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Parret bag 
Lauritz.com

VORES SAMLIV ER UNIKT
Mette og Bengt Sundstrøm 
er parret bag Lauritz.com. De 
deler arbejds- og privatliv – og 
passionen for kunst. Det vid-
ner deres hjem om, og det er 
en fornøjelse at gå på opda-
gelse i de private gemakker.

Hjemme hos Mette Rode 
Sundstrøm og Bengt Sund-
strøm er der masser af fantasti-
ske fund, som parret bag Lau-
ritz.com har gjort. ”Fantastiske 
fund” er også titlen på en ny se-
rie på TV 2 Fri. Her følger man 
hverdagen i Nordens største 
onlineauktionshus, hvor man-
ge danskere gerne vil gøre en 

god handel. Hvad bliver solgt, 
og hvilke historier ligger bag 
hvert enkelt fund? Parret kal-
der også Lauritz.com for ”Pas-
sionsfabrikken” – passionen 
for kunsten og formgivning, 
men der skal også leveres varer 
som på en fabrik hver dag. Det 
er tydeligt, at Mette og Bengt 
har næse for kunst og design, 

hvilket indretningen af hjem-
met vidner om. Her er male-
rier, skulpturer og antikviteter 
blandet med det moderne og fi-
nurlige. Huset, som ligger nord 
for København, er oprindeligt 
en gammel stationsbygning. 
Naboen er en rideskole, så det 
er hyggeligt med hestene, der 
går rundt uden for vinduet.  

– Vores stil er ”maksima-
listisk” – alt det modsatte af 
minimalistisk. Vi propper nok 
mere ind i stuerne, end man 
ser i andre hjem. Vi køber med 
hjertet, forelsker os i noget og 
køber det. Jeg kan godt lide 
den fortættede stemning med 
mange ting fra forskellige pe-
rioder, forskellige materia-

Mette og Bengt i stuen, 
hvor det flotte maleri af 
Eske Kath lyser op med 
de fantastiske farver. 
– Den Chesterfield-
inspirerede sofa er af 
den italienske designer 
Rodolfo Dordoni. Jeg kan 
godt lide det svulstige, 
siger Mette.

BØD BEGGE PÅ FLAGENE
Både Mette og Bengt bød på flag-samlin-
gen. – Jeg blev så stolt, da jeg fandt ud af, 
at Bengt også havde budt. Da vi blev kæ-
rester, foretrak han ældre kunst og antik-
viteter, men han har nu også fået blik for 
det mere moderne og ting med karakter, 
fortæller Mette. Det blomstrede tapet 
fra 30’erne har familien beholdt, for det 
 emmer af historie.   

ler og mange farver. Stilbrud 
mellem det gamle og nye. Et 
hjem må godt være et overflø-
dighedshorn af sanseindtryk. 
Man skal have lyst til at gå på 
opdagelse, og det kan jeg sta-
dig i mit eget hjem, fortæller 
Mette og inviterer os indenfor 
til kaffe i spisestuen. Hun er 
46 år og administrerende di-

rektør i Lauritz.com. Med sit 
flotte, røde hår, de røde læber 
og farver i tøjet understreger 
hun tydeligt, at hun ikke un-
derlægger sig maskuline præ-
misser på direktionsgangen.

Bengt, 58 år og opvokset i 
Sverige, er grundlæggeren af 
firmaet og nu bestyrelsesfor-
mand. Han ansatte Mette i 

2001, da hun kom for at starte 
på en frisk på Sjælland efter at 
have boet i Aarhus. Her havde 
Mette i 11 år dannet par med 
Jan Rode, som døde af kræft. 
Efter fire arbejdsår sammen 
blev Mette og Bengt kærester.  

– Bengt er et meget vitalt 
menneske. Han er en modig 
mand, som tør og handler, og 

jeg kan godt lide stærke mænd. 
For at give et eksempel sagde 
han efter flere års samarbejde 
lige pludselig – og midt i en 
jobsituation: ”Jeg er meget for-
elsket i dig, og jeg vil have dig. 
Jeg ser for mig, at vi skal leve 
resten af livet sammen”. Jeg 
blev chokeret og sagde ikke et 
ord. Der havde slet ikke været 
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noget imellem os, og så kom 
den udmelding, som han slut-
tede af med: ”Og sådan bliver 
det – men du må gerne tænke 
over det!”, fortæller Mette med 
et smil. Hun tænkte over ud-
meldingen i et stykke tid, men 
sagde ja til kæresteriet, og i 
2007 blev de gift i Garnisons-
kirken. 

Vi har ikke fjernsyn
Parret har fundet melodien 

både privat og på jobbet, selv 
om ”det slet ikke er ukompli-
ceret at arbejde sammen med 
stærke viljer”, som Mette siger. 

– Det kan være svært at 
have en personalesamtale med 
sin kone, for hvordan kommer 
man med kritikken? Jeg er nok 
meget direkte, men prøver at 
være diplomatisk. Det lykkes 
dog ikke altid. Som arbejds-
kammerat er Mette fantastisk. 
Hun arbejder meget og kan lide 
det. Som kone er hun meget 
forstående. Både hun og jeg ac-
cepterer, at vi har hver vores 
interesser. Jeg kan godt lide at 
gå på jagt, og Mette vil gerne 

shoppe!, siger Bengt, der også 
har sat sig ved spisebordet for 
at give sit besyv med. Dog kun 
for en stund. I løbet af intervie-
wet går han til og fra, for han 
er en energisk mand, der har 
mange jern i ilden, og indimel-
lem skal han lige tjekke noget 
på mobilen eller mailen. Skal 
han rigtig slappe af, går han på 
jagt, rider eller læser. Familien 
ejer ikke et fjernsyn, for det ta-
ger alt for meget af fritiden. 

– Vores samliv er unikt, fordi 
vi deler det meste af livet – må-
ske mere end andre gør. Det er 
inspirerende, at vi har et fælles 
projekt, som vi udvikler sam-
men og har samme interesse 
for det, vi formidler, siger Met-
te og fortsætter:

– Bengt er som arbejdsgiver 
”tough” – meget kontant, kræ-
vende og noget kritisk. Som 
entreprenør er hans drivkraft 
at være visionær og ambitiøs. 
Han er passioneret omkring 
det, han laver både fagligt og 
privat. Han forstår at være 
”på” og slappe af.

Bengt har datteren Patricia 
på 23 år fra et tidligere forhold. 

Vi deler passionen for kunst
Den unikke stol med et flor af stofblomster kan man sagtens 
sidde i. Den står i Mettes arbejdsværelse, og designerne er 
 Karin Ahlin og Maria Westerberg.

SÅ ER DER 
SERVERET
Frokosten, som hushol-
dersken tryller frem, 
står klar i køkkenet 
med vin fra eget slot. 
Den sjove lampe 
formet som en plante 
lyser op. Over køkken-
bordet hænger Verner 
Pantons lampe. Fami-
lien har ikke så mange 
designklassikere, men 
vil hellere købe ting, 
der bliver unikke i den 
sammenhæng, de sæt-
tes i. Det store maleri 
er af Jørgen Nash. 

Bengt er en læsehest og har alle-
rede slugt fire bøger i januar. Her 
er han i gang med Hanne-Vibeke 
Holsts ”Knud, den store”, mens 
Mette byder på Lauritz.com. via sin 
iPad. – Nogle gange byder vi på det 
samme uden at vide det – og byder 
over hinanden, fortæller Mette.

Til kongelig 
barnedåb
Mette var i 

flot Balmain-
kjole, da 

prinsesse Ma-
rie og prins 

Joachims 
datter Athena 
skulle døbes i 
Møgeltønder 

Kirke i maj 
2012. 

KONGELIGE RELATIONER
Mette og Bengt Sundstrøm har ikke blot relationer til alverdens kunstnere. Forbindel-
serne rækker også til kongehuset. Da Agnete Arnø og Christian Scherfig holdt bryl-
lupsfest, skete det på Mette og Bengts vinslot, Château Vignelaure i Provence. Blandt 
gæsterne var prinsesse Marie og prins Joachim.

Til Gatsby-fest 
med Mary

Da restauratør 
Søren Jessen 

fejrede sin 50-års 
fødselsdag med 
fest i bedste stil 
a la ”The Great 

Gatsby” i London, 
var Sundstrøm-

parret blandt 
gæsterne. Kron-
prinsesse Mary 

var også med li-
gesom de græske 
prinser Pavlos og 

Nikolaos.
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Rigtige kvinder 
skal have børn

Et kig i 
spisestuen, 
hvor Mette 
har stillet 
skulpturer 
på bordet. 
Maleriet 
er af Jens 
Juel fra 
1700-tallet 
og blan-
des med 
det mere 
moderne 
look, nem-
lig Louise 
Langes 
parodi på 
kaminure. 
Og de går 
skam!

Et af Mettes yndlingsværker er Bjørn 
Wiinblads bord. Den sjove vase af 
gummi er fra Gaetano Pesce.

En sjov lampe, som Mette beskriver som 
”en kvinde i en musling på korallampe”. 
Den er italiensk og er fra 1800-tallet, og 
kunstneren bag hedder Fernando Vichi. 

I havestuen hænger et maleri af Tal R, 
som Bengt er meget glad for.  
– Der er fart på med struktur med 
farveklatter på, siger Bengt, der også 
har fart på. Hans mål for Lauritz.
com er, at det skal etableres i alle de 
lande, hvor der findes et IKEA.

PORTRÆT AF MIG
I Mettes arbejdsværelse kalder hun Krista Rosenkildes maleri 
med traktor og blomster for et portræt af sig selv. – Jeg kom-
mer fra en landmandsslægt og er kommet til byen, hvor der er 
mere glitter, flere pailetter og farver. Men jeg har stadig mine 
landmandsrødder. Sengetæppet er en indfarvet rævepels købt 
på et julemarked i Hamborg.

Mette giver hunden, Bjørk, en god-
bid. Den er en blanding af en Jack 
Russel- og en West Highland-terrier. 
Familien har også katten Anton. 

Silketæppet i havestuen er 
kreeret af Diana von Fursten-
berg. – Det er et brugshjem, 
så intet er fredet, heller ikke 
tæppet. Ungerne ved også, at 
kunst skal ses og ikke ødelæg-
ges, fortæller Mette, som har 
alle sine 25 mærkevaretasker i 
et skønt barokinspireret skab 
fra 1950’erne. Taskerne er en 
blanding af nye og vintage-køb.

Da han og Mette blev par, ville 
han gerne have flere børn.

– Mette var meget moderne 
og ville ikke have børn, men 
rigtige kvinder skal have børn. 
Så jeg sagde: Nu skænker jeg 
dig en søn! Og så fik vi endda to, 
smiler Bengt. 

Parrets sønner er Sirius, seks, 
og Sixten på tre år. De er med 
på rejser de fem til seks måne-
der om året, hvor familien tager 
til de 20 auktionshuse under 
Lauritz.com i Danmark, Sve-
rige, Tyskland og Belgien eller 
til vinslottet fra 1790, Château 
Vignelaure i Provence i Frank-
rig. Her producerer Mette og 
Bengt 240.000 flasker om året, 
heriblandt til over 30 franske 
restauranter, der er optaget i 
den fornemme Guide Michelin. 

– Da vi fik børn, lavede vi et 
familiekoncept og en struktur, 
så vi har så meget hjælp som 
muligt morgen, middag og aften. 
Vores husholderske Jeanne er 
ankeret i vores liv, og hun holder 
styr på os alle. Når Sirius skal i 
skole til sommer, skal vi have en 
ny struktur, hvor vi må skiftes til 
at tage på rejser, fortæller Mette. 

Når det kommer til at pleje 
forholdet, griner Bengt og si-
ger: 

– Det arbejder vi på, men 
lige nu gælder det børn, job og 
parforhold og i den rækkefølge. 
Men vi er gode til at give hinan-
den luft, hvis jeg skal på jagt og 
overnatter ude et par dage, el-
ler hvis Mette vil ud med nogle 
veninder. 

Jorden rundt i 80 dage
– Og jeg satser da på, at bør-

nene en dag rykker ud af vores 
seng og soveværelse. Vi har prø-
vet på pædagogisk vis, men det 
endte med, at vi måtte købe en 
større seng, smiler Mette. 

I 2014 har familien talt om 
at tage på en længere rejse – 
jorden rundt i 80 dage hedder 
projektet – inden Sirius skal i 
skole. Den store langtidsplan 
for det idérige par inkluderer 
drømmen om at slå sig ned på 
vinslottet, som huser en flot 
kunstsamling og også fungerer 
som refugium for kunstnere. Og 
mon ikke også det vil lykkes for 
den kreative familie?
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