120 års Erfarenhet.
VÄLKOMMEN TILL ALF ERIKSSON AB. ETT FÖRETAG MED ENA FOTEN PÅ HISTORISK JEANSMARK OCH DEN ANDRA PÅ VÄG MOT MORGONDAGENS MODE.

Vi har funnits sedan 1980 men erfarenheten och yrkeskunskapen om jeans går
mycket längre tillbaks än så. Vi är ett
familjeföretag som arbetat med jeans och
byxor så länge vi kan minnas. Numera är
det tredje generationen i familjen som
driver företaget, och nästa står redan med
näsan strax ovanför ritbordet och vill vara
med och bestämma hur fickor och nitar
skall se ut på nästkommande kollektioner.
Det hela började redan 1938 då Gunnels far, Einar Olsson, startade Dalstorps Yrkeskläder
tillsammans med Valter Claesson i en liten röd stuga i Sonarp, Dalstorp.
Där var mode inget ord man svängde sig med. Däremot stod passform och kvalitet högt
i kurs. Precis som idag. Produktionen var helt och hållet inriktad på yrkeskläder som
namnet antyder. Verksamheten växer sakta men säkert och 1942 byggs en ny fabrik för att
klara av det ökande behovet av bra yrkeskläder.
När företaget tar klivet en bit in på 60-talet utökas produktionen med ”Fritidsbyxor” i
bomull främst till herrar. Pepitarutor, glencheck, enfärgat i kaki och ljusblått var populärt.
En stor artikel var barnbyxor med hängslen som säljs bland annat till Epa och Tempovaruhusen för 6-7 kronor per par. Under 60-talets mitt ser även de första denimbyxorna dagens
ljus. En klassisk 5-ficksmodell, i tyg från Borås Väveri, helt utan namn är våra första jeans.

1938 Dalstorps Yrkeskläder startas av Gunnels far

Einar Olsson och Valter Claesson i en röd liten stuga i Sonarp.

1942 Ny fabrik byggs i Dalstorp. Från början sys

arbetskläder. Produktionen ökas efterhand med fabriker
i Hällabäck, Rydöbruk och Ryssby.

1960 Produktionen utökas med ”Fritidsbyxor” i bomull

främst i herrpassform. Pepitarutor, glencheck, enfärgat i kaki
och ljusblått är populärt. Stort är också barnbyxor med hängslen
som bl.a. säljs till Epa och Tempovaruhusen för 6-7 kronor per
par. Denimtyg från Borås Väveri och Rydboholm börjar också
komma och säljs utan varunamn i en femficks jeansmodell.

1968 AB Dalstorps Fritidskläder bildas av Alf Eriksson
och Bertil Hansson. De fortsätter med arbetskläder främst i
bävernylon som är ett nytt tyg vävt i Norge av ett företag som
heter Motex.

1969 Satsningen på jeans börjas direkt och varumärket
MacFree registreras.

1973 Företaget växer och tillverkningen av MacFree

jeans ligger på 500 000-600 000 par per år. Under säsongstoppar läggs även lönsömnad ut på andra fabriker. Fritidskläder
utför också lönsömnad åt andra, bl.a. Puss & Kram, för att fylla
ut produktionen maximalt.

1980 Alf säljer sin del i företaget och startar Alf Eriks-

son AB. Boxer börjar produceras i Japan i en stretchdenim som
är helt ny på marknaden. De två första åren säljs enbart modell
810 som är en herrpassform.

1983 Kollektionen utökas med modell 809, 811 och 813
med fler kvaliteér och färger.

1986 Produktionen av Boxer flyttas till Thailand.

Det nya varumärket Clahs Jeans produceras också här med
inriktning på denim- & twilltyger i ren bomull.

Det gyllene året 1969 gick människan på månen för första gången, samtidigt registreras
varumärket MacFree som skulle komma att bli en av de största aktörerna på 70-talets
exploderande jeansmarknad. Runt 1973 ligger försäljningen på närmare 600 000 par per år
bara från MacFree!
Alf och Gunnel bestämde sig 1979 för att sälja sin andel i MacFree och starta i liten skala
på egen hand. Utan stora fabriker och många anställda.
Alf Eriksson AB bildades. Första Boxermodellen hette 810 och var en
herrjeans i en stretchdenim som var helt ny på marknaden. Efter två år
utökas kollektionen med modell 809, 811 och 813 och dessutom i
fler kvaliteér och färger.
Dambyxorna lanserades under namnet Tasty 1992, vilket visade sig
vara en lyckad satsning. Under 80- och 90-talet var Alf Eriksson AB ett blomstrande litet företag som hittat sin nisch, stretchdenim.
Marknaden ville bara ha mera och mera.
Det var då det var dags för nästa generation att kliva in i bilden, först in
var Patrik som började 1999. Två år senare byggs ett nytt kontor och lager för
att få plats med en ny medarbetare, Tobias, och ännu fler jeans och byxor.
Till årsskiftet 2003 blev Patrik och Tobias nya ägare till företaget,
fortfarande med all yrkeskunskap och erfarenhet från Alf och
Gunnel, som är kvar i företaget.
Sedan dess har vi kontinuerligt utvecklat och förfinat detaljerna på
våra byxor samtidigt som vi bevarat vår passform. Vi jobbar hela tiden
för att höja kvalitets- och servicenivån för våra kunder och arbetet med
att utveckla våra kollektioner fortsätter.

1992 Tasty inregistreras som varumärke.
1994 Produktionen av Boxer och Clahs flyttas till

Hong Kong. Här tillverkas också de första plaggen i Tasty
modell 830 i en stretchtwill. Samma bomullstyg i flera färger
tillverkades också i modell 822 som var tight och slimmad.

1999 Patrik Eriksson börjar i företaget och
produktionen flyttas i huvudsak till Italien.

2000 Varumärket MacFree köps tillbaka
och prover börjas tas fram.

2001 Tobias Eriksson börjar samtidigt som

företagets kontor och lager byggs om och renoveras.

2003 Patrik och Tobias blir nya ägare och Alf
och Gunnel fortsätter arbeta i företaget.

2005 Alf fyller 65 år och vi tillverkar
40.000 par Tasty- & Boxerjeans.

2007 Gunnel fyller 65 år.
2011 Företaget flyttar till Ulricehamn

och vi fortsätter utvecklingsarbetet med våra
kollektioner för både Tasty & Boxer.

