
En heldag i Värnamo intill Apladalen i strålande väder. 
 

Strax under 40 deltagare från föreningen anlände med egna transport- 
medel till Värnamo för en trefaldig upplevelse. 

  

    
 

Vi startade på Designhotellet mitt i staden där vi med dagens guide 
Bodil Svensson delgavs hotellets förhistoriska och nutida liv. 

Det fanns flera intressanta inslag eller vad sägs om nattgäster som 
Frank Sinatra. Arkitekten för den moderna och återuppbyggda hotellet 

efter brand är den kände dansken Bent Jörgen Jörgensen. 
 

Rummen hade i en del fall inslag av kända möbelformgivare som Jonas 
Bohlin, Bruno Mattsson och Dan Ihreborn. Som intressanta besöksobjekt 

fick vi tillträde i Bruno Mattsonrummet,  Källemorummet m fl. 
I fikarummet avnjöts kaffe med dopp. 

 

    
 

 
 
 

Bodil fortsatte sin berättelse genom att gå vidare med ”the Källemo story” 
präglad av den nyligen bortgångne grundaren Sven Lundh.  

Själva upphovet till företaget Källemo visade sig via kontakter  
mellan Sven Lundh och YngveEkström - startare av Swedese  

med storsäljaren Lamino i Vaggeryd. 
 

Därefter kom Sven i kontakt med Bruno Mattsson som kunde erbjuda en 
lokal i Värnamo där företaget sedan dess har sin verksamhet. 

Sven var i ett avseende förekomlig genom att skapa uttrycket Ögats kvalitet 
vilket fick sin förstärkta roll i varumärket Art Collection vilket fortfarande 
sprider glans i branschen inte minst genom deras främste formgivare av 

idag - Mats Theselius. 



 
. 

   
 
 

Väl inhysta på företaget fick vi av Bodil en fortsatt intressant berättelse om 
företagets nuvarande verksamhet och dess produkter. 

 
Efter Källemo bar det iväg någon kilometer till Vandalorum inför dagens 

höjdpunkt vernissage med Ingegerd Råman. 
 
 

    
 

Emellertid byggde vi upp vår aptit med välsmakande lunch på restaurang Syltan. 



    
 

Klockan två uppenbarade hon sig - som vanligt i toner av svart och vitt. 
I dialog med museets föreståndare och i egen form berättade Ingegerd om sitt liv 

som konstnär i allmänhet men framförallt bakgrunden till dagens utställning. 
 
 

       
 

Temat för dagen var 14 stycken uppdrag vart och ett uppställt för sig till den 
månghövdade publikens stora intresse. 

 
 

Jag tror våra medlemmar fick en heldag 
med många minnesvärda upplevelser 

hälsar 
Börje Pihlqvist 

ordförande 
 


