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DESIGN

HITTA STILEN

PÅ AUKTION
I takt med att sakers historia fått ett värde i inredningssammanhang
har också auktionshusen fått ett uppsving. Nyvaknat är intresset för
80-talsmöbler och art déco. Här är möblerna som efterfrågas just nu.

I

ntresset för äldre designföremål är just nu
större än någonsin. En av orsakerna är att
många vill tryffera sin moderna inredning
med ikonobjekt och vänder sig till auktionshusen för att hitta vad de söker. Nytt
är att en yngre kundkrets börjat gå på auktioner
och följer dem på nätet. Vilka föremål som går bäst
förändras över tid, och enligt Ulrika Ruding på
Stockholms auktionsverk är det i hög grad medierna som styr trenderna.
– De möbler och stilar som inredningsmagasinen
visar är också de föremål som efterfrågas hos oss.
Till och med Ikea-katalogen har betydelse för vilka
möbler som människor söker och vi måste hela
tiden hålla oss uppdaterade.
Exponering på museum kan också göra att intresset
för viss design ökar. Ett tydligt exempel är suget
efter åttiotalsobjekt som blev uppenbart efter utställningen om Memphisgruppen på Victoria and
Albert Museum i London i höstas.
– Möbler från exempelvis Ettore Sottsass tillverkades i ganska små serier och är därför svåra att få
tag på. Det är en aspekt som bidrar till den ökade
efterfrågan, säger Ulrika Ruding och refererar till
en karmstol av italienaren Alberto Meda vars pris
blev högt när den nyligen klubbades på deras
Nutida auktion.
För många som söker efter designobjekt på auktion är målet ofta att hitta klassiker till ett lägre
pris. Framför allt är det möbler av Josef Frank,
Arne Jacobsen och Hans J Wegner som efterfrågas.
Men auktionshuset Metropol har också märkt ett
ökat intresse för Stig Lindberg och Lisa Larsson.
– Vissa föremål säljs för femsiffriga belopp, berättar Lars Åhlander, vd på auktionshuset Metropol.
På nätaktionssajten Lauritz.com har man märkt att
det under senare år är många fler som letar efter
designobjekt. Det har tillkommit en påläst kundgrupp som väljer med hjärta och fingertoppskänsla. Även om föremålen ofta finns att få tag på i
designbutiker, är känslan ändå att man har köpt
något unikt om man ropar in det på auktion. De vet
exakt vad de vill ha och väljer gärna objekt med hög
hantverksgrad och i bra material.
– Vi märker tydligt att en specifik stilart efter
frågas när den matchar rådande inredningstrend.
Just nu upplever vi ett sug efter art déco-möbler
från 1920–1930-talet, säger Mette Rode Sundström,
vd på Lauritz.com.
HELENA KAASIK
helena.kaasik@svd.se

1. STOL

1.

Alberto Meda utbildade sig till ingenjör och blev teknisk chef för Kartell 1973. År 1979 började han som
frilansdesigner för bland annat Alessi. Karmstolen
Lightlight från 1987 väger endast 1 kg och är gjuten i
kolfiberöverdragen Nomex. Den såldes nyligen för
44 000 kr på Auktionsverkets Nutida.

2. FIGURINER

Lisa Larssons naivistiska figuriner är eftertraktade på auktioner
och de kan klubbas för ganska
höga summor, framför allt om
de är lite ovanligare. Den lilla
elefanten gick för 10 100 kr när
den nyligen såldes på Metropol.

3. SIDEBOARD

Sideboardet i art déco är tillverkat i bland annat lönn någon
gång under 1900-talets första
hälft. Utropspriset på Bukowskis
var 6 000 kr men priset landade
till slut på 31 600 kr.

2.

4. SKÄNK

Möbler i art déco-stil efterfrågas
mycket just nu, framför allt av
människor som vill inreda sina
hem personligt. Den här skänken
såldes nyligen för drygt 2 800 kr
på Lauritz.com.
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5. FÅTÖLJ

Designklassiker, som Arne
Jacobsens stol Svanen designad
1957–1958, säljs ständigt för
höga priser på Lauritz.com. En
Svanen i rött tyg gick nyligen
för 12 083 kr.

6. PORSLIN

Stig Lindberg-serien Löja i flintporslin för Gustavsberg, som
kom i slutet av 1940-talet, har
en dekor med fiskar som säger
roliga saker. 12 tallrikar såldes
nyligen på Metropol för 10 600 kr.

7. LJUSSTAKE

Möbler och föremål av Josef
Frank är attraktiva på auktioner
just nu. Den här mässingsljus
staken, 22 cm hög, såldes nyligen
på auktionshuset Metropol för
1 700 kr.

8. SCHÄSLONG

Flera auktionshus har märkt ett
uppsving för objekt från 1980talet. Schäslongen Concave som
formgivaren Jonas Bohlin designade för Källemo 1983 såldes nyligen på Lauritz.com för 6 525 kr.

9. KERAMIK

Keramik och porslin signerat Stig
Lindberg hör till de föremål som
auktionshuset Metropol säljer
mycket av just nu. Den röda
vasen, tillverkad på Gustavsberg
Studio, är 18 cm hög. Priset stannade på 3 000 kr.

