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dag er auktionshuset det eneste i Vejle. Det ejes af Lars Fuglsang-Madsen og hans
hustru Charlotte Wied Hansen sammen med hans søster Bolette Fuglsang- Madsen
og svoger Sven Juhl Jørgensen. Han er landbrugsuddannet, og skulle derefter læse
historie på universitetet i Århus samtidig med, at han skulle passe auktionshuset
for sin stedfar, landsretssagfører Børge Nielsen, Vejle. Studierne blev ikke til noget
- auktionshuset var for spændende. Børge Nielsens auktioner havde først til huse på Flegmade,
så Fredericiagade indtil 1985, hvor Pedersholm, en herregård på Søndermarken i Vejle, blev
købt. I 1990 fusionerede Børge Nielsens auktioner og Bruun Rasmussens auktioner, men i
2008 ophørte virksomheden, fordi Bruun blev meget hårdt ramt af finanskrisen. Året efter
åbnede Lars Fuglsang-Madsen et lille auktionshus med fokus specielt på kostbare effekter.
Efter kort tid kom så et tilbud om at åbne Lauritz.com. Lars Fuglsang-Madsen kendte grundlæggeren af Lauritz.com, Bengt Sundström fra Sverige, der tidligere havde arbejdet hos Bruun
Rasmussens auktioner.
I dag er Lauritz.com Nordeuropas største auktionshus. Alle auktioner foregår online, på nettet.
Populært sagt, så bliver de effekter vi tager ind lokalt, solgt globalt. I 2011 solgte vi mere end
300.000 effekter til 150 lande. Vi mærker ikke finanskrisen. Tværtimod har vi købelystne købere,
der også er gode betalere. I 2011 solgte vi eksempelvis 700 af Arne Jacobsens berømte stol,
”ægget”. Mange har mod på at prøve ”second hand” for at spare penge hvis der er tale om
kvalitet og design - som eksempelvis ”ægget”, siger Lars Fuglsang-Madsen.

Solgte 7
”æg”
på auktion i 2011
Lauritz.com er i dag det største auktionshus i Nordeuropa.
Virksomheden har 20 showrooms i Danmark, Sverige, Tyskland
og Belgien - heraf ét i Vejle. Auktionshusets hjemmeside besøges
i gennemsnit af op mod 150.000 dagligt - og i gennemsnit varer
besøget 11 minutter. Hver dag gennemføres op mod 1.500
auktioner i Lauritz.com, der hver uge får ca. 2.000 nye kunder.
Og kontakten ud i verden via hjemmesiden er nu så stor, at kun
verdens to største auktionshuse - Christie’s og Sotheby’s
- er på niveau med Lauritz.com
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Markedet lever hele tiden
og bevæger sig lynhurtigt

Alt er stort set
væk på en uge

Vore auktioner, der gennemføres 365 dage
om året via internettet, afspejler markedet
- både med hensyn til stil og mode samt de
økonomiske forhold. Og markedet følger konjunkturerne. Uanset høj- eller lavkonjunktur, så har vi haft uafbrudt vækst. Auktioner
afspejler hvad folk vil sælge, og hvad de
vil købe. Og det er i dette samspil, priserne
opstår. I øjeblikket oplever vi, at store årgange
fra 40’erne gerne vil sælge fordi de er på vej
til en mindre bolig. Køberne er ofte yngre i små
årgange, hvor bedsteforældres effekter ikke er
så attraktive. Altså falder priserne.
Et eksempel er ”Hepplewhite” spisestuen,
der kostede 20.000 som ny for 20 år siden.
Mange søges nu solgt - men prisen er nede
på 5.000 kr. Modsat med danske moderne
klassikere, hvor priserne er stigende. Det er
klassikere fra 40-50-60’erne, hvor prisen i
dag måske er 10-doblet fordi både danske og
udenlandske købere finder det ”hipt” at eje
en sådan klassiker. Markedet lever hele tiden,
og på grund af internettet bevæger det sig
lynhurtigt i forhold til tidligere. Det stiller
krav om tilpasning. I dag er folk i det hele
taget mere minimalistiske end tidligere, hvor
vi eksempelvis modtog store mængder sølvtøj, porcelæn, duge og sengetøj fra store villaer.
Der er ryddet meget op de sidste 20-30 år fordi
der er opstået et behov for plads til nye ting i
hjemmet, siger Lars Fuglsang-Madsen.
Auktionshuset har mange faste og trofaste
kunder. Han nævner en 91-årig dame som
eksempel. Hun kørte i bil en dag fra hjemmet i Odense til Lauritz.com, humpede ind på
krykker - og spurgte, om auktionshuset kunne
sælge hendes gamle computerbord.

Alle bud på auktionen begynder med 300 kr.
Og vi har en vurderings-bundgrænse på 800 kr.
Det vil sige, at vi ikke tager effekter ind hvis
vurderingen er lavere end 800 kr. Det højeste
bud, vi har haft, var godt 2 mill. kr. for en
italiensk ”old master” tegning. En auktion
varer typisk en uge, hvor budaktiviteten er
størst i begyndelsen, og til sidst. Vi oplever også,
at såkaldte ”In-effekter”, altså efterspurgte
effekter, får mange bud straks de lægges ud til
auktion på internettet. Allerede efter en time
kan der sagtens være afgivet 10 bud. Mange
med særlig interesse opretter en søgeagent
på vor hjemmeside - fx ”Arne Jacobsen”, siger
Lars Fuglsang-Madsen.
Aktivitetsniveauet i auktionshuset på
Dandyvej i Vejle er højt året rundt. De effekter, der står til gennemsyn, er som regel
væk ugen efter, simpelthen fordi auktionerne typisk løber over en uge.
Den aktuelle trend omfatter eksempelvis
effekter af danske design-ikoner som Poul
Henningsen. Juveler - og specielt mærkevarejuveler som Georg Jensen og Cartier. Desuden
armbåndsure til mænd - både vintage ure
og moderne ure. Billedkunst er også trendy,
og i øjeblikket er de større billeder, kaldet
”Wall power” - altså billeder, der på en måde
opsluger hele væggen - meget ”in”.
Designmøbler som fx Finn Juhls armstol med
originalt betræk, fra 1960’erne. Sølv, moderne
eller gammelt, er også trendy, mens mange
ellers smukke spisestel er faldet i pris. Undtagelsen her er musselmalet porcelæn og Flora
Danica, der holder prisen.

Vi mærker ikke
finanskrisen.
Tværtimod har vi
købelystne købere

I 2011 solgte vi mere end
300.000 effekter til 150 lande
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