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Att vara antikhandlare i Rom innebär att 
handla med konst från flera århundraden. 
Just nu är det många privatpersoner som  
säljer av sina samlingar och en del av  
kulturskatterna går bra att importera till Sverige. 
Möt Lucia Dedoni som köper och säljer  
konst och antikt i den italienska huvudstaden.
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 Vart man än vänder sig i Rom finns 
historiska landmärken så som Colos-
seum, Pantheon och Sixtinska kapel-

let. Som en del av kulturarvet finns här också 
en högst levande antikvitetshandel. Gods & 
Gårdar har besökt en av dessa – Antichità Ti-
ber Arte i centrala Rom. 

– Jag är så lycklig som får jobba med konst 
och antikviteter här i Rom, staden är så vacker 
och allt finns här, säger hand-
laren Lucia Dedoni. Hennes 
butik, Antichità Tiber Arte, 
ligger ett stenkast från Pan-
teon, insprängd mellan piz-
zabutiker, kaféer och en av 
Roms bästa fiskrestauranger. 
I den långsmala lokalen finns 
målningar, möbler, skulptu-
rer och andra objekt från renässansen och-
fram till 1900-talets första hälft. Det märks 
tydligt att Lucia har en förkärlek för måleri, 
överallt hänger vackra verk och de som inte 

får plats står lutade mot väggen i det lilla kon-
torsområdet. Historia har alltid varit ett stort 
intresse men det var när Lucia fick chansen att 
börja i sin dåvarande svärfars antikhandel som 
hon förstod att det skulle kunna bli ett jobb. 

– Han behövde extrahjälp, berättar hon. 
När jag ombads att göra research om en mål-
ning blev jag fast. 

I svärfaderns butik, som låg i Roms antik-
handlarkvarter kring Piazza Augusto, fanns 
hundratals konstvetenskapliga böcker som 
Lucia studerade. Det hon inte hittade där le-
tade hon upp på bibliotek och i arkiv. Numera 
använder hon också internet.  

– Konstteorin är viktig för att kunna 
handla med antikviteter, man måste kunna 
se kvaliteten på färger, pigmentering och 
penseldrag och känna på föremålen för att 
avgöra om objekten är äkta eller inte. 

Hon visar en målning av den venetianska 
renässansmålaren Tintoretto som under år-
hundranden har hängt i en privatbostad och 

RomMöt antikhandlaren i

Lucia Dedoni 
har handlat med 
antikviteter i över 
25 år. Måleri är 
hennes stora passion. 

Många av antikviteterna i butiken kommer från privatpersoner och har gått i arv mellan generationer. 
Marmorfoten 
har givit namn 
till gatan Via Pie 
di Marmo där 
antikaffären 
ligger. Foten 
tros ha tillhört 
en åtta meter 
hög staty av 
den egyptiska 
gudinnan Isis.

Putti i brons från 1800-talet, av 
skulptören Carpeaux, 37 500 kr/paret.

Pantheon ligger 
alldeles i närheten 
av Lucia Dedonis 
antikaffär.

Lucia Dedoni, 
antikhandlare.
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KÖP ITALIENSKA ANTIKVITETER
GENERELLT finns inga importbegränsningar för 
införsel av föremål i Sverige men det kan finnas 
regler när det gäller vilken konst och/eller vilka 
antika objekt som får föras ut ur ett land. 

Ett land som Italien vill skydda sitt eget kulturarv 
men för standardantikviteter så som ljusstakar och 
byråer brukar det inte finnas några speciella regler.

Inom EU har de flesta länderna liknade regel-
verk men dessa kan praktiseras på olika sätt. 

Fråga din handlare eller auktionshus om vad 
som gäller och se till att göra affär med en seriös 
part för att undvika problem. CINOA heter den 
internationella antikhandlarföreningen. På 

deras hemsida www.cinoa.org under fliken 
”Buying antiques” kan man se vad som gäller. 

Det finns inga restriktioner för att skicka  
belopp till Italien. För summor som överstiger 
150 000 kr är banken dock skyldig att rappor-
tera syftet med betalningen till Skatteverket. 

Tullverket är inte inblandat i handel inom EU.  
Köparen betalar moms i landet där man köper 
varan. 

KÄLLOR: Tullverket, Skatteverket,  
Erik Edelstam ordförande, Sveriges konst- och 
antikhandlarförening, SKAF

utsatts för sot från spisar och kaminer.
– Se här vad mörk den är, säger hon och 

stryker över duken. Delar av motivet har 
helt kommit bort. Det måste jag kunna se 
och upplysa en köpare om. Jag måste också 
kunna avgöra om det går att restaurera eller 
inte innan jag köper in ett verk.

UNGE FÄR 90 PROCE NT av föremålen i butiken 
har Lucia köpt från privata hem. I dagens 
Italien säljer många av familjens samlingar 
i samband med generationsväxlingen. Dels 
för att bostäder delas upp mellan syskon och 
det inte finns plats för skrymmande verk, 
och dels för att den yngre generationen har 
en helt annan smak och inte vill behålla det 
som de äldre har samlat på sig. Men Lucia 
hittar också konstskatter på auktioner och 
marknader utanför Rom, eller så byter hon 
antikviteter med någon i branschen. 

– Jag har kollegor som jag vet har bra saker 
så får jag in något som jag tror passar deras 

kunder och de har något som funkar för 
mina så byter vi. Eller så skickar jag dit en 
köpare som letar efter något som jag inte har. 

De flesta av hennes kunder är samlare 
men det händer ibland att någon kommer in 
i butiken och genast förälskar sig i ett föremål 
som de köper. Katolska kyrkan är en av hen-
nes storkunder. Nu köper de tillbaka konst 
som tidigare funnits i kyrkans ägo men som 
välbeställda romarfamiljer bevarat 
i hundratals år efter att ha gjort en 
överenskommelse med kyrkan om 
att försörja en viss konstnär när kyr-
kan inte hade råd att göra det. Myck-
et av det hon säljer stannar i Rom 
men en del hamnar i Japan, USA, 
Kina och övriga Europa. 

– Det är roligt att göra affärer med 
människor från hela världen. De är 
inte bara rika på pengar utan också 
rika i själen och det tycker jag mycket 
om, säger hon. 
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I Lucias butik 
saluförs en 
takkrona 
i venetianskt 
Muranoglas, 
1800-tal, 
cirka 
112 000 kr.

Tintoretto-
målningen behöver 
renoveras efter 
att ha utsatts för 
rök från vedugnar 
och kaminer 
sedan 1500-talet. 

En olje-
målning från 
första halvan 
av 1700-talet, 
okänd konst-
när, möjligen 
Felice  
Ficherelli,  
cirka 60 000 kr.

Fint i porslin från 
1810-talet. Figurinerna 
i Lucias butik kostar 
cirka 14 000 
kr/styck.

» Det är roligt att göra affärer  
med människor från hela världen«

En okänd venetiansk konstnär har 
målat porträtten i olja från 1700-talet, 
75 000 kr för båda.

En så kallad 
Vaso Pharmacy 
i keramik, 
1600-tal, cirka 
5 600 kr.


