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Vintage Accessoarer

Hej Hélène, vilka är de stora internationella 
varumärkena som ”alltid” säljer?  
– Om vi tittar på sidenscarvesen är Hermès klassiska 
fyrkantiga scarves alltid eftertraktade. Beroende på 
design, färg och skick säljs de oftast mellan 2 000 
och 2 900 kronor hos oss. De klassiska motiven som 
Grand Apparat och Les Cléfs är storsäljare. Klassiska 
färger som rött, blått, svart, brunt och vitt går 
snabbast men under våren söker många efter ljusare 
och klarare färger samtidigt som hösten inbjuder till 
mustiga gröna och rostfärgade toner. Givetvis finns 
det fler varumärken än Hermès som säljer bra. Guccis 
klassiska blomsterscarves är efterfrågade, precis som 
många av Chanels färgglada tjocka sidenscarves. 
Däremot ger sällan Prada, Mulberry och Missoni 
några större summor tillbaka. Inte heller Burberry, 
om det inte är deras klassiska rutmönster. 
Och hur ser det ut bland väskorna? 
– Med väskor är det lite bredare. Klassiska 
Hermès-modeller som Birkin och Kelly kan ge 
mer än inköpspriset vid en försäljning på andra- 
handsmarknaden eftersom efterfrågan är betydligt 
större än utbudet. Samma sak gäller för Chanels 
klassiska flapbags med guld- eller silverkedja. De 
väskor som har några år på nacken ger bra pengar i 

retur och skulle du ha köpt en nyligen får du i princip 
pengarna tillbaka. Här ser man också efterfrågan 
öka beroende på vilket skinn väskan är i, caviar är 
slitstarkt och tål mer än exempelvis de väskor som är i 
lamm- och kalvskinn.  
Finns det några andra, mer ”prisvärda” varumärken? 
– Ett annat eftertraktat varumärke som är betydligt 
mer resonabelt rent prismässigt är Mulberry. Deras 
klassiker Scotch Grain och ikonen Bayswater säljer 
som smör i solsken. En Bayswater i gott skick går för 
4 500 till 6 000 kronor på andrahandsmarknaden. 
Detta gäller även för Louis Vuitton, framför allt de 
väskor som är i Monogram Canvas. Ett problem med 
just Louis Vuitton-väskorna är dock att det finns 
många kopior, så det gäller att känna sin designer och 
kanske framför allt sina leverantörer. 
Och slutligen, vilka är de mest eftertraktade 
dyrgriparna just nu? 
– Dagens hett eftertraktade väskor kommer från 
Balenciaga, Bottega Veneta, Céline, Valentino och Saint 
Lauren. De har bra andrahandsvärde men det är de 
senaste väskorna som betalar bäst. Sammanfattningsvis 
så är storsäljarna, det vill säga de som går fort att sälja 
och ger bra med pengar, följande: Hermès, Chanel, 
Céline, Louis Vuitton och Mulberry. 

Vintage är det nya svarta och ligger helt rätt i tiden. Så här i rådande 
modetider passade vi därför på att ställa några frågor till vintagesajten  

Still in Fashions grundare, Hélène Hernmarck Olsson. 
Av Johan Möller
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