Antikintresse
boom eller inte ...
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Antikrundan har blivit kult. Med två miljoner
tittare har antikviteterna nått nya målgrupper
och programledaren Knut Knutson har fått
popstjärnestatus. Men antikboomen är en
sanning med modifikation.

Gungstol från
sent 1800-tal.
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Namn: Knut Knutson.
Ålder: 57 år.
Familj: Hustru, två
barn, katt.
Bor: I Uppsala.
Första samlarminne:
Kronor ur kassaapparaten. Det största
fyndet var en enkrona
från 1942 med årtalet
tryckt på klavesidan,
det var värt flera hundra
kronor.
Om mig själv med tre
ord: Entusiast, målmedveten, tidsoptimist.
Oanad talang: Går gärna
i skogen med motorsåg
och röjsåg.
Drivkraft: Gillar att
vinna.

Knut Knutson, besiktningsman och programledare på Antikrundan, menar att intresset för antikviteter gäller
främst möbler från 1900-talet. Äldre möbler säljs till underpriser. Han saknar bra försäljningskanaler för möbler som hamnar mellan loppmarknader och kvalitetsauktioner.

A

uktionskammaren i Uppsala sjuder av
liv och rörelse. I utropssalen trängs
höga glasskåp och vita soffor; trälårar och stolar huller om buller. I
angränsande utrymmen fotograferas, värderas
och dokumenteras föremålen som snart ska
ropas ut till försäljning vid stora kvaliteten i
början av juni: kristallkronor, allmogeskåp
och speglar med snirkliga guldramar.
Knut Knutson, besiktningsman och
programledare på Antikrundan, har bråda
dagar. Första gången vi ska ses dyker han inte
upp och det visar sig att han glömt mötet när
han land och rike åker runt för att värdera nya
dyrgripar. Han ber så mycket om ursäkt, är
lika helyllerak och rapp som i teverutan. Men
den lavinartade boomen för antikviteter är en
sanning med modifikation, förklarar han.
– Det är sant att intresset för antikviteter
har ökat väldigt de senaste åren, men först och
främst gäller det möbler från 1900-talet. Ser
du till alla gamla fina möbler från 1800-talet
och bakåt, så går de till ohyggliga underpriser.
För en seriös auktionskammare med löner
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och försäkringar är det näst intill omöjligt att
hantera sådana möbler i dag. I många fall blir
det loppmarknader eller Myrorna som förbarmar sig.
Antikviteter har förvisso blivit kult, men
1900-talet dominerar. I första hand är det
pekuniära värden som styr.
– Du ska gärna avvika, men du ska göra det
på rätt sätt. Antikviteter i dag ska signalera status och det ligger enormt mycket prestige i den
här branschen, säger Knut Knutson som när
han sommarpratade i Sveriges Radio uppmanade Ikea att ta större ansvar för den svenska
möbeltraditionen.
Dagens ungdomar är mer eller mindre
hjärntvättade av företaget menar han, och
Knut skulle gärna se att möbeljätten använde
antikviteter som rekvisita i rum och kataloger.
– Redan i dag plockar Ikea in basebollträn
och sådant när de bygger upp sina rum. Varför
kan de inte stoppa in mormors ärvda väggpendyl någonstans i stället? Det är viktigt för att
bevara vårt kulturarv. Jag ser fram emot den
dag historieundervisningen börjar fungera i
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”... i dag plockar Ikea in basebollträn
och sådant när de bygger upp sina rum.
Varför kan de inte stoppa in mormors
ärvda väggpendyl någonstans i stället?”

Samtidigt konstaterar Knutson att många
antikviteter drabbats av den allmänna åldersnojan. Yngre generationer vill ofta piffa upp sina
gamla föräldrar, med allt från kläder till nya
möbler.
En av dem som var med i de första auktionsprogrammen på 1980-talet är Christina Mattsson, idag chef på Nordiska museet. Intresset
för samlande är långt ifrån en svensk företeelse,
menar hon.
– Vi har så många kanaler idag, det är
nätauktioner, böcker, teve och bakluckeloppis.
Intresset är enormt och ett program som Antikrundan ökar behovet att få våra rötter bekräftade. Det säger sig självt att det blir kittlande
när man hör vad saker är värda. Alla drömmer
väl om att ha en skattgömma någonstans på
vinden, säger hon.
Mätt i besökssiffror ser hon ingen ökning
de senaste åren, däremot har Nordiska museet
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skolorna på riktigt, med engagerade lärare som
kan levandegöra. Då får du också ett genuint
intresse för kvalitetsmöblerna som tillhört våra
förfäder långt bakåt i tiden.

Christina Mattsson, chef på
Nordiska museet, ser ingen
ökning av antal besökare trots
det stora antikintresset.

haft fler besökare på Fataburen, mötesplatsen med
arkiv, bibliotek och museum.
– En positiv effekt är att folk har fått upp
ögonen för att ta hand om sina möbler. Allt fler
förstår att uppskatta värdet av vårt kulturarv, säger
hon.
Knut Knutson är inte lika optimistisk. Framför
allt saknar han en försäljningskanal för mellanskiktet av möblerna i våra hus och hem, antikviteterna som varken kommer ut på kvalitetsauktioner
eller loppmarknader.
– Det gör ont när jag ser hur många fina möbler
behandlas, men vi får nog räkna med att intresset för samtiden, 1900-talet, är här för att stanna,
säger han. Samtidigt har media oerhört stor betydelse. Antikrundan är det populäraste programmet
i ålderskategorin 19-29 år och ibland är det rent rörande när ungdomar med ringar och nitar kommer
fram och vill ha en autograf av farbror Knut. Det
vi försöker göra är att lyfta fram antikviteter mellan 200 och 5 000 kronor och visa saker som har
ett värde men kanske inte kommer med i inredningsreportagen. Och ibland smyger vi in någon
fin liten sak på de stora kvalitetsauktionerna.
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