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Det franske luksusveskemerket 
Hermès, med sitt unike håndverk, 
diskrete kjennemerker og svært 

begrenset tilgang med lang leveringstid, 
har blitt noe av det mest etterspurte blant 
mange av de rikeste og hotteste celebrities 
i verden.

Tidligere Spice Girl-ikon, fotball-
frue og nå klesdesigner Victoria Beck-
ham skal for eksempel minst ha hundre 
(!) Hermès-vesker. Den amerikanske 
super-reality-kjendisen Kim Kardashian 
har Hermès-vesker i alle regnbuens farger, 
mens det britiske moteikonet Kate Moss ofte 
avbildes med en Hermès-veske, senest i Pa-
ris under moteuken i januar. Enda mer opp-
siktsvekkende er kanskje at den canad iske 
rapperen Drake, som har tjent hundrevis av 
millioner kroner på musikken sin, samler 
Hermès-vesker i stor skala. Grunnen? For å 
ha noe å tilby sin fremtidige kone! har han 
røpet til damebladet Elle.

Hva er det som gjør disse veskene 
så unike og etterspurte? I bunn og grunn 
handler det om å være “medlem” av eller in-
nenfor i en eksklusiv klubb. Det konkluderte 
i hvert fall det amerikanske businessbladet 
Forbes i en artikkel rett før jul. Da skrev de 
om en Hermès-veske av type Birkin fra 2010 
som var blitt solgt for over 2,5 millioner kro-
ner i London (se foto fra auksjonen på mot-
stående side). Prisen var rekord i Europa, 
men det er solgt enda dyrere Hermès-ves-
ker. Verdensrekorden ble satt i Hong Kong i 
2017 da en tilsvarende veske ble solgt for ca. 
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Rådyre vesker står for noe av det mest ultimate innen luksus, men veskene  
i krokodilleskinn, gull og diamanter er nå ikke lenger bare til pynt. Ifølge  
auksjonshuset Christie’s kan de være en knallgod investering. 

3,3 millioner kroner.
Nylig sa skuespilleren og komikeren 

Linn Skåber på NRK-programmet Lindmo: 
“Hvis du går rundt med veske til 15.000 kro-
ner, kan du like gjerne tatovere dust i panna 
di,” med referanse til prisen.

De franske Hermès-veskene koster 
fra det femdobbelte og fort mye mer. Fra 

et investeringsståsted er man ikke dust om 
man kjøper en slik veske, gitt riktig kjøp.

En studie utført av online-mar-
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kedsplassen Baghunter viste til en 
fenomenal verdistigning:

Verdien på Hermès-vesken Birkin 
har økt med 500 prosent de siste 35 årene. 
Det tilsvarer en økning på 14 prosent pr. 
år, skrev Forbes.

Frir til nordmenn
En kald vinterkveld i januar børster bank-
kunder av seg snøen ute før de tar heisen 
opp til toppetasjen SEB på Aker Brygge 
i Oslo. Pelskåper og luer blir hengt opp i 
garderoben før gjestene blir servert edle drå-
per og fingermat. Det er Family Office Group 
i SEB og kunstforsikringsselskapet AXA som 
har invitert velstående kunder og Kapital.

Kveldens arrangement har fått tittelen 
“Investing in Luxury Goods: a Christie’s 
Guide”. Tre eksperter fra samlerfeltet klok-
ker, vin og vesker er fløyet inn fra London. 

– Det er viktig for markedet at det skjer 
noe, og at de som er aktører treffes, altså 
samlere, markedsaktører og fagmiljøet, sier 
Nina Sørlie, som leder kunstrådgivningen i 
Family Office Group i SEB.

– SEBs synspunkt er at man alltid kan 
lære noe av slike arrangementer. Vi har 
hatt flere tilsvarende kurs og foredrag og 
samarbeidet med aktører som har noe å til-
by som vi tenker gagner våre kunder. Vårt 
inntrykk er at mange er kunnskapshungrige, 
sier Sørlie, som har lang erfaring fra kunst-
bransjen, men vedgår at veskemarkedet er 
en ny verden for henne.

Et par på Kapitals liste over Norges 400 

Flere hyrer bodyguard 
etter forsvinnings-
saken på Lørenskog

Vintips:  
En liten hemmelighet 
fra Champange 

Min tid:  
Michael Andreassen100 106 112

– I snitt ligger prisene på 
auksjon 30 prosent høyere 
enn i butikk.
Lucile Andreani
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rikeste går snart inn i foredragssalen for å høre hva 
ekspertene har å si om de ulike samlerfeltene.

Det alle lurer på, er om man i tillegg til å nyte 
et vakkert ur, en vin eller en veske kan gjøre en god 
investering. En god deal gjorde definitivt kjøperen av 
en Hermès-veske i 2010. Hun betalte 295.000 kroner 
og solgte den seks år senere for ca. 1,5 millioner kroner, 
dvs. omtrent femgangeren. Det var en Birkin-modell i 
såkalt matt Himalaya krokodilleskinn med hvitt gull 
og diamanter på beslaget.

– Eieren var veldig i tvil om hun skulle kjøpe ves-
ken i utgangspunktet, forteller veskeekspert Lucile 
Andreani fra Christie’s. 

Det ble en knalldeal også etter at omkostninger 
var trukket fra.

– Det er heller ikke bare bare å kjøpe en veske 
fra Hermès, man må fort bestille flere år i forveien, 
sier hun.

Siden har tilsvarende vesker gått enda høyere 
på auksjon.

Aksjen opp 35 prosent
Det franske motehuset Hermès har røtter tilbake 
til 1837 da det ble etablert av Thierry Hermès i Pa-
ris. Allerede fra oppstarten leverte de produkter til 
Europas overklasse. De startet med sadler og har etter 
hvert utvidet og spesialisert seg på en rekke luksus-
varer innen livsstil. Foruten vesker lager de blant an-
net parfyme og såkalt prêt-à-porter, klær sydd etter 
standardmål. Logoen er en oransje hertugvogn 
trukket av en hest.

I 2017 omsatte Hermès International for 54 
milliarder kroner og satt igjen med et driftsresultat 
på ca. 19 milliarder kroner, begge tall opp fra 2016-
nivå. Selskapet er notert på Euronext-børsen i Paris. 
Det siste året har kursen steget med over 35 prosent.

Lang bestillingstid, høy pris, begrening på antall 
og hemmelighold rundt “opplaget” på såkalt limited 
editions gjør suget etter Hermès ekstra stort og bidrar 
også til et stort annenhåndsmarked for Hermès-veske-
ne.

Krokodilleskinn fra “Himalaya”
Andreani fra Christie’s er selv fransk og fra motemek-
kaet Paris.

– Det er fem faktorer som er avgjørende for 
verdien på en veske i annenhåndsmarkedet, sier hun 
og ramser opp:

Tikk derfor først av på Hermès og fortsett med 
Birkin, Kelly og Constance, som er de tre hotteste 
veskemodellene til det franske merket. Det er ikke 
bare Hermès som selger i annenhåndsmarkedet, men 

de er i en egen liga. Videre er det krokodilleskinn som 
er det gjeveste materialet. De aller dyreste veskene er 
laget av såkalt Himalaya-krokodilleskinn. Navnet etter 
fjellkjeden skyldes at skinnet bearbeidet i et år og har 
fått en lys og skinnende farge med assosiasjoner til 
fjellkjeden og å være on the top of the world.

På en fotballkamp mellom AC Milan og 
Hamburger SV i Dubai i 2009 ble Victoria Beckham 
observert med en slik Birkin-veske fra “Himalaya”. 
Ifølge Forbes var det ektemannen David, kjent pen-
sjonert fotballspiller blant annet fra toppklubben 
Manchester United, som hadde kjøpt den til henne 
for 775.000 kroner. I dag har den kanskje en markeds-
verdi på et par millioner kroner.

I det asiatiske annenhåndsmarkedet for vesker 
er det kun splitter nye vesker som teller. Mens i Europa 
godkjennes noe bruk, men det bør knapt være synlig 
for det blotte øyet.

– Flere av modellene finnes i ulike størrelser. 
Motebildet har også noe å si på prisen. Det har vært 
et oppsving for de minste veskene den siste tiden. Det 
henger sammen med at små vesker er på moten nå, 
men det kan svinge, forteller Andreani.

Men proveniens, altså eierrekke, er viktig for 
andre samlerfelt. Men det har omtrent ingen betyd-
ning for vesker.

Vesker for 800 mill.
Etter foredraget er det mer mingling. En invitert 
kunde forteller at skinnet i noen av Hermès-veskene 
kommer fra Norge. Cornelia Svedman er Christie’s’ 
representant i Oslo. I Norge er det særlig klokke- og 
veskekatalogen fra London, Genève og Paris det er 
stor rift om.

– Det er mange som ønsker seg en Rolex eller en 
Patek Philippe. Men det er også interesse for smykker 
og vesker. Vesker fra Hermès, for eksempel, kan det 
være flere års ventetid på. Kjøper man via Christie’s, 
får man dem med en gang. Ofte er ikke klokkene eller 
veskene brukt en gang, reklamerer hun.

Milliardæren Stein Erik Hagen kjøpte fire 
Hermès-vesker på auksjon hos Bruun Rasmussen 
i København i Danmark for noen år siden. Rimi-
gründeren måtte ut med oppimot en halv million 
kroner for de fire veskene, kunne Kapital da avsløre.
Christiania Auksjoner solgte en veskesamling til en 
norsk kvinne i 2016, hvor en Hermès-veske priset til 
40.000 kroner var den dyreste.

– Det har vært et oppsving for 
de minste veskene den siste 
tiden. Det henger sammen med 
at små vesker er på moten nå.
Lucile Andreani

3,3
mill. 
Er rekorden for en 
Hermès-veske solgt på 
auksjon.

Elsket av celebrities: 
Øverst fra venstre artisten 
Demi Lovato med orange 
Birkin-veske og kjæres-
ten Henri Levy på ferie i 
highend-skistedet Aspen 
i Colorado. Ved siden av 
det britiske moteikonet 
Kate Moss i Paris med en 
Hermès-veske i hånden. 
Modern Family-stjernen 
Sofia Vergara utenfor en 
restaurant i Hollywood 
med en Birkin-veske som 
angivelig koster 240.000 
kroner. Modellen og skue-
spilleren Liz Hurley går 
også for Hermès. Alle foto: 
NTB scanpix
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Det er fem års siden Christie’s begynte med egne 
veskeauksjoner. Dette har tiltrukket seg nye kjøp-
ere til Christie’s, hovedsakelig til online-auksjoner. I 
denne perioden har de solgt 6.500 vesker til en snitt-
pris på 123.000 kroner, og salgsprosenten har ligget på 
over 80 prosent i snitt. Brorparten er solgt på fysiske 
auksjoner, men det er også salg via online-auksjoner 
og såkalt private sale. Inkludert salær har Christie’s 
solgt for ca. 800 millioner kroner på de fem årene og 
er markedsleder med en andel på 55 prosent. I fjor 
solgte auksjonshuset vesker for over 200 millioner 
kroner, omtrent fem ganger så mye som da de startet 
opp i 2014.

Oppkalt etter skuespiller
Svedman jobbet tidligere som kunstekspert for Chris-
tie’s i London og er nå vertskap for spesialistene som 
er på besøk i Oslo. Hermès-veskene låses trygt inn hos 
SEB idet kundene går ut i vinternatten og teamet fra 
Christie’s skal sosialisere og jobbe videre i en av byens 
beste vinkjellere.

Dagen etter møter Kapital igjen opp på Aker 
Brygge. Svedman hjelper til med å dandere veskene 
for fotografen. Vi får ikke lov til å hjelpe til. Både Sved-
man og Andreani tar på hansker før de tar på veskene.

I buketten er det kun Hermès-vesker, men de 
aller dyreste tok de ikke med. Disse veskene skal selges 
via såkalt private sale, altså tradisjonell kunsthandel, 
som auksjonshusene i større grad driver med.

– Jeg kan ikke oppgi enkeltpriser, men de ligger 
på mellom 15.000 og 18.000 pund, forteller Andreani.

Det tilsvarer 167.000 til 200.000 kroner.
De fleste er såkalte Birkin-vesker.
– Alle i Paris vet hva en Birkin-veske er, mens det 

ikke er tilfellet ellers i verden, sier Andreani.
Vesken er oppkalt etter den britiske skue-

spilleren Jane Birkin, som under et tilfeldig møte med 
daværende Hermès-sjef Jean-Louis Dumas klaget over 
at hun ikke fant noen vesker som tilfredsstilte hennes 
behov. Dette var på en flyreise på 1980-tallet.

Chanel og Louis Vuitton følger
Andreani har også tatt med et par såkalte Kelly-ves-
ker, som også er signert Hermès. Vesken ble først la-
get på 1930-tallet. Da prinsesse Grace Kelly i Monaco 
skjulte en babymave med vesken et par tiår senere, 
fikk den navet Kelly. Den siste Hermès-modellen 
som “teller” heter Constace, er oppkalt etter barnet 
til en av designerne i Hermès og ligger litt under de 
to andre i pris. Rekorden ble etter det Kapital erfarer 
satt hos Christie’s i Hong Kong i 2015. Da ble en limi-
ted edition-modell i blant annet krokodilleskinn solgt 
for 765.000 kroner.

Til sammenligning ligger rekordene for Cha-
nel på 250.000 kroner. Det var en juvelbesatt klassisk 
medium veske med gull som ble solgt i Hong Kong. 
Louis Vuitton-vesker skal ikke være solgt for mer enn 
120.000 kroner på auksjon. Men kofferter har oppnådd 
høyere priser, ifølge Christie’s.

30 prosent over ny pris
På Hong Kong-auksjonen i november var 70 prosent 
av veskene nye, ifølge Andreani. I Asia er de aller mest 
opptatt av at veskene nettopp er nye. I Europa er det 
større interesse for vintage. Det er vesker fra 1990-tal-
let eller som har blitt vist på catwalken som da teller.

– Hva er tillatt slitasje?
– Veskene er gradert fra én til seks, hvor en 

er best og betyr at vesken er helt ny. De fleste er i 
kategorien en til tre. Da kan man knapt se at vesken 
er brukt, sier hun.

Det er også 70 prosent av kjøperne som er 
kvinner. De er gjerne i alderen 35 til 55 år. De største 
samlerne har kanskje 30–40 vesker hjemme. Andreani 
forteller at enkelte har bygget egne displayer til veske-
skattene sine.

– I snitt ligger prisene på auksjon 30 prosent høy-
ere enn i butikk, sier Andreani og forklarer at grunnen 
er ventetiden.

Hermès er til nå den sikreste veskeinvesteringen, 
men dette kan endre seg. Tidligere var eksempelvis Pa-
tek Philippe i en egen klasse i klokkemarkedet, men 
nå har Rolex blitt like ettertraktet og dyrt.

Forfalskninger utbredt
Generelt for vesker bør man se etter de som har vært 

– Alle i Paris vet hva en Birkin-
veske er, mens det ikke er tilfel-
let ellers i verden.
Lucile Andreani

God som ny: De fleste 
veskene som selges er 
splitter nye eller godt som. 
Foto: Christie’s

70
Prosent
Er kvinneandelen på kjøp 
av Hermès-vesker. Menn 
dominerer på alle andre 
felt i auksjonsverdenen.
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vist på catwalk’en til de ulike motehusene. De kan få 
ikonisk status. Det samme gjelder for limited editions.

– Hvor store er “opplagene” på limited editions?
– Det opplyser de ikke nøyaktig om.
– Med så begrenset tilgang og høye priser må for-

falskninger være utbredt?
– Ja, vi bruker mye tid på å sjekke veskene. Etter 

hvert får man et trent øye. Det er særlig hanken som 
er vanskelig å forfalske. Fake’ene kan også holde 
svært høy kvalitet. De beste forfalskningene har jeg 
sett i Asia. Mange sier at hvis man har en dust bag 
og kvittering, da er det et bevis på at den er ekte. Da 
pleier jeg å svare at de også kan forfalskes. Hvis du 
kjøper via Christie’s, får du en ekthetsgaranti på fem 
år, reklamerer Andreani.

Salær på 25 prosent
Svedman har kommet og gått litt under møtet med sin 
franske kollega. Hun forteller om flere henvendelser 
etter vesker fra nordmenn etter treffet kvelden før.

– Hermès har en lang historie og åpnet en egen 
butikk i Oslo i 2008, og har derfor et godt etablert 
førstehåndsmarked for luksusveskene sine i Norge. 
Men selv om andrehåndsmarkedet er et marked i 
kraftig vekst internasjonalt, er det et nyere konsept 
her til lands. Samlere vet som oftest akkurat hvilken 
veske og hvilken kombinasjon av farge, materiale og 
finish de ønsker seg, og det var flere som la igjen spesi-
elle ønsker på vår ønskeliste, sier hun.

Frir til norske kunder: 
Christies’ norske repre-
sentant Cornelia Svedman 
og kollega og veskeeks-
pert Lucile Andreani 
viser frem et utvalg 
Hermès-vesker av typen 
Birkin og Kelly som skal 
selges via Christie’s og er 
priset til 167.000–200.000 
kroner. Foto: Gorm Kallestad/
NTB scanpix

Som alt man kjøper på auksjon kommer det et 
betydelig salær på toppen av tilslaget. De fleste av 
prisene nevnt over er medregnet salær.

– Ved et tilslag på eksempelvis 10.000 pund 
må man betale Christie’s’ kjøpersalær på 25 prosent 
i tillegg. Ved tilslag over 225.000 pund er salæret la-
vere. Man må også regne med kostnader knyttet 
til transport, og man må betale norsk moms på det 
samlede beløpet ved innførsel til Norge.

– Er dette noe Christie’s hjelper til med, eller må 
man følge det opp selv?

– Etter auksjonen får man en e-post med regnin-
gen for kjøpet og en shipping quote. Den kan man 
enkelt betale online, og så tar Christie’s ansvar for hele 
prosessen med shipping hjem på døren og fortolling. 
Regningen for fortolling betaler man separat når den 
kommer fra tollen. Man kan også hente ut vesken fra 
Christie’s selv, men da må man betale lokal moms og 
ta eget ansvar for fortolling i Norge. Et aber er vesker 
laget av materialer på CITES-listen, sier Svedman.

Litt enkelt sagt betyr det vesker laget av skinn fra 
dyr som er utrydningstruet, deriblant stort sett kro-
kodille, alligator og firfirsle.

– For disse må man selv ordne med transport og 
innførsel til Norge, sier Svedman.

Hermès-veskene lages også av skinn fra blant 
annet struts, geit, lam, kalv og okse. De veskene selges 
stort sett for en “billigere” penge. Krokodille har til nå 
gitt de høyeste prisene i annenhåndsmarkedet. n
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