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En investering
25 Birkin-vesker bys frem på denne auksjonen.
De er i alle regnbuens farger og er laget av skinn
fra krokodille, struts, slange, firfisle, antilope,
alligator, kalv og geit. De er vurdert til mellom
50.000 og 430.000 kroner. Den dyreste Birkinvesken som hittil er solgt skal være i skinn fra
en albino saltvannskrokodille og dekorert med
diamanter. Den gikk for nær 2 millioner kroner.

Glamorøst bruktmarked
Kongelige, kjendiser og Hollywood-stjerner som ikke allerede har en Birkinveske står sannsynligvis på en venteliste. Nå kan de sikre seg en brukt.

Det lages ikke mange av de mest ettertraktede
Birkin-modellene i året - så ventelistene kan være lange.
Men nå har man sjansen til å gå foran køen, for 60 av
de mest populære modellen skal under hammeren neste
uke. Christie’s holder auksjon i Dubai kommende uke.
Torsdag 17. mars går 150 luksusgjenstander under hammeren i auksjonen «Elements of Style».

Cartier og Tiffany. Den høyeste vurderingen har en
diamantring fra Sabbadini, med prisantydning på over
2 millioner. Av dame- og herreur er Patek Philippe,
Bulgari, De Grisogono og Cartier representert, pluss et
par Rollex. En flott lighter i gull og emalje signert Patek
Philippe er også blant objektene.
Men fremfor alt er det vesker fra motehusene Chanel, Hermès og Louis Vuitton som skal klubbes. Det
er 60 eksklusive modeller i alle regnbuens farger og i
skinn av struts, slange, øgle, firfisle, alligator, kalv, antilope og geit.
Graden av slitasje og sjeldenhet gjenspeiler seg i prisvurderingen. Mange ser på disse eksklusive veskene som
et samlerobjekt eller en investering så annenhåndsverdien
kan være høy.

Her vil vi finne eksklusive fyllepenner fra
Montblanc og Cartier. Og lekre smykker fra Bulgari,

Vesker fra Hermès vil bli viktig under auksjonen. Den første prototypen på Kelly-bagen ble laget i 1892
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og kom i produksjon i 1977 – men det var da Prinsesse
Grace Kelly bar den at den ble virkelig populær.
Birkin-vesken har navnet etter artisten Jane Birkin og
ble designet i 1984.
I dag produseres det bare rundt 3.000 vesker i året på
grunn av begrenset tilgang på skinn. Det går for eksempel
med 3 til 4 krokodiller til én veske. Hermès har derfor
startet egen krokodillefarm.

Det har brakt dyrevernsaktivister
på banen. Jane Birkin har selv også reagert og bedt Hermès forandre navn på vesken.
Vesker fra Hermès regnes som symbolet på det mest
eksklusive – og har hatt opptil tre års ventetid. De ikoniske veskene Birkin og Kelly er favoritter i mote- og
kjendismiljøet. Victoria Beckham skal ha over hundre
Birkin-vesker i forskjellige farger laget i det mest eksklusive strutse- og krokodilleskinn.

En veske
til begjær
Eksklusive vesker signaliserer
sosial status, stil og penger. Og de
som ikke har den tykkeste lommeboken har nå likevel sjansen til
å skaffe seg en Kelly-veske. Det
er forskjellige modeller, farger og
typer skinn og prisantydningen
er fra 18.000 til 350.000 kroner.
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Ut på tur
Louis Vuitton lager både vesker og kofferter på
bestilling, skreddersydd for kundens behov - som
for eksempel denne lille kofferten. Det er en vintagekoffert, signert Louis Vuitton og innredet av Bernardini Luxury med humidor og sigareske. Innredningen
er i mahogny med plass til hundre sigarer og med
hygrometer og luftfukter. Kofferten har initialene
R.M.L. etter første eier. Eksperten hos Christie`s
antyder en pris på 60.000 til 85.000 kroner.

«Maleskrin»
En vintage Louis Vuitton-koffert er innredet som et glamorøst sminkebord av
Bernardini Luxury i fuksiafarget alcantara. I tillegg til profesjonell make-upbelysning er det innebygget Bluetooth
høyttalere. Det er kanskje ikke så mange
liebhabere på denne spesielle kofferten,
men det antydes likevel at den vil gå for
68.000 til 100.000 kroner.

Pakket og klar
Vintage Louis Vuitton-koffert fra 1950-tallet innredet av
Bernardini Luxury. Den elegante innredningen består av
et todelt sigarrom med humidor og glasshyller for karafler og glass. Denne utrustningen er kanskje for spesielt
interesserte, men hos Christie’s regner man med at den
blir klubbet på mellom 214.000 og 380.000 kroner.
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