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BAKOM KLUBBAN
PÅ LAURITZ

Tavlan ”Ett barn med en ung
pige” av konstnären Jens Juel.

Mette Rode Sundström driver tillsammans med maken Bengt
Skandinavens ledande auktionshus på nätet, Lauritz.com.
För Rum Hemma öppnar hon upp sitt hem, ett charmerande
stationshus strax utanför Köpenhamn, späckat med både
färg och karaktär, precis som Mette själv.
TEXT SOPHIA FLEMBY BROBERGER
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och kostade 23 000 kronor i månaden. Hästarna var dessutom ”all over the
place”. Men jag skulle ha det här huset, det kände jag bara, det var något med
dess patina, naturen och hästarnas doft.
Med det i åtanke var karriärsförvirringen som bortblåst. Hon skulle inte
studera, hon skulle bo i det här huset och när ridskolans styrelseordförande
Bengt Sundström (ja, den Bengt!), sedermera frågade hur hon skulle ha råd
med hyran, hörde hon sig själv säga ”jag ska bli vice vd på ett större bolag,
alternativt vd på ett mindre”. Med de orden var banan utstakad.
Två veckor senare ringde Bengt tillbaka. Han hade lyssnat på vad hon
sa och hade nu ett förslag. Faktum är att han erbjöd henne tjänsten som
vice vd på inte mindre än hans eget nystartade företag Lauritz. Bengt hade
en vision om att förändra auktionsvärlden, där auktioner inte bara skulle
vara till för en traditionell och trendkänslig elit. Han hade sett Mettes
ambition, målmedvetenhet och passion för det hon trodde på och förstod att hon skulle bli en tillgång. Mette var egentligen intresserad av ett
större företag att ta sig an men hon gick igång på Bengts stora visioner
och antog utmaningen. Resten är historia. I dag är Lauritz Skandinaviens
ledande auktionshus på nätet med en omsättning på över 860 miljoner
kronor och med 260 anställda. Och minst ett äkta par. Några år efter att
Lauritz startade och företaget började hitta rätt, hittade även Mette och
Bengt varandra. I dag är de gifta.
Huset då? Jodå, det släppte hon aldrig. Mette kunde, det nya karriärsvalet

Vänster: Vitt, högblankt kök från Ikea, det enda i huset som familjen låtit totalrenovera. Handtag
i form av läderemmar som stilrent pryder de avskalde luckorna. Verner Panton-lampor i oranget.
Nedan: Matsalen, bordet är från den danske formgivaren Ole Wanscher, PH-lampor från Poul
Heningsen samt verk på väggen från Olaf Rude. Höger: Matta formgiven av Diane Von Furstenberg.

I

ett charmigt stationshus på landet, i nyklassisk stil från 1865, med
en boyta på 250 kvm och med en takhöjd på fyra meter bor Mette
Rode Sundtsröm tillsammans med sin man Bengt och deras två
gemensamma barn. Här avlöser designklassiker och udda rariteter varandra i en lekfull och spekatkulär mix, konstigt vore det
annars – paret är nämligen namnen bakom den poulära auktionsajten Lauritz.com.
Historien om både paret och auktionssajten började för 13 år sedan och
faktum är båda framgångshistorierna är det gamla stationshuset att tacka.
Mettes liv hade nämligen innan präglats av stor sorg och saknad. Hon
hade tillsammans med sin dåvarande man Jan Rode ett par år tidigare
bestämt sig för att säga upp sig ifrån sina arbeten för att bege sig ut och
resa. Men, mellan avsked och packning, tog livet en vändning. Jan insjuknade i cancer och gick bort en kort tid därefter. De efterföljande månaderna tog sorgen och vanmakten över den, helt över Mettes liv. Det var
inte förrän hon en dag plötsligt snubblade över en bostadsannons med
rubriken ”Hus intill ridskola uthyres, lukt och trafik från hästar måste accepteras”, som något hände. En ny lust väcktes och längtan efter kärnan, naturen och djuren kändes tydligt påtaglig. Mette förälskade sig både i huset
och ridskolan inpå knuten. Uppvuxen på landet som typisk hästtjej, kändes det faktum hästarnas andetag hördes genom väggarna på stationshuset bara livsbejakande. Innan huset fanns på kartan hade hon funderat på att
sadla om från sin tidigare chefskarriär, börja studera, kanske skulle hon bli
journalist? Men så dök huset upp. Mette berättar:
– Det var helt unikt, jag blev väldigt förälskad i det, men det var superdyrt
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METTE RODE
SUNDSTRÖM
BOR: Ett stationshus på
250 kvm, i en exklusiv
stadsdel utanför Köpenhamn och många veckor
om året ute på vingården
Chateau Vignelaure
i Provence.
FAMILJ: Maken Bengt och
deras två gemensamma
söner samt hunden Björk.
GÖR: Driver tillsammans
med maken Bengt Sundström Skandinaviens
ledande auktionshus på
nätet, Lauritz.com
Favoritmöbel: Just nu, min
fantastiska Flower Chair,
formgiven av Karin Ahlin
och Maria Westerberg.
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till trots, inte släppa tanken om det gamla stationshuset
från 1865, som så sent som fram till 1920 var var i bruk.
Här, på gränsen mellan stad och landsbyggd, ger sig
havet ständigt till känna och är naturen ständigt närvarande. I både väggar och stuckatur andas husets livsöden. Byggnaden är ett gammalt trähus och egentligen
därför inte alls typiskt danskt.
– Jag hade aldrig sett något liknade hus tidigare. Den
gamla panelen och dess finurliga detaljer, tapeten från
20-talet och högt till tak. Trots att det var gammalt var
det levande och det tilltalande mig, för det var unikt
och helt eget.
Huset har inte genomgått några större förändringar,
det mesta är bevarat, frånsett köket som fått ett mer
modernt utseende. I övrigt är stationshuset barockt, slitet men charmigt och fyllt av berättelser. Inredningen
är personlig där de flesta detaljer berättar en historia.
Som lampan, som hänger ovan soffbordet och som har
en central plats både i hemmet och hos familjen. Mettes första man Jan, lät nämligen blåsa den åt henne en
tid innan han gick bort.

OM LAURITZ.COM
• 20 filialer runt om i Danmark, Tyskland, Sverige
och Belgien.
• Omsättning på 867 miljoner kronor 2013, och
över 300  000 sålda varor
under året.
• 120  000 besökare per
dag på hemsidan och
i appen.
• 2 500 nya användare per
vecka
• Tillväxtmålet är att etablera Lauritz.com filialer
i samtliga länder där
IKEA finns.

Ovan: På väggen ovan soffan har den danske konstnären
Eske Katz fått pryda väggen med sitt färgrika och livliga
utryck. Den munblåsta lampan ovanför bordet är en gåva
Mettes förra man Jan, som hon fick en tid innan han gick bort.
Höger: Vinröd soffa från franska
Dordoni. Konstverk av Lars Thygesen
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Vänster: Byrån där Mette förvarar sin väsksamling. Byrån är italiensk och barockinspirerad men
gjord på 50-talet. Ovan byrån hänger två tavlor från den danske konstnäen Richard Mortensen.
Nedan: Mette med maken Bengt. Höger: Tavla av konstnären Tal Rosenzweig. Den gröna
mattan, Climbing leopard som pryder golvet är designad av Diane Von Furstenberg och inköpt på
The Rug Company. Tapeten som omger väggarna har familjen låtit bevara och är från 1920-talet.

» Det är viktigt att kunna unna sig friheten att

inte fundera på vad som är modernt eller inte.
Själv beskriver Mette sin stil som maximalistisk och sensuell, där
gränserna suddats ut och där inget kan vara ”för mycket”. Hemmet
är fyllt av stilbrott och allt som är vackert, som inger en känsla av
karaktär, släpps in hos Mette. Här samsas, nytt, gammalt, skiftande
material, färgskalor, lager på lager i en härligt lekfull dynamik.
Mette har alltid varit inredningsintresserad men i och med
Lauritz fördjupades intresset ytterligare. Både Bengt och hon
själv är ständigt på jakt efter inredning med personlighet och
själ. Som sig bör är de båda slipade auktionsrävar och trots att de
har olika metoder har det hänt att de budat på samma saker. Här
behövs inga kompromisser, de kompletterar varandra
– Vi köper det vi gillar. Har vi en gång förälskat oss i en
möbel lyckas vi i slutändan slå till på den, säger och skrattar.
Mette går på magkänsla, oftast har hon ingen som helst aning
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om var möbeln ska stå när hon köper den.
– Känner vi att det är rätt, så blir det rätt, då hittar vi till slut en
plats. Det är viktigt att kunna unna sig friheten att inte fundera på
vad som är modernt eller inte, lita på sin intuition, våga släppa loss!
För Mette är det viktigt att hemmet speglar den som bor
där. Det ska vara en levande, trygg och inspirerande plats där
familj och vänner kan mötas och där föremålen ges utrymme
att uttrycka sig fritt. Själv älskar hon att genom sina vänner
upptäcka saker som hon inte tidigare tänkt på i hemmet.
Och i fallet Mette och Bengts hem är det är kanske inte så
svårt, att hitta nya saker att upptäcka alltså. Ett hem där nästan
allt berättar en historia och där det aldrig kompromissas med
varken färg eller form, slutar aldrig fascinera. Det gör å andra
sidan inte Mette heller.
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