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600 000 hattar
till Jack

Vi är sista länken i
den långa kedjan fram

till den törstige slut-
kunden, konstaterar

marknadschefen
på Elfverson & Co,

David Paajanen.
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Från vaggan till graven. Hos 11 O-åriga Elfverson & Co i småländska Påryd

svarvas såväl leksaker som träskruvar till likkistor. Största produkten är emellertid

trähattar till exklusiva spritmärken - sammanlagt 20 miljoner varje år. Whisky,

konjak, vodka, rom, tequila ... hattarna är från Påryd!

Av Mats Wigardt Foto: Micke Johansson
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INNANFÖR DE VACKERT RÖDA tegelväggarna på en
gammal industrifastighet i centrala Påryd är ljud-
nivån närmast öronbedövande. Här svarvar den
bitvis tämligen ålderstigna maskinparken fyrkan-
tiga trästavar runda innan de kapas i lämpliga
längder och forvandlas till funnen avsedda for
jojoar, leksakstaxar och trähattar till whiskyflaskor.

På barer runt om i hela världen måste forst
hatten av trä från Småland skruvas av från flaskan
med Johnny Walker eller Captain Morgan, innan
drycken hälls upp i glaset.
- Vi utgör den sista länken i den långa kedjan

fram till den törstiga slutkunden, konstaterar
EIfverson & Co:s marknadschef David Paajanen.
Just nu slutfor vi en beställning på 600 000 hattar
till Jack Daniels.
Det lilla träförädlingsföretaget EIfverson & Co

grundades i slutet av rSoo-talet, Efter tre genera-
tioner som familjeföretag ingår de numera i
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Vätterledens Invest AB. Men inriktningen är och
forblir densamma: svarvade och figurfrästa
träprodukter.
Till en början forsåg man den engelska textil-

industrin med trådrullar av trä. Därefter utnyttjade
man sin höga kompetens till att tillverka medicin-
burkar och skaft till olika typer av verktyg och
husgeråd. Man utvecklade också en metod att
under högt tryck prägla locken på medicinbur-
karna. I Portugal utvecklades sedan en teknik att
lirruna fast kork på trähattar avsedda för flaskor.
Under efterkrigstidens stora efterfrågan på livets

guldkanter blev EIfverson & Co världsledande på
trähattar avsedda får alla slags flaskor. Men plastens
intåg ryckte på 70-talet undan marken för svar-
vade produkter från Påryd. Flaskor fick korkar av
plast och medicinburkar av trä ersattes med glas.
- När plasten blev modern på allvar tog efter-

frågan på trähattar tvärt slut, berättar David ~

Elfverson har
överlevt plastens
våldsamma
anstormning. För
exklusiv sprit duger
endast trä hattar
från Påryd.
Företaget har haft
samma inriktning
sedan starten i
slutet av 1800-talet,
nämligen svarvade
och figurfrästa
träprodukter. De
flesta svenska
hushåll har troligtvis
någon produkt som
tillverkats hos
Elfverson.
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Kalmartrissor uppåt
väggarna. Sprit-
hattarna till trots -
den populära jojon
är förmodligen
Elfversons mest
kända produkt
Vi har svarvat trissor
sedan 1932. Och vi
är ensamma om att
kunna göra dem i
en bit, försäkrar
Davis Paajanen.

Paajanen. Trofasta kunder som Gammel Dansk
och Peter Heering räddade oss hjälpligt kvar på
banan.

Så småningom ökade efterfrågan på trä igen.
Särskilt hos tillverkare av mer exklusiva märken,
som med sina forpackningar ville förmedla en
känsla av såväl miljötänkande som lyx och kvali-
tet. Varje år tillverkas nu omkring 20 miljoner
trähattar - motsvarande 60 procent av företagets
omsättning och 75 procent av världsmarknaden -
till ansedda tillverkare som Chivas, Glenmorangie,
Glenlivet och Blossa Glögg. Största enskilda
produkt är singelmalten Cardhu som emellertid
inte finns att köpa i Sverige.

HOS ELFVERSONS I PÄRYD SVARVAS, slipas och ytbe-
handlas trähatten. Kompetensen hos de anställda
är hög, toleranserna små och kraven från kun-
derna synnerligen noga formulerade. Material är
bok, björk eller ek, råvaran härmas från Skåne och
Lettland. En del - mindre priskänsliga - beställare
väljer också att prägla namn eller detaljrika loggar
på hatten.
- Vi är tämligen ensamma i världen om att

kunna hålla en hög industriell nivå på långa serier

Fakta/ELFVERSON & CO

Namn: Elfverson & Co i Påryd, 35 kilometer från Kalmar.
Grundades: 1894.
Ägare: Vätlerledens Invest AB.
Omsättning: 30 miljoner.
Antal anställda: 43.
Produkter: Kalmartrissan, leksaker och skaft av trä, trähattar till
exklusiva spritmärken.
Företaget är certifierat enligt ISO 9002 och FSC.
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med präglade rrahattar, forsäkrar David Paajanen.
Merparten av hattarna från Påryd tar därefter

omvägen via en kund i Portugal där kork och
hatt sätts ihop. Först därefter är de färdiga att
skruvas fast på flaskan hos destilleriet i Skottland
eller England.
Om trähattarna avsedda for all världens sprit-

sorter står for volym och ekonomi så är Kalmar-
trissan sannolikt Elfverson & Co:s mest välkända
produkt. Mellan 150 000 och en halv miljon
jojoar tillverkas varje år, avsedda for leksaksbutiker
eller företag som vill ha en annorlunda
reklamprodukt.
- Vi har svarvat trissor sedan 1932, berättar

David Paajanen. Och vi är ensamma om att
kunna göra den i en bit.
Dessutom tillverkas här leksaker av trä, skaft till

trädgårdsredskap och stekpannor, trätappar till
Ikeas bokhyllor och skruvar av trä till likkistor.
Kunderna finns i alla segment och miljöer, från

IT-foretag till kontor som for tankarna till en
roman av Charles Dickens. Kunskap och maskin-
park lämpar sig lika bra for en leksakstax eller
skaftet till en parmesankniv, som en whiskykork.
- De flesta svenska hushåll har någon produkt

som tillverkats här i Påryd, konstaterar David
Paajanen.
Och, forsäkrar han, det går bra for Elfverson &

Co. Visserligen har 200 anställda bantats till ett 40-

tal och omsättningen kunde vara högre. Men
kostnaderna hålls i schack, företaget är ISO-certi-
fierat och antalet kunder som vill ha Elfversons
trähattar håller sig tämligen konstant.
- Några beställare väljer varje år att gå över till

plast, andra gör precis tvärtom, sammanfattar
David Paajanen. När till exempel Laphroaig for-
svann fick vi en order på en miljon trähattar till
Captain Morgan. Så det går ungefär jämnt upp.•
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