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■ Poltrona Frau: Italiensk møbelsel-
skap som blant annet leverer stoler til
det nye operabygget i Bjørvika. Inngår
i Poltrona Frau Group, som også rom-
mer kjente møbelselskaper som Cap-
pellini og Cassina. Leverer også interi-
ør til bilmerker som BMW, Bugatti og
Ferrari. Selskapsgruppen selger sine
møbler i 65 land og omsatte ifjor for
2,2 milliarder kroner. I samarbeid med
Tandberg Møbler åpner Poltrona Frau
i september sin åttende «flagship»-
butikk, på 2400 kvadratmeter i den
gamle Posthallen i Oslo.
■ Sigurd Resell: Norsk møbeldesig-
ner som blant annet har tegnet mø-
bler til Stortinget, gamle Televerket
og NRK. «Falcon» ble designet av Re-

sell i 1971. Samme år fikk stolen Norsk
Eksportråds Møbeldesignpris. På to
år sto «Falcon»-serien alene for en
tredobling av omsetningen til Vatne
Lenestolfabrikker, som stanset «Fal-
con»-produksjonen omkring 1998.
Siden 2002 er stolen produsert av
FurnArt. 
■ FurnArt: Møbelselskap etablert av
professor og designer Svein Gusrud
og designer Svein Asbjørnsen, som vil
«gi nytt liv til Norges gamle design-
klassikere». Har «Falcon» og tre an-
dre norske klassikere i sin møbelkol-
leksjon. Oppgir en årsomsetning på ti
millioner kroner. FurnArt selger mø-
bler til 16 forhandlere i Norge samt
seks Living-butikker.

VOKSER MED DIGITAL SPEILREFLEKS
Etter en tidligere nedtur for kameraprodusenter som anså det digitale
markedet for mettet, melder Olympus Norge om vekst i 2006. Omsetning-
en steg fra 213 millioner kroner i 2005 til 232 millioner ifjor. resultatet end-
te på 14 millioner kroner og drøye seks av dem sendes hjem til Japan og
morselskapet Olympus Optical Co. «Markedet viser stadig større interesse
for digitale speilreflekskameraer», ifølge årsrapporten til Olympus Norge.

GODE TIDER PÅ GODSET
TURISME. Konferansehotellet og restauranten Losby Gods ved
Lillestrøm skrudde nok en gang omsetningen noen hakk opp
og tjente penger på driften. Av en omsetning på 52 millioner
kroner satt selskapet, som er et datterselskap i selskapet Olavs-
gaard drift, igjen med 2,7 millioner kroner. Dette er mer enn
det dobbelte av hva de kunne notere seg som overskudd i 2005.

20.000 kroner 
i prisforskjell 
OSLO: Møbelforretningen Ro-
bert Tandberg opererte med en
normalpris på «Viking» på
23.770 kroner, det vil si mange
ganger prisen av norske «Fal-
con». Designer Sigurd Resell sy-
nes prisforskjellen er underlig. 

– Dette prisnivået virker helt
urimelig. Men, sier Resell iro-

nisk. – Så er det dette med itali-
ensk design, som alltid har vært
en indikasjon på at det er topp
varer.

Til sammenligning selger in-
teriørkjeden Living oftest «Fal-
con» til kampanjepris på 3495
kroner, noe som er halvparten
av veiledende pris. 

Stolene 
OSLO: – Min umiddelbare opp-
fatning er at stolene er like, sier
jusprofessor Ole-Andreas Rogn-
stad ved Institutt for privatrett
ved Universitetet i Oslo. 

Rognstad sier det kan være at
Poltrona Frau etter norsk opp-
havsrett bryter Sigurd Resells
økonomiske og ideelle opphavs-
rettigheter, men påpeker at ita-
liensk lov gir dårligere vern for
brukskunst. 

– Har de som lager stolen i
Norge beskyttelse gjennom
åndsverksloven, kan dette være
et inngrep i deres opphavsrett,
sier Rognstad.

KOPI OR NOT KOPI. Italienske Poltrona Frau har markedsført sin stol
«Viking» blant annet i DN.

I kopikrangel
med italiensk 
møbelkjempe
Den italienske møbel-
kjempen Poltrona Frau
selger en lenestol som er
nærmest identisk med den
norske klassikeren «Fal-
con». Selskapet hevder at
stolen er italiensk design. 
– Blank løgn, sier «Fal-
con»-designer Sigurd
Resell (86) fra Tingvoll på
Nordmøre.

CHRISTER DYNNA
OSLO 

Stolklassikeren «Falcon» ble
designet av Sigurd Resell i
1971, men fikk nytt liv for

fem år siden da selskapet Furn-
Art relanserte stolen. Forbau-
selsen var derfor stor da FurnArt
så at tilsvarende stol, men med
navnet «Viking», ble solgt hos
Robert Tandbergs møbelforret-
ning i Oslo. 

– Vi har rettighetene «world
wide», sier merkantil leder In-
gjerd Asbjørnsen i FurnArt. 

«Ikke i god tro»
Stolen som ble solgt hos Robert
Tandberg var produsert av itali-
enske Poltrona Frau, en av Euro-
pas største produsenter av luk-
suriøse designermøbler. Poltro-

nas administrerende direktør
Giuliano Mosconi hevder at «Vi-
king» er italiensk.

– «Viking» har vært i vår kata-
log siden 1982 og har i samtlige
av disse årene vært omsatt som
et ordinært salgsprodukt på alle
de internasjonale markedene,
skriver Mosconi i en e-post. 

Ingjerd Asbjørnsen i FurnArt
er av en annen oppfatning.

– Poltrona Frau må erkjenne
at «Viking»-stolen krenker Si-
gurd Resells rettigheter, sier
hun.

Asbjørnsen sier at italienerne
tidligere importerte «Falcon»
fra Vatne Lenestolfabrikker i
Norge.

– Poltrona Frau kan dermed
ikke ha vært i fullstendig god tro
da selskapet valgte å lage «Vi-
king» så lik «Falcon» som den
faktisk er – uten å henvise til el-
ler respektere dens norske opp-
hav, sier Asbjørnsen.

Viktige puter
Møbeldesigner Sigurd Resell re-
agerer på at Poltrona Frau hev-
der å ha rettighetene til stolen
han designet for 36 år siden.

– At Poltrona hevder at det er
de som har designet den stolen,
er blank løgn, sier Resell.

Poltrona Frau oppgir at sel-
skapet gjennom 25 år har produ-

sert og eksportert samme stol
både under navnet «Falcon» og
«Viking». Poltrona-sjefen be-
krefter at selskapet importerte
noen deler av stolen fra Norge
frem til 1990, da Poltrona døpte
om stolen fra «Falcon» til «Vi-
king».

– Det viktige er at putene og
trekket til stolen vi selger, alltid
har vært laget og opprinnelig er
utformet ved vår bedrift i Italia,
argumenterer Giuliano Mosco-
ni.

Trodde den var død
Sigurd Resell synes heller ikke
det er særlig imponerende at en
norsk møbelhandler tar inn «Vi-
king» som et italiensk design.
Resell mener Robert Tandberg
burde være orientert om at det
er snakk om en norsk stol.

Partner Per Filip Sommer-
stedt hos Robert Tandberg sier
møbelforretningen ikke var klar
over at «Falcon» fortsatt var i
produksjon i Norge.

– Vi trodde «Falcon» var død.
Da FurnArt ringte, valgte vi å
trekke «Viking» fra det norske
markedet, for vi vil ikke stå vi
veien for et norsk design, sier
Sommerstedt, som ikke har over-
sikt over eget «Viking»-salg.
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DETTE ER AKTØRENE

■  DESIGN

■ «FALCON». Møbeldesig-
ner Sigurd Resell er provo-
sert over at et italiensk mø-
belselskap ikke gir ham
æren for designet av «Fal-
con»-stolen, som Resell
selv har i stuen hjemme i
den vesle nordmørsbygden
Tingvoll. Foto: Anders Tøsse

Kokken Bjørn Tore Furset
tjener godt på servere
hovedstadsborgere kanin-
lårconfit og smørstekte
breiflabbkjaker. Ifjor satt
Fursets restauranter igjen
med over 16 millioner kro-
ner i overskudd.

JANNE JOHANNESSEN
OSLO

– Vi merker at folk kjøper dyrere
vin og bedre vin, sier Bjørn Tore
Furset (38), som blant annet dri-
ver Ekebergrestauranten, Lofo-
ten Fiskeresturant på Aker
Brygge og restaurant Havsmak i
Vika. Gode tider og vellykkede
restaurantkonsepter ga et over-
skudd før skatt på 16,3 millioner
kroner ifjor, hvorav en god
slump spyttes inn i serverings-
tilbudet på den nye operaen i
Bjørvika. 

Investerer i operaen
Bjørn Tore Furset vant ifjor kon-
kurransen om all serverings-
virksomhet i operabygget, der-
iblant restaurant, barer og ute-
servering. 

– Vi har store planer og skal
blant annet ha en «fine dining»-
restaurant. Men profilen er ikke
klar, sier Furset.

I 2005 hadde Furset opparbei-
det seg en skattelignet formue
på nesten 19 millioner kroner.
Siste lykketreff gjorde han med
Ekebergrestauranten, som åp-
net i de nyoppussede lokalene til
Christian Ringnes i 2005. Spise-
stedet leverte ifjor et overskudd
på 6,3 millioner kroner av en
omsetning på 73,3 millioner. Lo-
foten Fiskerestaurant, som Fur-
set kjøpte sammen med faren i
1997, omsatte i 2006 for 37,8 mil-
lioner kroner og fikk et over-
skudd før skatt på 3,9 millioner.

– Vi har hatt en positiv utvik-
ling på alle stedene, så 2006 var
et veldig bra år, sier Furset, som
sier at Ekebergrestauranten har
nådd en solid driftsmargin mye
raskere enn ventet:

– Vi fikk en fantastisk start og
så aldri at dette skulle bli så
stort.

Besøket regner bort
Den hittil regntunge sommeren
har rammet besøket på Ekeber-
grestauranten. 

– Når det er regn, skjer det
ingenting. Når det er sol, er det
fullt. Men jeg tror det skal ende
godt i år også når vi får oppsum-
mert sommeren, sier Furset.

Han merker særlig på drikke-
vanene at gjestene har mer
penger mellom hendene.

– De unner seg en flaske som

koster 100 eller 200 kroner mer
enn tidligere. Bedrifter er dessu-
ten mer opptatt av å diskutere
kvalitet enn pris, sier Furset,
som sier at dyrere vaner ikke
nødvendigvis betyr flere kroner
i fôret. 

– Nei, vi får litt høyere omset-
ning, men kalkylene på dyrere
vin gjør at vi ikke tjener noe
særlig mer, sier han.

Underskuddsforetaket Mat-
finken på Torshov solgte Furset i
april ifjor, slik at alle deler av
matkonsernet nå går i pluss. Sel-
skapsgruppen nyter også godt
av 4,7 millioner i overskudd fra
eiendomsvirksomhet.

janne. johannessen@dn.no
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Bjørn Tore Furset as
Resultat 2006*

Millioner kroner 2006 2005 Endring
Driftsinntekter 129,0 - - 
Driftsresultat 16,5 - - 
Resultat før skatt 16,3 - 
*Første år med konsernregnskap

er like
Han sier at italiensk lovgiv-

ning gjør denne saken kompli-
sert. 

– Italiensk lov gir ikke samme
rettsvern for brukskunst. Å gå
etter et brudd på opphavsretten
følger et territorialprinsipp, så
produksjon og omsetning av
stolen i Italia dømmes etter ita-
liensk rett, mens salg og spred-
ning av stolen i Norge følger
norsk lovgivning. Men at et
søksmål må anlegges på saksøk-
tes bosted, er hovedregelen, sier
Rognstad. 

Han sier at forhandler kan
saksøkes i Norge, mens et søks-

mål mot produsenten må anleg-
ges i Italia og etter italiensk
rett.

«Falcon»-produsent FurnArt
har foreløpig ingen planer om å
gå til sak. Selskapet er nå i for-
handlinger med Poltrona Frau
etter et møte i april.

– Toppledelsen ved Poltrona
sa seg å være uvitende om at
«Falcon» eksisterte. De oppga
at ikke de hadde vært klar over
at FurnArt var i gang med å pro-
dusere originalen og sa at de var
lei for den situasjonen som var
oppstått, sier Ingjerd Asbjørn-
sen i FurnArt.

50 KILOMETER PÅ ÉN LITER
MOTOR Amerikaneren Felix Kramer og hans organisasjon CalCars forsøker å
legge press på bilindustrien for å lage mer miljøvennlige bilder. For å vise at
man kan gjøre mer enn man gjør i dag, har Kramer tatt for seg de mest solgte
hybridbilen, Toyota Prius. Ved å installere en ny og større batteripakke, pro-
grammere om motorstyringen og gi mulighet til å lade opp bilen med stikkon-
takt har gitt muligheten til å bruke 0,2 liter på milen, skriver Business.dk.

KREMMER INNEN MAT. Sunnmøringen Bjørn Tore Furset fra Stranda
gjør det skarpt i hovedstadens restaurantmarked med steder som Dyna
Fyr og Ekebergrestauranten. Når operaen åpner, er det Furset som skal
stå for serveringen der også. Foto: Elin Høyland 

Tjener godt på 
breiflabbkjake
■  UTELIV

FLERE BUD PÅ JAGUAR OG LAND ROVER
MOTOR. Ifølge Finacial Times forventer bilgiganten Ford opp til
seks forskjellige budgivere på bilmerkene Land Rover og Ford.
Cerberus Capital Management, Ripplewood Holdings og One
Equity Partners skal være blant budgiverne, samtidig som det spe-
kuleres i at koreanske Hyundai og de to indiske selskapene Tata
Motors og Mahindra & Mahindra Ltd. også er med i budrunden. 


