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Beijer Industri ingår i Beijer Tech, en grupp specialiserade bolag som samarbetar för att hjälpa nordisk  

industri att bli ännu mer konkurrenskraftig.   beijertech.se

Glödheta även inom eldfast
Beijer Industri gör det enklare än någonsin att handla upp eldfasta applikationer.  
Med oss som totalleverantör inom såväl Material som Installation & Tillverkning  
och Service & Utbildning får du skräddarsydda lösningar från ett och samma ställe.  
Resultatet blir bättre överblick, mer trygghet och ökad lönsamhet.

 Vill du veta vad vi kan göra för just dig? Gå in på www.beijerind.se och läs mer  
om vårt glödheta erbjudande inom eldfast.
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Hej allihop!
Nu sitter jag här igen och skriver min sista 
ledare före vårt årsmöte som kommer att vara 
20-22 april. När ni läser det här har ni redan fått 
programmet skickat till er och förhoppningsvis 
redan anmält er. Har ni inte gjort det måste ni 
skynda er. Jag är säker på att det här årsmötet 
kommer att bli riktigt bra! Har ni inte programmet 
framför er så gå in på vår hemsida och anmäl 
er. På utskicket står det att Sveriges Modelltill-
verkares Förening skall delta med oss. Tyvärr 
så blir det inte så. I sista stund så hoppade de 
av och har sitt årsmöte själva i Katrineholm. Jag 
tycker det är så synd för vi har ju så mycket 
gemensamt. Vad jag förstår håller de på att 
avveckla sin förening p.g.a. att de har problem 
med att den yngre generationen inte fyller på. Är 
det någon som känner igen resonemanget? För 
min del tycker jag att det inte behöver vara så. Vi 
i vår styrelse diskuterar ämnet ofta och jag tror 
att om vi tydliggör det. Uppmanar de ”unga” att 
komma till oss och påverka och visa hur de vill 
ha det så är det bara en tidsfråga tills vi har fått 
den generationsväxling som vi och alla andra 
föreningar så hett eftersträvar. Jag uppmanar de 
unga som känner sig kallade att kontakta mig 
(kontaktuppgifter finns på SJMF:s hemsida). Jag 
deltar gärna i en arbetsgrupp med några yngre 
medlemmar som känner sig kallade så jag får 

veta om ni är nöjda med hur föreningen arbetar 
eller om ni önskar några förändringar.

I min förra ledare så ventilerade jag mina åsikter 
om den så kallade högkonjunkturen som skulle 
vara i Sverige. I min värld så var det underleve-
rantörer till fordonsindustrin och byggsektorn 
som gick för fullt medan alla gjuteriföreningar i 
Norden redovisade negativa siffror totalt sett. 
Som jag sa då hade vi utsatts både för prispress 
och minskad orderingång. Nu känns det som 
om det har börjat vända vi har ca: 10-15 % 
volymökning under det här verksamhetsåret 
jämfört med förra året. Vi får hoppas att det 
gäller för hela branschen.

Jag har ju lätt att falla in i lite politiska åsikter 
som ni säkert vet och den här gången gäller det 
de s.k. 3-12 regeln. Vår kära regering tycker ju 
att den är alldeles för generös för de företagare 
som har rätt att utnyttja den. Vi i vår förening är 
ju i huvudsak ägarledda företag ofta sedan flera 
generationer tillbaka. 3-12 regeln är ju till för 
att de företagare som har vigt sitt liv till ett stort 
risktagande ofta mycket långa arbetsveckor, lite 
ledighet och kort om än någon semester, skall 
kunna få ”lite grädde på moset” på ålderns höst 
om man väljer att sälja sitt livsverk alternativt om 
företaget orkar med att ge en viss aktieutdelning 

löpande. Nu vill man höja skatten från 20% till 
25%. Det är en orimligt hög höjning som ändrar 
spelplanen för de som under flera år förberett 
sig genom att bygga upp en utdelningsvolym 
som plötsligt har devalverats genom att höja 
utdelningsskatten med 25%. Om man ändrar 
en sådan regel bör den inte gälla retroaktivt 
som den kommer att göra. Företagen har redan 
skattat in utdelningsutrymmet efter då gällande 
regler vilket borde innebära att den gamla 
regeln borde gälla för redan skapat utrymme 
och om man ändrar regeln skall den gälla efter 
det datumet. Hade vi varit duktiga idrottsmän/
kvinnor hade det inte varit något problem för de 
får ju fördela ut sin skatt på ett helt annat sätt än 
vad vi får eftersom det de tjänar in som aktiva 
skall räcka under resten av livet. Det är synd att 
regeringen uppskattar eget företagande som 
skapar sysselsättning åt många anställda så lite. 
Men det gäller ju att hitta möjligheter att dra in 
skatt som är för dem är så politiskt korrekt som 
möjligt enligt deras värderingar. Nu är ju frågan 
på remiss och vi får hoppas för Sverige att den 
inte går igenom.

Med de här orden tackar jag för mig för den här 
gången och jag ser fram mot att vi får träffas igen 
med intressanta studiebesök och att vi får umgås 
under gemytliga former den 20-22 april.
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En sista stund i 
Mariannelund

Text &  Foto: Mattias Hildingh

”Där oppe kan man nog se ända till Mariannelund!”  
Den småländska orten är känd för allmänheten bland 
annat för att Emil i Lönnebergas syster Ida, hissas upp 
i en flaggstång en klar dag i Astrid Lingrens värld. Idag 
ligger den fuktiga dimman tät över norra Småland. Det 
är slutet på januari när vi besöker Rosenqvist & Söner, 
som är på slutet av sin yrkesamma karriär.  Familje- 
företaget har varit verksamt i nästan 70 år. Det har varit 
en lång och angenäm resa säger Lars när han tänker 
tillbaka på tiden han haft här, tillsammans med sin bror, 
sin far och två söner. På 1970 talet så fanns det upp-
skattningsvis 200 järngjuterier i Sverige, och antalet 
har minskat hela tiden. Idag finns kanske ett trettiotal 
kvar. I princip varenda ort hade ett, speciellt i dessa  
regionerna runt norra Småland. Även de bägge bröderna 
på det lilla gjuteriet håller på att avveckla och i dagarna 
som gått, har de gjutit för sista gången. 

Lättsmält
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Vi  fick det, eller vi fick skriva på en revers 1974 - 75  
 vid årsskiftet. Då bildade vi aktiebolag. Dessförinnan 

var det handelsbolag som min far; Inge Rosenqvist drev. 
Han kom 1952 till Mariannelund, tillsammans med sin svåger 
och köpte ett befintligt gjuteri, som låg inne i samhället. De 
drev det där tills dog min svåger i mitten på 50-talet. Då 
hade min far det ensam. Jag började därborta när jag blev 
16 år gammal. Snart började även min bror, när han fyllde 16. 
Det är drygt 50 år sedan nu. Tiden går. 

Vi övertog firman 1975. Då hade vi börjat att bygga gjuteriet 
här, där vi befinner oss i dag, och vi flyttade snart in. 
Vårt nya gjuteri var i stort sätt färdigt. Men vi skulle gjuta en 
gång till där nere. En sista gång i den gamla byggnaden, 
men då brann det upp. Som tur var hade det redan sålts till 
Eksjö kommun. Annars hade nog misstänksamheten växt 
och folk hade kanske trott att det var något skumt med det 
hela (skratt). Men så var det ju inte.Vi fick ett bidrag för att 
flytta ut här. På den tiden hade man kupolugnar och det 
rök grymt, när man tände där i. Det låg bostadshus jämte 
där. Även när vi flyttade hit här så jobbade min far i många 
år. Han kom gärna ner och jobbade, han var väl 75 då. 
Ända till slutet kom han och tittade. Han var involverad, 
men vi stod på pappret. 

Min bror Bertil har jobbat mer där ute, jag också, men sen 
har jag skött den administrativa biten. Inte med bokföring 
och sådant, jag lämnar bort allt sådan till en kille som sköter 
det där åt oss. Men nu har vi fallit för ålderssträcket.

Lättsmält
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Det är inga sentimentala känslor. Det är mera egoistiska i 
så fall (skratt). Jag tror att det hade varit skönt för mig att 
ha någonting att göra det här vinterhalvåret i stället för att 
bara flippa på tv:n och inte göra något särskilt. Man får hejda 
sig så att man inte går och köper tidningen för tidigt för 
då har man inget att läsa sen (skratt). Jag har dåligt med 
intressen över vintern. Sommaren går alltid, man spelar 
golf, åker motorcykel eller är ute i naturen. Men vintern är 
fruktansvärt tråkig. 

Vad händer med gjuteriet?
Det finns ingen avsättning för sådan här nu. Det är i stort 
sätt om man kan skänka bort det till någon som vill ha det 
som lagerlokal eller liknande. Några industrier finns det inte 
att tala om. Det blir så mycket att göra i ordning. Det blir 
knappt inte billigare än att bygga något nytt. Så det blir ett 
stort problem sen. Vi kommer att ha mycket jobb med att 
avveckla. Jag och min bror kommer inte att gå ner här så 
entusiastiskt, utan det blir ett par timmar då och då. Det 
kommer att ta något år innan det är avvecklat helt här. 
Men vi kommer inte att gjuta mer än nästa månad också.

Början på slutet 
Förrförra året, då förlorade vi mycket pengar och det går 
inte att hålla på att göra så lite som vi gör nu. Då hade vi varit 
tvungna att leta reda på nya kunder. Det känns svårt som 
det ser ut nu. Jag tappade största delen av produktionen till 
Holsbyverken som köpte upp Rosenforsbruk. Min största 
kund hade gått ihop med Rosenforsbruk, kanske tio år 

tidigare. De hette Svacroma och ligger inte så långt här i 
från, i Målilla. Vi gjorde mycket till dem och hade väl gjort så 
i ungefär 40-45 år. När de köpte det så tog Holsbyverken 
en del av de som de ville behålla själva till Sandvik och Volvo 
och resten lades ner. Jag fick förvisso ett erbjudande att få 
modellerna, men då måste vi skaffa en säljorganisation och 
ordna med modellutrustning, modellsnickare och allting. Det 
var så mycket specialgods, så det fanns ingen möjlighet att 
göra det. Inte är man är så här gammal heller. 

Om en eventuell fortsättning
Jag har två söner, de jobbar här ute båda två. De vill inte 
ta över. Jag förstår dem. Det blir svårt att börja igen. De 
måste hitta nya kunder och de måste köpa ut min bror.
Vi har gjort det lite dumt, så här när man tänker på det i 
efterhand. Min bror har varit den ende som har smält. Jag 
gjorde lite i början när vi satte in elugnarna, men det var 
knappt ingenting. Sen har Bertil skött det hela tiden och 
nu, idag om de ska fortsatta, måste de införskaffa någon 
som ska lära sig det. Vi har varit dumma där, var och en 
har gjort sitt i stället för att snurra runt. Om jag försvinner 
med, jag är så gammal nu, så då vet man aldrig vad som  
händer. Det kan man inte räkna med längre fram i tiden. De 
hade behövt skaffa ett par trestycken gubbar. Det är svårt  
härom kring idag. Ska man ha någon lönsamhet i företaget, 
så får man vara en 6- 7 stycken anställda och sen köra  
kanske tre ton om dagen. Då lever man bra, eller då går det 
att leva på det. De får skaffa sig andra jobb nu och jag tror inte 
att det är några problem att skaffa jobb i trakten. 
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De är med och idrottar, spelar fotboll fortfarande trots att 
de är rätt så gamla. De har bra, jag ska inte sitta och skryta 
nu, men bra rykte om att de är ordentliga killar. Sen är det  
frågan om vad de vill göra. De vill nog inte hålla på med sådan 
här hela livet. Men det har känts som ett familjeföretag, och 
det har varit smidigt om de har behövt vara lediga och vi 
har kunnat styra tider lite själva. 

Det har aldrig varit tungrott.Vi har kört 5 arbetsdagar ena 
veckan och 4 nästa. Så på en tvåveckors period får vi  
9 arbetsdagar med 9 timmar om dagen. Då får vi ihop  
81 timmar. Sen har det blivit arbetsförkortning och då har 
vi tagit dem på sommarhalvåret. Jag tycker att det har varit 
roligt arbete. Min bror har varit lite mer trött på det. Han har 
det lite mer enahanda. Jag har haft kontakten med kunderna. 
Man ringer och beställer, allt runt om kring. Vissa personer 
har jag genom jobbet haft daglig kontakt med i flera år. Det 
blir tråkigt när det försvinner. Man tappar kontakten när 
man inte har jobbet att höra av sig om. 

Annars har jag ju helst varit där ute på golvet och jobbat. 
Där trivs jag bäst. Det har varit handformning från allra 
första början. Då hade vi svartsand här. Då fick man lära sig 
att rama, arbeta med lansetter, och alla andra verktyg och 
grejer man hade då. Man ser hela tiden resultatet av det 
man gör. Man häller på idag, så gjuter man, kanske i, efter- 
middag och i morgon slår man upp det. Vi har inte stått 
och gjort samma saker hela tiden. Det har inte varit några 
långa serier. Jag har trivts med det och det har varit ytterst 
sällan som jag känt att det varit tråkigt att gå till jobbet. 

Det har varit perioder när vi haft mycket att göra. Ett av de 
bättre åren, var nog 2013 här nu i slutet. Innan vi blev av 
med största kunden. Då hade vi mycket och det gick bra 
och hade gjort så i ett tiotal år. Längre tillbaka minns jag 
när jag började på 60-talet och sedan i början på 70-talet 
då hade vi väldigt mycket att göra. Det var bland annat till 
grannarna här inne; SEMAB eller Ak Eriksson hette de förr. 
De gör stora stockbandsågar till sågverksindustrin och 
av dem fick vi är den största order vi fått. De hade gjort 
konkurs halvåret tidigare. Vi såg ut att förlora pengar på 
affären. Den dåvarande ägaren bodde här i Mariannelund. 
Min far träffade honom när han skulle hämta posten en 
morgon. Då sa farsan att han tyckte det var dåligt att göra 
så mot oss. Men ägaren sa åt honom att han skulle vara 
lugn. Det fattade inte farsan då.

Det gick ett halvår och vi fick en order av dem på 65 sågar. 
Det var riktigt stora bitar, för oss i alla fall. 900 kilosbitar 
samt en massa runt omkring, då tjänade vi tillbaka de 
pengar vi förlorat tidigare. För 15 år sedan hade vi väldigt 
mycket till Svacroma, mot slutet av samarbetet så gjorde 
vi 3/4 till dem. Jag vet inte hur mycket modeller vi hade 
liggande hade här ute då. Men det var en intensiv tid. 
Det mesta har varit lokala kunder. Men det har kommit in 
kunder från lite varstans. 

Nu får vi se vad det ska bli av tiden. Det blir väl mycket golf 
nu, jag trodde från början att jag kunde bli singel handicap, 
men nu har jag hållt på i 15 år med det, så vi får se hur det 
blir med det.
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Efter förra årets starka utveckling för basmetaller har året 
börjat i samma anda. Prisuppgångarna ligger i intervallet 
8-12 % sedan årsskiftet. ”Trump-effekten” gör sig fortfa-
rande gällande med förväntningar om stora infrastruktur-
satsningar i USA, vilket förväntas öka efterfrågan på stål 
och metaller. I år är det framför allt nyheter om produk-
tionsstörningar som ger priserna stöd.

Världens två största koppargruvor är berörda. Gras-
berg- gruvan i Indonesien har temporärt stoppat 
produktionen i väntan på ny export-licens. Indonesien 
har stramat upp villkoren, vilket försenat processen om 
förnyat kontrakt. Den gigantiska Escondida-gruvan i 
Chile har per idag (7/3) varit mer eller mindre stängd i 
25 dagar p.g.a. strejk. Produktionsbortfallet beräknas 
till ca 150 kt så här långt. Den globala kopparproduktio-
nen uppgår till ca 20 miljoner ton och över-/underskot-
ten brukar vara +/- 100-200 kton. På marginalen gör 
bortfallet skillnad. Strejker i Chile har emellertid historia 
av att vara kortvariga. Enligt Chilensk lagstiftning har 
företaget rätt att förhandla enskilt med gruvarbetarna 
efter 30 dagar, vilket ofta leder till nya avtal. Vissa bedö-
mare menar att facket har en styrkeposition i år, då flera 
långtidsavtal (ofta 4-5 år) löper ut i Chile i år. Dessutom 
är det val senare i år. På den fysiska marknaden är till-
gången (än så länge) god. LME-lagret har ökat massivt 
den senaste veckan (10) samtidigt som premierna för 
fysisk leverans håller sig på en historiskt låg nivå. 

Aluminium har stigit mest i år; + 12 %. Efter flera år 
med massiva överskott och svällande lager, vände 
trenden förra året. Marknaden kom i balans. Stark 
efterfrågan från transportindustrin i kombination med 
en mindre tillväxt av utbudet. Nu är det fokus på det 
senare. Kina både producerar och konsumerar hälften 
av allt aluminium. I sin strävan att rena luften kring de 

stora städerna har statsmakten annonserat att stål, 
cement och metallindustri ska stänga produktion under 
uppvärmningssäsongen nästa vinter. För aluminium 
innebär det enligt flertalet bedömare ett potentiellt bort-
fall av 1-2 miljoner ton. Frågan är dock hur sannolikt 
det är att man gör slag i saken. I november 2015 slöts 
en överenskommelse mellan de största producenterna 
som skulle innebära stängningar motsvarande ungefär 
samma volym. Nystartade anläggningar kompenserade 
hela bortfallet och produktionen ökade istället under 
2016. För tillfället bedömer dock marknaden att något 
kommer att hända. Miljöskälen väger tungt. Den här 
gången kan det bli allvar. 

Zinkpriset steg med 60 % förra året. Ett par stora gru-
vor har stängt enligt plan. Marknaden har ett underskott 
vilket motiverar dagens priser. Ett par mindre gruvor 
förväntas återstarta produktionen nu när priserna kom-
mit tillräckligt högt, samtidigt som några mindre projekt 
materialiseras. Utbudet bör öka igen. Trenden är ändå 
stark och industrin utnyttjar varje tillbakagång i priset 
till att säkra framtida konsumtion. Mycket talar för en 
fortsatt stark prisbild.

Det framtida nickelutbudet är i fokus. Världens två 
största producenter Indonesien och Filipinerna ”turas 
om” att förse Kina med nickelmalm. Efter Indonesiens 
exportstopp 2014 tog Filipinerna över. Lagom till Indone-
siens utbyggnad av vidareförädling materialiserats hotas 
Filipinerna av gruvstängningar p.g.a. miljöskäl. Risken 
är att det blir ett ”glapp” från att utbudet från Filipinerna 
stryps till dess Indonesien börjar leverera förädlat mate-
rial.  I framtiden, med båda ländernas utbud tillgängligt, 
finns risk för stora överskott. Problemet är lagret av nick-
el, som redan är extremt stort. Visserligen bedöms det 
ligga på fasta händer, men blir priset tillräckligt högt ökar 
sannolikheten att det blir mer tillgängligt. Det finns risk 
för prisuppgång på kort sikt (närmsta kvartalen). Därefter 
talar det mest för fortsatt prispress.

Pär Melander
SEB Commodities
par.melander@seb.se
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SAND- och KOKILLGJUTNING 
BEARBETNING 
i aluminiumlegeringar 
Tel: 016-14 84 30 
Fax: 016-12 45 62 
Epost: info@agemetall.se 
Hemsida: www.agemetall.se

Gjuteriet som håller formen

Hejargatan 3a       
632 29 Eskilstuna

Metallimpregnering
• Ledande i Norden inom metallimpregnering på lego. 

• Tätar mikroporositet i alla typer av gjutgods och sintergods med miljövänlig regenererbar 
  metakrylatplast i Caskade-processanläggning med återvinning. 

• Vi kan även erbjuda information om tätningsanläggningar i olika versioner och storlekar.

Tätningskvot:
• Tempområde: -150° - +200°
• Trycktäthet: 1000 bar
• Kemiskt motstånd
• Fluorescerande
• Korrosionsskydd
• Dokumentering

Godkännande:
• US Navy MIL-II-17563 B
• Lloyds´Reg/Ship. MAT/GEN/002
• Brittisk Standard: BS 5750: Part2:1987
• Underwriters Laboratory Inc. MH16455
• British Admirality

Soundseal ab • Box 127 • 305 05 Getinge • Tel 035-580 05 • Fax 035-583 05
www.soundseal.se • E-post. info@soundseal.se
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A
nkarsrum är kanske mest känt för sitt järnbruk 
med anor från 1600-talet. Järnbruket var en stor 
tillverkare av bland annat ved- och gasspisar   
 under en lång tid. Området i nordöstra  

Småland har en lång tradition av järnhantering och gjuterier.
På vägen längst med Långsjön hittar vi Norrhult. Här har 
EGA - Nya Elektrogjuteriet haft sin verksamhet i drygt  
70 år. Det är ett lättmetallgjuteri, som tillverkar maskin- 
och handformat sandgjutgods. De jobbar mest i små och 
medellånga serier.

Vi kommer in verkstaden och möter Agne, Morgan och 
Mackis. De tre har jobbat här tillsammans sedan sent 
90-tal, men historien sträcker sig längre bak än så. Agne 
Nilsson är i dag en av delägarna och har varit företaget  
trogen länge. Men det var inte alltid tänkt så. Vi går runt i 
den anrika verkstaden och pratar med Agne och Morgan. 

– Jag började min anställning här 1980. Först som slipare 
och sen som formare, och på den vägen är det. Jag tänkte 
jobba här ett år, för att sedan gå tillbaka till gymnasiet. Men 
så blev det ju inte…

NYA ELEKTROGJUTERIET
i Ankarsrum 

Lättsmält

Text &  Foto: Mattias Hildingh
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Vidare berättar de om starten 
– Företaget började 1945, då med kapslade elskåp. På 
80-talet började vi plocka in mer legogjutgods. Plast och plåt 
övertog mer, och aluminium blev därför inte lika efterfrågat. 
Men det är företagets egen produkt. Vi gör dem fortfarande, 
fast inte i samma volymer. Det utgör kanske 15 procent av 
omsättningen. Lego står idag för den största biten.

Ett litet uppskattat gjuteri som jobbar  
för högtryck 
Vi har en stor kund som vi gjuter mycket detaljer till.  
De bygger brandpumpar, så det blir växellådor, membran- 
huslock och allt möjligt. Det ska vara trycktäta detaljer.
Vi kom in på den biten genom att vi fick provgjuta en 
modell. Det var två stora gjuterier, ett i Tyskland och ett i 
Danmark. Båda med en hundra anställda typ. Problemet 
var att de fick beställa dubbelt så mycket som de behövde 
för att de skulle få ihop det. Då fick vi i uppdrag att göra 5 
utfallsprover. Då åkte jag och brorsan ner till dem. Vi var där 
en hel dag och bearbetade proverna. Ett tryck på 27 bar 
var de tvungna att klara…och det gjorde de och alla prover 
blev godkända. På den väg är det. De sa att lille EGA kan 
göra bättre gjutgods än de största gjuterierna! Allting måste 
vara trycktätt. Det har varit väldigt lite kassation på pro-
dukterna och de är nöjda. Vilket känns bra. De har många 
planer. Bland annat på att längre fram, kanske tillverka en 
egen brandbil, samt att de har det mesta på export. Så på 
det sättet ser framtiden ljus ut.

När Elektrogjuteriet gick i konkurs 1994, ställdes Agne, 
tillsammans med Alf Johansson, som varit anställd på 
företaget i drygt 25 år, inför ett val. 

– Jag jobbade här när företaget gick i konkurs. Senare tyckte 
konkursförvaltaren att Alf och jag skulle överta företaget 
och driva det vidare. Men vi ansåg inte att vi hade några 
kunskaper om administrativt arbete. Vi har alltid jobbat på 
golvet. Så vi frågade två gamla kompisar om de ville gå in 
som delägare med 25 procent var. Det ville de, och det 
blev ”Nya Elektrogjuteriet”. Det var Alf och jag som tidigare 
jobbade heltid här. Men han har gått i pension, så nu är 
det bara jag av delägarna som är aktiv i produktionen. De 
har andra jobb på sidan om. De kommer in och hjälper oss 
när det blir mycket att göra. Den ena i verkstaden, och den 
andre killen sköter det administrativa på kontoret. Vi har 
delat upp det så. 

”JAG TÄNKTE JOBBA HÄR  
ETT ÅR, FÖR ATT SEDAN GÅ  
TILLBAKA TILL GYMNASIET.  

MEN SÅ BLEV DET JU INTE… 

”Agne Nilsson
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Vi körde ett år tillsammans innan vi anställde den förste. 
Det har gått upp och ner. Idag är vi tre stycken som jobbar 
här på heltid Morgan och Mackis började båda i slutet på 
90-talet. År 2007 tror jag, innan finanskrisen slog till. Var 
vi fyra anställda till här, som tyvärr blev uppsagda när det 
var som sämst. Då fick de komma tillbaka på timmar och 
jobba när det blev mycket. Några började läsa och sökte 
sig till annat. Agnes bror Ambjörn jobbade här, men han 
slutade och började på bruket i Ankarsrum igen. Bruket har 
alltid varit den stora arbetsgivaren i trakten. De är uppdelade 
i två olika företag idag. Det finns en gjuteridel, fast det är 
pressgjutning då, och en som tillverkar elmotorer. 

-Vi skuldfria och vill inte ta några lån. Vi försöker att investera 
med vinster. Sista två åren har det gått runt precis. Maskin-
parken blir ju äldre men den producerar. Som det är nu så 
går det bra. Men skulle det bli mycket mer i produktionen 
så kan det bli svårt. När Affe slutade vid årsskiftet var det 
tänkt att någon skulle ta över hans jobb. Men det var ingen 
som ville börja här. Det var inget attraktivt jobb här. Det är 
mycket hantverk och det är smutsigt. Ungdomarna vill inte 
jobba här. 

Men det är luttrade män som ofta varit igenom tuffa tider. 
Trots detta bemöts vi av en ödmjukhet, och en genom-
gående positiv inställning. Det är som om hela Småland 
kunde koncentreras ner till ett enda företag. Det har varit en 
lång brokig väg fylld med kvalitet och kunskap, och vänner 
som hjälper varandra. Och trots de många motgångar som 
ofta kantat vägen, en tro på en ljus framtid. Det är de små 
företagen som Sverige byggdes på.

Lättsmält



    Lättsmält Nr 1.2017    15

Morgan har precis börjat spela fotboll aktivt igen. Han har varit sin barn-
domsklubb Ankarsrum IS troget; ”Jag började spela när var jag var 7 år 
gammal, sen la jag av när jag var 34, så hade jag uppehåll i fem år”. Men 
när laget stod inför en kris och saknade spelare ställde Morgan upp och 
han drog på sig målvaktshandskarna igen. Trakten må ha fostrat en av 
Sveriges största målvakter - Thomas Ravelli, men Målvakten i Ankarsrum 
har alltid haft Peter Schmeichel som förebild.
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Värnamo ligger centralt i Småland som 
en knytpunkt på lagom avstånd på E4:an 
mellan Stockholm och Malmö. Riks-
väg 27 om man reser mellan Göteborg 
och Karlshamn. Staden har därför varit 
ett välkommet och strategiskt stopp för 
många prominenta resenärer sedan lång 
tid tillbaka.

Det låg en gång ett gammalt stadshotell längst med  
Riksettan som vid tiden gick rakt igenom Värnamo.  
Det gamla Stadshotellet brann ner och vägen drogs så 
småningom utanför staden och bytte namn till E4:an. 
Hotellet som innan tidigare kallades ”Statt” byggdes upp 
igen och fick snart epitetet ”Europas Modernaste Hotell” 
i svensk och utländsk press. Det var en vacker moder-
nistisk och funktionell byggnad som ritades av den små-
landsbaserade dansk-svenske arkitekten Bent Jörgen 
Jörgensen. Han ville ”- Skapa ett hotell för framtiden”. 
Och nog känner man retroframtidens närvaro och glans 
här, på ett av Sveriges finaste och bäst bevarade pärlor. 
När hotellet öppnade, var det stans första hus med hiss! 
Då kom besökare dit från hela trakten, enbart för att få 
åka en tur. De hade uttag för TV långt innan det visades 
några program i Sverige och receptionen var utrustad 
med telex för att kunna ha kontakt med de stora hotellen 
i övriga världen. 

Det var en gång...

174 km2 timmar 22 minuterKARLSKRONA

166 km2 timmar 01 minuterGÖTEBORG

335 km3 timmar 59 minuterSTOCKHOLM

224 km2 timmar 20 minuterMALMÖ
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Den vackra spiraltrappan i lobbyn finns kvar och är ett av 
de mest fotograferade motiven i stan. Scandic kallar sig 
idag för ”designhotell”, och gör skäl för namnet. Möbler, 
lampor och annan inredning i det renoverade hotellet 
kommer från småländska företag med anknytning till 
orten; Bruno Mathsson, Källemo och Svenssons i  
Lammhult. Hotellet har haft besök av många bekanta 
personer genom historien. Det är sagt att dåvarande 
Sovjetledaren Nikita Chrustjev bodde på hotellet under 
sin ämbetstid. Men det var så hemligt att bara dåvarande 
ägaren kände till det. Några av jazzens verkliga storheter 
har inte bara bott på hotellet utan även uppträtt. Duke 
Ellington, Oscar Peterson och Count Basie för att nämna 
några. Vidare kan vi nämna artister som Alma Coogan, 
The Osmonds och The Platters har tillbringat nätter i 
Värnamo. 

En av de riktigt stora; Frank Sinatra tillbringade en natt 
här!  Då tillsammans med sin nya fru Ava Gardner. Mr 
Blue Eyes var i Sverige under början på 50-talet var på 
en folkparksturné som blivit omskriven. Det sägs vara 
hans största lågvattenmärke, men som blev vändpunkten  
i karriären, då han i Finspång  sjöng för drygt 400 
betalande gäster. Frank övernattade i Värnamo och har 
fått hotellets bar tillägnad sig. Det är också sagt att den 
sånggruppen Delta Rythm´Boys fick uppslaget till sin 
monsterhit ”Flickorna i Småland” under sin vistelse på 
hotellet. 

Bruno Mathsson Center finns att besöka i Värnamo.  
Det är hans gamla kontor som blivit anslutet till en 
utställningslokal. Vidare kan nämnas konst- och design-
centert Vandalorum som invigdes 2011. Det är skapat  
på intiativ av Källemos grundare Sven Lundh och  
projektledare, är konst och formgivaren Sune Nordgren.  
Naturparken Apladalen, med sina vackra stigar och  
hembygdsmuseum är också väl värda ett besök.

174 km2 timmar 22 minuterKARLSKRONA

166 km2 timmar 01 minuterGÖTEBORG

335 km3 timmar 59 minuterSTOCKHOLM

224 km2 timmar 20 minuterMALMÖ

Liggstolen Pernilla 3 är ett av Bruno Mathssons 
verkliga mästerverk, en fröjd för både kroppen 
och ögat. Lancerades 1944.



AKTUELLT FRÅN KANSLIET  
Gert-Ove Ellström, Förbundsdirektör

ANSIKTSLYFT!  
Lättsmält Moderniserar och förändrar

Nu har vi förkovrat oss i Värnamo och nu det är bara 
att anmäla er till Årsmötet! Kanske kommer en dag 
även SJMF:s besök att nämnas med vördnad i framtidens 
historieböcker?

Höstresan planerar vi att genomföra 22 – 27 september 
och till England, närmare bestämt Birmingham. Vi tar 
emot all hjälp för att få bra besök.

Jag vill uppmana våra medlemmar att använda Lättsmält 
för att få ut information. Tidningen når ju ut till samtliga 
gjuterier i Sverige!

Vi ses i Värnamo!

Som många av er har märkt har vi gradvis förändrat 
Lättsmält. Nu har vi tagit det stora steget och samtidigt flyttat 
produktionen närmare kansliet. Målet är att skapa en modern 
representativ medlemstidning som alla tycker om att medverka 
i. Det har varit väldigt positiv feedback hittils och vi vill fortsätta 
att göra tidningen så bra som den kan bli. Det blir en rolig resa 
och vi hoppas få göra den tillsammans med er i framtiden. 

Bättre kommunikation, logistik och kvalitet. Vi arbetar 
med väldigt begränsade ekonomiska medel. Därför har vi 
nu samlat ihop tillverkningen av tidningen. Vi har bytt tryckeri 
och grafisk formgivare. 

Vi vill passa på att tacka Maud på Närketryckeriet för 
tiden tillsammans och önskar dem lycka till framöver. Vi 
passar även på att tacka er som köper annonser. Vi klarar 
inte oss utan er och vi hoppas att ni kan bli fler! Det är inga 
problem att beställa fler exemplar av tidningen för eget eller 
företagets bruk. Ta tillfället i akt och använd Lättsmält. Ge 
era kunder, kontakter, släkt och vänner en inblick i er vardag.  

På de resor och besök vi gjort har vi lyssnat på era önskemål 
om hur föreningen och kommunikationen i den, ska bli bättre.  

Vi hoppas att interaktionen med er, medlemmar, ska 
bli större. Hör gärna av er till oss.



Just add Foseco
Vi förverkligar kraften som uppstår ur ett nära partnerskap. Genom 
ett nära samarbete med er kan vi förstå era behov, skapa mervärde och driva 
utvecklingen för att kunna möta morgondagens behov. 

Denna fi losofi  om samarbete genomsyrar allt vi gör och bygger starka, produktiva 
och långvariga relationer. Ett resultat av detta är de lösningar vi kommer 
med, som i sin tur ger upphov till nya, fräscha idéer och som vidareutvecklar 
marknadens mest omfattande service och produktportfölj.

Så, släpp lös din fulla potential: just add Foseco.

+ Partnerskap

+ Global teknologi – levererad lokalt 

+ Kreativa, innovativa lösningar

+ Expertrådgivning

+ Tillförlitlighet

+ Kunskapsledande

+46 532 607730

order.sweden@foseco.com

www.foseco.se
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Vi har i tidigare nummer stiftat bekant-
skap med Klockgjuteriet på Österlen och 
Ulf Ferrius. Bronsstatygjutaren med de 
udda lösningarna. I Lättsmält nummer 1 
2015 får vi ta del av resan med Charlotte  
Gyllenhammars hyllning till sin egen mamma  
med ”Mother”. En omdiskuterad utsmyck-
ning i Stadsdelen Hyllie i Malmö. Som tillika 
är Nordens största bronsskulptur. 

Nu har ”Mother” fått sitt efterlängtade barn ”Child”. Den 
lilla fontänen ”kokar kaffe” utanför den nyanlägga simhallen 
”Hylliebadet” inte långt från sin mamma.  

Ett vackert koncept för den moderna stadsdelen. Det lilla 
barnet är precis som sin mamma, tillverkat i brons och har 
gjutits i delar. Det har svetsats ihop i Bangkok och trans-
porterats i ett stycke hela vägen till Malmö. Ansiktet har en 
brunaktig patina som med hjälp av vatten och tid kommer 
att fördjupas. Kommunen ser att det är viktigt att dess in-
vånare får omges med god konst. Barnen kommer att göra 
en naturlig koppling vad de själva ska göra där. Den grunda 
basängen som statyn är placerad i ska föra tankarna till ett 
solur.   

Statyerna knyter även ihop de närliggande stadsdelarna 
med det nya utbyggnadsområdet i södra Malmö. Här får  
vi ta del av den lille baddarens resa från gjuteriet i Thailand. 

Vi tackar Ulf för medverkan, fina foton och  
engagemang, och ser fram emot att få ta del av fler 
projekt.

11.980,51 km
Malmö

Bangkok
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YHTIÖ

Nu erbjuder Karlebo kompletta lösningar inom värmebehandling.  
Vi har ett heltäckande produkt- och tjänsteutbud, från nyinstallation 
av anläggningar till underhåll och service.

Karlebo representerar flera ledande leverantörer och kan därför 
erbjuda kvalitetsprodukter för alla typer av processer. Dessutom 
tillhandahåller vi reservdelar och styrsystem. Söker du en pålitlig 
partner inom värmebehandling? Vänd dig till Karlebo.

Läs mer på www.karlebo.se

Heta lösningar inom 
värmebehandling

Karlebo ingår i Beijer Tech, en grupp specialiserade bolag som samarbetar för att hjälpa nordisk industri att bli ännu mer konkurrenskraftig.   www.beijertech.se



KRYZZA

Ni är vinnarna i Kryzzet  
nr 4/2016 i Lättsmält!  
Asta Alto, Kvicksund
Thorbjörn Alhällen, Eskilstuna
Mikael Heldt, Skara

Trisslotter kommer med posten.
Grattis och lycka till med skrapet!

Skicka in ditt svar till Lättsmält! Tre vinnare erhåller tre trisslotter vardera!
Bokstäverna från de 6 röda rutorna bildar ett ord. Maila ordet, tillsammans med ditt namn 
och telefonnummer till: gertove@sjmf.se senast 30 april. Vi drar tre vinnare, lycka till!

RÄTT LÖSNING KRYZZA Nr 4, 2016



Vår omfattande produktportfölj med 
ursprung från hela världen hjälper oss 
att möta våra kunders behov av råvaror 
och mineraler. 

Dessutom har vi medarbetare med 
många års erfarenhet och teknisk 
kompetens som finns där för dig . 

+46 31 733 22 00 
info.molndal@sibelco.com

www.sibelco.eu

more from
minerals
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