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LÖDÖSE. Det Kristen 
Kristensen inte vet om 
sängar är knappast 
värt att veta.

73 år gammal tillhör 
han definitivt vetera-
nerna inom branschen.

– Jag tycker om att 
jobba och så länge det 
fungerar så kör jag 
vidare, säger Kristen-
sen.

Älggården håller till på 
Lödöse varvsområde och har 
så gjort sedan 1992. Nyligen 
flyttade verksamheten till 
nya lokaler på Skeppsbygga-
regatan där en utställning av 
företagets olika sängmodel-
ler finns att ta del av.

– Jag är riktigt nöjd och 
hoppas att kunderna också 
ska uppskatta utställningen, 
säger Kristen Kristensen.

Rötter i Danmark
Som namnet antyder så har 
Kristen sina rötter i Dan-
mark. I sin ungdom utbil-
dade han sig till tapetsör, 
men något arbete gick inte 
att finna i hemlandet varför 
han begav sig till grannlan-
det.

– Det var dåliga tider i 
Danmark och jag bestämde 
mig för att flytta till Sverige. 
Jag tog anställning på en av 

de två stora sängfabrikerna i 
Göteborg, nämligen Paradis, 
berättar Kristen.

Nu känner han sig mer 
svensk än dansk. Hemma 

är Västerlanda även om han 
tillbringar många av dygnets 
timmar på arbetsplatsen i 
Lödöse.

– Jag och en kollega star-

tade upp en gemensam verk-
samhet i Varberg 1992, men 
fyra år senare bestämde jag 
mig för att starta egen rörelse 
i Lödöse. Det fungerar bra 

och kunderna kommer från 
Trollhättan i norr till Göte-
borg i söder. Flest besökare 
har jag naturligtvis från när-
området, men det går även 

en del sängar på export.
Älggårdens sängar tillver-

kas i Sverige och för Kristen 
Kristensen har alltid kvalité 
varit ett ledord.

– Sängen är inte en möbel 
vilken som helst utan något 
man ska välja med omsorg. 
Vikt och ålder är aspekter 
som man måste ta hänsyn till 
vid valet av säng, säger Kris-
ten.

Konkurrensen på markna-
den är hård, men Älggården 
har hittat sin nisch och mål-
grupp.

– Vi har naturligtvis inte 
de omkostnader som de 
stora sängleverantörerna har, 
därför kan vi också hålla ett 
betydligt lägre pris än många 
av de så kallade drakarna. 
Vi säljer 200-250 sängar om 
året och det är ungefär vad vi 
klarar av, säger Kristen.

Det går rykten om att du 
har tillverkat en säng som 
Pavarotti sovit i?

–Ja, det stämmer. Det var 
1995 när de tre tenorerna var 
i Göteborg för att uppträda. 
Jag tillverkade en säng om 
2.50 gånger 2.20 till Shera-
ton. Tidningarna döpte den 
till Pavarotti-sängen.

Kristen Kristensen ligger inte på latsidan 
– Älggården levererar sängar på bred front

Kristen Kristensen driver Älggårdens Möbelindustri, som nyligen flyttade in i nya lokaler i Lödöse.
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medlem i

SweatshirtSweatshirt fr.125:-

Damtopp fr.43:-

Samtliga priser inkluderar ett 1-färgs tryck.
Schablon tillkommer.

Mixa & matchaMixa & matcha

Prisförslag: Äggknäckare Clack + påskägg standard 550 gr.
Kampanjpris 249:-

Påskägg
fi nns i 3 storlekar

Äggkläckare clack

Äggkopp tvilling

Salt & pepparkar
Skruv & Bult

Piké fr.98:-
T-shirtT-shirt 150gr fr. 150gr fr.33:-33:-//44:-44:-
T-shirtT-shirt 190gr fr 190gr fr.40:-40:-//50:-50:-

Stickad av 80% kammad bomull och 20% polyester med
borstad insida och vävt band i nacken. 1 x 1 ribb i krage. 
Lycra® i ärmslut samt linning. Vikt: 280 g/m2. 
Färg: Svart och Marin. Storlekar: S–XXL.

Vår egen T-shirt. Singeljersey stickad i 100% bomull. 
Rundstickad. Lycra® i krage. Axelförstärkt. Vikt 150 g/m2. 
Färger: Svart, Vit och Marin. Storlekar: S–XXL.

Frontas damtop 1x1 ribb. 100% bomull med bandad 
halskant. Vikt: 200 g/m2 Färger: Svart och Vit.
Storlekar: S–XL.

PIKÉ 2001. Pikétröja med “soft touch” känsla. Sprund i sidan 
och herringbonetryckt nackband. Kvalitet: 100% kammad, 
ringspunnen bomull. Vikt: 220 g/m2. 
Färger: Svart och Marin. Storlekar: S–XXL.


