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Auktionsrace på Beatles berömda hårlockar - Ropades in för 97.000 kronor 
 
Att sextiotalets Beatlemania inte avtar med åren bevisades i går, när ett veritabelt race 
på Paul McCartneys lockar avslutade Catawikis Beatlesauktion. Den lycklige vinnaren lade 
ner över 26.000 kronor för det åtråvärda håret. Totalt sett gick de långhåriga gossarnas 
hårlockar tillsammans för nästan 100.000 kronor, vilket var fyra gånger mer än 
förväntat. 
 
Världsmarknad 
Intresset är stort över hela världen. Håret, som klipptes av inför kamerorna under 
inspelningen av in Beatles-filmen "A Hard Day's Night", har nu hamnat i olika 
världsdelar: McCartneys lock till Australien, George Harrisons och Ringo Starrs dito till 
Frankrike och John Lennons till Österrike. Lennons lock fyndades för övrigt strax under 
12.000 kronor. 
 

 
 
 
Galet mycket pengar? 
Grundaren av Sveriges äldsta Beatles-förening, Artillio Bergholtz på The Beatles 
Information Center tycker inte det är speciellt konstigt. “Man tycker att man har kommit 
idolerna lite närmare genom att ha en föremål som tillhört idolerna i fråga. Tillgång och 
efterfrågan är styrande” och tillägger att han kanske inte själv skulle prioritera likadant.   
 
Hårlockarnas historia 
Enligt brevet som auktionerades ut samtidigt, samlades håret in av filmens sminkör som 
sålde respektive gav bort det till några fans. Denny Hoekstra, Catawikis Beatlesexpert 
berättar: “Håret klipptes av den 12 december 1964 då de spelade in Beatles-filmen ’A 
Hard Day's Night’. Enligt honom är det mycket populärt med hår från kända människor: 
“Kändishår kommer att öka i värde i framtiden. Det är en mycket bra investering." 
 
Det dyraste håret i världen 
Förra året såldes 4 mm av Napoleons hår på Catawiki för 26.400 kronor, vilket 
förmodligen gör det till det dyraste håret i världen. 
 


