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Sikter 
mot 
skyene

Fjelløper: 21 år gamle Yngvild 
Kaspersen er et internasjonalt 
stjerneskudd i trendidretten 
skyrunning. Side 26, 27 og 28

Målefeber
Mosjonister kjøper 
analyser og tester 
som aldri før. Ikke 
nødvendig, mener 
idrettsprofessorer.
Side 24-25
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På børs i 
New York
Gründer Tom Arnøy 
tar mobiltjenesten 
Zedge til Wall Street.  
Side 48-49

Et slitesterkt 
industrigulv har 
havnet i retten i 
Norge, USA og 
Tyskland. Side 18-19

Gulv i
retts-
maraton

Vraket Facebook
og Apple – prises
til 500 millioner:

Internasjonal luftfart
frykter smitte fra
norsk flyavgift

Slåss mot flypassasjeravgiften: – Den svekker konkurranseevnen til flyselskapene, 
skader norsk økonomi og gjør ingenting godt for miljøet, sier Europa-direktør Rafael 
Schvartzman i Iata. Han frykter at flere land skal følge Norges eksempel. Side 8-9’’’’Et mareritt



18 Nyheter

Et gulv er ikke et gulv. 
Iallfall ikke for den 

norske gulvselskapet 
Acrylicon og den tidli-
gere samarbeidspartne-
ren Silikal fra Tyskland.

– Se her! Dette gulvet la vi for 30 
år siden, sier Tor Arild Hegstad 
idet han går inn i en kald, fuktig og 
ikke odørfri fiskehall på Vippetan-
gen i Oslo.

Gulvet det dreier seg om er et 
industrigulv med navnet «1061 
SW».

– Like fint fortsatt, roper Heg-
stad, og stryker hånden over det 
våte gulvet. 

Siden 1970-tallet har firmaet 
Acrylicon lagt industrigulv rundt 
i Norge og etter hvert flere andre 
markeder. De siste 13 årene har 
mye imidlertid dreid seg om retts-
saler og advokatutgifter. 

Tett samarbeid
Industrigründeren Bjørn Hegstad 

(71) fra Trondheim startet Acryli-
con i 1977 på ideen rundt et akryl-
basert gulvbelegg. Etter årelangt 
og tett samarbeid med tyske Sili-
kal, der tyskerne sto for produk-
sjonen av Acrylicons produkter, 
skar forholdet seg på 2000-tallet. 
Nå møtes partene stort sett i ret-
ten. Og det skjer ofte. 

– Bare ifjor brukte vi 1,1 millio-
ner euro på advokater, forklarer 
Tor Arild Hegstad. 

– Vi vil bare drive forretninger. 

De vil bare saksøke, sier Henning 
Simon, eksportsjef i Silikal. 

Beskyldningene hagler mellom 
partene. Det er pågående rettspro-
sesser i USA, Tyskland og Norge 
og tysk politi har utført razziaer 
hos Acrylicon. Beskyldninger om 
industrispionasje, ryktespredning 
og konkursutpressing florerer. Og 

det sentrale i konflikten er nett-
opp «1061 SW». 

– Gulvet «1061 SW» er oppfun-
net i vårt laboratorium. Kjemiin-
geniøren som fant opp dette job-
ber fortsatt hos oss. Bjørn Hegstad 
er ingen kjemiker, og kan intet om 
kjemi. Hegstad har ikke funnet 
opp noe, sier Henning Simon.  

– Dette har vi hørt før. Alt dette 
er jo bare tull, sukker Tor Arild 
Hegstad. 

Inngikk forlik  
Rettsdokumenter og vitnemål fra 
USA viser at Bjørn Hegstad utvi-
klet det omstridte gulvet og at 
Acrylicon eier oppskriften. 

Krangel 
på gulvet
Gulvselskapet Acrylicon  
krever millionerstatning fra 
tysk konkurrent etter industri-
spionasje, oppskriftstyveri og 
ryktespredning.  
IndusTrI
Bernt Gran
Oslo

Acrylicon og Tor Arild Hegstad 
lager ekstremt slitesterke gulv. 
De aller fleste bedriftene i 
Fiskehallen i Oslo bruker gulv fra 
dem og det legger stadig vekk nye 
gulv for nye kunder der.  
Begge foto: Per Thrana 

Acrylicon
l Acrylicon er navnet på et 
gulvprodukt gründeren Bjørn 
Hegstad fra Trondheim utviklet 
på 1970-tallet. 
l Konsernet er i dag eid og 
kontrollert av to av Hegstads 
barn, og har produksjonsanlegg 
i Tyskland. 
l Produktet Acrylicon selges i 
tønner og sekker, som blandes 
og legges som gulvbelegg. Det 
består av ti ingredienser som 
blandes på en helt bestemt 
måte. 

Til SalgS

Kalfarveien 31
UniK eiendom med KonTanTSrøm og UTviKlingSmUligheTer

eiendommen er en av nordens største trebygninger, med en spennende 
historie fra 1857. Sentral beliggenhet med ca. 10 min gange til Bergen 
sentrum. hovedbygninger og deler av parkareal er fredet.

• 8 400 kvm BTa fordelt på 5 bygninger
• Årlig leie kr. 8,7 mill, med UiB som største leietaker
• god parkeringsdekning
• 14 300 kvm tomt med mulig utviklingspotensial

for ytterligere informasjon, kontakt dnB næringsmegling:
lars erik Wirsching, 905 67 398, lars.erik.wirsching@dnb.no

entra.no | dnb.no/naringsmegling
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– Vi har også vitnemålet fra 
ingeniørutdannelsen i Stock-
holm, fastslår sønnen Tor Arild 
Hegstad.

I flere rettsinstanser i flere land 
har Acrylicon dokumentert sine 
påstander, og også vunnet samt-
lige saker hittil. Siste runde var i 
Salten tingrett, der Silikals repre-

sentant i Nord-Norge fikk forbud 
mot å spre rykter og løgner om sin 
konkurrent. 

Samarbeidsproblemene mel-
lom partene startet da Acrylicon 
etablerte seg i USA, og Silikal fikk 
nye eier i 1999. 

– De stjal våre oppskrifter og 
hele vårt forhandlerapparat, og 

solgte våre produkter i USA som 
om de var deres egne, sier Tor 
Arild Hegstad. 

Silikal har innrømmet dette, og 
bekrefter også at forholdet mel-
lom partene er labert.

– Eieren av Silikal og Bjørn Heg-
stad liker ikke hverandre, bekref-
ter Simon i Silikal.   

Etter mange år med juridisk 
kostbar krangel inngikk partene i 
2010 et forlik, der Silikal betalte 
Acrylicon 1,5 million dollar og 
bekreftet eierskapet til oppskrif-
ten på gulvet. Forliket endte like-
vel på ingen måter konflikten.  

Industrispionasje
Acrylicon fikk i 2006 en engelsk 
fabrikk til å ta over produksjonen 
i stedet for tyskerne, men en 
fabrikkbrann førte til at Silikal 
igjen kom inn som produsent i 
2011. 

– Det tok kontakt, og det var 
penger i det for oss, forteller 
Simon fra Silikal. 

Denne gangen varte samarbei-
det i tre år. Julen 2013 dumpet en 
oppsigelse av kontrakten ned hos 
Acrylicon, som plutselig sto uten 
leverandør av sine produkter. 

– De forsøkte å skvise oss ut og 
ta over kundene våre, sier Heg-
stad. 

Tor Arild Hegstad og hans far 
Bjørn hadde imidlertid fått nyss 
om Silikals planer, og en reserve-
løsning var klar. En annen produ-
sent tok over leveransene til Acry-
licon, og i det skjulte bygde Heg-
stad-familien opp en egen fabrikk 
i Tyskland som åpnet sommeren 
2014. 

Etter det har konflikten nådd 
nye høyder. Ifølge Hegstad har 
Silikal satt ut rykter om at Acryli-
con skal gå konkurs, at de ikke eier 
egne patenter og at Acrylicon 
rekrutterte Silikals fabrikksjef til 
sin nye fabrikk.

– Det er vanskelig å bevise, men 

han tok med seg dokumenter fra 
oss, hevder Simon i Silikal. 

På bakgrunn av et søksmål fra 
Silikal gjennomførte tysk politi 
razzia både hjemme hos fabrikk-
sjefen og i Acrylicons tyske 
fabrikk. 

– De fant selvfølgelig ikke noe, 
sier Tor Arild Hegstad, som tror 
saken blir henlagt.

Silikal tror likevel noe straffbart 
har skjedd.

– Tysk påtalemyndighet er 
dessverre veldig treg, sier Hen-
ning Simon.

Erstatningssøksmål
Den juridiske krangelen fortsetter 
på to kontinenter og i tre land. 
Saken i Salten tingrett kommer 
opp i august, og en sak om mar-
kedsføring skal opp i Hamburg i 
Tyskland i august. I tillegg er 
saken i USA nå klar til doms.

– Det eneste som gjenstår er 
erstatningen. Det vil bli dyrt for 
Silikal, sier Tor Arild Hegstad.

Til tross for hittil å ha tapt alt i 
retten har ikke Silikal tenkt å gi 
opp.

– Vi vurderer rettslige skritt mot 
Acrylicon i Norge. Det som skjer 
nå skader våre forretninger, sier 
Henning Simon i Silikal. 

Tor Arild Hegstad påpeker at 
Silikal er en mye større bedrift 
med større ressurser.

– Silikal prøver å trette oss ut i 
en utpressingsprosess. De har for-
søkt å drive oss konkurs i 13 år, sier 
Tor Arild Hegstad i Acrylicon. 

bernt.gran@dn.no

Acrylicon har blant annet lagt gulvene på Nationatheatret stasjon.

Vibecke Falster
+47 90 78 42 99
vf@newsec.no

Jan W. Roll
+47 90 53 33 69
jr@newsec.no

• Sentral beliggenhet i oppgradert bygg på Bryn.
• 2 etg: Hel (evt halv) etasje på totalt 1320 kvm med 

industriport og lasterampe direkte tilknyttet lokalet.
• Lokalene utformes og rehabiliteres etter  

leietakers ønsker.
• God parkeringsdekning.
• Det er meget god og synlig profileringsgsmulighet 

mot Ring 3.
• Kort avstand til sentrum, flybuss, taxi  

og kollektivtrafikk.

Bryn PROFFSHOP, SHOWROOM, LAGER
NILS HANSENS VEI 13 
600-1320 KVM
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