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Christie’s fristet norske kvinner med vintage smykker:

Fløy inn juveler for  
millioner fra Genève

Tekst: 
Kari Nestaas 
kari.nestaas@kapital.no

Før påske inviterte Formuesforvaltning kvinner til et lukket arrangement hvor 
de fikk prøve smykker til mange millioner kroner. For anledningen hadde de 
fløyet inn både juveler og eksperter fra auksjonshuset Christie’s.

– Norge er et kunst- og luksusmarked i vekst og ut-
vikling. Med slike arrangementer både tester vi in-
teressen i markedet og bidrar til å skape det, sier 
Cornelia Svedman.

Hun er norsk representant for det internasjonale 
auksjonshuset Christie’s i Norge. Sammen med privat-
eide Formuesforvaltning inviterte de sistnevntes 
klienter til et lukket arrangement, hvor temaet var 
vintage smykker, eller smykker i annenhåndsmarke-
det. Dette markedet er mer eller mindre ikke-eksis-
terende i Norge. Den internasjonale auksjonsgiganten 
er villig til å strekke seg langt for å få nordmenn til å 
åpne lommeboken på dette området. Det mangler 
hverken på interesse for smykker eller penger, men 
det er liten tradisjon for å kjøpe “brukt”.

– Hensikten med arrangementet var å gi 
gjestene en innføring i det internasjonale an-
nenhåndsmarkedet for smykker, forteller Katinka 
Traaseth, som er kunstrådgiver hos Formuesforvalt-
ning. – Det å samle på smykker har ikke like lange 
tradisjoner i Norge som i utlandet. Derfor ønsket 
vi å gi våre gjester tips til hvordan de kan få tak i og 
verdivurdere smykker som selges i annenhåndsmar-
kedet, sier hun.

Christie’s stilte med smykkespesialister fra 
både Amsterdam og Genève. Jessica Koers er sjef for 
smykkeavdelingen i Nederland. Junioreksperten 
Marie-Cécile Cisamolo fra Sveits hadde kofferten 
full av smykker til en samlet verdi på opptil 25 millio-
ner kroner, som kvinnene hos Formuesforvaltning 
fikk prøve.

De fleste juvelene skal tilbys på auksjon i Genève 
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i midten av mai. Kronjuvelen er et “frynse”-halskje-
de med kongelig proveniens og spekket med diaman-
ter til en forhåndsverdi på 13 til 22 millioner kroner 
(nederst t.v.). Dét var ikke med i kofferten til Norge, 
men kan kjøpes av norske kvinner på auksjonen.

– Ingen norske kvinner lar mennene sine kjøpe 
klær eller vesker til dem, men smykkene er gjerne 
gaver fra mannen eller arvegods. Norske kvinner må 
begynne å kjøpe smykker til seg selv! oppfordrer Sved-
man.

Glitrende investeringer 
Traaseth jobber sammen med Geir D. Hauge på kunst-
siden i Formuesforvaltning, som har nesten 80 milli-
arder kroner til forvaltning. Hun har tidligere vært 
Christies’ norske representant.

– De siste årene har det blitt oppnådd svært 
gode priser på smykker i annenhåndsmarkedet, sier 
Traaseth. – Det har særlig vært på smykker som har et 
unikt design, kommer fra spesielle tidsepoker, har en 
spesiell historie eller som er produsert av anerkjente 
smykkedesignere. Smykker kan derfor både være en 
god investering og være til glede for eieren hver enes-
te dag, reklamerer hun.

vintipset: 
seks favoritter 
fra Champagne

Mat og vin:  
søtt og syrlig

Min tid:  
Dagfinn sundal102 106 108

– Norge er et kunst- og luksus-
marked i vekst og utvikling. 
Cornelia Svedman 
Christie’s

Frir til norske kvinner: 
Christie’s-representant 
Cornelia svedman viser 
frem smykker som skal 
selges i Genève til kunder 
hos Formuesforvaltning i 
Oslo. Foto: Formuesforvaltning
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Totalt hadde Formuesforvaltning rundt 70 gjes-
ter innom i løpet av de to dagene Christie’s var på be-
søk. Den ene kvelden inviterte Formuesforvaltning 
også til Young Women Dinner.

– Det er et arrangement der vi inviterer mel-
lom 15 og 20 unge kvinner til middag med kvinnelige 
foredragsholdere. Denne gangen var det de kvinnelige 
representantene fra Christie’s som stod for innholdet, 
forteller Traaseth og tilføyer:

– Arrangementet med smykker i samarbeid med 
Christie’s er et av flere kommende arrangementer der 
vi ønsker å gi kunder innsikt i flere samlerområder, 
sier hun.

Tidligere i vinter hadde Christie’s et tilsvarende 
arrangement med vesker, klokker og vin for private 
banking-kunder hos SEB i Oslo. 

Egen vakt
Kapital møter Cisamolo, Svedman og Traaseth da-
gen etter middagen i det ærverdige hovedkontoret 
til Formuesforvaltning rett ved Slottet. En egen vakt 
følger nøye med på smykkene under møtet, noe han 
har gjort under hele oppholdet i Oslo.

I likhet med de fleste som var på middagen kvel-
den før har Svedman “forelsket seg” i en ring med en 
stor blå safir fra Burma omkranset av diamanter. Rin-
gen er forhåndsvurdert til 2,4 til 3,4 millioner kroner, 
og det dyreste smykket Genève-eksperten har tatt 
med til Norge.

Det helt spesielle med denne ringen er at safi-
ren er naturlig blå og ikke farget, som 90 prosent av 
safirer er.

Traaseths favoritt er et russisk halssmykke fra 
1780 besatt med en drøss av diamanter, som hun gikk 
rundt med dagen før. I forkant har halskjedet fått en 

vurdering på 900.000 til 1,3 millioner kroner.
– På 1700-tallet hadde man ikke pass. Man kunne 

vise hvem man var og hvilken klasse man tilhørte ved 
bære et slikt smykke, sier Genève-eksperten.

Det billigste smykket Christie’s har tatt med seg 
er et klokkearmbånd til 43.000 kroner, som også fikk 
mye oppmerksomhet for sitt originale design.

Smykkene forteller en historie om sin tid.
– På 1940-tallet begynte de å lage smykkene hule 

fordi det var knapphet på metaller og ressurser ge-
nerelt. Samtidig begynte de å blande kobber i gullet 
fordi kobber var billigere. Det gullet heter roségull og 
har en mer gyllen farge, forteller den sveitsiske eks-
perten.

“Nytt er ikke best”
Cisamolo er særlig begeistret for såkalte René Boivin-
smykker. Han var fransk og laget smykker sammen 
med sin kone Jeanne Poiret. Da han døde, fortsatte 
Poiret å lage smykker under René Boivin-navnet og 
ledet firmaet inn i en storhetstid. Hun holdt på i 40 år 
med flere andre kvinner på laget.

– Det var svært uvanlig at kvinner laget smykker 
den gangen. Hun var en pioner. Det var synd at hun 
ikke turte å gi smykkene sitt navn, mener Cisamolo.

René Bovin-smykkene har ikke stempel. Et av 
de mest kjente heter “Starfish” (sjøstjerne). I februar i 
fjor ble en slik brosje med rubiner og ametyster solgt 
for 2,2 millioner kroner pluss omkostninger hos det 
franske auksjonshuset Chayette et Cheval. 

Cisamolo er overrasket over at norske kvinner 
ikke bruker smykkene de har i større grad.

Likeledes synes hun det er rart det ikke er flere 
juvelerer i Oslo, som omtrent er tre ganger så stor som 
hjembyen hennes Genève i innbyggerantall og ikke 
står mye tilbake når det gjelder  rikdom i absolutte 
tall. I Genève ligger de på rekke og rad: Van Cleef & 
Arpels, Tiffany, Bvlgari og Piaget. Dette er merker som 
stadig dukker opp på smykkeauksjoner, alt fra ganske 
nye til helt andre tidsepoker. Flere av juvelerhusene 
har tradisjoner tilbake til 1800-tallet.

– En norsk gjest sa at hun kjøpte alltid nytt, fordi 
det er det beste, sier Cisamolo. – Men når det gjelder 
smykker, er det ikke nødvendigvis det. Hva gjelder 
design og håndverk finnes det ikke maken lenger. Og 
med for eksempel safirer ble det beste i verden tatt ut 
av gruvene i Kashmir for over hundre år siden. Du kan 

– Hensikten var å gi gjest-
ene en innføring i det inter-
nasjonale annenhåndsmarkedet 
for smykker.
Katinka Traaseth 
Formuesforvaltning

Selges i mai: Kunstråd-
giver Katinka Traaseth 
har forelsket seg i et 
russisk halskjede som 
er forhåndsvurdert til 
900.000 til 1,3 millioner 
kroner. Foto: Formuesfor-
valtning
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faktisk ikke få noe som er bedre, sier hun.
Det finnes egentlig bare én juvelér i Oslo, Juve-

lér Conrad Langaard, som holder til vis-à-vis Theater-
caféen i Oslo. Blomqvist Kunsthandel og Christiania 
Auksjoner selger noe smykker i annenhåndsmarke-
det. Det finnes enkelte forretninger som selger brukte 
smykker. Omdømmet varierer.

Vurdere medbragte smykker
For det utrente øyet er det vanskelig å se og avdekke 
verdien av eldre smykker. Cisamlolo har en liste hun 
går etter når hun skal vurdere smykker:
• Se på baksiden av smykket. Hvis den er forseg-
gjort, er det gjerne et skikkelig håndverk.
• Kan man “krølle”, eller kveile, armbåndet eller 
halskjede sammen som en slange i hånden? Hvis 
ja, er det et pluss.
• Sjekke stempler.
• Sjekke stenen.

De to første punktene kan man lett gjennomføre 
selv, og det tredje til en viss grad også. Christie’s-eks-
perten har alltid med seg lupe og et instrument for å 
sjekke om det er diamanter i smykker.

– Vi gav kundene våre anledning til separate 
møter med Christie’s’ eksperter der de fikk anled-
ning til å få en verdivurdering av egne smykker, for-
teller Traaseth.

Diamant til 430 mill.
Begge Christie’s-ansatte reklamerer med at selskapet 
opererer med garanti, noe som selvfølgelig er vanlig 
hos auksjonsfirmaer. I tillegg til tilslaget kommer et sa-
lær på alt fra 13,5 til 25 prosent avhengig av summen. 
For tilslag opptil 2,6 millioner kroner er det den høyes-
te prosentsummen man må legge til grunn. Norske 
kunder må i regelen i tillegg betale norsk toll ved 
import, som for tiden ligger på 25 prosent for smykker.

– Men vær også obs på at dette kan variere med 

enkeltgjenstander på auksjonen. Selv om smykkene 
blir solgt i Sveits, så kommer de fra hele verden, og 
da kan momsregningen variere ut ifra hvor selger og 
kjøper er bosatt. For å være helt sikker, hør med oss i 
forkant, sier Svedman.

Selve auksjonen avholdes på femstjernershotel-
let Four Seasons des Bergues i Genève onsdag 15. mai. 
Andre høydepunkter er en tiara laget av Fabergé i 
1904, vurdert til to til tre millioner kroner, en klassisk 
Cartier-ring vurdert til 850.000 til 1,3 millioner kroner 
og Van Cleef & Arpels-øredobber til 1,3 til 1,7 millio-
ner kroner.

Det var på Four Seasons-hotellet i Genève i fjor 
høst at verdens dyreste diamant ble solgt – en stor rosa 
diamant gikk under hammeren for 430 millioner kro-
ner. Det eksepsjonelle med stenen var både størrelsen 
på 19 karat og den intense fargen. 

Dagen før legger konkurrenten Sotheby’s smyk-
ker under hammeren i samme by.

Taylor-smykker til en mrd.
Har man ikke råd til å kjøpe smykker i denne prisklas-
sen, fortvil ikke:

– For noen år siden var jeg med på vår auksjon 
av Elizabeth Taylors smykkesamling, som vi solgte for 
nesten en milliard kroner til sammen, forteller Sved-
man. – For de aller fleste som var innom var det første 
og siste anledning i livet å se smykkene de kjente fra 
pressebilder på ordentlig, forteller Svedman.

Tips til menn som synes smykker er dyrt: Ta 
en titt i annenhåndsmarkedet. I Norge er tommel-
fingerregelen at diamanter koster halvparten eller 
mindre hvis man kjøper brukt. Men merk at dette er 
som regel ikke snakk om smykker av like høy kvalitet, 
proveniens og kjente juvelerer som er omtalt over i 
artikkelen. Uansett et godt tips å se i annenhåndsmar-
kedet. Da snakker vi både More bangs for the buck og 
Happy wife, happy life.  n

Mangler tradisjon: – Jeg 
har inntrykk av at norske 
kvinner ikke har som tradi-
sjon å vise frem smykkene 
sine, sier Christie’s-
eksperten Marie-Cécile 
Cisamolo.

Alles øyensten: Blå 
safir-ring forhåndsvurdert 
til 2,4 til 3,4 millioner 
kroner.
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