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Kom nyss hem från 
en trevlig kväll på 
Eskilstuna stads
hotell. Vi är ett gäng 
som träffas varje 
tisdag i veckan och 
äter middag tillsam

mans. Det är några egna företagare som 
jag, en pensionerad VD från ett stor
företag och några ”vanliga” människor 
som är anställda inom kommun, privat 
och landstinget. Vi pratar om allt möj
ligt, politik, samhället i stort och ikväll 
speciellt om pension, nu när de flesta 
av oss börjar komma upp åldern. Några 
av oss i ”tisdagsklubben” är pensionä
rer redan, så man förstår vikten av att 
tidigt börja se över sin ekonomi inför 
pensionen. Den informationen man får 
i det orange kuvertet är bara deprime
rande. Andelen fattiga äldre i Sverige 
har ökat dramatiskt sedan 2006. Enligt 
SVT så lever idag nästan en kvarts mil
jon pensionärer i Sverige under EU:s 
fattigdomsgräns. I Sverige motsvarar 
det i inkomst strax under 11.000 kro
nor i månaden. Nu slår Pensionärernas 
Riksorganisation, PRO, larm om att de 
fattiga pensionärerna i framtiden kom
mer att bli allt fler. Därför kräver de en 
utvärdering av hela pensionssystemet. 
Att lyfta alla pensionärer över fattig
domsgränsen skulle kosta runt 4,5 mil
jarder kronor varje år. Utslaget på varje 
pensionär rör det sig om ungefär 1.700 
kronor mer i månaden, enligt Pensions
myndighetens beräkningar. Vikten av 
att själv sätta undan pengar till sin egen 
pension är betydande. Jag kan verkligen 
rekommendera alla att i tidig ålder ta 
kontakt med något försäkringsbolag 
eller bank, göra upp en långsiktig plan 
för pensionsavsättningar. Den svenska 

modellen, som den är idag, håller ty
värr inte. 

Tiden går fort, för 10 år sen blev 
Lars Sedenborg vald till ny ordförande 
i SJMF, jag var då 47 år gammal. Han 
tackade ja till ordförandeposten på de 
premisserna att jag skulle ta över ord
förandeskapet efter honom, om det var 
valberedningens förslag. Med Lars så 
tar man varandra i hand och man kom
mer överens. Vi tog varandra i hand i 
samband med ELMIA Subcontractor 
2006, så att vid årsmötet 2011 i Eskil
stuna blev jag vald till ny ordförande i 
SJMF. Nu har ytterligare 5 år gått, så 
nu på årsmötet 2016 i Göteborg avgår 
jag som ordförande. 5 år är vad en ord
förande får sitta i SJMF. När detta skrivs 
har jag ingen aning om vad valbered
ningen har för förslag till ny ord förande 
och styrelse. Så måste jag påminna Er 
om vårt årsmöte den 21–23 april i 
 Göteborg. Nu blir det andra året i rad 
som vi har arrangemanget ihop med 
Modelltillverkarna, en gång är  ingen 
gång men två gånger en tradition…? 
Förra året i Växjö var verkligen lyckat, 
vi var drygt 60 personer tillsammans. 

Hoppas att vi syns i ett varmt och 
 soligt Göteborg den 21 april.

Hälsar er ordförande  
Stefan Eldin

Hej på  
er alla!

Svarvaregatan 10, 302 50 Halmstad, Tel 035-10 64 84, Fax 035-10 64 89, info@giab.nu, www.giab.nu

Våra produkter förbättrar era
Ympmedel  Segjärnsbehandling  Legeringstråd

FerroPem
Groupe Ferro Atlántica

Metallco Aluminium AS
P.O. Box 34, N - 2854 Eina
Norway

Telephone: +4761198770
Email: aluminium@metallco.com

Web: www.metallco.com

Leverantör av
aluminiumgjuterilegeringar
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”JAG HAR 
 ALDRIG VARIT 
I EN  INDUSTRI, 
DÄR JAG INTE 

SETT EN DETALJ 
FRÅN ELEKTRO- 

LINDÉN”

Norr om Helsingborg, i Berga industriområde, ligger 
 Elektro-Lindén. En kall och ruggig vinterdag besöker vi 
på Lättsmält dem och får ett varmt mottagande av två 
glada leksugna hundar. Deras matte Marie ropar tillba-
ka dem  inifrån sitt kontor samtidigt som VD-n Mikael 
 Andersson kommer ut för att hälsa oss välkomna och ta oss 
på en  rundtur i lokalerna.

Marie Munkberg har jobbat här sen 2002, håller på med 
det administrativa. Ute i verkstaden möts vi av ett lugn. 
På avstånd hörs ett taktfast surrande och snart kommer vi 
fram till källan för det ljudet. Det är moderna robotar vid 
löpande band som sköter den större delen av produktionen. 
ElektroLindén tillverkar huvudsakligen kapslat elmaterial i 
aluminium, plast gummi, rostfritt och vanligt järn. Tillverk
ningen är till största delen automatiserad. 

– Istället för att slita ut människor så byter vi ut robotarna 
när de går sönder, säger Mikael Andersson.

– Vi utbildar vår personal på plats hos robottillverkarna så 
att de kan programmera robotarna här allt eftersom vi ändrar 
vår produktion.

– Tar det lång tid att programmera om robotarna?
– Det beror helt på vad vi ska tillverka. En vanlig platta 

som vi gjuter tar inte mer än en kvart att programmera.

I fikarummet slår vi oss ner vid bordet tillsammans med 
 Marie som vi mötte tidigare. Hundarna fick inte följa med 

MARIE MUNKBERG, OCH EN AV 
DE GLADA HUNDARNA.

ELEKTRO-LINDÉN

Och så lite historia
– Ralf Lindén jobbade för Noreke, en grönsaksgrossist som 
ägde Lätte Metallverken. När de kursade gick Ralf till sin far 
Artur och ville att han skulle ta över det på något sätt. De 
hade inte haft någon bra kontakt tidigare men Artur Lindén 
gick med på det. Jag jobbade för Artur då. Det var så jag blev 
involverad, säger LarsOlle.

– När vi startade så var det sandgjutning. Vi hade ingen 
pressgjutning här. Det gjorde vi i Småland på den tiden.

– Familjen Lindén finns idag inte kvar i företaget även om 
namnet hänger kvar. Ralf Lindén startade med tiden en kon
kurrerande verksamhet så han och hans far blev ovänner. Då 
hade Ralf byggt en anläggning här på Berga Industriområde 
1981. Men 1983 kursade Ralf Lindén AB och då gick vi in 
och köpte det. Det var så vi fick de två pressgjutningsmaski
ner. De stod här i lokalerna. I och med att vi flyttade hit så 
slutade vi med sanden.

– Ja, den blåste bort från flaken! skämtar Mikael.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

in nu, men istället kommer LarsOlle Persson och slår sig ner 
med oss. Han är, tillsammans med Mikael Andersson, ägare 
till ElektroLindén. Han har varit med sedan start, men inte 
som ägare. Han började som ekonomichef i ett annat företag 
som kom att äga ElektroLindén.

De startade 1971, och LarsOlle har varit delägare sedan 
1981. Numera bär han även titeln Senior Adviser.
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– Hur är det att utgå ifrån  Helsingborg?
– Vi känner inte av det så mycket. Vi säljer mest till gros

sister. Så vi är inte ute och raggar kunder eller jobb. Utan det 
sköter grossisterna åt oss.

– Har ni några konkurrenter?
– Ja det har vi, men inte så mycket på aluminiumsidan, 

utan det är mer med plast. Men de tillverkar sitt utomlands... 
därav sämre kvalité naturligtvis, haha.

Framtidsplaner för företaget har de såklart. De har hela ti
den projekt på gång som de försöker utveckla inom sin nisch. 
De marknadsför sig utomlands, och genom kataloger från 
grossisterna. Var deras produkter i slutänden hamnar är de 
inte säkra på när de säljs genom grossisterna. ElektroLindén 
har en del export och skickar direkt till bland  annat Kina, 
Thailand och Indien.

TEXT OCH BILD: MATTIAS HILDINGH.
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SSG är ett familjeägt företag, i andra 
generationen, med ett 30tal anställda. 
Företaget, som idag ägs och drivs av 
tre bröder Ytterell – Per, Leif och Sven, 
grundades 1967. Då jobbade man med 
helt för hand, på enklaste sätt. Idag 
finns viss handformning kvar, men det 
är skalformning i moderna maskiner 
samt 3D printade kärnor och formar, 
som gäller. 

När det gäller 3D printning av sand
formar så samarbetar man sedan ett par 
år med tyska ExOne, som dessutom 
är delägare i den printmaskin Swerea 
Swecast nyligen invigde i nyrenoverade 
lokaler på Munksjö området, i Jönkö
ping. 

3Dtekniken, runt gjutna konstruk
tioner, används allt oftare, på olika sätt 
till att hjälpa kunder med att anpassa 
deras detaljer, till gjutna lösningar. En 
process där man förutom den geome
triska lösningen även skall bestämma 
ett material som är lämpligt i samman
hanget. Gjuteriet hanterar idag allt från 
låglegerade till duplexa rostfria stål. 

Smålands Stålgjuteri AB

”Cruyff, Pelé och Ytterell!”
Leif Ytterell är kult bland ÖIS fansen.

Trots att det var åtta år sedan han slutade i Örgryte, 
sjunger fortfarande klacken om ”giganten på kanten”.

1988 kom den 23årige Vetlandasonen till Örgryte från 
Myresjö.

Han lyckades visserligen ta en plats i startuppställningen 
tämligen omgående, men det var först 1992 personkulten 
kring honom kom igång på allvar. Örgryte gick från divi
sion 2 till allsvenskan på en säsong.

– ”Det var ett långt segertåg. Fansen var lyriska och det 
gick bra för mig”.

En speciell händelse förstärkte Ytterells ställning hos 
öisarna.

På Nya Ullevi mötte Örgryte Gunnilse. Den tekniske 
backen Ytterell fick bollen på egen planhalva, drev bollen 
över mittlinjen på vänsterkanten, dribblade förbi spelare 
 efter spelare och kunde till sist få in bollen i mål.

En riktig Maradonaprestation.
Sedan dess har han varit fansens gunstling.

Utdrag från en artikel i aftonbladet 20010714 av 
 Johan Fyrk.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10221456.ab

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

Vi erbjuder ett digert program av FÖRNÖDENHETER, RÅVAROR,  MASKINER och 
UTRUSTNING inom GJUTERI och MODELLTILLVERKNING.  
Bland våra leverantörer ingår bla SIKA, DURRANS, EUROTEK, EGES, IDEAL, 
SAMANCOR, RCS, GTP SCHÄFER, VEMEK, SPEFORM, ACMOS, JODOVIT, SAINT-
GOBAIN, KELSEN REFRACTORIES, LARPEN. 
Våra leverantörer är starkt utvecklingsinriktade och vi kan därmed erbjuda smidiga kundanpassade 
lösningar från modellverkstad till formning, kärnmakeri, smältverk och bearbetning. 

Hör gärna av er så berättar vi mer: 

Michael Forsblom, marknadsdirektör, tel +358 40 139 7312, michael.forsblom@mecatrade.fi
Mikael Johansson, platschef, tel +46 706-328 339, mikael.johansson@mecatrade.se
Anders Johansson, säljare, tel +46 706-328 004, anders.johansson@mecatrade.se

Flexibilitet och hög servicegrad är två av våra viktigaste grundbegrepp! 

Meca-Trade Oy tel: 036-184 995 
Momarken 7  fax: 036-184 975 
556 50 Jönköping e-post: info@mecatrade.se 
www.mecatrade.se

och SJMFs och SMFs årsmöte
Välkommen till go’a Göteborg

Göteborg är en trevlig stad 
och här är det ”änna alltid 
nått på gång!”. 
Du kan enkelt promenera 
runt och samtidigt gå förbi 
flera av stadens sevärdheter. 
Gå förbi de gamla kanaler-
na som holländare byggde 
eller känn pulsen på Avenyn 
eller strosa runt i hamnen, 
shoppa eller varför inte fika 
i den gamla delen av staden 
– Haga. Kanske gå på ett 
museum eller ta en paus på 
en bänk i Slottsskogen.

I Göteborg känner ni vinden 
från havet och gamla anor 
och byggnader från förr.
Nytt blandas med gammalt 
och staden erbjuder något 
för de flesta intressen.
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Tittar man på de branscher som SSG växer mest 
inom så är det pumpsektorn samt inom skogsbruk, 
där även bioenergi är en betydande del. Annars är det, 
enligt VD Per Ytterell, återigen bearbetning som allt 
fler kunder vill ha hjälp med. Detta är en del av till
verkningskedjan som oftast har kommit och gått ge
nom åren. 

Beläggningen på företaget är i skrivande stund 
god, vilket har gjort att man under september månad 
 valde att åter gå upp i 2skift. Dock vet man med sig, 
 sedan tidigare att det är tvära kast i branschen, avslutar 
 Ytterell.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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Eksjö
I närheten av Jönköping ligger Eksjö. Eksjö är en klassisk 
småländsk industriort som kanske varit mest känt för sitt 
Ingenjörsregemente. Garnisonen är idag en av Eksjös störs
ta arbetsgivare.

Eksjö stad marknadsför sig som ”Den unika trästaden” 
och har ett pågående projekt tillsammans med Hjo och 
Nora kallat ”Tre trästäder”.

Staden är väldigt vacker och anmärkningsvärt bra be
varad. Gamla staden har stått sedan 1600talet, utan stora 
bränder eller katastrofer. Var och varannan byggnad där är 
kulturminnesmärkt. 65 % av byggnadsbeståndet i Eksjö är 
från tiden före 1900. Erik av Pommern – som även grund
lade Kronoborgs slott i Helsingör – gav Eksjö sina stadsrät
tigheter 1403.

TEXT OCH BILD: MATTIAS HILDINGH.
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Efter förra årets medi
okra prisutveckling för 
basmetallerna, har detta 
år börjat på den positiva 
sidan. Priserna har stigit 

5–15 % sen årsskiftet. Undantaget är nickel som ligger oför
ändrad. Vad är det som har påverkat priserna positivt? Det är 
egentligen svårt att hitta någon enskild faktor som är positiv 
för basmetaller just nu, i alla fall när det gäller efterfrågan. 
Svaret ligger främst på andra sidan av ekvationen – utbudet. 
Samtidigt kan vi relatera prisuppgången till de faktorer som 
jag fokuserat på i de senaste krönikorna – då för att förklara 
prisnedgången under förra året: Kina, oljan och dollarn.

Som vi pekat på tidigare har produktionskostnaderna sjun
kit, till stor del av lägre energikostnader (oljan), men också av 
starka lokala valutor i produktionsländerna (stark dollar). I 
flera fall har priserna sjunkit lägre än vad åtminst one de dy
raste producenterna klarar av. Framför allt gruv produktionen 
av koppar och zink minskade under sista kvartalet förra året. 
Kinesiska smältverk har också lovat att inte öka produktionen 
under 2016. Detta gäller koppar, nickel, zink och aluminium. 

Kinesernas löften tas dock med en nypa salt och marknaderna 
är nu oroliga att så snart priserna stiger kommer produktio
nen öka igen. Begränsningarna av gruvproduktion tar dock 
lite längre tid att aktivera. Oljepriset har stigit ca 30 % sen 
bottennoteringarna i början av året. Dollarn har åtminstone 
inte stärkts ytterligare, vilket också tar udden av den valutare
laterade kostnadsfördelen. Sammantaget har detta lett till en 
lättnad för basmetallpriserna. För att priserna ska vända tren
den mer uthålligt räcker inte utbudsbegränsningar. Efterfrågan 
måste ta fart. Här kommer den tredje och absolut den vikti
gaste parameterna in i bilden – Kina. Ekonomin tranformeras 
från investeringsdriven till konsumtionsdriven. I den processen 
kommer ofrånkomligen efterfrågan på metaller att växa i en 
långsammare takt än tidigare. Detta har marknaden tagit fasta 
på och spekulerat i lägre priser på metaller. Kinas ledare har 
presenterat den nya 5 årsplanen vilket pekar på en tillväxt på 
6.5–7 %, vilket enligt de flesta bedömare kräver en hel del in
vesteringar. Efterfrågan på stål och metaller blir kanske inte så 
dålig trots allt. Mycket tyder på att efterfrågan tagit fart igen 
efter det kinesiska nyåret i februari. Efterfrågeökningen har 
hjälpt att stärka priserna fram till idag.

Lättsmält Lättsmält

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

Stena Aluminium erbjuder både teknisk support och utbildning i nära sam-
arbete 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 fl ertalet 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

Välkommen 

till Stena 

Aluminium!

VAD GÖR DIG MER 
FRAMGÅNGSRIK?

Vi tror detta är året då metallpriser bottnar ur. De nedåt
gående trenderna börjar gå mer sidledes och vi räknar med 
en fortsatt ”slagig” marknad de närmsta månaderna. Förut
sättningar finns för mer balanserade marknader under andra 
halvåret, och därmed högre priser. 

De fundamentala balanserna varierar naturligtvis mellan 
metallerna. Den största prisnedgången förra året stod nickel 
för – minus 42 % och det är nickel som utvecklats sämst i år 
av basmetallerna med en notering oförändrad sen årsskiftet. 
Nickel har också det största överskottslagret att beta av; ca 
20 % av en årskonsumtion ligger i LMElager. Med nuva
rande prognostiserade (i bästa fall) underskott på ca 50 ton, 
tar det flera år att jobba ner lagret till en normal nivå. Alu-
minium är den näst sämsta i överskottshänseende. Kineserna 
har ”lovat” att inte starta anläggningar som lagts i malpåse 
eller starta upp de nya planerade projekten förrän tidigast om 
ett år. USA och Ryssland har redan stängt produktion. Trots 
detta ser det ut som aluminiummarknaden i bästa fall kom
mer i balans, men det räcker inte för att minska lagret. Zink 
är den metall som förväntas vända ett stort överskott till ett 
stort underskott de närmsta åren. Det beror på att två stora 

gruvor är uttjänta och har stängt (Century i Australien och 
Lisheen på Irland). Produktionen kommer delvis att ersättas 
av några mindre gruvor, men det mesta pekar på stora under
skott framöver. Frågan för zinkmarknaden är om Kina kom
mer att start upp sina högkostnadsgruvor igen (som stängdes 
när zinkpriset föll under $2000). Koppar är traditionellt den 
mest tighta marknaden. Osäkerheten är stor huruvida det är 
ett stort överskott eller inte. Kina är den största importören 
och årets import indikerar en bättre efterfrågan än vad som 
tidigare väntats. Som alltid när det gäller Kina är det osäkert 
om kopparn ska användas till konsumtion eller för strategiska 
lager. Prognoserna varierar stort. Kopparn är jokern i leken 
och kan mycket väl överraska på uppsidan under året.

GJUTERI- 
KONGRESS 
I TYLÖSAND
9–11 SEPTEMBER
Södra avdelningen • Hotell Tylösand
Program för 
lördagen den 10 sept
TEMA: Kommunikation och 

 ledarskap

FÖRMIDDAG: Tekniska föredrag 
Medföljandeprogram (SPA)

EFTERMIDDAG: Föredrag

KVÄLL: Kongressbankett

Utförligare program kommer att presenteras senare.
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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

OMÖJLIGT?
INTE MED ADDITIV TILLVERKNING

Omöjligt är ett ord som vi nu förpassar till historieböckerna!

Med 3D-printing eller additiv tillverkning som det också kallas 
kan gjuterier nu få komplexa geometriska former tillverkade 
direkt från en CAD-fil, helt utan dyrbara verktyg. Additiv 
tillverkning lämpar sig särskilt väl vid framtagning av 
komplicerade sand-formar och sandkärnor, när snabba ledtider 
är avgörande. Karlebo producerar i Sverige på en 3D-skrivare 
från världsledande ExOne.

Utnyttja vår kompetens hela vägen från CAD-modell 
till färdig form, så får du en 3D-printad sandkärna eller 
sandform som helt möter kvalitetskraven hos traditionella 
lösningar, men med obegränsade designmöjligheter.

Läs mer på: www.karlebo.se

De flesta känner säkert till 
Helsingborg med sin över 
900åriga historia har staden 
hunnit med att uppleva en 
del. Närheten till Helsingör är 
påtaglig. Att tura det vill säga 
ta båten över till Helsingör är 
en klassiker. Detta har givetvis 
medfört vissa saker. Systembo
lagen i Helsingborg är få och 
går absolut sämst i  Sverige. 
Turen över Öresunds sma
laste del tar bara 20 minuter. 
Helsingör är en liten stad som 
tillhandahållit öl och sprit till 
svenskar under lång tid.

Men det satsas mycket på kul
turen i Helsingör på senare 
tid. Kulturvarvet har etable
rats i de gamla varvsbyggna
derna nere vid hamnen, inte 
långt i från slottet Kronborg. 
Varvet fick läggas ner 1983. 
Efter drygt hundra år av verk
samhet.

På besök i

HELSINGÖR

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA



Lättsmält Lättsmält

18 19

Varvet var som för många andra kuststäder i Öresundsre
gionen, den största arbetsplatsen och betydelsen för staden 
var enorm. Men såsom på många andra håll har kulturen fått 
flytta in i de gamla industrilokalerna. 

Kronborg slott kom år 2000 med på UNESCO:s världs
kulturarvslista. Det innebar krav på att området i norra ham
nen skulle användas till kultur och naturändamål. De tre 
varvsbyggnaderna renoverades och moderniserades. Bibliote
ket behövde nya lokaler och passade på att flytta in i lokaler
na. Byggnaden rymmer även en stor teater och konsertsal, 
ett skeppsvarvsmuseum, en utställningslokal samt en restau
rang.

Det finns många konstverk i området. En vacker hyllning 
till områdets historia som varv lät kommunen resa 2014. Ett 
konstverk i fyra delar ”Værftsarbejderne” i brons av Hans 
Pauli Olsen (bilder till vänster).

Lagom till sin hundraårsdag fick Köpenhamns mest väl
kända symbol ”Den lille havefrue”, en bror i Helsingör. Den 
slanke mannen som sitter i hamnen saknar dock fiskstjärt.

Han heter ”Han” och är gjord av konstnärsduon Michael 
Elmgreen och Ingar Dragset (se bilder på nästa sida). Och de 
valde att göra skulpturen i ett nytt material och av annat kön 
för att visa att det hänt mycket sedan Lille Havefrue blev klar. 
Statyn är gjord av blankpolerat stål. Edvard Eriksens brons
staty restes 1913.

Enligt konstnärerna är det för att visa att den manliga 
sexua liteten ändrats, att även män kan vara sexobjekt. Det 
blev debatt i Helsingör där en del tyckte det var opassande 
med en naken pojke på en sten framför det gamla varvet. 
Men väl ute på piren vilar den unge mannen och blickar ut 
mot Helsingborg och slottet.

Kronborg Slott byggdes under 1400talets början, just för att 
sundet är som smalast här. Dåvarande danske kungen Erik 
av Pommern som även var regent i Norge och Sverige, ville 
kontrollera vägen in och ut till Östersjön. Slottet är annars 
kanske mest känt för att den brittiske 1500talsförfattaren 
William Shakespeares tragiska berättelse ”Hamlet” utspelade 
sig här i ”Elsinore”. Shakespeare hade dock aldrig besökt sta
den, utan lät sig inspireras av tidigare skrifter och berättelser 
om Norden. Värt att nämna är att det finns teorier om att 
”Hamlet” är tagits etymologisk från Isländskans och forn
nordiskans Amblothe som betyder ”dåre”.

TEXT OCH BILD: MATTIAS HILDINGH.

”VÆRFTSARBEJDERNE” I BRONS AV HANS PAULI OLSEN.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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”HAN” ÄR GJORD AV KONSTNÄRSDUON 
MICHAEL ELMGREEN OCH INGAR DRAGSET.

Lättsmält

Vinnarna från  
Lättsmältkryzz  
nr 4, 2015 blev:

Anna Ling
Lennart Skans
Robert Zlatkovic

Lycka till med Lott-vinsterna!

Skicka in ditt svar till Lättsmält! 
Bokstäverna från de 6 röda rutorna bildar ett ord. Mejla ordet, tillsammans med namn och  
telnr till: gertove@sjmf.se senast senast 15 maj. Tre insända mejl med rätt svar vinner  
tre trisslotter vardera!

Grattis!

Tre vinnare erhåller tre  
trisslotter vardera
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Michael Elmgren och Ingar Dragset

Michael Elmgren (född 1961 i Köpenhamn, Dan
mark) och Ingar Dragset (född 1969 i Trondheim, 
Norge) har arbetat tillsammans som konstnärer sedan 
1995. Deras konst utforskar relationer mellan konst, 
arkitektur och design.

Elmgren och Dragset bor och arbetar i Berlin, 
 Tyskland. De är kända för konstverk som har in
telligens och omstörtande humor, och även tar upp 
allvarliga sociala och kulturella problem.

Elmgren och Dragset tidigare har arbetat med 
skulpturen ”Den Lille Havfrue”. Under en samtida 
konstfestival 2008 placerade de en spegel framför 
skulpturen.

”Han” är bror till ”Den Lille Havfrue”. Hans 
hållning och känsliga uttryck ger en tydlig hänvis
ning till  Edvard Eriksens skulptur på Langelinie i 
 Köpenhamn. ”Han” är ett bevis på den utveckling 
som hänt sedan ”Den Lille Havfrue” föddes.

Hans Pauli Olsen

Hans Pauli Olsen (född 1957 i Tórshavn, Färöarna) 
är en uppskattad skulptör i Danmark. Han är en av 
de mest populära konstnärerna på Färöarna. Hans 
arbeten kan beskådas i många städer och gallerier.

Skulpturen ”Værftsarbejderne” ska ses som ett 
monument över de tusentals arbetare som arbetade i 
Helsingörs hamn 1882–1983. Skulpturen är inte vara 
en symbol för alla de arbetare utan också ett uttryck 
för den historiska, politiska, sociala och kulturella 
utvecklingen.
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Nu är det tid för SJMF´s Årsmöte och Kontaktkonferens som vi 
 håller tillsammans med SMF, Svenska Modelltillverkarnas Förening 
i  Göteborg. Vi startar upp 21 april och avslutar med vårt årsmöte 

23 april.

AKTUELLT FRÅN KANSLIET

Innan årsmötet, 23 april, har våra med
lemmar möjlighet att hålla ett föredrag om 

nyheter, personalförändringar eller produkter. Anmäl ert in
tresse till kansliet.

Vår målsättning är att vi skall göra ett utförligt reporta
ge från festligheterna i Göteborg, om ni vill synas, kom till 
 Göteborg

Det skall bli spännande och se valberedningens förslag på 
ny ordförande. Stefan lämnar sin ordförandepost efter fem år, 
stadgarna säger att man får sitta max i fem år oavbrutet. Själv 
har jag haft tjänsten som Förbundsdirektör lika länge, måste 
säga att samarbetet har fungerat bra, ETT STORT TACK 
TILL STEFAN från kansliet, hoppas vi ses på styrelsemöten 
även i framtiden. 

Årets studieresa har det kommit förslag på Slovenien, 
med upplägget att deltagarna beställer sina biljetter själv till 
 Slovenien, då en del kanske vill förlänga tiden med ytterligare 
besök. SJMF arrangerar hotell och studiebesök som tidigare. 

Än en gång tar jag upp möjligheten att använda sig av 
vår hemsida www.sjmf.se för att informera branschen. Det 
är kostnadsfritt. Föreningens ekonomi är begränsad och vi 
behöver annonsörer i tidningen Lättsmält, kontakta kansliet 
för en prisuppgift.

Förhoppningsvis ses vi i Göteborg!!

Gert-Ove Ellström

Smålands Stålgjuteri AB
Box 240, 575 23 EKSJÖ

Tel 0381-66 32 50 • Fax 0381-104 38

www.ssg.nu • info@ssg.nu

printing 

av kärnor och formar

KRAVEN FORMADE VÄRLDS-
LEDANDE GJUTERIANLÄGGNING

När Xylem i Emmaboda beslutade att byta ut sin gamla form- 
anläggning valde man återigen HWS som leverantör. Ett 25-årigt 
välfungerande samarbete fick en naturlig fortsättning när HWS 
som enda leverantör kunde svara upp mot Xylems ytterst  
komplexa kravbild. 

Samarbetet mellan Xylem, HWS och Beijer Industri ledde 
fram till en fullt automatiserad anläggning som med lägsta 
möjliga produktionskostnader kan forma komplicerade 
geometrier. Anläggningen kan samtidigt forma över- och 
underflaskor, parallellt hantera både höga och låga flaskor, 
samt oberoende av varandra gjuta både gråjärn och 
vitjärn. 

Kontakta gärna oss på Beijer Industri för mer information 
om kundanpassade gjuterianläggningar.

Läs mer på: www.beijerind.se
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Exempel på annonsut-
rymme som kan användas på 
olika tidsperioder med olika 
 budskap.

Enkel koppling till föreningens 
 medlemmar.

Förtroendevalda, annonspris-
lista, kontaktinfo till kansli mm.

Aktuellt just nu. Detta ut-
rymme kan framöver använ-
das till annan  information.

Här finns tidigare nummer av 
 Lättsmält för nedladdning.

Protokoll årsmöte mm.

Inbjudan studieresor, mässor.

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

Skriv enkelt ut adresser,  
protokoll mm.

www.sjmf.se
1

PROGRAM MED FÖRETAGSBESÖK 
21-23 APRIL 2016

HOTELL RIVERTON GÖTEBORG

Torsdag 21 april
”Kom som du är”. Gemensam middag på kvällen kl.19.00.

Fredag 22 april
Bussresa med ett gjuteribesök på för middagen och därefter 
 studiebesök på Volvo Torslanda fabrik med lunch. Kvällen erbjuder 
en gemensam  middag med underhållning.

Lördag 23 april
Årsmöte samt information från våra medlemmar kl.10.00.

SJMF & Sveriges Modelltillverkares  Förening håller separata 
 årsmöten.

Skicka in din anmälan!

ÅRSMÖTE
SVENSKA JÄRN OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING  

&  
SVERIGES MODELLTILLVERKARES FÖRENING

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: 
GERT-OVE ELLSTRÖM: gertove@sjmf.se



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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