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DnAn
Vill kYrkan förbjuda vinster? Slå

"Staten bjuder ~~\..,...
å enormt

dyr älgmat"~
Konsumtionen av

ökar i USA, vilket skänker
hopp till europeiska
Men vändningen sker
låga nivåer och pris
är fortfarande så låga att
inte lönar sig att ..ynnrT~·n
västerut.

Norge jagar
svenska ti

IKATTEN. Bemt Krysslng lackerar på Påryds svarvfabrIk. Den småländska träfabriken ökar exporten av trähattar till
SIWftsorter jofden runt. FOTO: ANN UNDEN
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MED TRÄ. Exklusiva trähattar, tillverkade av Hazlr Bekteshl och hans kolleger, exporteras från Påryd över hela världen. Tillverkningen började 1913 och
konkurrens när plasten kom på 19S0-talet, men i dag väljer många lyxiga sprItmärken att toppa med trä. FOTO: ANN UNDEN

in sprit får ny snurr på
's,morakniven och

mest kända jojo. Elfver-
"VlII.. .,., ..h.iillc ligger bakom do'·
jlletaljSisucl:eer sedan 1894.

LACKERAT. En del korkar tar fem da-
gar att lacka. 14 000 hattar får plats
I en tunna, totalt finns 90 tunnor på
företaget.

för att demonstrera
ljudet av flärd. Det är
så framgångsrika fö-
retagsledare vill impo-
nera på sina kunder.
Den snabbt växande

medelklassen i Kina,
Brasilien, Ryssland och
Indien konsumerar allt David
mer Det får

En av Elvfersons guld korkar
till Johnny Walker (eller johnny gång-
are som den kallas bland persona-
len).

- Vi har jättemycket att göra, just nu
går det väldigt bra.
Fabriken har haft samma affärside

i över hundra år: att svarva och fräsa
svenskt lövträ. Framför allt är det
svensk bok och björk som används
men även lite ek.

Från trådrulle till trähatt

VAN HAND. Janne Franzlm sköter to-
IIepräglingsmaskinen. Han har Jobbat
med detta I sex år.

till whisky, cognac och tequila. Årligen
tillverkas 30 miljoner stycken. Elvfer-
son satsar på att ta fram nya maskiner
och hitta snabbare lösningar på de be-
fintliga.
Kunskapen sitter i väggarna och i

personalens händer. Det är monotona
sysslor som kräver fulländning med en
felmarginal på 0,3 millimeter.



30 MILJOtER HAnAR. Kunskapen sitter Iväggarna och Ipersonalens händer.
Felmarg1Aalen ligger på 0,3 millimeter. Annika LIndwall kontrollerar kvaliteten.

arvfabriken

TRALEKSAK. Sveriges mest berömda
Jojo - Kalmartrissan - tillverkas ock-
så Isvarvfabriken IPåryd.

INDUSTRIHISTORIA. En originalritning
från 194o-talet. Fabriken är fortfa-
rande navet IPåryd.

"

Det ären
annan känsla

att öppna en flaska
med riktigt trähatt
och korkekskork.
Ett lyxmärke för att

Antal anställda: 36
Träslag: Bok (60 procent), björk (35
procent) och ek (5 procent). 80 procent
svenskt, 20 procent import från Lett-
land.
Omsättning: Runt 30miljoner kronor.
Märken: 60 stycken.
Produkter: Trähattar till spritflaskor,

nMMERKUNNIGA SÖKES. I Norge är behovet stort av timrare.
företag söker nu bland annat ISverige.

Bemanningsfö
iNorge söker sve
timmerexperter
Medan småhusbyggandet mins-
kar här hemma så ångar det på
i Norge. Just nu söker norska
rekryteringsföretag med gUl och
lykta efter timrare iSverige.
Enligt Lene Moen Karlsen, kommu-
nikations- och marknad sansvarig på
bemanningsföretaget Verto i sydväs-
tra Norge, är suget stort efter tim-
ringskunnigt folk i västra delarna av
Norge:
- Stor efterfrågan gör att vi är på

jakt efter timrare hela tiden, och våra
kunder finns över hela norska väst-
kusten.
Flera norska bemanningsföretag

vittnar om att det än så länge är lättare
att locka danskar än svenskar till jobb
iNorge i allmänhet, kanske for att ar-

lämnat in ansökan
jat jobbet iNorge.

Branschen enig om vii
Svenskt SkogSbruk vill ha minst
7 av 10 tallar oskadade. Det är
ett av tre huvudmål som Skogs-
industrierna, LRFSkogsägarna,
Bergvik Skog och Sveaskog
gemensamt tagit fram för skog
och klövvilt.

Dessutom säger man att det ska vara
möjligt att i hela Sverige föryngra
skogsmarken med lämpligt trädslag
samt att rönn, asp, sälg och ek ska
kunna bli trädbildande ihela Sverige
där de är naturligt förekommande.. ..

Svenskt skogsbruk har!
för klövviltet. FOTO:

älgförvaltningsområde
uppnås genom regleran
ordinarie klövviltförvaltI


