Antikhandlaren inreder MRS PERLMAN

Välkommen hem till
saksamlaren Inger Perlman

”Det är något av
storytelling över
gamla ting”

Den sobra inredningen med ett
internationellt anslag präglas av
effektfulla kontraster där vitt, svart
och guld bildar huvudtema. Den
svartklädda karmstolens linjer i rokoko kommer till sin rätt mot den
vita fonden. Väggarna pryds av
klassiska landskapsmålningar från
1700- och 1800-talet och en spegel
från empirtid, som kvällstid återkastar ljuset från ljuskronan i Karl
Johan och de franska bronsljusstakarna i empir respektive senempir.
På bordet står en ostindisk bålskål
från 1700-talets andra hälft och ett
kinesiskt fat från Wanliperioden
(1573–1619).

Inger och Percy Perlmans antikhandel på skånska
Söderslätt är en liten butik för personliga möten
med kunderna är ett måste för Inger. Här ryms
antika möbler och kuriosa och några av samlarområdena, som porträtt och gamla askar, återfinns
även i den avdelning som utgör familjens hem.
Av CAROLA SAHLÉN och ERIK BILÉN
Foto BODIL DAVIDSON
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”Vi har anpassat
huset efter hur
många barn som
bor hemma”

i har färdats den slingrande gamla
landsvägen ett par mil från Malmö och
vidare ut på den skånska landsbygden
till Söderslätt. Vid det gula stenhuset
alldeles nära vägen hänger en stor svart järnskylt:
”Mrs. Perlman Inredning”.
Sedan 1976 har familjen Perlman bott i det ståtliga stenhuset i byn Alstad utanför Trelleborg. På
nästan 500 kvm har Inger och Percy Perlman
samlat en mängd unika och vackra möbler, föremål och konst. Huset med anor från 1870-talet
har ursprungligen varit en lanthandel av modell
större. I det gamla stallet på baksidan kunde man
i gamla tider byta hästar när man var ute på längre
färder. I dag är det omgjort till ett härligt uterum
där stora fester och familjemiddagar hålls när
vädret tillåter.
På baksidan av huset finns en ljuvlig trädgård.
Ståtliga, flera hundra år gamla ekar skänker en
tyngd till miljön och till huset. Det känns mäktigt
att få lov att vistas här.
– I och med att huset är så stort har vi kunnat
ändra, bygga om och dona efter behov, berättar
Inger Perlman. Vi har helt enkelt anpassat det efter hur många av barnen som har bott hemma.
Barnskaran består av tre döttrar som i dag alla
är utflugna från huset i Alstad. Fredrika jobbar
med inredning och bor i Italien, Jessica är operationssjuksköterska och Rebecca läser på Lunds
tekniska högskola.
Både Percy och Inger sysslar med antikviteter
på heltid. De arbetar i huvudsak internationellt,
via nätet. Percy sköter det mesta av de internationella affärerna och är mindre delaktig i den lilla
exklusiva antikaffär som också ryms i huset.
– Även om jag jobbar med antikviteter på nätet
vill jag också ha en direkt kundkontakt, säger
Inger. Att ha en liten butik är ett trevligt sätt att få
möta och prata med människor.
Till affären letar Inger företrädesvis möbler,
ljuskronor och stolar som har det där ”lite speciella”.

I den stora salen tronar en soffa
med klassicerande inläggningar
från 1800-talets första hälft, i en
stil som kallas dansk-sydsvensk
senempir. Karmstolarna från
1800-talets första årtionden
flankerar ett salongsbord i typisk
Karl Johan. Väggen pryds av en
1700-talsmålning, medan den
kolonnformade piedestalen utgör
postament till en stilig statyett
i fransk art déco.

Svarta möbler och inredningsföremål
är ett återkommande tema i Ingers
klassiska inredning. Fällbordet i hörnet
från mitten av 1800-talet är tillverkat i
papier-maché, som är ett slags limblandad pappersmassa.
En samling franska empirljusstakar
bildar ett stiligt blickfång. Materialet är
brons, som för bästa kontrastverkan
delvis mörkpatinerats.
På internationellt manér är senbarockbyrån med uppsats smyckad med
en tjusig tofs. Målningen som nonchalant lutats mot väggen är utförd under
1600–1700-talet, medan det ljuva
danska porträttet i pastell kan dateras
till 1800-talets början.
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Mörka trämöbler, svarta stoppmöbler och mättade jordtoner
förenas i skön harmoni, som
förhöjs av förgyllda accenter. Den
engelska damen med frasande
sidenklänning från sent 1800-tal
blickar ner på ett engelskt fällbord,
en flott fransk bordslampa i
nyempir som placerats på ett litet
bord i Louis XVI och en stilfull
applique som är utformad efter
empirens effektsökande formspråk.

”Vackra och dekorativa
ting är alltid gångbart”
Naturfärgade textilier
ger en lugn och harmonisk känsla. Kuddarna och
pläden kommer från
Ingers butik, liksom kistan
med lejonmaskaron som
tillverkas på beställning.
Schatullet från 1800-talets andra hälft kommer
från England.

10

ANTIK & AUKTION 3/2012

11

”Porträtt är så
spännande
att titta på”

I butiken samsas möbler
och föremål från vitt skilda
stilar och epoker i en
avslappnad mix.
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Det har tagit nästan 30 år av samlande att få ihop till den enorma käppsamlingen. ”Vi började när vi var unga och skojade om att vi skulle ha dem
när vi blev gamla”, berättar Inger skrattande.

Att Inger har sinne för inredning råder det inget tvivel om. Över det
rutiga bordet, som hon har målat själv, hänger ett porträtt målat av konstnären Eva Stjernswärd som avbildar äldsta dottern.

Skön avslappnad atmosfär har uterummet där korgstolens mjuka linjer
bildar skön kontrast mot väggens råa yta. I 30-talsstolen ligger en vacker
kudde med 1700-talsmönster i toile de Jouy-tyg.

En samling tobaksburkar, skrin och dosor från 1800- och 1900-talen bildar
tillsammans med ett hundporträtt ett fint stilleben på den vackert gråmålade skänken.
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Inspirerande böcker och tidningar
passar utmärkt på det kraftfulla
biblioteksbordet i barockstil, som
här i biblioteket samsas om utrymmet med stolar i rokokostil och en
bergère från 1800-talets andra
hälft. Bordslampan från NK har stilren 1920–30-talsformgivning.

– Percy och jag hjälps åt att leta upp intressanta
föremål som jag sedan renoverar, säger hon. Vi älskar dessa underbara gamla saker som utstrålar
hantverk och kvalitet och som har patina och en själ.
Ett fint exempel på en ”Inger-makeover” är den
omklädda emman som har fått ett nytt liv med ett
cerise sammetstyg med tillhörande guldglänsande
ben. Inger har fingertoppskänsla för inredning,
vilket delvis har sin förklaring i att paret genom
åren har arbetat med att inreda såväl hotell och
restauranger som privata hem.
Hon finner sina föremål både i privata hem och
hos andra antikhandlare. Men hon handlar också
på auktion, både på slagauktion och på nätet.
– Det är oerhört olika vad kunderna söker, säger Inger. Vackra och dekorativa ting är alltid
gångbart, liksom läckra möbler och spännande
småsaker. Allt fler vill ha färgstarka upplevelser
och ting med fantasi, samtidigt som jag hör önskemål om att det ska vara ombonat och mysigt.
Via en lönndörr i butiken tar vi oss vidare in till
den privata bostaden. Ett par trappsteg ner – och
plötsligt befinner vi oss i en helt annan värld.
Vackra gamla fåtöljer, schackrutiga bord och andra möbler har fått en touch av Ingers stilsäkra
känsla. Hundar i brons, stengods och järn vaktar
lite här och var i rummen.
Ett annat intresse som syns överallt i huset är
porträtt. Stora målningar i magnifika ramar känns
helt rätt i den här miljön. Inger berättar att
1700-talsporträtt hör till favoriterna.
– Ja, porträtt är ljuvliga, utbrister hon. De är
spännande att titta på och jag tycker det är så fascinerande med dessa vackra människor i sina utstyrslar och vackra kläder. Jag tycker över huvud
taget om att samla på gamla saker. Det är något av
storytelling över gamla ting. Vad har folk använt dem
till, vem har ägt dem, har det varit någons favoritsak? Äldre föremål har upplevt något, de utstrålar
en känsla som nya saker oftast inte gör.

”Percy och jag hjälps
åt att leta upp
intressanta föremål”

Percy har fullt upp med att hålla koll
på den lilla hunden Inez, medan Inger
får en stunds vila i den vackra karmstolen
med omisskännliga franska drag av
Louis XVI, som exempelvis benens spiralvridning och ryggens uppsvängda form
”en chapeau”. På konsolbordet i Karl
Johan står ett elegant bordsur i renodlad
empir.
Det fina engelska 1800-talsschatullet
rymmer härligt tunna karaffer och
starkvinsglas.
I matsalen står en möbel i barockstil
med plats för 16 gäster. Ett skimmer
över bordet ger ljuskronan i sengustaviansk dräkt från 1800-talet. I hörnet
ett engelskt golvur från sent 1700-tal
eller möjligen tidigt 1800-tal.
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