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tema: sommer på øyene

Øyene

Onsdag 24. mai 2017

En samler som får samlere til å møtes

– Jeg er en kremmer
Smitteeffekten
I år blir det tolvte
Noe annet som står nokså fast,
gangen Terje Bjerga
er at det kommer et sted melfra Hvasser arrangelom 1.500 og 1.600 publikumrer Antikk- og samler- mere de to dagene antikk- og
finner sted. I år
messe i Tjøme idretts- samlermessen
er det lørdag 8. og søndag 9.
hall.
juli.
sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Rundt halvannen måned før
han åpner dørene til øyenes
største messe, vet han mye om
hva som kommer til å skje.
Det pleier for eksempel å
være rundt 35 utstillere, og veldig mange kommer igjen og
igjen. Noen har vært med fra
begynnelsen av. Det er nok fordi de liker måten Terje Bjerga
og andre gode hjelpere arrangerer messen på. Dessuten har de
sans for de andre utstillerne,
som alle bidrar til at messen
fremstår som en blanding av
smått og stort, dyrt og billig.
Det gjør selvsagt heller ikke
noe at øyene har et kyndig, kvalitetsbevisst og kjøpesterkt publikum, som ofte vet hva det vil
ha. Også de mange som bare
kommer for å kikke, går ofte
hjem med noe de synes er et
kupp. Det kan være alt fra en
teskje i sølv, en tekopp som
manglet i serviset hjemme, eller et skutemaleri som kjøperen
må ha hjelp til å bære. Nostalgien treffer dessuten mange som
kjøper gjenstander de husker
fra barndommen.

Bjerga synes ikke det er så
lett å nå kjøperne, fordi kundegruppen er så spredt, men han
bruker både de to lokale avisene, spesialtidsskrifter for samlere, lapper i postkassene, Facebook og spesialiserte nettsteder
for at folk skal bli oppmerksomme på messen.
Det store problemet er å få
fatt på den yngre generasjonen,
men det kommer likevel en god
del unge som er opptatt av retro.
– Messen nyter godt av en
viss smitteeffekt. Folk her ute
spør meg om når vi har messe,
og så arrangerer de noe selv, garasjesalg og bruktmesser i mindre format andre steder på øyene. Aktivitet fører til aktivitet,
sier Terje Bjerga.
Han vet også at de proffeste
kundene kommer lørdag morgen. De vet nøyaktig hva de vil
ha og går rett på.

Ingen kvalitetskontroll
– Jeg utøver ingen kvalitetskontroll. Det står utstillerne for
selv. De vet at kundene på øyene er kvalitetsbevisste, og da
nytter det ikke å komme med
noe rusk. Hvis alle rundt har
kvalitetsvarer, fungerer det

allsidig: Terje Bjerga ser frem til å arrangere nok en antikkmesse. 
dessuten dårlig å stå der med
noe ingen vil ha. Det handler
om rykte både blant utstillere
og blant publikum, mener Bjerga.
Det første året, i 2005, het det
Antikk- og bruktmesse.
– Da var det ikke mye antikk,
og jeg hadde bare halve hallen
full. Da skjønte jeg at jeg måtte
ut og invitere folk. Men allerede
det første året gikk det så bra at
jeg kunne drive markedsføring
i miljøene, sier han.

Lite bondeantikviteter

HØNSEGÅRD: Terje Bjerga driver ikke bare med gammel norsk
spælsau. Han har også høns i hagen hjemme på Hvasser. De forsyner
familien med egg.
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Blant utstillerne kjenner Bjerga
bare én som har stand på antikk- og bruktmesser som næringsvei. Han vet til gjengjeld
akkurat hva som selger her, og
det er ikke minst det maritime.
De fleste har messen som hobby, og har det morsomt i forkant av messen, under messen
og etterpå.
– Som alt annet, følger også
denne messen motesvingninger. Derfor er det veldig lite
bondemøbler nå. Jeg tror ikke
det er fordi vi er ved sjøen. Det
skyldes mer at prisene er gått
ned på det meste av antikviteter. Det er synd. Tenk på alle de
flotte bondemøblene som holder i generasjoner. Det du får på
Ikea, kan du ikke bruke igjen.
Kunst og maritime gjenstander synes godt på messen, men
det er et mye større utvalg av alt
mulig annet. Folk kjøper også
sett med sølv og porselen. Det
er mye billigere å kjøpe glass og
porselen her enn å kjøpe det
nytt.
Bjerga sier at det ikke er så
mange som samler på sølv lenger, men de som gjør det, vet
hva det dreier seg om, og de vet
også at de får sølvet for halv pris
på messen.

Hyggelig gjensyn
– Jeg gleder meg hvert år til møtet med selgerne. Det er så stor

glød og optimisme når de kommer. De fleste er også optimistiske når de går og forteller at
de kommer igjen. Det er ikke
mindre hyggelig å dele gleden
med kunder som har gjort et
kupp.
Det ble etter hvert en utfordring at folk ikke hadde kontanter. Da måtte Bjerga ha kortterminal og ta imot betaling på
vegne av utstillerne. Kundene
betaler selv små beløp med
kort. I år har messegeneralen
store forventninger til Vipps.
Det kan utstillerne ha selv, og
transaksjonene kan gå raskt og
ubyråkratisk.

Stiller ut selv
– Klokkemarkedet er nytt.
Noen har forsøkt seg med gamle våpen, men det har ikke vært
noen suksess. Maritime ting
har økt både i utvalg og volum,
og det har også så forskjellige
ting som leketøy, porselen,
glass og sysaker. Prisene svinger for alt. Norgesglass går opp
og ned i pris, mens hollandske
krukker har holdt seg stabilt i
mange år. Alt fra hvalfangsttiden er kvalitet, og det er alltid
samlere som er opptatt av det.
Og de som samler på hvalfangstting, vet at det finner de i
Vestfold.
Terje Bjerga forteller om
mange gode samtaler og hyggelige folk. Både utstillere og kunder er kunnskapsrike, og Bjerga
lærer mye av samtalene. Han
har selv en egen stand under
messen, men går også rundt og
samtaler med kunder og tar
hånd om utstillerne. De skal jo
trives og komme igjen neste år.

Har mange interesser
Messegeneralen bor i Jørestrandveien i Sandøsund på
Hvasser. Der gir han etter for
sitt eget samler-gen og sier at
det lett kommer mer inn i huset
enn det som går ut. Snart skal
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det kanskje bli lettere å bli kvitt
noe, for han har et butikklokale
han leier ut om sommeren. Når
han engang blir pensjonist, skal
det trolig bli butikk for antikk
og brukt.
– Jeg er en kremmersjel som
liker å gjøre butikk. Før jeg i
2001 kom til Hvasser, bodde vi i
Oslo i mange år. Der kjøpte og
solgte jeg gamle gjenstander og
brukte ting. Den gangen fantes
ikke finn.no, men annonser i
Aftenposten fungerte godt. Utgangspunktet var at jeg, da som
nå, likte å besøke loppemarkeder, samt brukt- og antikvitetshandlere, for å lære og for å
handle. Og ikke minst for å ta
vare på gamle ting. Han husker
med skrekk fra oppveksten i
Ryfylke når bøndene bar ut på
bålet gamle senger med utskjæringer og dreide stolper, fordi
de hadde kjøpt senger i teak.
Selv er han særlig opptatt av
det maritime, båter, fiske- og
båtutstyr. Han har også sans for
alt av arbeidsredskaper som
folk har hatt gjennom årene.
Alle de spesielle redskapene
som de brukte i det daglige virket, i slitet for å holde seg i live.
De arbeidsredskapene har
knapt noen et forhold til lenger.
Det var ikke brukskunst da,
men nødvendig redskap.

Sauebonde
Ved siden av alt annet, er Terje
Bjerga lærer i full stilling på
Færder videregående skole, avdeling fengselsundervisning.
Der underviser han innsatte
som skal rustes for et liv utenfor murene.
Terje Bjerga er også, sammen
med Erik Asmyhr, en av mennene bak Færder Får. De driver
med gammel norsk spælsau i
utmark på Hvasser, Tjøme og
på holmene i skjærgården.

