Stjärnglans på auktion

Kändisar lockar fram
de högsta buden
Historien bakom ett föremål blir allt viktigare på auktionerna. Om den tidigare ägaren är
en känd person kan priserna bli skyhöga. De största skådespelarna, politikerna, idrottarna
och kungligheterna har en dragningskraft som kan få budgivarna att släppa alla tyglar.
A&A:s Carl -Henric Malmgren reder ut varför kändisar utgör en så stark lockelse.
Av CARL-HENRIC MALMGREN Foto RESPEKTIVE AUKTIONSHUS, IBL

T

änk att få äga ett föremål som Elizabeth Taylor levt med. Tänk att
bära ett av hennes smycken. Eller
tänk att använda den möbel som
Barbara Cartland låg i när hon dikterade
någon av sina mer än sjuhundra böcker.
Föremål med proveniens har alltid lockat.
Men från att det tidigare var kunglig proveniens som lockade mest plockar den
renodlade kändisauktionen nu marknadsandelar. Vem bryr sig om en obskyr
kunglighets stol när man kan äga
Michael Jacksons jacka från musikvideon Thriller?

Proveniens är däremot inte allt. Det
finns en fördel för auktionshusen i att ta
ett samlat grepp om ett kändisskap. Att
sälja många föremål efter samma person
vid ett och samma tillfälle ger generellt
större genomslag än om det förekommer
en handfull föremål från en kändis på en
vanlig kvalitets- eller vintageauktion.
– Föremål som synts på film, i en tvserie eller som burits i kända tidningsreportage tenderar att nå högre priser. Den
typen av föremål tenderar också att öka
mer i värde över tid, till skillnad från föremål som sålts som enstaka objekt
vid en ”vanlig” auktion säger Darren Julien vid Julien’s Auctions i
Kalifornien.
Julien’s Auctions har sitt huvudsäte
i Culver City. De har ett showroom i Beverly Hills som används till stora visningar. Där bygger auktionshuset

ofta upp kompletta interiörer med stolar,
bord, välfyllda bokhyllor, sängar och armaturer. Precis som det såg ut hemma hos
Cher, Patrick Swayze, Michael Jackson
eller Guns N’ Roses gitarrist Slash.
BYGGER UPP EN SCENOGRAFI
I Sverige är renodlade kändisauktioner inte
särskilt vanligt. Undantag finns, som auktionen efter Ingmar Bergman som hölls av
Bukowskis 2009 då föremål för 18 miljoner kronor klubbades, eller Crafoords
auktion efter Birgit Nilsson 2007. Hovsångerskans hem delades upp på två auktioner, till skillnad från filmlegendens hem
som såldes vid ett enda tillfälle.
Att bygga en scenografi runt de stora
kändisauktionerna blir allt mer viktigt.
Darren Julien i USA berättar hur Julien’s
Auctions tänker kring skapandet av auktionsupplevelsen och hur de resonerar

Skor för en kvarts miljon? Kanske en absurd tanke,
men har de burits av Zlatan Ibrahimović är det inte
omöjligt. Han bar skorna under en match mellan
Sverige och England 2012. I slutminuten gjorde
Zlatan det världsberömda bicykleta-målet, som
senare kom att förevigas på frimärke. Allt detta
hjälpte budgivningen upp till 230 000 kronor
hos Stockholms Auktionsverk.
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NÄR ELIZABETH
TAYLORS kvarlåten-

skap såldes av
Christie’s 2011 slogs
världsrekord efter
världsrekord.
Totalt drog
auktionen in 156,8 miljoner
dollar under fem dagars intensiv
budgivning. Det fanns inget stopp
på köparna. Men kvalitén på
många föremål, framförallt
smyckena, var också av
världsklass. Främst tronade La
Peregrina, en pärla motsvarande
50 karat som hittats i Panamabukten på 1500-talet och som tidigare
ingått i de spanska kronjuvelerna.
Elizabeth Taylors fick smycket i
present av sin dåvarande make
Richard Burton. Han hade köpt pärlan
på auktion 1969 för 37 000 dollar. Nu
klubbades det ikoniska pärlsmycket
för 11,8 miljoner dollar och slog
därmed två världsrekord samtidigt:
både som dyraste historiska pärla och
som det dyraste pärlsmycket någonsin.
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Sigvard Bernadotte designade denna
cigarettask, The Kronborg Castle Box, för danska
Georg Jensen. Den gavs till skådespelerskan
Vivien Leigh efter att engelska teaterkompaniet The Old Vic gästspelat med Hamlet på
Kronborgs Slott 1937, som tack för hennes
rollprestation som Ofelia. 2017 såldes asken av
Sotheby’s för närmast tiodubbla utropet då
budgivningen avslutades först vid 5 000.

kring de tryckta katalogerna, som han
anser vara ett oerhört viktigt redskap i
marknadsföringen.
– Vi har sett att kändisauktionerna har
ett ännu större behov av de tryckta katalogerna. De är viktiga för fans som inte har
råd att köpa något föremål från den faktiska auktionen, katalogerna blir ofta
samlarobjekt i sig, liksom att katalogen
hjälper till att bekräfta proveniensen på
föremålen vid framtida försäljning och
eventuell värdeökning.
Hur skapar ni den eftertraktade air
som omger ett kändisskap?
– Vi har en anställd designer
som bygger upp utställning-

arna inför varje ny auktionsvisning. Wowfaktorn är väldigt viktig. Inför auktionen
med föremål från sångerskan Cher byggde
vi bokstavligen talat upp hennes hus invändigt då vi hade all inredning och memorabilia från hennes hem i Malibu.
På auktionshuset Sotheby’s i London
har man en liknande inställning.
– Att fånga atmosfären i ett hus eller en
samling är väldigt viktigt, säger David
Macdonald som är chef för Single Owner
Sales på Sotheby’s.
Han berättar att de använde jasmindoft i visningssalarna under en auktion
efter skådespelerskan Vivien Leigh 2017.
– Hon älskade den doften och vi använde
musik från 1940och 1950-talen.
Greta Garbo är en av de mest kända
Ibland kan det
svenskarna internationellt.
bli ännu mer utmanande. Och mer spännande. David Macdonald minns försäljningen
efter multimiljonären
Gunther Sachs som hölls 2012.
– Inför auktionen försökte
vi återskapa hans legendariska
lägenhet på Palace Hotel i
Sankt Moritz vilket innebar att
vi var tvugna att klä in våra galleriväggar med svart PVC-plast!
Just Sachs-auktionen hade
också ett bra exempel på när ett
föremål efter en kändis blir extra symboliskt för just honom
eller henne, och därmed påverkar prisbilden.
På min fråga om vissa
kändisföremål säljer

lättare än andra, om vissa ting kan nå prisnivåer som andra föremål inte skulle klara,
tar David Macdonald som exempel ett
Andy Warhol-porträtt föreställande Brigitte Bardot som såldes vid auktionen
2012. Bardot hade varit Gunther Sachs
stora kärlek, och bilder på det förälskade
jet set-paret spreds i världspressen under
1960-talet. Därmed genererade Warhols
porträtt ännu mer uppmärksamhet än om
det hade varit ett av Warhols standardverk
med, säg, en soppburk. Personlig koppling
till den kända personens offentliga liv är
viktigare än enbart proveniens.
– Jag tror att föremålen måste spegla
sina tidigare ägare, säger David Macdonald.
PRISERNA VARIERAR STORT
Prisbild och föremålens prisutveckling är
en fråga som är omöjlig att undvika i kändisauktionernas värld. Även om alla auktionshusrepresentanter försöker tona ned
fokus på pris och pengar, är det likväl en
avgörande faktor i deras marknadsföring.
David Macdonald på Sotheby’s tycker
ändå att det är svårt att uttala sig om prisbildens beständighet då det varierar så
oerhört från föremål till föremål.
– Vissa saker säljer för mindre pengar
andra gången de säljs, andra för samma
summa och vissa för mer. Det kan bero på
när ett föremål såldes första gången, hur
nyss den försäljningen var, hur den första
ägaren till föremålet upplevs långt efter ett
första auktionstillfälle.
Han håller också med om att kontexten i vilken föremålen säljs en andra,
tredje eller kanske fjärde gång också kan
vara viktig.

En av de fåtöljer som såldes efter Greta Garbo
i New York 1990. Auktionen innehöll flera
fåtöljer av samma sort, så kallade Fauteuil
à la Reine. En typ av fransk fåtölj i Louis XV
från 1700-talets mitt. 15 400 dollar eller ungefär
dubbelt upp mot utropet fick köparen, som var
varuhuset PUB i Stockholm, betala.
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Vivien Leigh blev en ikon i och
med sin filmroll som Scarlett
O’Hara i Borta med vinden. Att
bygga upp en auktionsvisning
kring kvarlåtenskapen efter en
känd person är en komplex
uppgift, och Sotheby’s lät
doftsätta sin visning med
jasmin, en av skådespelerskans
favoritdofter

”Att fånga atmosfären i en
samling är väldigt viktigt”
Vivien Leighs personliga manus till Borta med Vinden.
Alla medlemmar av filmteamet fick var sin specialutgåva i julklapp. Totalt gjordes 53 kopior, och detta
exemplar klubbades för 58 750 pund på Sotheby’s.
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Winston Churchill med
sitt klassiska segertecken.

Är Winston Churchill världens
mest kände cigarrökare? Detta
cigarrfodral tillverkades av Cartier
i London på beställning av honom
själv 1934. Utfört i krokodilskinn och
med mässingsdetaljer var det ett älskat
röktillbehör av slitaget att döma. Med
en orökt cigarr i behåll klubbades det för
30 000 pund hos Christie’s.

Det anspråkslösa cigarrskrinet som tillhört Winston Churchill ser
inte mycket ut för världen, men ska vara tillverkat av snickarna i Cabinet War Room under brinnande krig. Kanske tuggade han på en
cigarr plockad ur just denna låda? Skrinet klubbades hos Christie’s för
10 625 pund.
Portföljen som tillhört
Winston Churchill under
hans tid som kolonialminister på 1920-talet såldes
2014 vid en auktion efter
hans dotter Mary Soames
av Sotheby’s i London.
Slutpriset blev ändå
158 500 dollar.
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Cigarettetuiet i form av
ett postpaket i silver gavs av
Humphrey Bogart till hustrun
Mayo julen 1938. Kul detalj
är adresseringen till ”Mayo
Bogart, Hollywood, Cal.” Inuti
har Humphrey Bogart låtit
gravera ”and I love you/Bogie”.
Utropspriset hos Christies
dubblerades nästan när
klubban föll vid 8 750 pund.

10 KÄNDISAR
I TOPP

Marilyn Monroe

Hur stolta vi än är över Greta Garbo,
så är Marilyn Monroe större
Historien om Greta Garbos Fauteuil à la
Reine är ett exempel på att kändisauktionernas stratosfäriska priser inte alltid är
bestående. En av de mest omtalade kändisauktionerna är just den efter Greta Garbo
som hölls av Sotheby´s i New York 1990.
Den ensamma fåtöljen med lottnummer 165 hade utropspriset 7 000–9 000
dolar. Precis som för alla andra nummer
denna novemberkväll rusade budgivningen. Klubban föll först vid 15 400 dollar.
Köpare var varuhuset PUB vid Hötorget i
Stockholm, där Greta Garbo hade jobbat
som expedit i början av 1920-talet.
KÖPAREN VÄGRADE ATT BETALA
Fåtöljen stod utställd på PUB i det så kal�lade ”Garborummet” under många år.
Men 2012 var det dags att sälja klenoden
igen. Uppdraget gick till Stockholms Auktionsverk. Utropet sattes till 60 000–
80 000 kronor, och fåtöljen klubbades för
60 000 kronor. Men något hände.
– Köparen vägrade betala, och köpet
gick åter trots att det inte finns någon ångerrätt på kvalitetsauktionerna” berättar
Markus Anderzon, specialist på antika
möbler och konsthantverk vid Stockholms
Auktionsverk och en av dem som var inblandad i försäljningen av möbeln.
Säljaren valde då att lägga ut fåtöljen
till försäljning på Tradera. Med ett lågt
reservationspris på 15 000 kronor budades
det friskt, och slutpriset blev 40 000 kronor efter att omkring 50 bud registrerats.

Slutsatsen? Ett pris för ett föremål som
detta, med proveniens från någon så stor
som ”Den Gudomliga” Greta Garbo, är
inte nödvändigtvis skrivet i sten för all
framtid. Utan kändisauktionens hype och
makt med marknadsföring och masseffekt
av ett stort antal föremål från en känd
person kan det vara svårt att nå upp till
samma prisnivå igen.
Men det finns bevis för motsatsen. Den
klänning som bars av Marilyn Monroe när
hon sjöng Happy Birthday Mr. President
för John F. Kennedy 1962 såldes för världsrekordpriset 1,3 miljoner dollar av
Christie’s 1999.
Drygt femton år senare såldes samma
klänning av Julien’s Auctions i Hollywood.
Då noterades ännu ett världsrekord. Slutpriset blev 4,81 miljoner dollar 2016. Så
kanske är det ändå inte så självklart, det
där med prisutveckling och prisbild. Omständigheter, men framför allt kändisens
fortsatta status, är viktiga komponenter.
BRED BAS AV FANS
Hur stolta vi än är över Greta Garbo i
Sverige, så är Marilyn Monroe större. Kanske en av de största. Darren Julien påpekar
att när det gäller kändisskapets makt så är
det de föremål som ägts av en känd person
med en bred bas av fans i alla åldrar och
alla samhällsskikt över hela världen som
är de mest eftertraktade.
– Den sortens kändisar tenderar att
vara ”samlarobjekt och föremålen mer

Jackie Kennedy Onassis

Elvis Presley
Coco Chanel
Winston Churchill
Michael Jackson
Madonna
Elton John
The Beatles
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eftertraktade när det inte bara handlar om
en målgrupp som potentiella köpare, säger
Darren Julien.
Men varför rusar budgivningen iväg så
ofta? Kan inte auktionshusen förutspå att
det kommer bli en stor efterfrågan på dessa
unika föremål? Jo, självklart. Men att prissätta ett relativt ”vanligt” föremål med en
sagolik proveniens är närmast omöjligt.
De flesta väljer därför att värdera ett
föremål, oavsett vem det tillhört, efter tidigare marknadsnoteringar, men med ett
mindre påslag för kändisens status.
SVÅRT ATT BERÄKNA VÄRDET
Adrian Hume-Sayer, chef över avdelningen
Private Collections vid Christie’s i London,
formulerar sig så här.
– Det faktiska värdet av ett föremål är
alltid utgångspunkten, värdet som proveniensen tillför är mycket svårare att beräkna då det inte är mätbart. Då det förvisso oftast är möjligt att räkna ut att det
blir en prisskillnad för ett föremål med
proveniens är det sällan möjligt att räkna
ut vad den prisskillnaden kommer att bli.
Som vi såg vid auktionen efter Rockefeller
vid Christie’s New York nyligen kan proveniensen göra en enorm skillnad för priset
på ett viktigt konstföremål, även om det
64

finns väletablerade prisreferenser sedan
tidigare för föremålets egentliga värde.
Allt handlar dock inte om amerikanska
A-kändisar. I länder i Europa är det även
andra storheter som gör sig gällande.
Här tenderar kungligheter, adliga personer och politiker fortfarande vara centrala. Kanske för att vi saknar den typen
av absoluta topp-kändisar. Det bästa är
om en person prickar in flera punkter på
listan samtidigt. Som Winston Churchill.
Eller grevinnan Raine Spencer som var
dotter till författarinnan Barbara Cartland.
Hon var gift med en handfull europeiska
adelsmän vid olika tidpunkter i sitt liv.
Det mest kända äktenskapet var det
fjärde som ingicks 1976 med John Spencer.
I och med detta blev hon styvmor till
den unga lady Diana Spencer, sedermera gift med Prins Charles.
Lyckas man som Raine, grevinnan Spencer pricka in
flera saker som kungliga släktband, högadlighet, socialite och arvtagare till en stor
kulturpersonlighet blir man omåttligt intressant. Åtminstone i hemlandet.
I juli 2017 klubbades stora delar av
hennes hem på Christie’s King Street i London. I visningslokalerna i Mayfair var de
vackra interiörerna uppbyggda. Till och

Kataloger efter hertigparet av Windsor,
Jackie Onassis och Greta Garbo är i dag
eftertraktade på andrahandsmarknaden.
De tryckta katalogerna är viktiga som minnen
för visningsbesökare och som referensverk
i branschen. De blir samlarföremål för initierade
konnässörer och inbitna fans. Katalogerna
till Christie’s auktion efter David och Peggy
Rockefeller 2018 sålde snabbt slut trots ett
samlat pris om nästa fyratusen kronor för
alla sex volymerna

Michael Jacksons jacka
från musikvideon till låten
Thriller 1984, en av
pophistoriens största
succéer någonsin. Jackan
såldes vid Julien’s Auctions
för 1, 8 miljoner dollar.
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Foto OVE JONSSON/SYDSVENSKAN/IBL BILDBYRÅ

Operastjärnans samling. 2007 klubbades föremål från sångerskan Birgit Nilssons hem. Crafoord
Auktioner i Lund sålde 220 lotter för totalt 347 000 kr, pengar som gick till att bygga upp museet
över hovsångerskan i hennes hem i Västra Karup, Skåne. Birgit Nilsson var en ofta sedd gäst på
auktionshus runt om i Europa, och spenderade mycket tid och pengar på antikviteter.

Kändisens personlighet är det viktigaste
med klädkammaren. Där kunde man
känna på klänningstygerna och klappa på
de dyrbara handväskorna.
Man såg det hon hade sett när hon
hade klätts för fest och gala. Samma spegel
som grevinnan Spencer granskat sig i
kunde man nu själv ropa in. Samma konst
som hon hade tittat på när hon klädde om
kunde bli din. Magin hängde i rummet.
Försäljningen gick strålande. De 312
lotterna drog in drygt 20 miljoner kronor.
Den auktion efter kungligheter som de
senaste decennierna har dragit mest uppmärksamhet till sig är den efter hertigen
och hertiginnan av Windsor, den abdikerade kung Edward VIII och hans amerikanska hustru Wallis Simpson.
1998 kunde Sotheby’s i New York visa
upp och ropa ut omkring 40 000 föremål
från hertigparets privata bostad i Paris.
Auktionsvisningen var en succé. Själva
försäljningen likaså. Det skrivbord som
hade använts av Edward VIII när han skrev
under abdikeringsdokumenten 1936 såldes för 415 000 pund. Till och med en då
drygt sextioårig tårtbit från hertigparets
bröllop såldes för 26 000 pund.
De astronomiska summor som inbringas vid kändisauktioner går ofta till
välgörenhet.
– Vissa kändisar säljer sina tillhörigheter för att samla in pengar till fantastiska
välgörenhetsändamål. Elton John har till
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exempel haft två
stora välgörenhetsauktioner,
säger David
Macdonald på
Sotheby’s.
Adrian Hayes-Hume på
Christie’s menar
att det alltid är kändisens personlighet
som de sätter i
centrum.
Förändras statusen för
kändisar över tid? Tror du att någon
i framtiden vill betala extra för ett föremål som tillhört Arnold Schwarzenegger?
– Det är tiotusenkronorsfrågan. Tyvärr
kan ingen av oss förutsäga framtiden! Vad
som var fascinerande med auktionen efter
Audrey Hepburn var att väldigt många i
hennes växande skara av fans inte bara var
födda efter att hon gjorde sina sista viktiga
filmer på 1960-talet, det var även många
som var födda efter hennes död för tjugofem år sedan. Något som säkert hade förvånat henne.
Om du får gissa, vilka av dagens kändisskap blir framtidens toppnamn?
– Jag tror det vore okänsligt att svara
på den frågan. Framgång och kändisskap är
förrädiskt, jag tror tiden får vara den bästa
domaren, säger Adrian Hayes-Hume. ●

Om det är världens mest kända parti
schack låter vi vara osagt, när Döden
och Antonius Block möts i Ingmar
Bergmans film Det Sjunde Inseglet från
1957. Originalpjäserna från filmen, där
den vita kungen saknas, betingade ett
slutpris på en miljon svenska kronor
plus avgifter när Bukowskis höll den
stora specialauktionen efter regissören
Ingmar Bergman 2009.
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