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Intervju:

T I D L Ö S K A R A K TÄ R
På världens äldsta verksamma auktionshus, Stockholms Auktionsverk, står samtida
design sida vid sida med unika vintageskatter. Rum Design träffade vd:n Mette Rode
Sundström, som berättar vad auktionsentusiaster gärna får hålla utkik efter.
text | Mia Masnic

UNDER STOCKHOLMS designvecka
i februari visade formgivaren Mattias Stenberg
en imponerande samling av möbler och
föremål som han har skapat under de senaste
tio åren. Den omfattande utställningen på
Stockholms Auktionsverk presenterade allt
från stolar, fåtöljer och soffor, till lampor,
keramik och glas. En del av produkterna togs
fram i en begränsad upplaga särskilt till
utställningen och den tillhörande onlineauktionen. Mette Rode Sundström, VD på Stockholms Auktionsverk, ville förmedla formgivarens lekfullhet och det mod som krävs att
ständigt kasta sig ut i nya områden och
utforska nya material. Rum Design fick en
pratstund med Mette, som också är delägare
på Lauritz.com, med 30 auktionshus främst i
Norden. Hon berättar om vad hon tror

Ädelpapegojorna som
klubbades på Lauritz.com är
några av Mettes favoriter.

kommer att efterfrågas på auktion framöver,
och varför samtida design och antikviteter är
en vinnande kombo.
Det verkar som att intresset för både vintage
och auktioner bara fortsätter att öka, varför
tror du att det är så?
– Vi märker att konsumenter är allt mer
medvetna. De vill ha ett hem som är välkurerat, med handplockad inredning, och skapa en
genomtänkt och inspirerande stomme för sitt
liv. Under de senaste åren har de flesta av oss
även blivit mycket mer inriktade på hur vi kan
agera för att förbättra miljön. Auktionsvärlden
är historiskt sett en av de få branscherna som
i sitt innersta väsen alltid varit hållbar. Som
auktionshus hjälper vi vintageskatter att hitta
nya hem varje dag. Ur det perspektivet har
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Mette är mattsamlare och ser golvet som en extra dekorativ
dimension i rummet. Josef Franks matta Arcade för
Almedahls är en favorit. Bland kommande auktionstrender
kan vi vänta oss konsthantverk från Mellanöstern, Afrika och
Grönland – gärna träfigurer, masker och skulpturer.

auktionsentusiaster i århundraden handlat
hållbart. Våra kunder lockas av designuttrycket och kvaliteten i sakerna vi förmedlar, precis
som historien bakom de enskilda föremålen
och den vackra patinan. Vi har också märkt
att en ny generation auktionskunder håller på
att växa fram, i form av ett community med ett
delat intresse. De lockas av att handla
begagnat och därmed också på auktion,
främst för att de har en önskan att inreda sin
bostad med hänsyn till miljön.
Vilka andra tendenser tror du att vi kan
vänta oss framöver?
– Just nu är auktionsentusiaster särskilt
passionerade för saker med patina, objekt som
inte går att hitta i butik längre, unika möbler
och roliga och dekorativa samlarobjekt, gärna
med en udda twist. Vi förväntar oss att ett
antal trender från 2019 kommer att utvecklas
vidare under 2020. Många efterfrågar hållbara
objekt, saker i naturens egna material, och god
hantverksmässig kvalitet som håller för dagligt
bruk och bara blir vackrare med åren. Ljusa
nordiska träslag är populära igen, som ek, alm,
björk och ask, men också tall som inte har varit
i ropet på flera årtionden. Intresset ökar även
stort för föremål och inspiration från art déco

och 1920-talet. Men även art nouveau, eller
jugend, kommer att blomstra igen – det är en
mer dekorativ stilperiod med inspiration från
flora och fauna: blommor, blad, insekter och
havsdjur, asymmetriskt och mycket ornament.
Många är också på jakt efter mindre kända
arkitekter och formgivare, särskilt vad gäller
föremål som ligger i gränslandet mellan
design och unikt konsthantverk. En sista
trend är vad vi i auktionsbranschen kallar
etnografiskt. Det vill säga konst, inredning
och konsthantverk från Grönland, Mellanöstern och i synnerhet Afrika. Det är allt från
träföremål, masker, figurer, skulpturer men
också vaser, mattor och textilier. Föremålen
är oftast handgjorda och unika, och blir
hänförande i en modern inredning.

Planerar ni fler designutställningar i likhet
med Mattias Stenberg c/o Stockholms
Auktionsverk?
– Ja, vi kommer att ha fler kombinerade
designutställningar och auktioner. Lauritz.com
– som köpte Stockholms Auktionsverk 2014
– var det första auktionshuset att lansera
försäljning av nya möbler och designföremål
som ett komplement till historiska auktionsobjekt och begagnade objekt. Vintage designikoner utgör större delen av vårt sortiment,
men vi tycker att det är relevant att parallellt
presentera nya, samtida möbler. I samband med
det undersöker jag ständigt möjligheterna till
nya spännande samarbeten, där vi kan koppla
en intressant utställning till en onlineauktion,
så som vi gjorde med Mattias Stenberg.
– Vi konceptualiserar redan nästa utställning
och auktion som kommer att hållas i höst, med
en trendsättande svensk designproducent. Det
blir mycket kreativ och överraskande. Senare i
år presenterar vi en tredje utställning och
auktion, men då inom konst. Det är med
skulptören Karin Wiberg, som ställer ut en
serie poetiska och underfundiga porträtt,
tillsammans med bilder av fotografen Ida
Magntorn. ■

“A uktionsvärlden är historiskt sett
en av de få branscherna som i sitt
innersta väsen alltid varit hållbar ”
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