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Lars-Göran Blank får Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap 
Den 14 april mottog Lars-Göran Blank, en av grundarna och tillsammans med sonen 
Karl-Johan ägare av Jula-koncernen, medalj vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset i 
Stockholm. Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj är en belöning för framstående 
entreprenörskap. Näringslivsmedaljen delas ut av HKH Prins Carl Philip. Högtidstalare 
vid mötet är Fryshusets Anders Carlberg. 
  
Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag – 
och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då Gustav III skrev under 
stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete samt att 
inspirera andra. 
  
Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till sociala 
ändamål. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats. 

Lars-Göran Blank om medaljen 
-Att få Näringslivsmedaljen det känns som ”kronan på verket” och ett kvitto på att mitt och min son 
skapande av Jula-koncernen uppmärksammats – ett teamwork som fungerat mycket väl. Jag är 
naturligtvis för egen del mycket glad och stolt över att tilldelats medaljen, men mest för att det 
samtidigt är ett erkännande till hela Julas medarbetarkår för utomordentliga insatser. 
 
Motiveringen lyder 
Lars-Göran Blank var med och grundade Jula-koncernen som har ett omfattande sortiment för 
hemmafixare och yrkesfolk med bland annat verktyg och maskiner. Historien började för lite mer 30 
år sedan på Jultorp gård utanför Skara. Idag omsätter Jula-koncernen 3,2 miljarder kr och har 1 000 
anställda på ett 40-tal varuhus i Sverige och Norge. Polen får sina första varuhus i höst. Med 
anknytning till koncernen finns också G&K Blanks Fastigheter, en fastighetskoncern med köpcentra 
och affärsfastigheter i ett 10-tal städer där Jula-varuhus har etablerats. 
  
– Hemligheten är konsekvent affärsidé.  
Den har genomdrivits av en skicklig och hängiven stab av medarbetare. Den snabba utvecklingen 
under senare år har skapats med ”management step by step”, dvs vi provar oss fram – går det bra då  
kör vi på för fullt, säger Lars-Göran Blank som överlämnat rodret till sonen Karl-Johan som är 
koncernchef. 
 
Övriga mottagare 2011 är Lars Ander, Nya Wermlands-Tidningen AB, Karlstad, media  
Efva Attling, Efva Attling Stockholm AB, design  
Anastasia Georgiadou, AB Svensk Personlig Assistans, Stockholm, omvårdnad/assistans  
Karl Hedin, Karl Hedin AB, Västanfors, emballage, sågverk och handelsföretag  
Torsten Jansson, New Wave Group AB, Dingle, profil- o sportkläder, gåvor, heminredning 
Laurent Leksell, Elekta AB, Stockholm, medicinsk teknik  
Jan-Eric Nilsson, Rederi AB Gotland, Visby, färjetrafik mm  
Marianne Ränk, Einar Mattsson AB, Stockholm, fastigheter, bygg och förvaltning 
Jens och Ulf Spendrup, Spendrups Bryggeri AB, Vårby, bryggeri  
 
För ytterligare information kontakta 
Bengt Andersson, styrelseordförande i Jula-koncernen, 0707 442977. 
Kungliga Patriotiska Sällskapet, Marianne Reuterskiöld, 08-611 72 64, 070-36 77 646 
Marianne.Reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se  
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