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Rekordhöga klubbslag hos Lauritz.com på flera föremål från
Sophus Blacks samling
Lauritz.com har under de senaste månaderna löpande sålt föremål från den danska
telegrafidirektören Sophus Blacks imponerande och breda orientaliska samling. Försäljningen av
samlingen har redan slagit flera rekord – bland annat som ett av de högsta klubbslagen någonsin i
Norden – och nu har det hänt igen. En kinesisk femhalsad porslinsvas från 1700-talet såldes för
hela 6,3 MSEK. Dessutom såldes en förgylld Buddha och en förgylld Guan Yu-figur för 2,3 MSEK
respektive 1,74 MSEK (försäljningspris inkluderar klubbslag plus köparens provision).
Se de imponerande klubbslagen här.
Bengt Sundström, ägare och grundare av Lauritz.com, säger i samband med auktionen:
”Vi har tidigare sålt många föremål från Sophus Blacks samling med stor framgång. Som många
andra internationella auktionshus upplever vi också en exponentiellt stigande efterfrågan på
kinesiska antikviteter av den här kvaliteten. Vi har kanske varit lite konservativa i våra värderingar,
men flera klubbslag i miljonklassen visar att auktionsvärlden är både oförutsägbar och överraskande.
Priserna på kinesisk konst och kinesiskt konsthantverk stiger kraftigt just nu och drivs av ett stort
antal internationella köpare. En del av köparna är kinesiska samlare som köper tillbaka antika
kinesiska föremål. Som alltid vid försäljning av dyrare verk har vi haft personlig kontakt med de
aktuella budgivarna för att bekräfta att de är seriösa. Och vi är självklart mycket stolta och glada
över dessa imponerande klubbslag.”
Det var ett föremål från samma legendariska samling som nådde det högsta klubbslaget någonsin i
Danmark och ett av de högsta i Norden, för bara några månader sedan. Då var det en kinesisk
Buddha från Qianlong-perioden (1736–1795) som såldes för rekordhöga 19,7 MSEK på Lauritz.com.
Se rekordklubbslaget här.
Om Sophus Black:
Telegrafidirektören och konstsamlaren Sophus Black (1882–1960) och hans hustru Minna (född Dich,
1884–1979) tillbringade många år i Kina, där Sophus Black arbetade för Store Nordiske
Telegrafselskab i bland annat Shanghai, Tientsin och Hong Kong under åren 1902–1931.
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Om Lauritz.com
Lauritz.com är Nordens största auktionshus. Varje dag säljs över 1 500 föremål på www.lauritz.com,
där det alltid finns mer än 8 000 pågående auktioner inom konst, design, antikviteter och home
luxury. Varje dag kan säljare lämna in varor och köpare gå på fysisk visning – i nu 20 Lauritz.com
auktionshus i Sverige, Danmark, Tyskland och Belgien. All budgivning sker online. Alla varor beskrivs,
fotograferas och värderas objektivt av experter. Varje vecka registrerar Lauritz.com cirka 2 500 nya
kunder. Hemsidan och appen besöks dagligen av mer än 120 000 besökare från 200 länder.
Lauritz.com har 1 200 000 registrerade kunder. Lauritz.coms omsättning 2013 var cirka SEK 867
miljoner.

