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Signerte konsertpro-
gram, plakater, noteblad, pla-
teomslag, håndskrevne post-

kort, dikt, «gullplater», signerte

fotos pluss mange personlige gjen-
stander som har tilhørt kjente ar-
tister i underholdningsbransjen,
skal under hammeren. Det dyreste
objektet av de nær 200 oppropene
er et ark med Paul McCartneys
håndskrift fra 1968 med teksten til
«Maxwell`s Silver Hammer». Det
har en vurdering på nær 2 millio-
ner kroner. Gjenstandenes proveni-
ens og ekthet er dokumentert.

Pop og rock-entusiaster har muligheten til å skaffe
seg noen godbiter når Christie`s i New York 

holder «Entertainment Memorabilia» 
auksjon tirsdag til uken.

TIL DYLAND-ENTUSIASTEN: En Hohner Marine Band harmonika
Bob Dylan brukte under flere konserter i 1972 – antas å gå for vel
20.000 kroner. I tillegg følger to fargefotos hvor Dylan spiller på
munnspillet. Suze Rotolos var Bob Dylans kjæreste, og 25 av opp-
ropene er fra hennes private Dylan-samling, bl.a. to gitarer, priva-
te bilder, postkort og signerte album.

TIL MOR: En blondebluse Madonna brukte i 1985 da hun
spilte Susan i filmen «Desperately Seeking Susan». Her må
antagelig kjøper ut med 40.000 – 50.000 kroner.

TIL DEN JAZZFRELSTE: En Martin Com-
mittee Modell trumpet fra 1957 med
koffert. Ifølge dokumentasjonen ga Mi-
les Davis denne trumpeten til Ray Robin-
son, bokselegenden Sugar Ray Robinsons
sønn i 1966. Ekspertene har gitt denne
en anslått pris på 100.000 – 150.000 kro-
ner. Miles Davis kunne mer enn å spille –
2 tegninger og en skisseblokk med 25
tegninger signert Miles Davis skal også
under hammeren til uken.

TIL DEN NOSTALGISKE: Den som er villig til å gi 20.000 – 30.000
kroner for en bærbar reisegrammofon fra 1964 med bilde av The
Beatles i lokket, vil kanskje bli den nye eier.

PÅ REISEFOT: Et begrenset antall på 300 ble laget av
denne bagen i 1970 for å inneholde en serie litografis-
ke trykk i forbindelse med John Lennon og Yoko`s bryl-
lup. Den er nå kanskje til salgs for 5.000 – 7.000 kroner.
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TIL KUNSTELSKEREN: For 4.000 – 5.00 kroner kan
man kanskje bli eier av en reklameplakat for 
Fiorucci signert Andy Warhol fra 1979. Med plakaten
følger to bilder av Warhol idet han signerer.
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TIL JULEBORDET: Jimi Hen-
drix er også godt representert
på denne auksjonen med 9
objekter. Denne lærvesten
brukte han ved flere konser-
ter i 1967 og -68. Tiger Taylor i
bandet Eire Apparent som
turnerte med Jimi Hendrix
fikk den av ham i 1969. Den
nye eier må antagelig ut med
ca. 100.000 kroner.

TIL PODEN: En Fender Stratocaster
gitar som Jimi Hendrix hadde fra
1969/-70. En lignende av Hendrix gi-
tarer ble solgt på en auksjon i 1990
for 1.250.000,-. Den tilhører nå Ex-
perience Music Project Museum i Se-
attle. Denne gitaren er i original
stand, nåværende eier kjøpte den
før Jimi Hendrixs død og har ikke
brukt den, men lånt den til Rock
And Roll Hall Of Fame i Cleveland
hvor den har vært utstilt fra 1996 –
2006. Eksperter 
mener denne 
vil klubbes på
500.000 –
750.000 kroner.

FRANKI-BOY UNDER TREET: Signert trykk
med tittel: ”Frank Sinatra in Hollywood,
1944” Vurdering: 20.000 – 30.000 kroner.

SINATRA: En plate fra 
Columbia Records 1940-tallet
hvor Frank Sinatra synger 
”Stormy Weather/Old Man 
River”. Den er signert og vil mu-
ligens klubbes på 4.000 – 5.000.

TIL ZAPPA-ENTUSIASTEN: Et abstrakt oljemaleri (ca.
20 x 15 cm) signert Frank Zappa `61 viser en ny side av
denne artisten. Vurderingen er på vel 40.000 kroner.

PÅ JULETREET: Et sjel-
dent par Beatles-figurer i
blåst glass med håndmalt
dekort og glitter fra 1960-
tallet formet som jule-
pynt, vil kanskje gå for
2.500 – 3.800 kroner. Be-
atles-fans vil finne mange
gjenstander på denne
auksjonen, det dyreste
objektet er et ark med
Paul McCartneys hånd-
skrift med teksten til
”Maxwell`s Silver Ham-
mer” hvor vurderingen er
rundt 2 millioner.

TIL MINSTEMANN: Matboks i blikk og
termos laget ved Thermos i 1968 deko-
rert med motiv fra filmen ”Yellow Sub-
marine” – vil antagelig gå for 2.000 –
3.000 kroner.
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