
gör världens bästa hattar

VÄRLDSLEDANDE. David Paajanen, försäljningschef för Elverson & co, kan nöjt
konstatera att deras trähattar i stort sett pryder alla de exklusiva whiskeydryckema.

jPARYD
Elfverson & co är doldisar i
Sverige.
Men samtidigt bäst ivärlden i sin
bransch sedan 50 år trots aH de
finns på en liten ort.
Allt tack vare deras trähaHar.
Det går rätt snabbt att åka igenom lilla

Påryd. En mack finns på ena sidan av vägen.
En pizzeria på den andra.
Skolan ligger diskret vid ett villaområde.
Mer är det inte. Eller nästan i alla fall.
I det lugna samhället finns ett företag som

är världsledande på vad de gör.
Men som ändå för en lugn och diskret till-

varo. Elfverson & co.
Och det genom något så simpelt, men ändå

komplicerat, som trähattar.
Genom deras lilla prydnadsprodukt till

exklusiva flaskor kan Elfverson & co vara
stora - men samtidigt vara doldisar.
Företaget är inte bara ett av de största i

världen - utan störst.

Mil;onexport av trähattar
- Det är en liten kick att veta att man är det,

säger försäljningschefen David Paajanen.
Företaget omsätter årligen 30 miljoner

kronor. Hälften av det kommer från trä-
hattarna de producerar.
Resten kommer från dörrknoppar,

leksaksdetaljer och tillverkning av jojoar.
Det senare är det som de flesta förknippar

Elfverson med trots att trähattarna är deras
stora inkomst.
Men huvuddelen i Elfverson är trähattarna

och har varit det i snart 70 år.

Försäljningen utomlands har alltid varit
lika stor. Runt 20miljoner trähattar exporte-
ras varje år till korkfabriker i Portugal.
Där sätter de fast korken till Elfversons

exklusiva trähatt och skickar den vidare till
destillerierna.
I Portugal är de kända för att vara den

ledande leverantören av sin produkt - och
väldigt populära.
- Det brukade vara krig därnere förut. Alla

slogs om vem som skulle få oss, säger
Paajanen med ett skratt.

Stabil försäl;ning
Det var inte konstigt att det var så, och i vis

mån fortfarande är. Alla de exklusivare
Whiskeydryckerna har trähattar från
Elfverson. Bland annat United Distillers,
Allied Distillers och Highland Distillers.
- Vår försäljning är ständigt stabil. Ett bra

eller dåligt år beror helt på hur det går med
vår försäljning av de andra produkterna.
Hade vi inte haft trähattarna hade det varit
svårt att överleva.
- Det finns kanske tre-fyra andra ute i värl-

den som är stora som oss. Men ingen är lika
bra som när det gäller tillverkningen av
trähattar, säger Paajanen.
Det är tiondelsmillimeter som gäller vid

tillverkningen för att hattarna ska passa
perfekt till den flaska den pryder.
Det är det Elfverson är bäst på. Fel-

procenten är minimal.
Nästan självklart med tanke på att majori-

teten av de femtio anställda har varit på före-
taget i snitt 20 år.

..... Alex Strig{m


