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Glad midsommar!
Efter en intensiv vår med spännande projekt och fina beställningar från bland annat USA, Frankrike, Skottland, Ryssland och 
inte minst i Sverige börjar vi så smått förbereda oss för kommande ledighet. Fabriken i Huskvarna stänger vi den 7 juli för att 
sedan öppna igen den 4 augusti. Mejl och fax är alltid öppen och vi svarar så snart vi kan. Titta gärna in på vår hemsida och ta 
en snabb rundtur i vår tillverkning. Under “Om KA” har vi lagt in en virituell beskrivning av vår tillverkningsprocess, från bräda 
till möbel – Handmade in Huskvarna.

Om du passerar Huskvarna med omnejd under sommaren är ett tips att besöka danske floristen Tage Andersens fina 
upplevelsegård Gunillaberg. Den ligger vid Bottnaryd längs riksväg 40 mellan Jönköping och Göteborg. 
Läs mer på tage-andersen.com

Ha en underbar sommar!

Sara Wadskog, marknadsansvarig.
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Karl Andersson föddes den 8 september 1871. Som färdig snickarmästare startade Karl sin egen verkstad 1898 
i sitt fädernehem i Berghem, norr om Huskvarna. Han lovade högtidligt att endast tillverka “välgjorda och 
hållbara snickerier”. Karl Andersson var pappa Ingvars morfar. Maria, Sara och Andreas Wadskog är nu den 
fjärde generationen som gör välgjorda och hållbara möbler. Och all tillverkning sker i Huskvarna – än i dag.

Om du har en kollega som också vill ha det här brevet mejla dennes e-postadress till sara.wadskog@karl-andersson.se

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev, mejla till sara.wadskog@karl-andersson.se och skriv INGA FLER KA BREV TACK! i ämnesrutan.

Några av Nyheterna 2014 – Cap, Collage och Lollipop
Här är några av våra nya produkter som vi visade på Stockholmsmässan och i Milano.  
På bilderna ser du uppifrån och ner:

Bordet Cap av Roger Persson som har hämtat sin inspiration från stora kabelvindor i trä.  
Namnet Cap betyder svamphatt och borden kan likt svampar poppa upp i olika 
storlekar, höjder, färger och varianter och skapa ett levande och individuellt uttryck.  

Collage av David Regestam och Junichi Tokuda är 
som en mångfunktionell tavla som kan innehålla spegel, magnetisk skrivtavla, 
klädhängare och hylla. Vanligtvis köper man dessa funktioner separerade men kan nu få 
det samlat i en och samma form och låta de olika indelningarna fördelas på utrymmet de 
behöver. 

Lollipop av Malin Lundmark som inspirerats av det 
klassiska kaffefatet där bordet blir fatet till koppen. 
Den överdimensionerade ringen fungerar som ett 
handtag men bidrar också till bordets lekfulla karaktär. 

Alla våra nyheter hittar du i karl-andersson.se under respektive produktgrupp.

Børge Mogensen 100 år
Den 13 april 2014 skulle Børge Mogensen ha fyllt 100 år. Børge som under 1950- och 1960-talet var en 
älskad kollega på Karl Andersson & Söner, utvecklade möbelserien Öresund som vi fortfarande tillverkar 
och säljer. Han utformade vår logotype med de karaktäristiska KA som blivit ett kvalitetsmärke i hela 
världen. Det varumärket är vi väldigt stolta över att arbeta med och det står för allt som vi värderar högt. 
Dessutom ritade han vårt kontor och utställning i Huskvarna.

I Wikipedia kan man läsa:  Børge Westergaard Mogensen, född 13 april 1914 i Aalborg, död 5 oktober 1972 
i Gentofte, var en dansk möbelarkitekt. Børge Mogensen utbildade sig till möbelsnickare med gesällbrev 
1934, på Kunsthåndværkerskolens Møbelhøjskole 1936-38 samt för Kaare Klint vid Kunstakademiets 
Møbelskole 1938-42. Han var anställd på Kaare Klints och Mogens Kochs ritkontor 1938-42. Åren 
1942-50 ledde han Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers (FDB:s) møbelritkontor och var lärare på 
Kunstakademiets Møbelskole 1945-47. Från 1950 hade han ett eget designkontor. Han deltog i Snedkerlaugets årlige 
möbelutställingar. Han har ritat möbler för ett flertal danska och svenska möbelföretag, bland annat Karl Andersson & Söner, 
samt hemtextilier. Børge Mogensen var en av de tongivande i den generation av danska möbelformgivare, som gjorde 
begreppet Danish Design känt i omvärlden. Han fick Eckersbergmedaljen 1950 och C.F. Hansen-medaljen 1972.

SMDW – Succén från förra året återupprepas 
Swedish Midsummer Design Weekend blev en stor succe förra året. Helgen efter midsommar, 
26-28 juni, kommer 60 tongivande arkitekter från England, Holland och Tyskland till Stockholm. 
Då sätts full fokus på svenska designmöbler. Satsningen är ett samarbete mellan 14 svenska 
designmöbelföretag, bland andra Karl Andersson & Söner, Trä- och Möbelföretagen, Visit 
Sweden och Stockholmsmässan. Gästerna åker chartrade bussar mellan fem showrooms runt 
om i Stockholm. Kvällen avslutas med midsommarfirande på Fjäderholmarna. Dagen efter 
kommer det kungliga slottet att besökas. Läs mer om aktiviteten på smdw.se


