
   

  

  

         
 

 

Lauritz.com Group ekspanderer. Stockholms 

Auktionsverk åbner tredje auktionshus i 
Stockholm! 
 

Stockholms Auktionsverk, der er en del af Lauritz.com Group og 

samtidigt verdens ældste auktionshus fra 1674, vokser ud af sine 

rammer. Med baggrund i det seneste års positive udvikling i 

Stockholms Auktionsverks online auktioner udvider det 

traditionsrige og hæderkronede auktionshus nu med endnu en 

afdeling i hovedstaden.  

 

Fra 1. feb. kan kunderne indlevere varer til auktion på tre 

forskellige adresser i Stockholm. Udover de historiske rammer 

for de fysiske fine art auktioner i Nybrogatan og online 

auktionernes mere urbane lokaler i Frihamnen, åbner Stockholms 

Auktionsverk nu også for indleveringer i Slakthusgatan ved 

Globen. Dette for at kunne byde lokale sælgere og købere 

velkomne til indlevering og eftersyn på denne side af byen.     

 

VD, Stockholms Auktionsverk, Niclas Forsman begrunder 

udvidelsen: ”Som verdens ældste auktionshus er det os 

magtpåliggende at fastholde vores dynamik og være på forkant 

med udviklingen i branchen. Vi er midt i en intensiv og 

spændende udviklingsproces med et endnu større fokus på 

online auktioner. En succesfuld satsning, der har forårsaget, at vi 

allerede nu er ved at vokse ud af vores ellers store og helt 

nyrenoverede lokaler i Magasin 5 i Frihamnen.”  

 

Stockholms Auktionsverk blev i 2014 opkøbt af Lauritz.com, 

Nordens største online auktionshus. Det er nogle af synergierne 

mellem de to auktionshuses kompetencer og strategier, der nu 

begynder at give resultater.  

 

Stifter og bestyrelsesformand, Lauritz.com, Bengt Sundstrøm 

uddyber: ”Købet af Stockholms Auktionsverk i 2014 var en drøm, 

der gik i opfyldelse. Samarbejdet er åbenlyst en gevinst for 

begge parter. Lauritz.com har en nyskabende profil med fokus på 

moderne kunst og design og hurtigt og effektivt salg af mange 

varer online, mens Stockholms Auktionsverk har en mere 

klassisk profil med vægt på den dyrere kunst og de eksklusive 

antikviteter.  

 

Det var fra starten vores ønske at styrke Stockholms 

Auktionsverks fokus på online aktiviteterne. Det er lykkedes over 

al forventning med en flot vækst online i 2015, så det er med 

stor glæde, at vi nu præsenterer endnu en afdeling i Stockholm, 

hvor Auktionsverkets mange, meget loyale kunder kan både 

indlevere og gå på eftersyn dagligt. Samarbejdet mellem 

Stockholms Auktionsverk og Lauritz.com er med til at 
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manifestere Lauritz.com koncernen som en vigtig aktør på den 

globale auktionsscene.” 

 

Når Stockholms Auktionsverk fremover tager imod i Globen, 

bliver det i Lauritz.coms eksisterende lokale filial, der 

lokalemæssigt har så stor kapacitet, at man kan håndtere 

indlevering til begge brands. Lauritz.com beholder således sin 

hidtidige Stockholm adresse her, men nu altså i en frugtbar 

sameksistens med Stockholms Auktionsverk online. 

 

Væksten på online auktionerne samt en rationalisering af driften 

i Stockholms Auktionsverk har desuden givet positive tal på 

bundlinjen for 2015. EBITDA i Stockholms Auktionsverk er 

forbedret fra SEK 1,6 mio. til ca. 8,5 mio. fra 2014 til 2015; en 

stigning på 417 % i resultat før renter og afskrivninger 

(EBITDA). EBT forventes øget fra SEK 0,2 mio. til ca. 6,5 mio., 

dvs. en forbedring på over 3.000 %. 

 

Lauritz.coms bestyrelsesformand Bengt Sundstrøm udtaler: ”Det 

har vist sig, at vi kontrolleret kan integrere en relativt stor enhed 

i Lauritz.com koncernen på relativt kort tid og med et godt 

resultat. Dette er positivt både for den videre integration af 

Stockholms Auktionsverk, men også ud fra fremtidige 

perspektiver ved eventuelle nye opkøb på sigt.”  

 

Besøg Stockholms Auktionsverk og Lauritz.com. 

 

Læs mere om Stockholms Auktionsverk her. 

Læs mere om Lauritz.com her. 

 

Velkommen til Stockholms Auktionsverk online’s nye adresse: 

Slakthusgatan 22, 121 62 Johanneshov 

Hverdage kl. 10-18, lørdage kl. 10-16 

 

Om Lauritz.com Group 

Stockholms Auktionsverk er verdens ældste auktionshus 

grundlagt 1674 og en del af Lauritz.com Group. Lauritz.com er 

Nordens største auktionshus. Som det første traditionelle 

auktionshus i verden overgik Lauritz.com i 1999 til rene 

netauktioner. Med sin baggrund i den traditionelle 

auktionsverden var det Lauritz.coms svenske stifter og ejer 

Bengt Sundstrøms kongstanke at sætte kunden i centrum og 

flytte auktionerne fra det fysiske rum til nettet. Lauritz.com har i 

dag 25 auktionshuse fordelt i Sverige (8), Danmark (13), 

Tyskland (3) og Belgien (1); herunder Stockholms Auktionsverk, 

Helsingborgs Auktionsverk og Kunst- & Auktionshaus HERR i 

Køln. Derudover ejer Lauritz.com Group bla. QXL (Norge og 

Danmark), Chateau Vignelaure og Decopedia.  

 

På Lauritz.com, hos Stockholms Auktionsverk, Helsingborgs 

Auktionsverk og Kunst- & Aktionshaus HERR kan sælgere 

indlevere varer til salg på auktion til husenes eksperter, ligesom 

bydere kan gå på fysisk eftersyn i auktionshusenes showroom. 

Alle varer vurderes, beskrives og fotograferes objektivt af 

koncernens egne eksperter og fotografer. Der beskæftiges i dag 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

http://auktionsverket.se/
http://www.lauritz.com/da/
http://auktionsverket.se/om-oss/om-stockholms-auktionsverk/
http://www.lauritz.com/da/om-lauritz-com/a137/3/7/


   

  

ca. 340 medarbejdere. Omsætningen på Lauritz.com var i 2014 

DKK 1,047 mia. Koncernen har på sine online auktioner mere 

end 2,4 mio. kunder, og dagligt over 154.000 besøg på websites, 

mobile sites og apps. Besøgene kommer løbende fra ca. 200 

lande.  

 

Lauritz.com . Dynamovej 11 . 2730 Herlev . Danmark 

 

 

  

  


