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LYXPRODUKT. Elfverson
&Co:s trä hattar pryder
många stora spritmärken.

Skruvad affär slår rekord
Småländska Elfverson snidar träkorkar till världens lyxsprit
Elfverson & Co surfar på whiskyvågen.
Tillväxtekonomiemas törst efter lyxsprit
har satt fart på den småländska svarv-
fabrikens korktillverkning.
2012blev ett rekordår med 34 miljoner

trähattar.

och träprodukter drunknade
i konkurrens.

På 1990-taletinleddes trä-
korkens renässans när whis-
kydestillerier började visa
intresse får de småländska
träkorkarna. I dag har det
utvecklats till Elfversons
största produkt.

"Detkom tillbaka på 1990-
talet får lyxprodukter, även
om det från början inte var
någon lyx med trähattar.
Förra året gjorde vi fler
trähattar än någonsin,
omkring 34 miljoner"; säger
David Paajanen.

Sprittillverkarna använ-
der fårslutning i trä i stället

"Irahattama används till lyx-
produkter. Slutkunden är
destillerier som ofta ägs av
stora spritbolag som Pernod
Ricard, Diageo eller Brown
Forman. Även om försälj-
ningen i Europa stagnerar
säljer demer ochmer iAsien,
BrasilienochRysslanddär det
filmsenväxandemedelklass',

säger DavidPaajanen, försälj-
ningschef på Elfverson&Co.

Plasten tog över
Företaget började tillverka
trähattar i småländska Påryd
strax före fårsta världskriget.
Produkten nådde sin höjd-
punkt under 19S0-talet,
innan plasten gjorde entre

får vanlig skruvkork i sina
mer exklusiva sortiment.

På ett gO-tal spritsorter
Glenlivet använder de små-
ländska trähattarna på sin
18-åriga whisky och Jack
Daniels har den på sin mer
exklusiva serie single barrel.
Elfversons produkter kröner
ett 90-tal spritsorter. För-
utom whisky finns det tillver-
kare av tequila, rom, gin och
likör i kundkretsen.

"Går jag in i en bar är kor-
ken det fårsta jag tittar på.
Det är svårt att veta vilken
marknadsandel vi har, men
på de stora västerländska

spritmärkena är vi störst",
säger David Paajanen.
Aven om storsäljarna har

växlat över åren har Elfver-
sons affärside legat fast: att
tillverka svarvade och figur-
frästa trädetaljer. Bolaget
omsätter i dag knappt 30Mkr.

Spann på jojotrend
Trähattartill spritindustrin är
inte den fårsta boomen som
företaget har hakat på.

När jojon under några år
på 1970-talet blev oerhört
populär pumpade fabriken ut
jojoar imiljontal.Vidsidan av
spritkorkarna tillverkar Elf-
verson även skaft till mora-

knivar och trädetaljer får allt
från stekpannor till kistor.

"Företaget hade några
tunga år när leksakstillver-
kare flyttade till Kina. Då var
inte trähattarna en stor pro-
dukt, men i dag står de får
90 procent avproduktionen?'

Företaget ägs av Vätter-
leden Invest som köpte bola-
get avHexagon 1990.Vätter-
leden Invest är näst största
ägare i Gunnebo efter Stena
Adactum och har även aktier
i Kopparbergs och Arise
Windpower.
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