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av Robert Cumming

VÅRENs pRofIL: CHRIstER kjELLNER

rymdhamnen Spaceport Sweden som den kanske kan se ut i framtiden.
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Teleskop-
mogulen

christer kjellner, vd och grundare för teleskopbutiken 

astrosweden, är helt plötsligt störst i sverige. hur kom 

det sig? vi åkte till skara för att få reda på svaren.

s
edan årsskiftet är hans företag störst på att sälja 
teleskop till det svenska folket. Astro Sweden, med 
bas i Skara och Christer Kjellner som vd, har på bara 
några år gått från noll till att vara en maktfaktor i 
Astronomisverige. 

Jag åkte till Skara för att samtala med mannen bakom 
framgångarna.

Skjuts från Skövde får jag med företagets senaste re-
krytering, Gunnar Sporrong, tills nyligen museipedagog 
i Göteborg och avgående föreståndare för Slottskogs-
observatoriet. Han berättar om nya jobbet som mikro-
skopansvarig på Astro Sweden och vi köper macka på 
ett närliggande lunchkafé. Lunchen tar man i det öppna 
köket i ett hörn av Astro Swedens stora och ljusa lokal i 
Skaras industriområde. Mot skyltfönstret står rader av 
teleskop i alla storlekar. Här var tills nyligen en bilhandel, 
men nu är det snarare teleskop som erbjuder en glimt av 
den kosmiska friheten. 

Bland teleskopen får några kunder klämma på telesko-
pen och får råd av personalen. Under intervjun kommer 
anställda förbi och fikar, stannar och konverserar.

Saturnus från balkongen

Christer Kjellner pratar fort på västgötska, men får fram-
gångssagan att verka odramatisk.

Han växte upp på landet nära Kvänum utanför Skara. 

Det var meningen att han skulle bli lantbrukare, men var 
inte lika intresserad av det som av vetenskapen. Astrono-
miböcker blev introduktionen, och som 12–13-åring köpte 
han sitt första teleskop från Hobbex.

En natt med Saturnus blev särskilt minnesvärd. En 
halvmulen kväll prövade han teleskopet på allt som kun-
de ses mellan molnen från balkongen. En av prickarna 
visade sig vara planeten Saturnus, och synen var så häftig 
att föräldrarna också fick vänta in en glugg i molnen för 
att få se den.

– Det var den största wow-känslan. Sedan har man fått 
andra astronomiska upplevelser, men aldrig någon som 
satte så djupa spår.

Under många år gick astronomiintresset tillbaka i 
Christers värld. Han gick ur skolan i nian och började 
jobba med familjeföretaget, som importerade kemikalier 
för lantbrukare. Men Christer var också äventyrligt lagd 
och gav sig ut i världen, för att bergsklättra och segla. 

Affärerna gick bra. Han drev en ICA-butik och sålde 
den. Han importerade varor för golfbanor, och det gick 
också bra. En vändpunkt kom då han blev pappa, och 
under två år blev det intensiva jobbet som förälder livets 
största utmaning.

När det blev lugnt igen tog Christer upp sin gamla 
hobby. Han köpte teleskop av företaget Astro A/S i Dan-
mark. Det blev bra, ett stort Dobson, men sedan blev det 
ett teleskop till och Christer frågade om de behövde hjälp 
med att nå ut i Sverige.

Ett bord på stjärnträffen

Sagt och gjort: nästa år stod Christer på Värmland Star 
Party med ett lass teleskop som han knappt förstod hur de 
funkade. Men det gick bra, väldigt bra till och med. Via 
Astro fick han sälja märkena Meade och Bresser som just 
då inte kunde köpas i Sverige.

Christer förklarar hur teleskopmarknaden fungerar. Till-
verkarna, som finns företrädesvis i USA, säljer till utvalda 
leverantörer i Europa. En butik kan köpa från en av dessa 
leverantörer, eller bli utvald att få köpa direkt från källan.  
Andra butiker måste sedan köpa från dessa leverantörer.

– Det är jättekomplicerat. Meade i USA hade sitt dotter-
bolag i Tyskland, så jag kunde exempelvis inte köpa i USA 
men måste köpa i Tyskland, säger Christer.

Svenska leverantörer betalar också högre moms än de i 
till exempel Tyskland eller Storbritannien. Nu när det går 
lätt att köpa på nätet behöver man erbjuda support för att 
kunna konkurrera.

– Överlag är svenska kunder väldigt trogna sina butiker, 
rent allmänt. De värnar gärna en svensk butik, och känner 
ändå ett visst avstånd till Tyskland.

Plötslig marknadsdominans

Det har hänt saker med den svenska konkurrensen.  
I december stängdes Rymdbutiken i Göteborg på 

obestämd tid, har ägaren Claes Tunälv meddelat på 
företagets hemsida. När Populär Astronomi pratade med 
honom i december nämnde Tunälv minskande margina-
ler som anledning till nedläggningen.

Samtidigt övertar Astro Sweden företaget Teleskop-Ser-
vice i Norden, hittills med bas i Sätila i Västra Götaland. 
Som Christer beskriver det var det odramatiskt. Christer 
började prata med Vd Hans Almgren om samarbete redan 
2012. När den nya butiken i Skara öppnades saknades just 
det som Teleskop-Service hade i Sätila, och man bestämde 
att slå till.

– Hans jobbar här en del, han har framförallt ansvar 
för kameror och foto, och Patrick Woitala från Teleskop-
Service jobbar heltid här, säger Christer.

Astro Sweden har slagit sig in på nya marknader. Runt 
lunchbordet berättar medarbetaren George om hur han säl-
jer kikarsikten till jägare, och Gunnar pratar om vilka som 
kan tänkas köpa mikroskop. Men när det gäller astronomisk 
utrustning, ”astro” som han säger, tycks Christer Kjellner 
helt plötsligt vara störst i Sverige, med enda konkurrenten 
nystartade Stjärnhuset i Kivik. Nya aktörer som Cyberfoto 
och Japan Photo har visserligen också börjat slå sig in på 
marknaden och säljer enklare teleskop. Men det är Tyskland 
och England som den egentliga konkurrensen finns, menar 
Christer, delvis på grund av de lägre momssatserna.

– Inom astro är vi kanske störst i Sverige, absolut. Nu 
har vi möjlighet att bli lite mer konkurrenskraftiga gente-
mot Tyskland och England. 

Utkast,  

korra inte
text och foto: Robert Cumming
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Ny marknad

Med de senaste årens framgångar har Astro Sweden 
öppnat upp en ny marknad, tror Christer Kjellner. Genom 
att annonsera inte bara till rymdfrälsta, men även till en 
bredare publik i tidskrifter som Allt om vetenskap och 
Forskning & framsteg har man nått nya astronomiintresse-
rade. Sådana som hittills tagit del av rymden via nätet men 
vill ha mer, och på grund av fördomar inte lockas ut bland 
amatörföreningarna.

– Istället för att man ansluter sig till en förening – 
och går ut i skogen och fryser i en liten mögelskadad 
barack – så sitter man på nätet och googlar och tar en 
kopp kaffe.

Astronomi får också större utrymme i medierna, 
menar Christer. 

– Det ett helt annat läge nu vad gäller medier. När jag 
var 15 år så var det två gånger om året, när man landade 
på Mars eller något. Nu är det reportage och veten-
skapsprogram i tv, och det får folk att vakna till. 

De nya amatörastronomerna köper teleskop till sig 
själva och till sina barn. De vill också komma igång 
snabbt, kunna fota Saturnus och dela med kompisarna 
på en gång. Fotorelaterade produkter kommer att gå allt 
bättre i framtiden, tror Christer.

– Man vill dokumentera och visa för kompisarna att 
man såg Jupiters månar igår, att det kom en komet. Man 
vill stå och titta i teleskop och fota med mobilen, säger 
han.

Gatuastronomer som förebilder

Nuförtiden får Christer sällan tid att skåda själv. 
– Jag har aldrig obsat så lite som nu när man har teleskop 
för miljoner att tillgå. Men när det kommer hem folk då är 
det oftast planeterna. 

Att visa upp de häftigaste himlakropparna för andra är 
också nästa steg för affärsmannen Christer Kjellner, som 
nu vill locka fler till ett intresse för astronomi och vad man 
kan se på himlen. Han tror på gatuastronomin i samma 
anda som teleskoppionjären John Dobson, som avled i 
januari och som haft stor betydelse för amatörastronomin 
världen över. Han berättar om planer att låna ut teleskop 
till amatörastronomer som får lova att visa månen och 
planeter på gator, torg och stormarknader i landet.

Christer har en annan inspirationskälla som gärna 
observerar på gator och torg, Stockholmsamatören Shahid 
Saleem. När han under flera år ordnade astronomiläger för 
ungdomar var Astro Sweden med och sponsrade.

– Shahid gjorde en enorm insats. Det var femtio ungdo-
mar upp till 15 år på varje läger, och vi var med i princip 
varje gång. Shahid har aldrig fått något beröm för det.

För affärsmannen Christer Kjellner finns det ingen 
motsättning mellan populärvetenskap, amatörastronomi 
och att sälja utrustning. 

– På sikt vill jag att man får folk att öppna upp ögonen. 
Man kan ha ett litet teleskop för 1 000 kr och så ser man 
Saturnus’ ringar. Man behöver inte ha en doktorsgrad och 
avancerade prylar. 

Stjärnoptik på lager: Christer Kjellners är numera Celestrons man i Sverige.


