INTERVJU

TÄTT SAMARBETE. Makarna Sundströms
mål med auktionssajten Lauritz.com är
att förena auktionsvärldens expertis och
värderingskunnande med nätets snabb
het och tillgänglighet. Katten Anton bidrar
efter förmåga.
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Köpenhamn

Ikea var förebilden när Bengt Sundström lade grunden till
auktionssajten Lauritz.com, som i dag är Nordens största auktionshus.
Sin vd, Mette Rode Sundström, rekryterade han efter en strid
om en villa som hon ville flytta in i.
Nu är de äkta makar och bor i villan tillsammans.
SIGRID BøE (TEXT) OCH DANIEL NILSSON (FOTO)
weekend@di.se, 08-573 650 00

Sålda på auktioner
Så blev Makarna sundströms Lauritz.com störst i Norden

»

Klockan är bara tio på förmiddagen och redan
står den tunga jalusidörren vid varuutlämningen vidöppen.
Golvlampor från 1930-talet, teakskåp från 1960talet och en låda franska årgångsviner bärs ut
i duggregnet till väntande bagageutrymmen och
hyrda släp.
Samtidigt börjar kön till inlämningen ta form
i andra änden av den betonggrå lagerbyggnaden
i Köpenhamnsförorten Herlev.
Här ligger en av nätauktionsföretaget Lauritz.
coms filialer och visningslokaler. Och här har
företaget sitt huvudkontor.
Strax innanför den anspråkslösa entrén, möblerad med en kaffeautomat och en soffa i svart läder
och stålrör, ligger vd:n Mette Rode Sundströms
kontor. Med sin lekfulla blandning design av och
föremål på gränsen till kitsch är rummet som ett
Lauritz.com-showroom i miniatyr.
”Det är för att Lauritz.com är som vi är. Konst
och design är vår passion och vi gillar föremål
som har en historia, en själ, lite patina. Vår ambition är att Lauritz.com ska erbjuda något för alla,
oavsett smak, budget eller ålder”, säger Mette
Rode Sundström.
På tio år har företagets omsättning ökat från
motsvarande 24 miljoner svenska kronor till 830
Mkr i fjol och antalet filialer är nu uppe i 17 i Danmark, Tyskland och Sverige.
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”I år räknar vi med att öppna tre nya filialer
i Sverige, utöver de fem vi redan har. Och nästa
år hoppas vi starta ytterligare fyra”, säger grundaren och styrelseordföranden, svensken Bengt
Sundström.
AUKTIONERNAS IKEA. Idén till ett auktionshus
på nätet fick han redan under tidigt 1990-tal, som
administrativ chef vid Bruun Rasmussen Kunstauktioner – Danmarks motsvarighet till svenska
Bukowskis.
”Vid den tiden handlade nätauktioner bara
om billiga varor som såldes på Ebay. Ingen
i auktionsvärlden trodde att det skulle gå att sälja
konst och kvalitetsföremål på nätet”, säger Bengt
Sundström.
När han några år senare fick möjlighet att
överta det anrika auktionshuset Lauritz Christensen – ett av Danmarks äldsta, grundat redan
1885 – förverkligade han sin idé. Efter knappt ett
år lanserades sajten Lauritz.com.
”Eftersom traditionella auktionshus brukar
kallas vid efternamn – som brittiska Christie’s
och svenska Bukowskis – valde jag förnamnet.
Jag ville göra sajten till ett folkligt Ikea inom auktionsbranschen”, säger Bengt Sundström.
Då låg den årliga omsättningen på 12 Mkr.
Alltför lite, tyckte Bengt Sundström som även
i det avseendet lät sig inspireras av Ikea.

Målet var att etablera Lauritz.com i alla länder
där Ikea är verksamt, och på alla marknader där
Ikea har identifierat en efterfrågan och en kundkrets som vill satsa på sina hem.
”I början skrattade alla åt oss. Och det är klart,
2007 när Ikea öppnade varuhus i Tokyo och
Peking så öppnade vi i Esbjerg och Kolding. Vi
har en bit kvar”, säger Bengt Sundström, inte utan
självironi.
Men i dag, elva år efter starten, är Lauritz.com
Nordens största auktionshus med kunder i sammanlagt 218 länder.
Franchisesystem. För att snabbt kunna expandera utan egna medel har Lauritz.com utveck
lat ett franchiseliknande system. Filialerna i de º

»I början skrattade alla
åt oss. När Ikea öppnade
varuhus i Tokyo och Peking
så öppnade vi i Esbjerg
och Kolding.«
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Lauritz.
com
Lanserades i december
1999. Grundades på ett av
Danmarks äldsta auktions
hus, Lauritz Christensen
Auktioner, från 1885.
Sortiment: Allt från lyx
loppisföremål till stora inter
nationella verk inom konst,
design och antikviteter.
Säljer även nyproducerade
varor.
Omsättning: 830 miljo
ner svenska kronor 2010.
Verksamhet i Danmark,
Tyskland och Sverige.
Sammanlagt 17 filialer, varav
fem i Sverige: Stockholm,
Malmö, Helsingborg, Norr
köping och Örebro.
Antal anställda:

Omkring 250 personer,
varav 125 värderings
experter.
ANTAL kunder:

770 000 registrerade kun
der i 218 länder. Varje vecka
tillkommer i snitt 2 300 nya
kunder.
Dyraste sålda
föremål: En teckning

av den italienske 1500-tals
konstnären Jacopo Ligozzi
klubbades för 2 543 419
svenska kronor 2007.

NÄRSYNT KOLL.
Bara i danska Herlev
jobbar fyra fotogra
fer heltid med att
dokumentera före
mål som lämnas in
till Lauritz.com. Allt
går också att se vid
någon av företagets
17 filialer. Vapen är en
storsäljare, Lauritz.
com är Danmarks
största handlare av
jakteldvapen.

ºolika huvudstäderna äger grundarna själva, men
övriga ägs och drivs av olika samarbetspartner.
”Vi ställer upp med en plattform, ett koncept
och utbildning av all personal. Våra partner bidrar
med lokaler, personal och investeringarna som
krävs för att verksamheten ska fungera”, förklarar
Bengt Sundström.
Filialerna är hårt styrda från huvudkontoret. All
administration, konceptutveckling och profilering
sköts från Köpenhamn. Där ligger också kontrollen över kassaflödet. Nätköparna betalar senast
tre dagar efter klubbslaget, men säljaren ersätts
inte förrän en månad senare vilket ger Lauritz.
com kapital att arbeta med.
Förra året såldes över 260 000 föremål på sajten. Varje dag tillkommer runt 1 500 nya och vid
varje givet tillfälle finns omkring 7 000 varor att
bjuda på.
Frisk blandning. Till skillnad från andra
auktionshus gör Lauritz.com ingen åtskillnad
mellan dyrare föremål och det som ibland kallas
för vardagsantikviteter.
”Vi vill demokratisera auktionsbegreppet och
göra det tillgängligt för moderna konsumenter
som är intresserade av konst och design och av
föremål med ett eget uttryck och egen karaktär”,
säger Mette Rode Sundström.
Dyrbara målningar som Anders Zorns Dam vid
café – som klubbades för 950 000 kronor – och en
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Mercedes Benz 300 SL, ”måsvinge”, från 1955 –
som gick för nästan 2 Mkr – blandas friskt med
ett parti nyproducerade tyger med julmotiv – värderat till 3 500 kronor – och Nordisk Familjeboks
sportlexikon i sex band från 1938 för 800 kronor.
Minst 800 kronor måste en vara beräknas
inbringa, annars tas den inte emot.
”Det är den nedre gränsen för att vi ska få betalt
för den tid vi ägnar varje föremål”, säger Bengt
Sundström och visar runt bland lådor med porslin
från Royal Copenhagen, nytillverkade kinesiska
golvurnor och en samling gamla handeldvapen
som väntar på värdering.
När säljaren kommer med föremålet görs först
en värdering av någon av företagets 125 experter.
Om säljaren accepterar det föreslagna utrops
priset läggs föremålet ut på sajten inom tre dagar.
Därefter har köparna en vecka på sig att bjuda
på varan.
Allt säljs till högstbjudande. Bara i undantagsfall tillämpas ”lägsta pris”.
”Vi anser att auktionen är köparens marknad.
Det är vår uppgift att värdera föremålen och väg
leda säljaren. Det är vi bra på. Men sedan vill vi
släppa auktionen fri”, säger Mette Rode Sundström.
Varje dag har sajten omkring 100 000 besök.
Utgångspriset är lågt och många lockas att bjuda.
Ju fler som deltar, desto högre slutpriser är den
enkla logiken.

»Det är vår uppift
att värdera föremålen
och vägleda säljaren. Det
är vi bra på. Men sedan vill
vi släppa auktionen fri.«
FÅR SE OCH KÄNNA. 95 procent av alla föremål säljs vid första försöket. En lika stor andel
av kunderna genomför köpet på grundval av de
uppgifter som presenteras på nätet.
Även om stort vikt läggs vid presentationen
och beskrivningarna är det för trovärdighetens
skull viktigt att alla föremål finns tillgängliga
i visningslokaler, där köparna kan känna på dem
och undersöka dem med egna ögon.
Bland travar med stolar i alla upptänkliga former och stilar vid lagret i Herlev ligger också en
isbjörnsfäll utbredd på golvet. Och strax bakom
står en uppstoppad artfrände, redo till attack.
”Det har blivit något av en trend med uppstoppade djur i inredningar. Vi hade en isbjörn º
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TÄNK OM DU HADE
SETT DEN HÄR
ANNONSEN LITE
TIDIGARE.
Hindsight is 2020, säger amerikanarna. På ett ungefär betyder det att
om du bara visste då vad du vet idag, så skulle du aldrig ha gjort de där
klantiga misstagen. Du skulle till exempel sett det där förrädiska lilla
guppet första dagen i Val d’Isère. Då hade din skidsemester kanske blivit
en skidsemester, och inte den sitta-på-rummet-och-tycka-synd-om-sigsjälv-semester som det blev nu. Skärp dig! Vad tänkte du på? Du borde
ana oråd när puckelpisten ser ut som en tavla av Monet. Skidåkning
kräver skarpa konturer. Skärpta sinnen. Vilket naturligtvis innebär att du
hade behövt dina glasögon. Men glasögonen ﬁck inte riktigt rum under
skidglasögonen och så gick det som det gick. Inget du kan göra något
åt nu. Vad du däremot kan göra är att se till att misstaget inte upprepas.
Kontakta oss idag. Vi korrigerar ditt synfel på bara några minuter med
NO CUT-metoden. Med en aktiv livsstil är det trots allt handikappande
med glasögon. NO CUT lämnar ditt öga orört och utan ärr eftersom vi
inte skär i det. Säkert och bra för framtiden. Där kommer du kunna se
tillbaka på beslutet och konstatera att det var ett av dina riktigt bra.
Hindsight is 2020. Men det vet du ju redan. Så skärp dig, så ser du bättre.

Vill du veta mer om hur, så ﬁnns vi på
010-709 99 99 och www.varda.se
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METTE RODE
SUNDSTRÖM
Ålder: 43 år.
Familj: Maken Bengt
Sundström, två barn.
Gör: Vd för Lauritz.com.
Övrigt: Konstnärsrefugiet
Chateau Vignelaure, med
lem av nätverket Albright
Gruppen, redaktör för
boken Dansk Kunstindustri,
2007. Välgörenhetsarbete
för bland annat Røde Kors
och Mellemfolkeligt Sam
virke.
Utbildning: Akademi
ekonom, Eksportakademiet,
Århus.
Bakgrund: Kreativ chef
och vice vd, Lauritz.com.
Internationell försäljningsoch marknadschef, export
chef, Södahl Design A/S.

BENGT
SUNDSTRÖM
Ålder: 55 år.
Familj: Hustrun Mette
Rode Sundström, tre barn.
Gör: Grundare och arbe
tande styrelseordförande,
Lauritz.com.
Övrigt: Styrelseledamot
FDIH – dansk branschorga
nisation för internethandel.
Ordförande BIAM APS –
konstprojektet Art Money
– och Mattssons Rideskole &
Hestepension APS
Utbildning: Marketing
Management, IMD Lau
sanne, Schweiz.
Bakgrund: Bland annat
Xerox Cooperation, Bruun
Rasmussen Kunstauktioner,
Det Blå Pakhus. Övertog
Lauritz Christensen Auktio
ner 1998. Lanserade Lauritz.
com 1999.

SAMMA
SMAK. Det
gamla sta
tionshuset
från 1800talet förde
dem samman.
”Vi gillar före
mål som har
en historia,
en själ, lite
patina”, kon
staterar Mette
Rode Sund
ström.

ºsom många bjöd på för en tid sedan och genast
kom det in fler till försäljning”, säger Bengt Sundström, som har en personlig förkärlek för genren.
Bötfälldes för kranium. Vid ett par tillfällen har dock Lauritz.com anklagats för att ha
bjudit ut föremål i strid med lagen om handel med
utrotningshotade arter. Det gällde bland annat
ett tigerkranium och några grönländska figurer
som misstänktes vara snidade av kaskelottänder.
Figurerna återlämnades till säljaren.
”Men när det gällde tigerskallen gjorde vi fel
och bötfälldes för det. Vi lade ut den på vår sajt
innan säljaren hade visat fram de nödvändiga
intygen på att föremålet var godkänt för försäljning”, säger Bengt Sundström.
Sedan dess har de interna reglerna skärpts och
giltiga certifikat är ett absolut krav för att sådana
föremål ska tas emot.
För ett par år sedan hamnade Lauritz.com
också i blåsväder efter att äktheten hos verk av
bland andra Andy Warhol och Skagenmålaren
P S KrØyer ifrågasatts. I båda fallen gick köpet
tillbaka.
BJÖD UNDER OPERATIONERNA. Auktionerna
pågår dygnet runt, sju dagar i veckan. Som många
andra internetaktiviteter är auktioner något som
många tycks ägna sig åt på arbetstid. Mette Rode
Sundström berättar hur en läkare från det när
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belägna sjukhuset dök upp i visningslokalen,
iklädd läkarrock och stetoskop.
”Han berättade att han var ortoped och kunde
bjuda på Lauritz.com medan han opererade höftleder.”
De cirka 100 000 dagliga besöken på sajten
är inte jämnt fördelade över dygnet. En första
anstormning sker vid niotiden på morgonen, när
de flesta har kommit till jobbet och hunnit logga in.
”Nästa topp är efter middagen på kvällen, mellan halv åtta och halv nio. Och efter kvällsnyheterna, klockan halv elva, innan människor går till
sängs”, säger Bengt Sundström.
Flitiga Fyndare. Att paret Sundström själva
är flitiga kunder vittnar deras hem om. Keramik,
designmöbler, vintagehandväskor och en minst
sagt originell samling danska bordsflaggor är
några exempel på fynd som funnit sin plats i det
gamla stationshuset vid Strandvejen i Köpenhamnsstadsdelen Klampenborg.
Det var faktiskt huset som förde dem samman,
berättar Mette Rode Sundström. Hon hittade det
i en tidningsannons under rubriken ”Uthyres”.
En lite skamfilad men charmig träbyggnad från
mitten av 1800-talet, granne med en ridskola.
”Det passade mig precis”, säger Mette Rode
Sundström, som är lantbrukardotter från Jylland.
Hon hade just gått igenom en besvärlig period
i sitt liv och stod utan jobb och bostad. Men när

»’Du behöver väl ett jobb
också, så att du kan betala
hyran’, sa han och erbjöd
mig posten som vice vd.«
hon fick tag i styrelseordföranden för ridskolan
som ägde huset visade det sig att huset redan var
bortlovat till någon annan.
”Det var Bengt och han blev ganska sur när jag
ringde och tjatade. Till sist lät han mig få huset
eftersom jag var så besvärlig”, skrattar hon.
Som argument för att få hyra huset hade Mette
Rode Sundström noga redovisat sina meriter.
Några veckor senare ringde Bengt Sundström
tillbaka.
”’Du behöver väl ett jobb också, så att du kan
betala hyran’, sa han och erbjöd mig posten som
vice vd på Lauritz.com.”
Fem år senare flyttade han själv in i den ljusa
trävillan. I dag är de gifta och har två gemensamma barn, Sirius, 3 år, och Sixten, 6 månader.
I familjen finns också Bengts dotter Patricia, 20
º
år.
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BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING 4,9-8,2 L/100 KM. CO2 UTSL. 129-190 G/KM, MILJÖ EU5. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVGIFT, 50% RESTVÄRDE, RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90
DAGAR. LEASING EXKL. MOMS. FÖRMÅNSVÄRDE NETTO PER MÅN VID 50% MARGINAL SKATT. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. VARJE ÅTERFÖRSÄLJARE SVARAR FÖR SIN EGEN PRISSÄTTNING. STENSTRÖM RED CELL.

Nya Audi A6 kommer inte att göra dig besviken. Vi har byggt den från grunden och utvecklat en lättviktskonstruktion av aluminium och höghållfast stål. Det gör bilen lättare och styvare. Tillsammans med
våra nya starkare motorer får du upp till 19 % lägre förbrukning, från 0,49l/mil, bättre prestanda och en
ny riktigt rolig upplevelse bakom ratten. Dessutom kan du välja till all tänkbar teknik för bland annat
navigation, ljud och internetuppkoppling.
Lägg därtill att den redan i grundversionen är ordentligt utrustad. Bland annat med Audi drive select
som ger dig möjligheten att välja allt från ekonomisk till sportig distinkt körning. Vi vågar lova att du
blir mer än nöjd. Upplev nya Audi A6 hos närmaste Audiåterförsäljare. Välkommen in.
Pris från 339.000 kr. Leasing 2.165 kr, förmånsvärde 2.217 kr.

Skruva upp förväntningarna. Nya Audi A6.

INTERVJU
EGNA REGLER. ”Ingen
ting kan bli för mycket,
bara man gör det med
hjärtat”, är Mette Rode
Sundströms inrednings
ideal. ”Den lackröda ’Jet
son’ är på en gång
bekväm, elegant och näs
tan kinky. Och målningen
av Kathrine Ærtebjerg är
en favorit, lite ’strange’.”

»Ett hem ska kännas
’dejligt’. Ungefär som ett
klädesplagg, snyggt men
ändå bekvämt.«
har använt målningen på etiketten till sitt eget vin,
från vingården Chateaux Vignelaure.

º Huset ligger bokstavligen vägg i vägg med
ridskolan. Utanför matrumsfönstret klafsar hästarna runt i den vårleriga paddocken. Den som
stiger ut på bakgården får se upp. Stalldörren ligger bara några steg från köket och det är stor risk
att trampa i intorkad hästspillning.
”Det är inte alltid så praktiskt att bo så här med
två små barn, men detta är ett väldigt lyckligt
hus”, säger Mette Rode Sundström.
Inredningsstilen beskriver Mette Rode Sundström som ”maximalistisk”, fylld av färgexplosioner och mönstermixer.
”Ett hem ska kännas ’dejligt’. Ungefär som ett
klädesplagg, snyggt men ändå bekvämt.”
I sitt arbetsrum har hon bevarat den blekta originaltapeten från förra sekelskiftet, då järnvägen

lades om och det forna stationshuset omvandlades till boningshus.
På väggen hänger en bildsvit från 1960-talet
av den danske konstnären Richard Mortensen.
Strax under står ett obeskrivligt vitrinskåp vars
stil presenterades som ”barock-form” på Lauritz.
com.
”Det är mitt väskskåp. Här förvarar jag mina
vintagefynd”, säger Mette Rode Sundström och
visar några Chanelväskor.
Den gamla vänthallen är i dag familjens vardagsrum, där ena långsidan domineras av favoritmålningen Ascending Arena av Eske Kath.
”Den är på en gång så vild och fullständigt
harmonisk i sin komposition. Lite som vi”, konstaterar Mette Rode Sundström och berättar att de

Vin- och inspirationsslott. Vinodlare
blev de, som så mycket annat, mer eller mindre
av en slump. De var på jakt efter ett sommarhus,
tillräckligt stort för att ta emot gästande vänner
och familjemedlemmar. En liten annons styrde
dem till Vignelaure några mil norr om kusten
i Provence i södra Frankrike.
”Vi förstod genast att vi hamnat rätt. Men vi
visste inte att det följde med en vingård och tolv
anställda”, säger Mette Rode Sundström.
I dag producerar de omkring 200 000 flaskor
vin årligen och hoppas nå upp till de 350 000
flaskor som vingården har kapacitet för.
På Vignelaure finns också tre gästlägenheter
där paret tar emot konstnärer, musiker och andra
som behöver en plats för att samla inspiration.
”Vi samarbetar med designskolor och konstnärer i olika projekt. Vi arrangerar utställningar och
ger unga konstnärer en möjlighet att nå ut med
sina verk via Lauritz.com.”
”Och vi försöker skapa en gemensam plattform
för såväl professionella konstnärer som amatörer.
Både eliten och det folkliga. Många rynkar kanske
på näsan men för oss är det viktiga att visa på den
spännvidd som konsten rymmer”, säger Mette
Rode Sundström.

EN LEGENDARISK SKAPELSE
MED SJÄL OCH HJÄRTA
Vissa bilar är byggda, vissa är konstruerade. Jaguar XK Convertible är skapad. Elegant formgivning, avancerad
teknologi, hög komfort och gediget hantverk gör XK unik. Inspirationen från flygplanskonstruktioner
upplevs tydligt i XK Convertible på väg under bar himmel. Finns även som Coupé.
Jaguar XK. En skapelse som får pulsen att slå.
» BOKA EN PROVKÖRN ING HOS DIN JAG UA R -Å TE R F Ö RS Ä L JA R E
E L L E R B E S Ö K JAG UA R . S E F Ö R N YA U P P L E V E L S E R .

J A G U A R X K C O N V E RT I B L E , F R Å N
© 2010 JAGUAR CARS LTD.

97 1.000 KR

Jaguar XK, från 889.000 kr, Fri service de 2 första servicetillfällena. Garantier: 3 års fabriksgaranti (obegr. miltal), 3 års vagnskadegaranti, 6 års rostskyddsgaranti,
3 års lackgaranti (obegränsat miltal) samt 3 års assistansförsäkring inom Europa. Miljöklass EU5, CO2 264 g/km, Bränsleförbr. bl. körn. 11,2 l/100 km.

