
Elfverson & Co skickode nyl igen en provleverons
ov whiskeyhottor  t i l lJopon och hoppos nu p6 ot t
to s ig in pd denno morknod.

- Det dr svirt f<ir utliindska friretag

att etablera sigpA den mexikanska

marknaden, men vi ser en enorm

potential dar sa vi ger oss inte, sdger

Iohansson.
Foretagets stora produkt ar annars

triihattar till whiskeyflaskor och har j
idag 95% av viirldsmarknaden.

- Vi dr ett av tvi f<iretag i viirlden

sori har kunskapen och maskinerna

for det hiir idag. Ett arbete som krlver

lttersta precision, sdger Johansson.
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FORETAGETS ROLLSOM

storaktor pi whiskey-

marknaden brirjade

med att man levere-

rade svarvade skaft

och tr:ihandtag till

bland annat trld-

girdsredskap till

England. Genomde

kontakter man di skaf-

fade sigkom man i kontakt

med whiskeyt<iretagen.
- Under iren har manga av

dessa f<iretag gitt over till plastkorkar,

men de som sdljer whiskey av hogre

kvalitet vill ocksi att hatten ska kdnnas

exklusiv, berdttar Johansson.
Varje ir levereras miljontals trd-

hattar till miirken som lack Daniel's

ChristerJohonsson, vd
for Elfverson & Co, vid
en levercns ov lequi '
lohot tor ,  {ordig o l t
sk ickos t i l lMexico.

E!FV:R5oH & CO

Ott Pdryd, Kolmor

Omsiittning: Crrko

30Mkr
Exportondel: B5
procenr

Ansriilldo: 3O

Verksomhet: Till-

verkning ov svorvode

och figurfrosio tro-

deioljer, t ex trohoitor

t i l l f loskor,  knoppor

och hondtog,  kniv-

skoft, leksoksdetolier

Kurioso: Hor till

verkot Kolmortrisson

iover 30 mi l joner

exemplor sedon bor-

lon ov 193O-tolet

och Johnnie Walker. Andi letar man

hela tiden nya marknader och just nu

dr fapan hogintressant.
- fapan har mycket egen whiskey,

men vdldigt lite trdhattar. Ddrf<ir

bearbetar vi deras stora marken och

har precis skickat <iver en provleverans

avhattapmed japanskt tryck. Vi fAr se

vart det kan leda i framtiden.

CHRISTER JOHANSSON TROR att ftire-

tagets framging till stor del beror pi

den stora erfarenhet som de anstiillda

samlat pi sig under irens lopp och pi

uthillighet.
- Minga av vira svenska konkur-

renter slutade att tillverka trihattar ner

plasten gjorde sitt intig. De skrotade

sina maskiner och till slut fanns bara

vi kvar.

Merparten av de anstdllda har varit

pi foretaget i <iver 25 ir och har den

kunskap som krdvs ftir precisionsar-

betet. Dessutom ir alla maskiner spe-

cialbyggda ftir lndamilet av foretaget

siiilva.
- Vi utvecklar stdndigt tekniken och

uppfinner nya maskiner och tekniska

losningar. Det dr ett miste for vir over-

levnad, siger fohansson och berittar

om den nyakameran som matervarje

bit.
- Storleken pi hattarna fir ofta inte

skilja mer in 0,2 mm. fag har sjilv ver-

kat inom triindustrin i hela mitt liv och
jag har aldrig nigonsin varit pi ett ftire-

tag som jobbar med sa sma toleranser

pi trd, men vi dr riktigt duktiga pi just

det. Det ir vir stora styrka.

TEXT: KARIN MARKS
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Hotten ov for Elfverson
svorvor till helo vorlden

Medon m6ngo svensko tillverkqre
toppor order lill ldgkostnodsliin-
der gtir lriisvorveriet Elfverson &
Co i P6ryd wtirtrom. De hor b6riot
leverero till bode Kino och lndien
och iobbor hdrtfiir ottviixo po den
mexikqnskq mqrknqden.

- Vi hor lyckots hitto produkter
som de hqr sv6rt ott f6 from siiilvo
och nu sqtsorvi ordentligt pd desso
morknoder, siiger €hrister Johons-
son, vd fiir Elfverson & Co.

Visst har Elfverson & Co.lik-
som minga andra, kint av

konkurrensen frinlig-

kostnadslinderna. Men

foretagethar ocksi
hittat en nisch som gor
att de faktiskt tillver-

kar och s:iljer en del
produkter, bland annat

handtag till trddgirdsred-

skap, till dessa linder.
- Virkonkurrenskraft dr att

produkterna hiller mycket hog kva-
Iitet, som de har sviLrt att fi fram sjdlva,
berdttar Christer Iohansson.

TlLL MEXIKO TEVERERAR f<jretaget tr6-
hattar till tequilaflaskor, men det ir en
tuffmarknad.
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