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hitta något riktigt billigt, men det kan 
ju vara roligt ändå.

Stolen från Ganges
Vi ville ta med oss någon typisk fransk 
antikvitet från L’Isle-sur-la-Sorgue 
och fastnade till slut för en karmstol 
i bok, med flätat säte och rygg. Stolen 
var inte signerad men tillskriven mö-
belmästaren Louis Cresson den äldre, 
som verkade i Paris åren 1730-1740. I 
Sverige var det på den tiden ovanligt 
att signera stolar som var beställda och 
därför inte skulle säljas på den öppna 
marknaden, kanske gällde samma sak 
i Frankrike. Stilen som stolen är gjord i 
kallas i Frankrike för Louis XV, den stil 
som vi i Sverige kallar för rokoko, efter 
dekorationen rocaille som var mycket 
vanlig under denna tid.

Viktigt med historien bakom
Viktigt när det gäller antikviteter är 
också proveniensen, det vill säga var 
föremålet kommer ifrån och vem som 
var den tidigare ägaren. Stolen var en 
del av en grupp på sex som stått i näs-
tan 300 år på ett slott utanför Gang-
es. Ja, inte den indiska floden Gang-
es utan den franska staden Ganges i 
departementet Hérault, cirka fyra mil 
norr om Montpellier. Eftersom stolen 
aldrig flyttats från slottet var den i 
mycket gott skick.   

Salon d’Antibes – Antiquité – Art Mo-
dern. 

Brocantes och Marché aux Puces
Men allt gammalt och intressant är 
ju inte högklassigt. I Frankrike kall-
las de som arbetar med de gamla fö-
remål som normalt inte platsar hos 
antikhandlarna för brocantes. Kanske 
skulle vi i Sverige kalla aktiviteten 
för att ”handla med gamla saker och 
kuriosa”. Det finns givetvis ett stort 
kvalitetsspann inom denna katego-
ri. Ibland kan föremålen mera plat-
sa bland vad som brukar säljas på så 
kallade loppmarknader - Marché aux 

Här och var längs Rivieran finns 
det både antikhandlare och 
organiserade antikmarknader. 

Liksom i Sverige finns klara kvalitets-
skillnader. En sann antikhandlare - 

Vid sidan om Frankrikes långa och 
händelserika historia har mäng-
der av fina konstföremål skapats. 
Och bevarats.

Ett måste för varje antikintres-
serad är så klart ett besök i den 
lilla staden L’Isle-sur-la-Sorgue,  
ett av Europas stora centra för 
antikhandeln.   

Den lilla staden med det stora 
hjärtat för Europas antikhandel 

L’Isle-sur-la-Sorgue som ligger just vid floden Sorgue där den rinner genom staden, är ett riktigt eldorado för antikvitetsletare i Provence, även om chansen till fynd är ganska små.  
Floden rinner runt staden som därmed nästan blir som en ö. Och med nivåskillnader och pittoreska vattenhjul här och var. Helt klart en stad och en miljö värd att besöka.

Här fyndade artikelförfattaren en karmstol 
i bok med flätad rygg från mitten av 1700- 

talet. I Sverige kallas stilen för rokoko.
antiquaire handlar bara med föremål 
av hög kvalitet och ska också besitta 
gedigna kunskaper om de föremål han 
eller hon säljer. 

Det finns branschföreningar som ser 
till att medlemmarna följer reglerna. 
I Sverige heter den SKAF, i Frankri-
ke kallas en sammanslutning för SNA 
- Syndicat National des Antiquaires.

En större mängd antikhandlare finns 
samlade i Nice, i kvarteren strax väs-
ter om gamla hamnen. En antikmässa 
av god klass hålls också på våren varje 
år i Antibes. I år mellan 11-22 juni - 

Puces. Vilket alltså blir en form av re-
cycling.  

Marknader för brocantes finns också 
lite varstans. Till exempel en utom-
husmarknad en viss dag i veckan på 
en bestämd plats. Föremålen är givet-
vis av varierande kvalitet och priserna 
är minst av allt fasta. 

Ett exempel på föremål man kan hitta 
var en svensk pokal som undertecknad 
för några år sedan fann på en brocan-
te-marknad i Villefranche-sur-Mer. 
Pokalen var av silver med ett tiotal 
svenska mynt från början av 1900-ta-

let, infattade i pokalens sidor. Kanske 
hade den tidigare ägaren varit med-
lem i Rivieraklubben, men säljaren 
hade ingen aning om proveniensen. 

Det gällde att skynda sig till bankoma-
ten i närheten för att skaffa tillräck-
ligt med kontanter. De flesta franska 
silverföremål är, till skillnad från 
pokalen ifråga, tillverkade i nysilver. 
Trots det kallar man dem för argent i 
Frankrike, äkta silver - argent massif.  

Antikhandlarnas stad  
-L’Isle-sur-la-Sorgue
Om man vill hitta ett stort urval anti-
kviteter på en plats inte alltför långt 
från Rivieran så bör man bege sig till 
L’Isle-sur-la-Sorgue, en liten trev-
lig stad i Provence med cirka 19 000 
innevånare, belägen mellan Cavail-
lon och Avignon. Namnet kommer 
sig av att floden Sorgue här delar sig 
och flyter runt staden, som därmed 
blir kringfluten av vatten, som en ö. 
Tidigare var L’Isle-sur-la-Sorgue ett 
centrum för textil- och läderindustri, 
som använde vattenkvarnar i floden 
som kraftkälla. Sorgue rinner upp 
några kilometer från stan, i Fontai-
ne-de-Vaucluse, också värt ett besök, 
särskilt på våren då vattenståndet är 
högt.

Nu har många av de gamla industri-
lokalerna i L’Isle-sur-la-Sorgue gjorts 
om till antikaffärer. I själva verket är 
staden Europas tredje största antik-
centrum, efter London och Paris. 

Staden har totalt cirka 350 antikhand-
lare och brocantes. Handlarna håller 
normalt bara öppet under veckoslu-
ten, fredag till och med måndag. På 
helgerna har också många brocantes 
sina stånd utomhus. Höjdpunkten är 
antikmässorna - Foire Internationale 
de l’Art et des Antiquités, som hålls 
två gånger per år, under påsken och i 
augusti. Då tredubblas antalet hand-
lare, med avsevärda parkeringspro-
blem till följd. 

Les chineurs
Eftersom staden är så liten och myck-
et trevlig är det lämpligt att promene-
ra omkring och titta in hos de antik-
handlare som ser ut att ha något att 
erbjuda. Att leta efter ’fynd’ kallas för 
chiner och de som gör detta är chi-
neurs. En vanlig företeelse i L’Isle-
sur-la-Sorgue på helgerna. De kunni-
ga säljarna gör dock att det är svårt att 



28    RIVIERANYTT  -  April/Maj 2020

Nils Lindholm
nilspetter.lindholm@gmail.com

Liten fransk-svensk antikordlista 

Antiquaire Antikhandlare
Brocante Handlar med gamla saker
Marché aux Puces Loppmarknad
Provenance Proveniens
Argent - argent massif Silver
Chiner Fynda
Stilar Motsvarar ungefär i Sverige
Louis XIV - i Frankrike ca 1660-1715 Barock
Louis XV - i Frankrike ca 1730-60 Rokoko
Louis XVI - i Frankrike ca 1760-90 Gustaviansk
Empire - i Frankrike ca 1800-1815 Karl Johan

...och med betydligt mindre saker som vackert glas och porslin. Allt efter tycke och smak. 
Men det gäller att ha gott om tid när man botaniserar.

Det vimlar av spännande antikbodar och “loppmarknader”. 
Med ytterst skiftande kvalitet får man väl tillägga. Både med skrymmande möbler...

Drottning Maria Leszczynska var polsk 
prinsessa och  delvis uppvuxen i Kristianstad 

i Skåne.  1725 blev hon fransk drottning 
och hälsade ibland sina svenska gäster till 

Verseilles välkomna på just skånska.

Ludvig XV och drottningen från 
Kristianstad
Både Ludvig XV och hans föregånga-
re, Ludvig XIV och efterträdare Lud-
vig XVI, har i Frankrike fått ge namn 
åt möbelstilar. Men Ludvig XV har 
också genom sin drottning Marie en 
koppling till Sverige. 

Drottningen, född 1703 som Maria 
Leszczynska, var en polsk prinsessa och 
dotter till kung Stanislas, en skyddsling 
till vår egen kung Karl XII. När Ma-
ria bara var sex år gammal vände den 
svenska krigslyckan vid Poltava och 
Stanislas med familj tvingades i exil. 
Karl XII gav dem rätt att bo i Kristian-

stad, där Maria lärde sig svenska, med 
skånsk accent. Efter fem år i Kristian-
stad flyttade familjen till Tyskland och 
så småningom till Alsace. 

När Ludvig XV skulle gifta sig gjorde 
man, enligt den tidens sed, upp om en 
lista på 99 tänkbara drottningar, och 
där fanns Maria med. Alla övriga 98 föll 
av olika skäl så småningom bort och 
Maria Leszczynska blev under namnet 
Marie Frankrikes drottning år 1725. 

Det sägs att Maria aldrig glömde 
skånskan från sin uppväxt och ofta 
hälsade besökande svenskar i Versail-
les på skånska. Maria blev sedermera 
farmor till Frankrikes tre sista kungar 
av ätten Bourbon, Ludvig XVI, Ludvig 
XVIII samt Karl X. 

Funderar du på att sälja din bostad?
Sedan 2004 har våra erfarna medarbetare genomfört tusentals försäljningar på 

Franska Rivieran, vi kan det juridiska och administrativa systemet. 
Vi är alla bosatta på plats och är flerspråkiga. Vi har de bästa 

försäljningskanalerna till köpare från alla länder, inte minst fransmän. 
Boka en kostnadsfri värdering med en av våra mäklare redan idag.

Vi vägleder dig genom hela processen, vare sig du ska köpa eller sälja. 
Vår kundnöjdhet är mycket hög - välkommen till oss du också.

rivierakeys.com +33(0)04 93 39 00info@rivierakeys.com 

Villa i Cannes, le Cannet
Såld på första visningen


