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Øyene

øyene rundt

Torsdag 4. juli 2019

et SAMLEROBJEKT: Man kan nesten ikke kalle seg samler uten å ha et maleri av Charles Roka (1912-1999). Roka, som egentlig het Károly Róka, var en ungarsk-norsk
Dette bildet henger sentralt i et rom som er stappfullt av samlerobjekter. Selvsagt er det mest klokker. 

Klokkesamleren

Sivilingeniør Per Trygve
Eitrem fra Torød gleder
seg til helgen og til å stå
på Antikk- og samlermessen i Tjømehallen.
Der skal han dyrke sin
hobby og lidenskap,
som er å samle og selge vintageklokker.
På messen regner han med å selge klokker i
prisleiet fem til femten tusen kroner. For mange betyr det at de kan skaffe seg den Omega
Seamaster de lenge har ønsket seg. Det er, ifølge Eitrem, et populært objekt blant samlere.
Eitrem har deltatt på messen to ganger før, i
2015 og 2017. Og nå er det på høy tid å delta
igjen. Han har samlet så mye at han vil bruke

messen til å selge unna litt.
Men det er ikke bare salget som lokker Per
Trygve Eitrem til å melde seg på messen og stå
der i to, kanskje varme, sommerdager.
– Jeg har stor glede av fellesskapet på messen. Det er kollegialt og hyggelig, og vi utstillere passer på slik at vi kan gå litt til og fra. Du
er i et miljø, og vi i miljøet har forståelse for
hverandres behov, sier klokkeentusiasten.
Han legger vekt på at messegeneral Terje Bjerga er en aktiv og viktig hjelper som bistår med
alt det praktiske.
– Bjerga og messen har bidratt til Tjømes
omdømme. Folk møtes der som ikke treffes
andre steder. Det gjelder både for utstillere og
besøkende. Det er en nøytral arena. Du går dit,
og du er helt sikker på at du treffer noen, men
du vet ikke hvem. Utstillerne ser også på messen som en sosial arena. Selv reiser jeg ikke fra
messe til messe, men det er det mange som
gjør, og de har det som livsform. De kjenner
hverandre veldig godt og klager over det samme, men kommer like fullt tilbake. Messen betyr noe for mange. Den er en liten kulturbegivenhet på Tjøme, og det er prisverdig at noen
tar dette initiativet.

Den 67 år gamle sivilingeniøren er næringslivskoordinator og bindeledd mellom Thor
Heyerdahl videregående skole i Larvik og næringslivet. Tidligere har han vært rektor på
Færder videregående skole. Han stiftet og
drev Ra Data AS, som var en av landets første
Apple-forhandlere. Og han drev kunst- og antikvitetsbutikk både i Tønsberg og London.
– London ble en interessant og morsom erfaring. Jeg kunne selge begge veier. Det var et
kresent marked der borte, og jeg solgte blant
annet gjenstander til museene etter at jeg
hadde fått eksporttillatelse fra Vestfold fylkesmuseum.
– Jeg begynte å samle på antikviteter i studietiden. Jeg studerte i Edinburgh. Der dreier
mye seg om historie, og det har jeg alltid vært
opptatt av. Det førte til eksport av antikviteter
til Norge, og det ble det første forretningsprosjektet.
– Finansierte det studiene i Edinburgh?
– Vel, jeg kjøpte i hvert fall leilighet og bil for
det jeg tjente. Og så var jeg heldig og hadde,
blant andre, samlere som Leif Preus som mesén. Preus var interessert i alt som hadde med
fotoutstyr og bilder å gjøre. Og jeg skaffet ham
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BESTSELGER: En slik Omega Seamaster fra 1963 i stål, og i topp stand, kommer trolig
til å være ettertraktet på årets Antikk- og samlermesse. Klokken har manuelt verk som
går cirka 40 timer uten å bli trukket.

maler. Han var mest kjent for sine malerier av sigøynerkvinner, og hans kunst omtales ofte som kitsch.
FOTO: SVEN OTTO RØMCKE

arrangør: Terje Bjerga kan glede seg over å stå i spissen for en messe som er blitt
populær, og en årlig tradisjon for mange.

er klar for messe
slikt fra Storbritannia, forteller Eitrem,
som etter endt utdannelse fikk jobb hos
Det Norske Veritas. Derfra gikk veien til
en lærerstilling på Maskinistskolen i
Tønsberg.
Så tok samler- og selgergenet en tid
overhånd, og det ble galleriet Antika i
Tønsberg. Det drev han i fire-fem år,
støttet og inspirert av kunstneren Harald Nordberg. Forretningsideen var å
vise profesjonelle Vestfold-kunstnere.
– Det ble en morsom, men litt dyr hobby.
– Da jeg oppdaget Terje Bjerga og messen hans, hadde jeg avsluttet et liv som
leder og hadde fått en rådgiverstilling,
som jeg fortsatt har. Det ga meg mulighet til å se meg litt rundt. Da var det fint
å ha en gammel hobby i dvale, som kunne vekkes. Den første messen var svært
vellykket. Jeg traff med publikum første
gang, og da blir man inspirert og får lyst
til å prøve om igjen. Den andre gangen
var ikke like vellykket, men nå satser jeg
nok en gang. Jeg ville inn i manesjen

igjen, og tidlig i mai forsøkte jeg meg på
det ukentlige markedet på Vestkanttorget i Oslo. Det var veldig morsomt. Man
må ut og treffe folk og komme utenfor
sin egen komfortsone.
Øyene spør hva som er målet for årets
deltakelse i Tjømehallen.
– Målet i år er å øke interessen for
vintageklokker. Jeg har trolig Norges
største utvalg av klokker som ligger ute
for salg. Og nå er det en spennende utvikling at unge gutter og jenter, 20- og
30-åringer som begynner å tjene penger,
er interessert i klokker. Og at spesielt
gutter er interessert i klokker som er laget for profesjonell bruk. Jeg vil gjerne
formidle at 60-tallet er den beste perioden, like før kvartsklokkene satte den
mekaniske utviklingen tilbake. Heldigvis kom Swatch-klokkene på 1980-tallet
og reddet det som var igjen av sveitsisk
urindustri.
Per Trygve Eitrem sier at deltakelsen
like mye er et markedsføringsfremstøt

som et salgsfremstøt. Han vil knytte
kontakt med potensielle kunder. Det
nytter ikke bare å være på nettet. Han
må ut og treffe kundene.
Men på nettet er han, og da er det ingen ulempe å være ingeniør og ha vært
lenge i bransjen. En fordel er det også,
selv for en ingeniør, å ha fire datakyndige barn som liker det far gjør og støtter
ham.
En samtale med Per Trygve Eitrem gir
inntrykk av at ingeniøren og klokkesamleren bare ser blå himmel. Men det er en
sky der.
– Det er en utfordring å finne urmakere. I fjor tror jeg det bare ble tegnet lærekontrakt med seks nye lærlinger i Norge.
Noe av min oppgave å bidra til at flere
går den veien, sier klokkeentusiasten,
som organiserer klokkeaftener for interesserte, som kan litt eller vil lære.
Terje Bjerga forteller Øyene at Tjømehallen er fullbooket i forkant av årets
messe. Det kommer cirka 35 utstillere

med et bredt utvalg av antikt og brukt.
Noen har så mye at de leier dobbel
stand. Bjerga regner med at det, som
vanlig, kommer et sted mellom 1.300 og
1.400 besøkende.
Han sier det fortsatt er vanskelig å si
noe om trender, men de unge er ikke
spesielt ivrige når det gjelder antikviteter.
Spesielt for øyene er at mange er interessert i maritime gjenstander. Men det
er også godt salg av kunst, glass og porselen. Så er det alltid samlere som skal
supplere innenfor det de samler på.
På markedet i Tjømehallen har de fleste utstillerne jevnt, godt salg uansett
sjanger. Bjerga tror det skyldes at det
selges kvalitetsvarer.

Sven Otto Rømcke

