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Anna Benson lanserar By Benson – 
designkollektion för julgranar 
 
Serieentreprenören och granexperten Anna Benson har 20 års erfarenhet av 
att odla, vårda och sälja julgranar. Nu lanserar hon en egen kollektion av 
julgranstillbehör. 
   
Anna växte upp i Småland med en pappa som är en av Sveriges största 
granodlare. Redan som 12-åring sålde hon sina första julgranar på ett torg i 
Stockholm. Sedan dess har intresset för granarna bestått, och idag är hon ägare 
och vd för Smålandsgran, Granbutiken i Stockholm – och nu även sitt eget 
designvarumärke By Benson. 
  

– Jag saknade trendiga och funktionella julgransprodukter på marknaden, bortsett 
från julgranskulor. Särskilt julgransfötter är det en stor brist på. Det finns alldeles för 
många i plast, konformade, små i gjutjärn som inte rymmer något vatten eller 
varianter med endast tre skruvar som gör det svårt att fixera granen, säger Anna 
Benson. Det var självklart för mig att kombinera min långa erfarenhet av hur man tar 
hand om sin gran med mitt stora intresse för design.  
  
Kollektionen består bland annat av julgransmattor, julklappssäckar och en snygg 
och funktionell julgransfot, med god plats för vatten. Produkterna finns att köpa på 
smålandsgran.se och bybenson.com. 



  
 
 
Julgransfot Stand Deluxe  
Marknadens bästa julgransfot med fyra 
skruvar, en snygg design och plats för 
mycket vatten. Den passar perfekt till 
kungsgran, även de allra största. 
Självklart fungerar även den eleganta 
foten till övriga granar. Pris: 495 kr.  
 
 
 
 
Korg Smart 
Perfekt att gömma granfoten i. Problemet 
med många korgar är att inga fötter får 
plats i dem. Denna korg är framtagen och 
perfekt att ställa foten i. Passar perfekt för 
Stand Deluxe. Pris: 365 kr. 
 
 
 
 
Fot Utomhus  
För julgranen utomhus behövs en stabilare fot. 
Foten är designad av Anna Benson för Markslöjd. 
Pris: 295 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
Julklappssäck Deluxe  
En lyxig säck i jute att förvara klapparna i. Den 
snygga säcken finns i tre olika färger och har 
starka svarta band i bomull. Pris: 245 kr. 
 
 
 



 
 
Julgransmatta Deluxe  
Handgjord matta i jute i fin kvalitet som andas lyx. 
Snygg kant i tjockare tyg. Skyddar golvet samtidigt 
som den ramar in snyggt och ger ett ombonat 
intryck. 100 cm i diameter. Pris: 295 kr.  
 
  
 
 
För mer information kontakta gärna: Emelie Engström, presskontakt editK  
på mobil: 072-886 98 00 eller mail: emelie@editk.se.  
 
Anna Benson är serieentreprenör, konstnär och författare. Hon är också granexpert 
med lång erfarenhet av att odla och sälja granar, och har skrivit Granboken. Hon är 
ett känt ansikte i kampen mot cancer med ett ambassadörskap för Rosa bandet i 
ryggen, grundare av Cancerpodden och författare till Rosa kokboken, Rosa 
kokboken II och Blå kokboken.  
	


