”Moderne”
antikviteter

Så mange møbler med hver deres historie. Det havde været spændende, om de kunne tale…

En gang skulle en ting være mindst 100 år
gammel, for at kunne kaldes antik. Sådan er
det ikke længere, hvor 60erne og 70ernes design har opnået fornyet popularitet.
Ikke mindst danske teaktræsmøbler er populære, og det afspejles i priser, der får mange til
at ærgre sig over de kommoder, borde og reoler, de engang kørte på lossepladsen.
Mille Dahl har øje for udviklingen. Siden barndommen har hun samlet gamle ting og sager,
og efter nogle år med pladsmangel i en mindre
butik købte hun for nylig den tidligere brugs
midt i Saltum og har nu hele 400 m2, et stort,
lyst lokale, hvor de mange møbelgrupper bliver
flot præsenteret.

De mange baljer og vandkander i zink, skal nok finde nye hjem i løbet af foråret

Café
Næsten ubemærket befinder man sig pludselig mellem en samling dækkede borde i
samme stil, og det viser sig at være caféområde. Her kan gæsterne drikke kaffe,
eller hvad der ellers diskes op med i det
tilstødende store industrikøkken, som ser
ud som nyt, men som alt andet også har en
fortid et andet sted.

Ikke genbrug
Ordet ”genbrug” er ikke aktuelt, og Mille
bruger helst ordene ”vintage, design og
antik”.
Ikke fordi der er noget i vejen med ”genbrug”, det er blot en anden type butikker,
der ligesom ”loppemarkeder” har langt
mere blandet gods på hylderne.
Kongelige porcelænsfigurer er igen ved at
komme på mode

Varerne finder Mille og hendes mand, når
de tømmer dødsboer. De gode ting tager de
fra til deres egen butik. Resten ryger usorteret videre
til genbrugsbutikker, hvor en del sælges til
rimelige priser til fordel for humanitært arbejde.

Sådan bor hun selv
Mille bor med sin familie udenfor Saltum,
og hun fortæller, at hun selv har indrettet
sit hjem med en blanding af design, nye,
gamle og arvede ting, suppleret med keramik og enkelte kongelige figurer, som igen
er ved at blive moderne.
- Et mix af alt er stilen i dag, og jeg synes,
det er hyggeligt, siger Mille.

Kunderne

Mille i sit ”slaraffebland”

De fleste kunder er i dag opkøbere, især fra
udlandet. Men Mille håber, den nye store
butik vil inspirere mange til at kigge indenfor, også i turistsæsonen.

Mads synes, det er spændende at gå på opdagelse i mors butik, hvor der også er en del
gammelt legetøj.

De game aviser er en historie i sig selv. En” royalist” har trofast gemt aviserne fra henholdsvis 1947 og 1971 med kongerne Christian X
og Frederik IX’s død.

