
 
PRESSMEDDELANDE    

Vacker, handgjord, originell och funktionell:  

Carl Jans potatisnål tar köken med storm 
Nu lanserar Elias form från Kumla sin specialutgåva av Carl Jans potatisnål;  

SPECIAL EDITION 2010. Inspirerade av kungahusets stundande bröllop smyckas nålen med 

en vacker krona samt med årsstämpeln M11. Den handgjorda potatisnålen i äkta silver är en 

present utöver det vanliga och har en historia som är väl värd att berättas.   

 

Historien om potatisnålen börjar för många år sedan, när den då okände Carl Jan Granqvist 

gick som lärling hos de stora kockarna, bland andra Tore Wretman, Lauri Nilsson och Werner 

Vögeli, och ville tacka var och en med en passande gåva. Han beställde därför ett antal 

potatisnålar i äkta silver av den nuvarande guldsmeden Carl Liljebergs far, som också han var 

guldsmed.  

       Tillverkningen av potatisnålar levde sedan vidare i mycket liten skala och endast för 

guldsmedsfamiljens vänkrets. En potatisnål i silver blev nämligen familjens mycket 

uppskattade tack för en god middag eller trivsam tillställning.  

       Nu hoppas Carl och Jenny Liljeberg, grundare av Elias form, att många fler, proffs såväl 

som vardagskockar, kommer att vilja pröva sin nykokta potatis med en handsmidd nål i äkta 

silver. Enligt dem är potatisnålen en perfekt present. Särskilt som bröllopspresent. 

       – Den är både vacker och funktionell och passar lika bra till den som redan har allt som 

till den med minsta lilla matlagningsintresse. Potatis kokar ju de flesta, säger Jenny. 

       – Att Carl Jan själv inte tvekade en sekund när vi frågade honom om idén att göra en 

specialutgåva i samband med kungafamiljens stundande bröllop under 2010 gör förstås att 

den här lanseringen känns extra rolig, fortsätter Jenny Liljeberg och hänvisar till Carl Jans 

oemotståndliga citat: ”Den ädlaste knölen av alla behöver ett nobelt stick för att avslöja dess 

aldentiska skick.” 



… 

Carl Jans potatisnål tillverkas för hand i verkstaden i Kumla, två mil söder om Örebro, och 

säljs via vissa utvalda återförsäljare samt via företagets hemsida. Rek. pris: 599 kr inkl. 

moms. För mer information om potatisnålen och om Elias forms verksamhet och vision 

kontakta Jenny Liljeberg på 0707-42 47 41 eller jenny@eliasform.se. På vår hemsida 

www.eliasform.se finns detta pressmaterial och bra produktbilder.  

mailto:jenny@eliasform.se�
http://www.eliasform.se/�

