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Krangel
på gulvet
Gulvselskapet Acrylicon
krever millionerstatning fra
tysk konkurrent etter industrispionasje, oppskriftstyveri og
ryktespredning.
IndusTrI

Bernt Gran
Oslo

E

t gulv er ikke et gulv.
Iallfall ikke for den
norske gulvselskapet
Acrylicon og den tidligere samarbeidspartneren 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 Vippetangen i Oslo.
Gulvet det dreier seg om er et
industrigulv med navnet «1061
SW».
– Like fint fortsatt, roper Hegstad, 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 rettssaler og advokatutgifter.

Tett samarbeid

Industrigründeren Bjørn Hegstad

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.
(71) fra Trondheim startet Acrylicon i 1977 på ideen rundt et akrylbasert gulvbelegg. Etter årelangt
og tett samarbeid med tyske Silikal, der tyskerne sto for produksjonen av Acrylicons produkter,
skar forholdet seg på 2000-tallet.
Nå møtes partene stort sett i retten. Og det skjer ofte.
– Bare ifjor brukte vi 1,1 millioner euro på advokater, forklarer
Tor Arild Hegstad.
– Vi vil bare drive forretninger.

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
De vil bare saksøke, sier Henning
Simon, eksportsjef i Silikal.
Beskyldningene hagler mellom
partene. Det er pågående rettsprosesser 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 nettopp «1061 SW».
– Gulvet «1061 SW» er oppfunnet i vårt laboratorium. Kjemiingeniøren som fant opp dette jobber 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 utviklet det omstridte gulvet og at
Acrylicon eier oppskriften.
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Acrylicon har blant annet lagt gulvene på Nationatheatret stasjon.
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 oppskriften på gulvet. Forliket endte likevel på ingen måter konflikten.

Industrispionasje

– Vi har også vitnemålet fra
ingeniørutdannelsen i Stockholm, fastslår sønnen Tor Arild
Hegstad.
I flere rettsinstanser i flere land
har Acrylicon dokumentert sine
påstander, og også vunnet samtlige saker hittil. Siste runde var i
Salten tingrett, der Silikals repre-

Bryn

sentant i Nord-Norge fikk forbud
mot å spre rykter og løgner om sin
konkurrent.
Samarbeidsproblemene mellom 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 mellom partene er labert.
– Eieren av Silikal og Bjørn Hegstad liker ikke hverandre, bekrefter Simon i Silikal.

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 samarbeidet 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 Hegstad.
Tor Arild Hegstad og hans far
Bjørn hadde imidlertid fått nyss
om Silikals planer, og en reserveløsning var klar. En annen produsent tok over leveransene til Acrylicon, og i det skjulte bygde Hegstad-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 Acrylicon 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 fabrikksjefen 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 Henning 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 markedsføring 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 forsøkt å drive oss konkurs i 13 år, sier
Tor Arild Hegstad i Acrylicon.
bernt.gran@dn.no
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