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det är inte sant. Att kläderna gör vare sig kvinnan eller mannen. Sant är 
däremot att det är du som gör kläderna. Hur vackert, välgjort eller färgstarkt 
ett plagg än är på en galge – är det först när det dras på, knäpps upp, knyts 
fast eller snöras på dig som det vaknar till. Får liv. Börjar bölja, sträcka & 
röra på sig. Tillsammans med dig säger kläderna plötsligt något. Talar och 
signalerar något till din omgivning. Till din värld.
  På Johnells arbetar vi oavbrutet med att söka upp och handplocka plagg 
att fylla våra butiker med. Å ena sidan är vi väldigt öppna för nya trender, 
färger och snitt. Å andra sidan är vi högst konservativa när det kommer till 
kvalitet, sömmar och sulor.
 Vi är ständigt på tå för att hjälpa dig att hitta det som är rätt för dig. 
Att hjälpa dig att synas eller smälta in. Att hjälpa dig både innanför och 
utanför din ”comfort zone”. Det tycker vi att vi gör bäst genom att säga vad 
vi tycker och mena det vi säger.
 Bli inte förvånad om kläderna du bär kommer få dig att ändra upp-
fattning om saker och ting. Kläder brukar ha den påverkan på människor. 
Men i slutänden är det ändå du – din briljanta varelse som gör kläderna. 
Oavsett vem du är, hur du ser ut, var du kommer ifrån eller vart du är på 
väg. För de kläder du bär kanske kan hjälpa dig känna dig lite starkare, lite 
modigare, lite vassare.  
 Du är briljant. Glöm aldrig det.

du är briljant !
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drömmen om en egen klädbutik. Om att äntligen få göra saker på sitt sätt. 
Kanske var det det som drev Anders Johnell att öppna sin butik, där på 
våren, i Nyköping 1893. Ett händelserikt år runt om i världen på många sätt. 
Den stora konstnären Miró föds, hamburgaren introduceras och kravet om 
lika rösträtt för kvinnor och män framförs för första gången.  
 På många sätt var Anders Johnell en modig man som gick i bräschen 
för såväl sin stora passion för mode som teknik. Han förde in fantastiska 
tyger och plagg från hela världen och var också den första i Nyköping att 
installera telefon och Anders Johnell Manufakturhandel fick då telefon-
nummer 1 – som än i dag återfinns i Nyköpingsbutikens telefonnummer 
0155-210001.
 Under de sextio år som Anders försedde Nyköpingsborna med de senaste 
plaggen och trenderna förändrades modet radikalt. När Anders sålde buti-
ken 1953 som 90-åring, lämnade han bakom sig ett stort modearv som våra 
nuvarande ägare bröderna Gustav och Krister Thorstensson har förvaltat 
och förädlat i över 50 år.
 I dag när deras respektive barn driver Johnells vidare har så klart mycket 
förändrats. I Johnells tio butiker säljs förstås helt andra saker än på Anders 
Johnells tid. Men mycket är ändå detsamma. Ett handplockat urval, en  
service i världsklass och omtanke på riktigt. Och i mångt och mycket är 
det samma typ av dröm som driver de nuvarande ägarna. Drömmen om 
att bygga Sveriges bästa modeklädkedja.

 ”jacketts
jumpsuits
jumpers
jodhpurs
& 
jeans…

…since 1893
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—
anders johnell
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FÅr det lov att vara en YnGliGparkas ?
Badkappor, byxor i Bognermodell, festkostymer & dubbel-
stickade kanter. Var tids mode har sina uttryck. Undra vilka 
uttryck som fi nns i våra annonser om hundra år? Nano-
tyg? Digitala sömmar? Virtuella kavajer? Det enda som är 
säkert är att det du vill bära om hundra år kommer fi nnas 
i våra butiker. 

—
annonser 1930–1980

—
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en stark loGotYp följer sin tid. Utvecklas, tar intryck av och formas av sin 
omvärld och samtid. Ibland med små, varsamma förändringar som hjälp-
er logotypen att färdas strax före sin tid. Ibland med mer radikala föränd-
ringar för att markera något nytt.
 Vår logotyp är bara en liten del av vårt varumärke. I Johnells varumärke 
fi nns också inbyggt en genuin glädje att hjälpa dig hitta kläder och access-
oarer från de mest intressanta och mest aktuella modevarumärkena. Det är 
något vi gjort alltsedan 1893. Vi håller ständigt koll på både vad de klass-
iska och de allra senaste inom mode producerar och plockar in de kläder 
som vi tycker håller måttet. Både vad gäller plaggens kvalitet och utseende. 
Allt för att du ska kunna vårda ditt eget personliga varumärke. 

ett varumärke i tiden—
1890-tal

—

—
1930-tal

—

—
1950 – 1960-tal

—

—
1970-tal

—

—
1980-tal

—

—
2000-tal

—
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   What is Your storY?
  Where is Your journeY       headinG?
                    no matter     Where You are GoinG,
 no matter What You
       believe in,
       alWaYs remember     that You            are brilliant 
  and You deserve to live
                     liFe
        in stYle



1986
johnells öppnar i norrköpinG

2002
johnells öppnar i linköpinG

1990
johnells öppnar i södertälje

1999
johnells öppnar i örebro

2007
johnells öppnar i skärholmen

1966
bröderna Gustav & krister 
thorstensson köper johnells

2012
johnells.se öppnar För
klädhandel online

2016
johnells öppnar i västerÅs

1893
anders johnell manuFakturhandel
Grundas i nYköpinG
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PAR AJUMPER
—

CANADA GOOSE
—

MICHAEL KORS
—

GANT
—

R ALPH LAUR EN
—

HOLLIES
—

BARBOUR
—

TIGER
—

BURBERRY
—

MOR R IS
—

WOOLR ICH
—

ODD MOLLY
—

…& MÅNGA FLER
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R ALPH LAUR EN
—

HUGO BOSS
—

GANT
—

ETON
—

PAR AJUMPER
—

TIGER
—

CANADA GOOSE
—

MOR R IS
—

SAIL R ACING
—

STONE ISLAND
—

BARBOUR
—

J. LINDEBERG
—

…& MÅNGA FLER
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kista
—

kista
galleria

08-751 88 00

norrkping
—

linden 
kpcentrum

011-12 14 16 

skrholmen
—

skrholmen
centrum

08-710 63 10

vsters
—

öppnar
hsten

2016 johnells.se
—

alltid
ppet

rebro
—

stortorget 10
019-10 11 83

nykping
—

v:a storgatan 19
0155-21 00 01

sdertlje
—

jovisgatan 4
08-550 605 08

kungens kurva
—

kungens kurva 
shoppingcenter

08-442 23 49

linkping
—

galleria grnden 
plan 2

013-12 28 64

we love to make you look brilliant johnells

 | 21

handplockat. utvalt.
Från Seattle till Skärholmen. Från New York till Nyköping. 
Från Södermalm till Södertälje. Alla plagg som hamnar i 
våra tio butiker är noga utvalda och avvägda av oss själva. 
 Vi besöker såväl de största mässorna som de minsta för 
att kunna fylla våra butiker med kläder som passar dig, 
eller ibland utmanar dig. Som får dig att både sticka ut eller 
smälta in. Vad vill du säga med dina kläder?
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PSST…YOU LOOK BRILLANT!



johnells.se


