merchandise. 
Det finns även fakies i samlarskåpet. Under åren har jag 
(med My Little Pony som motiv eller inspiration) testat 
på att måla, brodera, sy maskeraddräkter och göra både 
customs, fotoillustrerade serier och egna brädspel. Och 
nu har jag även publicerat en bok i ämnet. Av alla My 
Little Pony-samlare jag känner och pratat med så är jag 
en av de största allätarna. Trots det så har jag ändå fått 
pippi på en ponny. Efter att jag köpte min första Che-
erilee sommaren 2008 så har det blivit nästan femtio 
olika varianter.

Jag har inte heller nöjt mig med bara My Little Pony. 
I samlarskåpet delas utrymmet med Lady LovelyLocks 
och Ever After High. Jag samlar även på Jem, men de 
dockorna bor för tillfället i en kartong i väntan på mer 
plats.

Hur jag valt att samla är en av anledningarna till att jag 
skrivit denna bok. Trots att många som samlar på My 
Little Pony har saker gemensamt så finns det också en 
stor mångfald. Det är skillnader i ålder, sysselsättning, 
intressen, hur mycket pengar och tid vi lägger ner på 
samlingen och vad folk är ute efter. Det finns de med 
smala samlingar, andra med breda. Några samlar enbart 
på My Little Pony, medan många tar sig an flera lek-

saker. Jag ville att alla skulle få plats i denna bok och 
berätta sin historia om varför de samlar, vad de upplevt 
genom åren och vad My Little Pony skänkt dem.

Arbetet med den här boken kan beskrivas med ett ord: 
fantastiskt. Att få gräva ner mig såhär i ett av mina störs-
ta intressen har gett mig stor glädje. Under resans gång 
har jag inte bara fått svar på några av de frågor jag haft 
om My Little Pony genom åren, jag har även lyckats 
hitta information som jag inte hade en aning om – och 
som jag tror är ny för många andra. Jag tappade snabbt 
räkningen på hur många dagar jag arbetade från mor-
gon till kväll enbart för att det var så roligt, eller hur 
ofta hjärtat började slå fortare när jag hittade spännande 
fakta.

Informationen i boken kommer utifrån tre olika typer 
av källor. För det första har jag gjort massvis med re-
search. Jag har spenderat timmar och åter timmar med 
att googla, skriva meddelanden, bläddra i böcker, kolla 
dagstidningsarkiv samt leta efter serietidningar, leksaks-
kataloger och reklamblad.

Jag har även intervjuat folk, både samlare och folk som 
arbetat med My Little Pony. Intervjuerna har bakats in i 
de kapitel där de passat.

Den sista källan är ett formulär med femtio frågor som 
samlare av My Little Pony fått svara på. Formuläret be-
svarades av etthundrasex personer. Det finns många fler 
samlare än så, men formuläret ger ändå en fingervisning 
om saker som intressen, sysselsättning, leksaksköpvanor 
och vad de anser om de olika generationerna. Formulä-
ret var tillgänglig mellan 12 oktober 2019 och 12 januari 
2020. I boken refereras den som MLP-formuläret.

Nu när ni vet bakgrunden till boken och hur mitt sam-
lande började så är det dags att bege sig vidare på resan 
genom Sverige med andra samlare av My Little Pony.

Inledning

För många som samlar på My Little Pony så började kärleken till ponnyerna redan under barndomen. Så var 
fallet för mig. På denna bild står jag bredvid min äldre syster som håller i en målarbok där Applejack blivit 
ifylld. På bilden till höger bär jag en av de många My Little Pony-tröjor jag ägde som liten.

Aurora Mist, en relativt anonym G3:a. Men för mig 
kommer hon alltid att ha en speciell plats i samling-
en, då hon var min första.


