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Så här i början
på året har det
kommit ny statistik
från SCB. Vi är nu
nästan 10 miljoner
invånare i Sverige,
närmare bestämt
9 753 627 den 31 januari 2015. Det
är en ökning med drygt 100 000 invånare. Vi hade en invandring år 2014
på 127 000 och en utvandring på
51 000. Antalet arbetslösa var 433 000,
vilket motsvarar 8,4 %. Det positiva
är att antalet med arbete har ökar med
83 000 eller med 0.1 % jämnfört med
2014. BNP-tillväxten var 2,1 % under
2014, den högsta sedan 2011. Det var
en stark exportuppgång under det sista
kvartalet. Inflationstakten var 0.1 %
mellan februari 2014 - februari 2015.
Det är en stor skillnad från riksbankens
inflationsmål på 2 %. Nu har vi också
en reporänta som ligger på -0.1 % och
enligt riksbanken händer det inte så
mycket med räntan förrän under andra
halvåret 2016.
Med den låga reporäntan tycker
man ju att bankerna ska sänka räntorna mer än vad de har gjort, men för
småföretagare är det fortfarande rätt
så höga räntor om man vill ta nya lån
eller på befintliga lån. Utlåningsräntan
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Omslag: ”Mother”, nordens nu största
bronsgjutna staty.
Foto:
Mattias Hildingh
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som Riksbanken tar av bankerna när de
lånar pengar över natten är 0,75 %
högre än reporäntan. Då har bankerna
bra marginaler om man som företagare
får betala 4-5 % på sina lån och checkräntor.
SJMF hade det senaste styrelsemötet i Svenska Gjuteriföreningens
lokaler i Jönköping. Efter mötet träffade vi Gjuteriföreningens ordförande
Lars Johansson och Lars Alfredsson,
ordförande i medlemsrådet, Gjuteriföreningen. Det var ett givande möte
som kanske mynnar ut i något sorts
samarbete i framtiden. Det har ju skett
en hel del förändringar på Svenska
Gjuteriföreningen som vi blev upplysta
om av Lars och Lars.
Som de flesta av medlemmarna i
SJMF vet så kommer vi efter ett förslag
från Sveriges Modelltillverkares Förening ha gemensamma studiebesök och
måltider under vårt årsmöte i Växjö.
Det är också ett steg mot ett eventuellt
närmare samarbete i framtiden. Vi är
cirka 50 personer anmälda till årsmötet
och jag ser fram emot att träffa alla den
16-18 april i Växjö.
Hälsningar från er ordförande
Stefan Eldin
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Lammhults
Gjuteri AB
Det är februari, vindstilla och snön ligger tungt på
granarna längst den nyskottade landsvägen.
”Jag är från Moheda, det är bara ett par mil härifrån. Det
var en morbror till mig som var med och startade gjuteriet,
det var han som sa till mig att komma hit, och vara här några
år tänkte jag, men jag är kvar än.” Säger Mikael med ett
leende.
Vi möter makarna Mikael och Camilla Ingvarsson för ett
samtal innan vi går ut i verkstaden. Hur är det att jobba tillsammans så här?
”Haha, ja du, det ska vi nog inte berätta” skrattar de båda
och tittar på varandra.
”Nej, skämt åsido det fungerar alldeles utmärkt.” Säger
Camilla.
Hur länge har ni varit tillsammans?
”Tio år har vi varit gifta! Haha...” skrattar Mikael
”Jaja men vi hade varit tillsammans lite innan, berättar
Camilla och fortsätter:
... tjugo år så vi har varit tillsammans i drygt... trettio år”
”Jag började här 1982 och Camilla kom in i förtetaget,
när jag tog över verksamheten i egen regi år 2000.” Berättar
Mikael.
”Jag hade ett annat jobb innan och när vi beslutade att
Mikael skulle ta över verksamheten, då blev det naturligt att
det blev så. Jag hade absolut inte de tankarna innan.” Säger
Camilla.
De skrattar, avlöser och fyller i varandras
meningar. Så vi blir nyfikna på hur det fungerar att
driva ett familjeföretag och jobba så nära varandra
framgångsrikt.
”Man måste skilja på jobb och fritid. Sen, vi
sitter inte i knäet på varandra här inne. Man får
sköta det professionellt. Vi är ju arbetskamrater
här. Sen försöker vi undvika prata jobb hemma,
fast det är inte alltid som det fungerar. Men fritid
är fritid och vi pratar mer om intressen. Sen blir
det mycket med vänner och bekanta och framför
allt om barnen så det finns ingen anledning att
prata om jobb”.
”Det tror jag är väldigt viktigt att man kan
komma bort ifrån det.”

Vi befinner oss i Möbelriket, norr om Växjö. Den region i
Kronobergs län där kommuner och företag valt att samverka
för att lyfta fram sin unika design och möbelhistoria från
småländska skogarna.
Snart är vi framme i Lammhult. Det är en liten ort på
kartan men orten är sitt varumärke, som är känt över hela
världen. Det annars så typiska småländska samhället, domineras av de stora möbeldepåerna. Av de mer välkända finns
bland andra Lammhults Möbel AB, Norrgavel och Svenssons
Möbler. Det råder ett lugn på orten denna tisdag förmiddag.
Men det blir snart ändring.
Inne på Lammhults Gjuteri är det högt tempo. Kylan och
stillheten utanför, blir snabbt utbytt mot en slamrande sjudande rödglödgad verksamhet. Det ryker, dammar, fräser och
slår gnistor bland de tunga maskinerna.
”Gjuteriet grundades 1969 och det var fem killar som körde
igång här i Lammhult som kom ifrån gamla Jönköpings
Mekaniska Verkstad. De fick en vink där uppe om att det
skulle läggas ner, och de blev garanterade jobb, så de körde
igång här. Killarna var från trakten, Torpsbruk och Alvesta”.
Så de körde igång och sen har det drivits fram i en massa olika
koncerner, både större och mindre.”
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Idag är allt möjligt, men vi inriktar oss på småserier, då vi är
ett rent handformningsgjuteri. Helst inga stora serier över 50 i
antal, men sen kan kunden ändå ligga på större beställningar.
Låt säga att du köper 500 bitar om året, men du köper inte
alla samtidigt utan 50 i stöten. Ingen vill ha något lager.
Vi vandrar runt på det hektiska gjuteriet. Det är trångt och
varmt. Ljudnivån är hög. Det är ingen tvekan om att det är
ett tungt arbete.
”Vi har en väldigt bra personalstyrka, och haft i många
år. Men det har inte varit lätt att hitta allihop. Vi är tretton stycken idag. Vi var sex när jag tog över år 2000, men
produktionen och tempot har ökat bra sedan dess.
Det är en kille som är ganska ny här, han kom för två år
sedan, annars har de flesta jobbat här i minst fem år. Sen har
vi några stycken som jobbat här runt 20-25 år. Våra killar är
väldigt kompetenta i sin yrkesroll, utan dem är vi ingenting!
Vi har aldrig hyrt in någon, vi har alltid försökt att hitta egen
personal. Min tanke är att försöka bygga ut lite, det är lite
trångt idag.”
Mitt bland slipdammiga maskiner, smältdeglar, gjutblock,
ser vi konstföremål här och var. Det är allt ifrån grekiska
urnor, postmoderna abstrakter och stora bronsstatyer. De
bildar tillsammans, för en utomstående en märklig syn.
”Ja det är alltid något på gång. Det är utmanande att bygga
konstverk. Det är roligt för alla att få göra sådant, i stället
för bara industriellt, helt plötsligt så ser man ett resultat som
man också kan åka och titta på. Vi har bland annat gjort

De har två barn i tonåren och vi undrar om intresset för
gjuteribranschen finns hos dem.
”Vi propsar inte på att barnen ska ta över. De har varit här
och hjälpt till. Vår äldsta är 19 år, hon har och jobbat med
administration och sonen har arbetat i verkstaden. Men de
läser andra ämnen. De är inte så intresserade. Det är inget vi
tvingar dem till, de får se vad de själva vill göra”.
Det fungerar väldigt bra att ha företag i Lammhult. Det är
väldigt ambitiöst folk måste jag säga” (inflikar Camilla). Det
är väldigt mycket småföretag. Det finns en anda här; man
försöker hjälpa varandra. Och man tittar hemmavid om det
finns någon som kan hjälpa till med detaljer. Annars är det
väldigt mycket möbler i Lammhult.”
”Vår nisch har varit att gjuta småserier och specialgods
med speciallegeringar. Vi erbjuder ett brett sortiment på olika
legeringar, vi gjuter både brons, järn, aluminium, segjärn, ren
koppar och mässing.”
Gjuteriet började med enbart bronslegeringar sen
efter några år blev det mer järn. Vi gjorde väldigt mycket
till varvsindustrin förr, och den industrin finns inte kvar.
Idag jobbar vi mest med pumpindustrin. Vår produktion är
till 90% armatur och pumpgjutgods och 10% övrigt gods.
Mestadels pumpar som är ovanför markytan som forslar vatten. De pumpar som hanterar vatten är oftast gjutna i järn
eller segjärn, ska det forslas aggressivare kemikalier eller saltvatten så gjuts godset i bronslegeringar. Det är framförallt
svenska och nordiska kunder.
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en helkroppsstaty i brons av Henrik ”Henke” Larsson som
är placerad i Helsingborg. Sen har vi jobbat mycket med en
norsk konstnär; Dag Birkeland som bygger mycket fontäner
i brons och sten”.
”Den svenska tanten” är ett annat projekt. Det står en i
Växjö och nu håller vi på med en som ska till Gislaved. Det
är en konstnär som jobbar med tanter i olika storlekar. Hon
tycker att det finns för mycket gubbar ute i samhällena.” Det
har länge pågått en diskussion om kön och vem som avbildats
i offentliga rummet.
Det har blivit ett uppsving för konsten i offentliga rummet.
Det fanns en period då det var väldigt dött, kommunerna
hade inga pengar. Men idag har det blivit vanligt att städer
vill profilera sig och skapa symboler för sin byggd. Därför kan
det tyckas en smula märkligt att det går att konstnärer nästan
massproducerar sina verk och säljer dem till flera kommuner.
”Men tyvärr går det oftast inte att använda samma modell
två gånger inom konstvärlden. Konstnärerna bygger oftast i
gips och frigolit, det blir en väldigt porös, så det kan bara bli
ett exemplar. Oftast är det bara ett, men om vi ser på den
svenska tanten, så görs den i olika storlekar och material.”
Text och bild: Mattias Hildingh
För mer info: www.lammhultsgjuteri.se
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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.

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

YHTIÖ
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Konstprojektet
”Den svenska tanten”
1995 föddes konstprojektet ”Den svenska tanten” av
konstnären Susanna Arwin från Växjö. Projektet har sedan
dess i stort sett levt ett självständigt liv och inspirerat många
till olika uttryck.
Idag är ”Den svenska tanten” mönsterskyddad av
Patent och Registreringsverket med varumärkesnummer
402249. Det gäller varor och tjänster under grupperna
nummer 30, 32, 41 och 43.
Originalbilden är ett foto screentryckt på tyg i storlek
4x1,80 m. Bilden visades första gången i Maria Magdalena
kyrka på Södermalm i Stockholm 1995 under Lucia-helgen.
Utställningen var en av de första i ledet att visa installationskonst i kyrkorummet på uppdrag och inbjudan av Svenska
kyrkan.

Bilden är inköpt av ARBETETS MUSEUM i Norrköping
och ingår permanent i deras utställningar för dokumentation
av kvinnor under 1900-talet.
Bilden väckte stor uppmärksamhet och har både då och
nu gett upphov till TV-program (bl.a. SVT2:s Bildjournalen,
tv-gudstjänster osv), tidningsartiklar, pjäser, doktorsavhandling, utställning, radioprogram osv...
Idag har ”Tanten” som begrepp ikoniserats och tantens
status har avsevärt höjts.
Susanna Arwin tilldelades LO:s kulturpris för tantprojektet 2004 och fick det offentliga uppdraget att utföra
tanten i helfigur i brons 2005. Hon står på campusområdet
i Växjö.

Vad står då ”Den
svenska tanten” för?
Susanna Arwin menar att ”Tanten” har en fundamental
enkelhet och trygghet som vi alla så väl behöver, speciellt
idag när könsroller är på väg att lösas upp. Hennes förhoppning är att kvinnor ska kunna behålla och integrera
den trygghet som tanten står för och hända fungera i
det nya samhället. En utveckling av den gamla kvinnorollen.
Parollen är ”VÅGA VARA VANLIG” eller om man så
vill Buddhas tes ”DEN GYLLENE MEDELVÄGEN”.
2006 startade Susanna Arwin den ideella föreningen
”Den svenska tantens väl”. Föreningen är öppen för
alla, opolitiskt och religiöst obunden. Huvudsyfte med
föreningen är att stärka kvinnans roll som en av de samhällsbärande, hålla konstprojektet levande och årligen bjuda in till ett ”Tant-evenemang” där årets
svenska tant koras.
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Fader till
”Mother”

Modern konst väcker mycket känslor.
Många blir riktigt upprörda.
Nej det är ingen som bryr sig om vi gör något
som är bra. Det är knappt någon som bryr sig
om vi gör något dåligt heller. Jag sätter upp
det, sen försvinner jag.
Ulf Ferrius

”

Det byggs mycket överallt i Malmö. Stadens modernaste stadsdel Hyllie, söder om Malmö, har nyligen
berikats med ett stort kvinnoansikte som dyker upp ur en bassäng och möter de bilburna besökarna i
rondellen på Hyllie boulevard. Vatten är det kanske det element som de flesta förknippar Hyllie med.
1973 byggdes Vattentornet och fick ensamt representera stadsdelen, med sin då futuristiska design. Idag
har det drygt 40-åriga tornet fått sällskap av en ny symbol med vattentema: Fontänen ”Mother” är ett tio
tons kvinnoansikte som sprutar vatten ur munnen. Det är minst sagt iögonfallande och känns en smula
originell. Verket har fått både positiv och negativ kritik sedan den uppfördes under sommaren 2014. Alla
tycks ha sina åsikter om ”Mother” då vi lever i en tid då konstverken åter skapar debatt i samhället. Färskt
i minnet så är till exempel inte det sista sagt om den väskslungande damen som skulle bli staty i Växjö.
Debatten om vad man tycker om konst, och politik, lämnar vi åt andra. Vi har träffat Ulf Ferrius på
Skånska Klockgjuteriet på hans gård nära Hannas på Österlen. Det är han som tillverkat nordens nu
största bronsgjutna staty ”Mother”.
”Det är en udda skulptur, men Malmö är en av de städer
som satsar mest på konstnärlig utsmyckning i Sverige, per
capita. De står långt över alla andra. Om du ser på vad som
har hänt i Malmö de senaste tjugo åren så är det ett otroligt
lyft; man gör parker, man gör vackra gator, planteringar. Vi
har varit med.
Malmö är den stad som satsar konsekvent. Vi ser överallt
där de bygger broar; allt är design. Jag tror entusiasmen i
Malmö började när de byggde bron. När de tog det beslutet
så kände folk att ”här kommer det att hända något”. Och
sen byggde de arenan med mera, det var väldigt progressivt.
Malmö har varit en väldigt viktig kund för oss”.

”

Med ”Mother” har vi ett nytt riktmärke
i Hyllie och Malmö, en fontän med en
kraftfull vattenpelare. ”Mother”, som med
sin storlek och uttryck, nästan är lite svår att
värja sig emot. Stark, men samtidigt mjuk och
tilltalande – och absolut i blickfånget.
(Katrin Stjernfeldt Jammeh,
Finanskommunalråd i Malmö ).

”

”Projektet i Hyllie är inte bara en isolerad skulptur. Där
sitter ju folk bakom hela anläggningen som har en idé om
hur det ska bebyggas och var det passar med skulpturer.
Allting är på det sättet planerat, för att bygga en slags
enhetlighet.
Det är inte som förr, när man tyckte att man skulle ha
en skulptur där. Och så satte de dit något på en plats som
kanske inte alls band ihop det, som bara kändes onödig.
Men idag är allt planerat”.
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”

Det finns aktörer i Tyskland, Italien och Kina som gör
grejer, men de är inte särskilt konkurrerande men de här
européerna, finns i Berlin, i Frankrike och så men det är
inte riktigt samma.
Vi har hållit på med det ett tag nu, 5 - 6 år. Det handlar
om skicklighet. Om scanningen och om att kunna hantera
programmen. De är inte färdiga när de är scannade. Det
ligger på en väldigt hög nivå om det ska bli bra. Att göra någonting som liknar någonting är okej, det kan nog de flesta.
Men kvalité, då måste man ha mycket erfarenhet och hålla
på med det på heltid. Det har visat sig att det var enklare att
samarbeta med någon som är specialist. Mother är en exakt
uppförstoring av det här huvudet. Den är uppförstorad i
3D, utfräst i frigolit, som vi då byggt upp och satt ihop.
Sen har vi gått in på detaljer, skickat bilder till Charlotte.
Hon har tittat på dem, och sagt ”Kan ni ändra där, kan
ni ta in där, kan ni göra mer näsa, kan den bli lite längre,
lite rakare eller lite mer krokig?” så har vi gjort det i många
omgångar. Jag tror processen tog ett halvår. Det är inga problem alls, eftersom vi har flera andra projekt samtidigt. Det är
konstnärens möjligheter när de vill göra det finare. Vi lägger
gips på den och gipsar upp den precis som man gjorde
traditionellt och alltid har gjort. Sen kan man ändra i det
oändliga. Sen gjuter vi den, den är gjuten i ungefär 200

Det är en hyllning till min mamma
som gick bort samma år som det här
projektet började(...)
För varje människa är deras mamma som
ingen annan, hon är oersättlig. Kanske den
mest oersättliga människan i ens liv. Hon
har burit en, fött en, moderskroppen är som
ett universum. När man förlorar sin mamma
även som vuxen, är det en tomhet
som man inte kan förstå.
(Charlotte Gyllenhammar)

”

”Charlotte Gyllenhammars huvud... hennes eget huvud.
Detta är modellen. Den är sen då uppförstorad. Den är
scannad uppförstorad, utfräst i frigolit. Den är 4 ½ meter
hög och ungefär 9 meter lång och 5 meter bred. Men den är
inte mer än 8 mm. Inuti finns ett skelett i syrafast stål. Det
kommer ju vatten ur den och vatten måste alltid vara fixerat
inuti i det där. Den hänger ju i luften så inuti finns en betongsockel som är 6 x 2 ½ meter. På detta står fundamentet
i syrafast stål, som håller hela skulpturen, så den svävar”.

kilosbitar, ungefär ett par kvadratmeter åt gången i sandformning. Jag tror det är 130-140 kvm i den. Det är en
60 bitar i alla fall. Den sammansvetsas, sen ciseleras och
patineras. Sen styckar vi den igen. För det går inte att flytta
på en så stor skulptur. Den är ohanterlig. Så vi kapar dem
optimalt så att vi fyllde två stora high-Q-containers med
så stora bitar som möjligt, så transporteras de hit här, där
jag svetsade ihop det. Sedan fraktades den till Malmö med
specialtransport.
Forts "

Berätta om det ni gör, och om 3D-modellering är tillvägagångsättet, är det risk att ert unika produktion på Klockgjuteriet får större konkurrens? När det är enkelt att med
hjälp av teknik framställa modeller?
Det vi gör är från modell till på plats.
Vi levererar det och monterar det. Vi gör modellarbete.
Vi har egna modellmakare, eller konstnärer, så bygger de
upp nya skulpturer.
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Med två polisbilar, två förbilar ...ett stort projekt.
Ska du göra ett sådant jobb i Sverige, så kan du
inte hålla på och experimentera så, det kostar hur
mycket som helst. I arbetstid, det är omständigt och
svårt här att få arbetskraft. Det är därför vi flyttade en gång i tiden. Vi kan göra modellarbetet på
två veckor, vi kan jobba skift sju dagar i veckan.
Men det visade sig här att det inte var bråttom. Därför blev det bättre än vad man kunde tro. Det var
poängen.
Det tyckte hon själv också hon var väldigt nöjd
med den.
Skånska Klockgjuteriet har tillverkat flertalet
kända skulpturer och landmärken runt om i
Norden. De jobbar med Carl Fredrik Reuterswärd,
Ernst Billgren och Sivert Lindblom för att nämna
några.
Det finns mycket tankar och arbete bakom modern
konst idag. Bakom konsten, symbolerna och de varumärken som företag och kommuner etablerar som
sina, så förstår vi att det ligger ett stort arbete bakom.
Det är ett arbete som sällan uppmärksammas.
Ett arbete som ser ut att ha en ljus framtid.
Ulf flyttade verksamheten till Thailand för snart
15 år sedan.
Vi kommer i nästa nummer att återvända till den
rofyllda gården på Österlen, där han en gång drev
sitt gjuteri och idag
har sitt hem, för en
fördjupning i ämnet
och en inblick i hur
det fungerar att ha
sin arbetsplats på
andra sidan jordklotet.

Bild från Ulf Ferrius

Konstverk: Brons (dimension ca 10x5x4 meter)
Vikt: 10 ton
Bassängens diameter: 26 m
Bassäng: Botten och sargelement av
betong, infällda lister i botten av brons
En vindmätare i belysningsstolparna ska se
till att vattnet inte stänker på bilister och
fotgängare.

Text och bild:
Mattias Hildingh

Bild från Ulf Ferrius
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Bild från Ulf Ferrius

Förändring med
Teknisk support på
Stena Aluminium AB
Fredagen den 13 mars 2015 arbetar Özkan
Kosmaz sin sista dag som Teknisk Support på
Stena Aluminium AB.
Özkan har valt att gå vidare till andra uppdrag
i en annan bransch och vi önskar honom lycka till
med hans nya utmaningar. Rekrytering av ersättare
för Özkan pågår.
Under rekryteringsperioden, fram tills att en
ersättare finns på plats kommer delar av supportfunktionen upprätthållas, dock i något lägre omfattning.
Vid behov av Teknisk support efter den 13 mars
2015, kontakta:
Ulf Persson, 010-445 9512
ulf.persson@stenaaluminium.com
Ola Falk, 010-445 9515
ola.falk@stenaaluminium.com
Med vänlig hälsning
STENA ALUMINIUM AB

VAD GÖR DIG MER
FRAMGÅNGSRIK?

en
Välkomm
till Stena
!
Aluminium

Stena Aluminium erbjuder både teknisk support och utbildning i nära samarbete med våra kunder. Målet är att öka kundens framgång genom ökad
kvalitet och effektivitet. Vi tillhandahåller kundanpassad teknisk support
som kan omfatta såväl materialanalys, process- och produktutvecking som
rådgivning inom flertalet områden.
Genom anpassade utbildningar inom områden såsom metallurgi, process,
kvalitet, konstruktion med mera kan vi hjälpa dig att på både kort och lång
sikt höja kvalitet och effektivitet. Att hjälpa våra kunder är vårt uppdrag!
För mer information, ring 010-445 95 00.
www.stenaaluminium.com
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Det nya året började i på ungefär samma tema. Oljepriset
har visserligen stabiliserats. Dollarn har däremot fortsatt sin
resa. För basmetallerna har det inneburit en fortsatt skakig
utveckling. Trenden har gått sidledes med en dragning nedåt. Priserna har överlag fallit mellan 5 och 7 %. Dollaruppgången är dock större; mot svenska kronor ca 10 %, så räknat
i SEK är priserna således upp på året.
Den fundamentala balansen för Aluminium övergick efter
flera år av stora överskott till ett underskott 2014, vilket per
definition innebär lagerminskningar. LME lagret har stadigt
minskat sen i förra våren; från ca 5,5 Mton till dagens 3,9.
Både ryska Rusal och amerikanska Alcoa drog ner produktionen förra året, och meddelat att de inte avser att öppna upp
den igen. ”Problemet” för aluminium är Kina som investerat i ny produktion som överstiger volymen hos de gamla
verk som stängts ner. De fysiska premierna har börjat falla,
från $530 som högst i USA till ca 470 i skrivandes stund.
Fortfarande extremt höga premier. Huvudtipset är att de
kommer falla under året. Allt annat lika borde det innebära ett
högre LME-pris. På kort sikt finns dock risk att mer material
kommer ut på marknaden vilket kan sätta ytterligare press på
aluminiumpriset. 3 månaders handlas i skrivandes stund till
$1780/ton.
Även zink har haft ett relativt stort lager att beta av. Precis
som för aluminium minskar det nu och balansen mellan utbud och efterfrågan förbättras. Men även här är det Kina som
fortsättar att öka produktionen med en stor smältverkskapacitet. De sedan länge prognostiserade gruvstängningarna ser

Förra året avslutades med en negativ pristrend för metallerna.
För året kunde vi sammanfatta en blandad utveckling. Koppar var den stora förloraren med ett prisfall på 14 %, medan nickel utklassade övriga metaller med en uppgång på 9
%. Aluminium och Zink rörde sig sidledes under året med
marginella prisuppgångar på 3 respektive 6 %. Huvudteman under förra årets sista kvartal var framför allt den starka
dollarn i kombination med ett kraftigt fallande oljepris. Båda
faktorerna får en negativ prispåverkan på basmetaller. En
stark amerikansk valuta ökar utbudet (allt annat lika) i producentländer (t.ex. Australien och Sydamerika), medan efterfrågan minskar i stora delar av netto-konsumerande länder
(Europa). Oljeprisfallets konsektvenser kan beskrivas på olika
plan. En direkt effekt är sänkta produktionskostnader för
gruvorna, vilket allt annat lika innebär ett potentiellt ökat
utbud. Effekterna på världskonjunkturen kan dock diskuteras. Å ena sidan ökar det lägre priset efterfrågan (av olja och
oljeprodukter), vilket enligt de flesta bedömarna bör påverka
global BNP positivt. Å andra sidan har den positiva utvecklingen av den amerikanska arbetsmarknaden till stor del skett
i oljeindustrin, som med lägre pris riskerar att minska aktiviteten.

Störst på små och
stora maskiner
Är du på jakt efter en erfaren leverantör med nytänkande lösningar
inom gjuteribranschen? Vi på Karlebo Gjuteriteknik har försett industrin med maskiner och förnödenheter i mer än åttio år. Med mer än
tusen lyckade installationer i bagaget kan vi erbjuda såväl hög kvalitet
som leveranssäkerhet.
Oavsett om du är verksam inom pressgjutning eller sandgjutning har
vi lösningen du söker. Vi hjälper dig med allt från planering och analys
till installation och service.
Läs mer om oss på www.karlebo.se

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

YHTIÖ
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förväntas. Risken finns att en del nya projekt nu skjuts på
framtiden p.g.a. det lägre priset. Samtidigt finns risken att
Kina kommer att behöva mer koppar än väntat för de återupptagna elnätsprojekten (som delvis lades på is förra året).
Kinesiska staten brukar också agera opportunistiskt och utnyttjar varje prisdipp för att köpa strategiskt. Fastighetsmarknaden i Kina är under press och nybyggnadsprojekten avtar
i ökningstakt, vilket alltid är ett orosmoln för koppar. Det
ända man med någorlunda säkerhet kan sia om är att prisrörelserna kommer vara fortsatt stora!
Pär Melander

nu ut att materialiseras. Australiensiska Century stänger helt
senare under året. En stor del av den uteblivna produktionen
kommer succesivt att ersätta av flera nya mindre projekt. De
flesta bedömarna är dock ense om en överhängande risk för
ett underskott i gruvsektorn senare under året, men kanske
framför allt under nästa år. Trots positiva utsikter för zink
på sikt har priset inlett året i en fortsatt nedåtgående pristrend under påverkan av det allmänna stämningsläget, där ett
svagt oljepris i kombination med den starka dollarn gjort sig
gällande.
Nickel har varit en stor ”besvikelse” för de som hoppats
på en fortsatt uppåtgående
trend. Priset ligger nu på
ungefär samma nivå som
årsskiftet 2014/15 strax
innan Indonesien införde
sitt exportstopp av all nickelmalm, syfte att ”tvinga
fram” investeringar i förädling inom landet. Filipinerna
tog istället tillfället i akt och
ökade exporten till Kina som
är det stora förbrukaren av
nickelmalm. Den förväntade
bristen på material i Kina
uteblev därmed. Nu börjar
lagren av nickelmalm i Kina
att sina. Alla väntar på att det
överfyllda LME-lagret skall
minska. Troligtvis har många
aktörer köpt på sig material
i förväntan om brist, vilket
inte har skett. Utbudet är
större än väntat och priset
har fallit tillbaka till ruta ett.
3 månaders nickel på LME
handlas i skrivandes stund
kring $13600.
Koppar inledde året med ett
kraftigt prisfall. Enligt marknadskällor var det ett antal
kinesiska s.k. hedgefonder
som delvis orsakade säljtrycket. Priset föll med 12 %
på bara ett par veckor. Sedan
dess har det skett en stadig
återhämtning och priset är
ner ca 7 % på året. Koppar har haft ett underskott i
flera år och 2015 är året då
metallen enligt de flesta bedömningarna skall notera ett
överskott av metall. Förmodligen är det hedgefondernas
vy på marknaden! Frågan
är om koppar ännu en gång
skall överraska med en stramare marknad än vad som

Gjuteriet som håller formen
Hejargatan 3a
632 29 Eskilstuna

SAND- och KOKILLGJUTNING
BEARBETNING
i aluminiumlegeringar
Tel: 016-14 84 30
Fax: 016-12 45 62
Epost: info@agemetall.se
Hemsida: www.agemetall.se
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…vi ses på

SJMF:s Årsmöte
program med företagsbesök

16-18 april 2015
Elite Stadshotell
Växjö
Torsdag 16 april - ”Kom som du är”. Gemensam middag på kvällen
kl.19.00.
Fredag 17 april - Bussresa med studiebesök. Vi börjar med ett besök hos
Traryds Metall. Bussen tar oss vidare till Ljungby, där vi besöker Combi
Cast och CWP. Tillbaka i Växjö blir det lunch på Elite Stadshotell. Kvällen
avslutas med middag och underhållning.

Lördag 18 april - Årsmöte samt information från våra medlemmar.
Programmet avslutas vid 12-tiden.
De sista platserna går fortfarande att boka!

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: GERT-OVE ELLSTRÖM: gertove@sjmf.se
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Glöm ej att
besöka vår
hemsida

1

www.sjmf.se

Exempel på annonsut
rymme som kan användas på
olika tidsperioder med olika
budskap.

5

Här finns tidigare nummer av
Lättsmält för nedladdning.

6

Protokoll årsmöte mm.

7

Inbjudan studieresor, mässor.

2

Enkel koppling till föreningens
medlemmar.

3

Förtroendevalda, annonspris
lista, kontaktinfo till kansli mm.

8

4

Aktuellt just nu. Detta ut
rymme kan framöver användas till annan information.

Här kan ni använda olika sök
begrepp såsom olika namn, ort,
produktion, mail, telefon mm.

9

Skriv enkelt ut adresser,
protokoll mm.

Soundseal ab • Box 127 • 305 05 Getinge • Tel 035-580 05 • Fax 035-583 05
www.soundseal.se • E-post. info@soundseal.se

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
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Brevens Bruk
Vägen går spikrak genom Närkes skogar cirka fem mil sydost om Örebro.
Bara några kilometer från Sörmlandsgränsen ligger Brevens Bruk.
Platsen har fått sitt namn från de sumpmarker som en gång bredde ut sig
på båda sidor av Nyköpingsån som benämns Brevensån och har nedtecknad historia sedan 1300-talet.
innebar att kungen överlät - mot betalning - rätten till
Rålamb att utnyttja naturresurserna och bedriva olika verksamheter. En ståthållare hade säkert inga större problem att
få dessa.
Brevens Bruk fick privilegiebrev för stångjärnshammare,
kniphammare och så småningom även för att ha en masugn.
De drevs av vattenturbiner. Den efterträdande sonen Gustaf
köpte upp marken kring bruket och i början på 1700-talet
kontrollerade bruket alla Brevensåns strömmar.
Från 1733 kom tackjärnet från den egna masugnen. Järnmalm värd att bryta fanns inte i närheten utan togs från Bergslagen men också från Stockholm skärgård.
Mot slutet av 1700-talet såldes bruket till en annan godsherre som hette David Henrik Hildebrand som gjorde ägorna
till fideikomiss. Vilket innebär att egendom inte längre kan
säljas utan enbart gå i arv.
Brukets utveckling fortsatte och 1823 ersattes den gamla
mulltimmershyttan av en modern med rostugn. I rostugnen
höjdes malmens kvalitet innan själva smältningen skedde i

Brevens Bruk är en välbevarad och vacker bruksmiljö.
Typiskt för Brevens bruks byggnader är den ockragula färgen.
Ett gods med omliggande arbetarbostäder. Det vi i dag kan se
är hur ett dåtida brukssamhälle byggdes upp med herrgård,
kyrka och skola.
Ett fint exempel på svensk brukstradition, bevarad nästan i
sitt ursprungliga skick. Här har järntillverkning pågått i mer
än 300 år.
Platsen hade ursprungligen ett kloster för nunnor som
kronan tog vid reformationerna under 1500-talet.
Några hundra år senare köpte dåvarande Ståthållaren
Broder Andersson Rålamb, Lilla Breven 1634 och fortsatte
den då befintliga kvarndrift som fanns i Brevensån.
Sonen Claes Rålamb var riksförmyndare och överståthållare för Karl XI. Han var vid tiden en av rikets mäktigaste
män.
Claes Rålamb fick tillstånd och startade Brevens Järnbruksrörelse. På slutet av 1600-talet innebar framgångarna att få ett kungligt brev, ett så kallat Privilegiebrev, som
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masugnen. Man började även experimentera med kolning i
ugn i stället för milning. När rostugnen färdigställts fick man
fram mer järn än vad smedjorna behövde, och därmed började man framställa gjutjärnsprodukter av överskottet, något
som under andra hälften av 1800-talet kom att bli brukets
specialitet.

När masugnen blåstes ner för alltid 1933 till följd av den
vikande järnkonjukturen i Sverige satsade bruket på
gjuteriverksamheten. Byggnaden står dock kvar som ett ståtligt
industriminne. Gjuteriets verksamhet fortsatte fram till 1986.
Den ståtliga och välbevarande rostugnen och masugnen som
vi kan se idag är båda från 1864.
Brevens Bruk (AB) är idag ett
modernt lant- och skogsbrukföretag med en fastighetsförvaltning. Bruket är klassat
som kulturhistorisk miljö av
riksintresse. Det traditionella
midsommarfirandet har 200åriga anor och lockar till sig
mycket folk. Modellerna
och formerna till många av
de gjutjärnsprodukter som
tillverkats finns fortfarande
bevarade i de gamla byggnaderna. Samlingen är sannolikt
landets största i sitt slag och
delar av dessa kan idag beskådas på Bruksmuséet.
Text och bild:
Mattias Hildingh
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Kokillgjuteri flyttar
hem produktion
Skogslunds Metallgjuteri AB satsar på hemmaplan.
Produktionen vid systergjuteriet i östgötska Ljungsbro
flyttas hem och man siktar på att nyanställa i Anderstorp.

- Det finns knappt. Det handlar mer
om att vi försöker hitta någon som är
lite klurig och kan tycka det är roligt
att jobba med det här. Just nu har vi
tagit in ett par stycken på provanställning.
Vd:n Johan Skans
En av dem heter Jens Forsberg. säger att företagets
Han började på gjuteriet strax innan mål är att fortsätta
utvecklas i
jul, och så här långt är han nöjd med
Anderstorp.
sin nya arbetsplats.
- Jag jobbade i skogen tidigare, så det är ju lite skillnad mot
det här. Men det verkar bra, säger han medan han väntar på
att ännu en gjutform ska svalna.

Enligt vd Johan Skans beror nedläggningen av gjuteriet i
Ljungsbro inte på att man vill spara pengar eller har tappat
kunder.
- Det är snarare produktionstekniska skäl som ligger bakom. Det andra gjuteriet ligger några timmar bort och vi har
tyckt att det varit svårt att hålla daglig koll på verksamheten
där och utnyttja kunskapen hos personalen.
Dessutom har lokalerna i Ljungsbro varit för stora i förhållande till verksamheten och de fåtal anställda som funnits
där. Därför kommer nu verksamheten att koncentreras till
Anderstorpsfabriken.
- För Anderstorps del borde det här bara vara positivt.
Det är här vi hör hemma och vill utveckla verksamheten.
Enligt vd:n handlar det inte nödvändigtvis om att bolaget ska bli större - utan mer om att kunna möta kundernas
önskemål. För tillfället har företaget också mycket att göra.
- Det är ju så snabba vändningar i konjunkturerna så man
vågar knappt säga något, men just nu har vi svårt att få tiden
att räcka till.
Vid anläggningen i Anderstorp finns i dagsläget ett 40tal anställda och man letar efter mer folk. Men det är svårt
att hitta någon som har utbildning för de gjuttekniker som
Skogslunds jobbar med.

Fredrik Johansson
fredrik.johansson@varnamonyheter.se

FAKTA: Kokillgjuteri
SKOGSLUNDS metallgjuteri tillverkar
aluminlumdetaljer med hjälp av så kallad kokillgjutning.
I koncernen ingår även Skanslack i Anderstorp och
VÅ pressgjuteri i Ås.
Ägs av familjen Skans.
Omsatte år 2014 cirka 105 miljoner kronor.
Källa: Skoglunds Metallgjuteri, allabolag.se

Arvika Gjuteri varslar
24 anställda varslas om uppsägning på gjuteriet. Men det
ska inte ses som någon defensiv åtgärd, menar styrelseordföranden i en intervju med NWT.

Han betonar för tidningen att det inte handlar om någon
kris, men företaget behöver effektivisera.
– Vi har gjort mycket för att effektivisera, och säljsidan har
gjort ett kanonjobb, men vi behöver helt enkelt effektivisera
mer och vässa oss ytterligare med den konkurrens- och prissituation vi lever med.
Varslet berör 17 kollektivanställda och sju på tjänstemannasidan, skriver tidningen.
Erik Mattsson
NWT

– Vi har sålt bra den senaste tiden, och det är flera nya
order på ingång. Vi har visat att vi kan vara med och kriga
men vi behöver vässa till oss, säger Mats Bergsjö, styrelseordförande, i en kommentar till NWT.
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Aluminium skadar människans spermier
Alltfler toxiska effekter av aluminium klarläggs, liksom
Polyfenolerna från äpple ökade utsöndringen av
mekanismerna bakom gifteffekterna. Vi har i Tf-bladet nr. 4, aluminium och skyddade delvis mot de effekter som enbart
2014 gett en översikt över exponering för aluminium och aluminium åstadkom. Undersökningar av hjärnans struktur
toxiska effekter. Sedan dess har ytterligare ett antal studier visade ett nästan normal utseende när djuren fått äppleexpublicerats.
traktet tillsammans med aluminium. Den skyddande effekI en ny studie undersöktes halten av aluminium i mänsk- ten delas sannolikt av andra polyfenoler, ämnen som framför
lig sädesvätska och effekten på spermiekvaliteten. Alumi- allt finns i bär, frukter och grönsaker.
niumhalten i sädesvätska från 62 män i Frankrike som sökt
Det kanske finns en reell förklaring till talesättet att ett
medicinsk hjälp för infertilitet mättes. Aluminium var i äpple om dagen håller doktorn borta.
genomsnitt 339 mikrogram/l. Ingen av personerna hade någon aluminiumexponering från arbete.
Källa:
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
Patienter med oligospermi, lågt antal spermier, hade signi- S0890623814002548
fikant högre aluminiumhalt
i sädesvätskan, men ingen
relation mellan aluminiumhalt
och skadade spermier såsom
rörlighet, livslängd eller strukturella skador. Det kan inte
uteslutas att lågt spermieantal
beror på andra förändringar i
Vi erbjuder ett digert program av FÖRNÖDENHETER, RÅVAROR, MASKINER samt
kroppen eller annan giftbelastUTRUSTNING inom GJUTERI och MODELLTILLVERKNING.
ning som kvicksilver, och att
Bland våra leverantörer ingår bla SIKA, DURRANS, EUROTEK, EGES, IDEAL,
detta påverkar omsättning och
SAMANCOR, RCS, GTP SCHÄFER, VEMEK, SPEFORM, ACMOS, JODOVIT.
Våra leverantörer är starkt utvecklingsinriktade och vi kan därmed erbjuda smidiga kundanpassade
deponering av aluminium i
lösningar från modellverkstad till formning, kärnmakeri, smältverk och bearbetning.
sädesvätskan.
En annan ny studie visar att
Hör gärna av er så berättar vi mer:
polyfenoler, extraherade från
äpple, skyddar mot AlzheimerMikael Johansson, platschef, tel +46 706-328 339, mikael.johansson@mecatrade.se
Anders Johansson, säljare, tel +46 706-328 004, anders.johansson@mecatrade.se
liknande effekter på kognitiva
Martti Nummisto, säljare, tel +46 706-328 331, martti.nummisto@mecatrade.se
funktioner och minne, framMarlene Borst, order/administration, tel +46 735-319 173, marlene.borst@mecatrade.se
kallade genom att exponera
råttor för 170 milligram alumiFlexibilitet och hög servicegrad är två av våra viktigaste grundbegrepp!
niumklorid per dag i 10 veckor
Meca-Trade Oy
tel: 036-184 995
i födan.
Momarken
7
fax:
036-184 975
Råttorna fick försämrat
556 50 Jönköping
e-post: info@mecatrade.se
minne, minskning av acetylwww.mecatrade.se
kolinesteras, kreatin kinase,
superoxid-dismutas, katalasaktivitet och minskad ATPbildning. Resultaten visar att
oxidativ stress orsakade en väsentlig del av effekterna.
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Tre vinnar
trisslotter e erhåller tre
vardera

Lättsmält

Skicka in ditt svar till Lättsmält!
Bokstäverna från de 6 röda rutorna bildar ett ord. Mejla detta ord, tillsammans med namn och telnr till:
gertove@sjmf.se senast ? 2015. 3 insända mejl med rätt svar vinner tre trisslotter vardera!
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Rätt lösning Lättsmältkryzzet nr 4, 2014

G

Vi fick in många rätta svar
på Lättsmältkryzzet nr 4, 2014
(tyvärr var det för svårt för mig).
Gert-ove
Vinnarna blev:
Ulla-Kikki Hellkvist
Rolf Norström
Mia Mattsson

Lycka till med Lotto-vinsterna!
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AKTUELLT
FRÅN KANSLIET
Styrelsen har som en trevlig vana att hålla sitt sista styrelsemöte för
året hos någon av våra medlemmar. För 2014 besöktes Bruzaholm
Bruk där Lars Alfredsson tog emot och hälsade oss välkomna.
Styrelsen har som en trevlig vana att hålla sitt sista
styrelsemöte för året hos någon av våra medlemmar.
För 2014 besöktes Bruzaholm Bruk där Lars Alfredsson tog
emot och hälsade oss välkomna.
Efter styrelsemötet informerade
Lars oss om Bruket som har anor
från 1660. Lars tillträde som VD
2003, samma år som kungabesöket, och har idag en mycket positiv utvekling. Bruzaholms Bruk
är specialiserade på slitgods till
asfalt- och betongindustrin samt
värmebeständigt slitgods. Exportandelen är hög, 80-85% där Tyskland står för hälften. Kunderna är
Lars Alfredsson, VD
oftast maskintillverkarna. EfterBruzaholm Bruk
frågan har ökat hela tiden och från
1 september 2014 arbetar man med
3-skift. För 2015 har man budgeterat

3 800 ton och med en omsättning på 145 miljoner. Kapaciteten för 3-skift ligger på drygt 4 000 ton enligt Lars. I vidare
perspektiv har man som mål att 2019 producera 9 000 ton.
Detta skall nås med investeringar på 70-80 miljoner på en
10-års period.
Antalet anställda är cirka 80 personer. Rekrytering av
personal sker i samarbete med traktens studievägledare som
ställer upp genom att öka intresset för gjutning. Vidare säger
Lars att framgången beror till stor del att man har en personal
som är intresserad och stolt över att jobba på bruket.
Mycket mer information hittar ni på www.bruzabruk.se
Årsmötet håller vi i Växjö tillsammans med Sveriges
Modelltillverkares Förening, vi kommer att ha ett gemensamt program med undantag av föreningarnas år möten
lördagen 18 april. Detta gör vi för att föreningarna
har mycket gemensamt och för att öka antal de tagare
på våra möten. Att öka kontakterna är alltid positiv.
Anmälningstiden har gått ut men vi har ytterligare några
platser kvar, anmäl er omgående. Sista chansen.
Vi ses i Växjö
Gert-Ove Ellström
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minerals

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

