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Listen viser de 20 mest sete tv-programmer i sidste uge.
 Listen er opgjort af Gallup. Tallene viser antal seere i 1000.

Nr.  Program Kanal Seere
 1. Guld på Godset DR1 636
 2. Post Danmark Rundt: 2. etape DR1 578
 3. 70’erne tur retur: 1977 DR1 554
 4. Kender du typen DR1 551
 5. Post Danmark Rundt: 6 Etape DR1 523
 6. Vores sommervejr DR1 521
 7. Kriminalkommissær Barnaby DR1 477
 8. Raczzia - Skat rykker ud TV 2 475
 9. Søren Ryge direkte DR1 468
10. Post Danmark Rundt DR1 453
11. Station 2: Indbrudsgruppen og patrulje TV 2 444
12. På vinger over Afrika DR1 433
13. Puk og Herman går i land - Venø DR1 428
14. Gintberg på kanten DR1 422
15. Post Danmark Rundt: 3. etape DR1 408
16. Hammerslag sommermix - feriebolig DR1 407
17. Dit sommervejr TV 2 391
18. Sporløs DR1 372
19. Vores sommervejr DR1 357
20. Savnet TV 2 350

Mest sete tv-programmer

- Der er ingen tvivl om, at der 
er en antiktendens lige nu. 
Mange mennesker vil hel-
lere have noget, der er brugt 
og har en historie, end de vil 
have noget nyt, siger livsstils-
ekspert Helle Lundsgaard.

Hun fortæller, at der er � e-
re måder at måle tendensen 
på. For eksempel har salget i 
Den Blå Avis været stigende 
de seneste år, og genbrugs-
butikkerne tiltrækker kunder 
som aldrig før.

- Tidligere lå genbrugsbu-
tikker på små sidegader, men 
nu kan man se, at de får plads 
på hovedstrøgene, og det er 
fordi, de er vældig populære, 
siger hun.

Hos DR har de også op-
daget antiktendensen: Det 
kan man se på sende� aden. 

Antikprogrammer som 
”Hvad er det værd” og ”Skat-
tejægerne” har længe været 
faste gengangere på DR, men 
for nylig er der kommet � ere 
af slagsen. Det er program-
mer som ”Guld på Godset”, 
”Antikduellen” og det britisk 
indkøbte ” Luksuskrejlerne”.

- Der ser ud til at være en 
voksende interesse for den 
type programmer. Det ses 
både i Danmark og i udlan-
det. Tidligere lå en del af 
vores antikprogrammer også 
tidligt på aftenen, men vi 
valgte sidste år at rykke dem 
op i primetime, og det har 
været en stor succes, siger re-
daktør på DR1 Gitte Tækker.

At antik er nået hele vejen 
til primetime vil kun forstær-
ke tendensen, mener Helle 

Fine fornemmelser forduftet
tv

Danskerne går i højere grad på jagt efter 
loppefund frem for at hige efter luksusvarer, 
mener livsstilsekspert. Og det er en tendens, 

som også kan ses i fjernsynet, hvor flere og flere 
programmer om antikviteter og loppemarke-

der dukker op

”Skattejægerne” er tilbage sammen med en lille håndfuld andre programserier om antikviteter.  Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Lundsgaard. For nu kommer 
de sidste med.

- Det er klart, at hvis folk 
normalt ikke ville se de ud-
sendelser, fordi de er blevet 
sendt på et tidspunkt, hvor 
de ikke så fjernsyn, så vil de 
jo nok komme til at se dem 
nu. Det kan være, at de bliver 
opmærksomme på, at de da 
måske har noget liggende 
i kælderen, som kan være 
noget værd - og så bliver de 
pludselig interesserede, siger 
Helle Lundsgaard. Hun tror, 
at antikprogrammer kan få 
samme status som madpro-
grammer.

- Begge dele er jo noget 
med en historie, man for-
tæller. Og det er noget, der 
kan berige hverdagen på en 
ret billig måde. Danskernes 
nationalsport i øjeblikket 
er at få det bedste ud af små 
midler. Når man holder ferie 
hjemme, skal man have tiden 
til at gå med noget, og så kan 
man se antikprogrammer el-
ler gå på loppemarked. Folk 
er jo ellevilde med loppemar-
keder. Det er der ingen, der 
er for � ne til længere, siger 
hun.

I hendes øjne er der ingen 

tvivl om, at � nanskrisen er 
en medvirkende årsag til, at 
genbrug er blevet in. Nu er 
det sjovere at � nde noget helt 
unikt, end det er at vise sin 
dyre designertaske frem. Og 
det hænger sammen med, 
at der ikke længere er penge 
nok til at købe hvad som 
helst.

- Folk har lært at spare un-
der krisen, og så har de fun-
det ud af, at man kan få rigtig 
mange gode ting til en meget 
mindre pris ved at købe det 
brugt. De � ne fornemmelser 
er fuldstændig forduftet, si-
ger Helle Lundsgaard.

Men hun tror dog ikke, at 
spareiveren er hele årsagen 
til den store interesse for 
antikprogrammer og gen-
brug:

- Krisen har også været 
med til at få folk til at søge 
mere indad og sætte mere 
pris på de nære og billigere 
ting, der har en historie. Og 
så er det også kicket og op-
levelsen - det er chancen for 
at gøre et fund, som � ere og 
� ere er blevet bidt af.

”Skattejægerne” sendes alle 
hverdage kl. 10.45 og 18.00 

på DR1. ”Guld på Godset” 
sendes onsdage kl. 20.00 
og lørdage 17.20 på DR1, 
”Antikduellen” sendes alle 
hverdage kl. 12.00 på DR1 
og”Luksuskrejlerne” sendes 

alle hverdage kl. 7.15 og 
11.15 på DR1
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