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Metallkrönika
Den positiva inledningen på året bl.a. med hjälp av framsteg i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina, fick
ett abrupt slut den 23:e januari då Kina släppte
informationen om Corona-viruset. Reaktionen blev
dramatisk för metallerna där framför allt koppar föll
som en sten. Inledningsvis var det främst metaller som
påverkades medan aktier och andra finansiella marknader
höll sig relativt lugna. Aktiebörserna tog stryk först när
spridningen runt om i världen var ett faktum under förra
veckan, med börsras kring 10 % på en vecka.
Koppar är traditionellt den mest kinakänsliga metallen, då
landet inte har de geologiska förutsättningarna för någon
större gruvproduktion. Smältverkskapacitet finns, men
de går nu på ett lägre kapacitetsutnyttjande. En effekt av
krisen är att smältlönerna stiger, gruvproduktionen måste
hanteras på annat håll, vilket i sig kan ha en positiv effekt
för rena smältverk i Europa. Men det är väl den enda
positiva effekten. Oron är stor för hur efterfrågan globalt
skall påverkas nu när spridningen är världsomspännande.
Världens finansmarknader har denna vecka (v.10) fått
förnyat hopp om centralbanksstimuleringar, vilket fått
både aktier och metaller att återhämta. Kopparpriset ligger
nu 10 % lägre jämfört med före utbrottet på nivån $5650.
Vi bedömer risken som överhängande att vi får se ännu
en säljvåg i takt med att ekonomisk statistik bekräftar den
svagare efterfrågan.
Aluminium har hållit emot bättre och handlas ca 5 %
lägre kring $1720. En anledning kan vara att Kinas planer
på ökad produktionskapacitet p.g.a. krisen till viss del
läggs i malpåse. Marknaden hade diskonterat en kraftig
utbudsökning i år som nu kanske uteblir.
För zink ser det mörkare ut. Efter flera år av underskott
ökar nu utbudet. Bilförsäljningen som redan var svag före
Corona, får sig en ordentlig törn. Det är svårt att hitta
faktorer som kan ge zinkpriset stöd. Samtidigt har fallet
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redan varit stort; från nivåer nära $3000 förra våren till
dagens $2000. Ur ett kostnadsperspektiv bör vi vara
relativt nära bottenkänning, men med tanke på rådande
oro för virusets inverkan på konjunkturen, finns risk för
ännu lägre priser.
Batteriforskningens utvecklingsresultat talar alltmer för
nickel samtidigt som Indonesien har infört export stopp.
Den rostfria stålindustrin gick för fullt i Kina. Allt talade för
en stark nickelmarknad kommande i år. Men inget kan stå
emot de negativa effekterna av Corona just nu. Metallen
handlas nu i $12700 att jämföra med toppnoteringen efter
nyheten om exportstoppet i höstas i närheten av $19000.
I skrivandes stund (16.00 den 3 mars) sänker den
amerikanska centralbanken räntan med 50 punkter.
Uppseendeväckande är att det sker utan något
förannonserat möte, vilket förstärker känslan av hur stor
oron är för Coronavirusets spridning. Visserligen hade
räntemarknaden redan prisat in en sänkning vid nästa
ordinarie FED-möte, men som sagt detta kom plötsligt.
Den initiala reaktionen på marknaderna är relativt
marginell än så länge, vilket i sig säger något om det
negativa stämningsläget.

Pär Melander
SEB Commodities
par.melander@seb.se

Ett stopp vid
Zinkgruvan till sist.
Text & Foto: Mattias Hildingh

I ett av sveriges minsta landskap Närke, hittar vi Zinkgruvan belägen i
Askersunds kommun. Zinkgruvan Mining är en underjordsgruva vilka
bryter och anrikar zink, bly och kopparmalm. Lättsmält stannade till och
undersökte sveriges sydligaste underjordsgruva.
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Zinkgruvan Mining är en underjordsgruva i Zinkgruvan i Askersunds kommun. Företaget bryter
och anrikar zink, bly och kopparmalm. Gruvan
ingår sedan 2004 i den svensk-kanadensiska
gruvkoncernen Lundin Mining. Gruvan är Sveriges sydligaste underjordsgruva och har varit i
kontinuerlig drift sedan 1857.
Orten Åmmeberg vid Vätterns norra kust daterar tillbaka till
1700-talet. Vid ån som förbinder Vänern och Vättern, låg
under medeltiden en kvarn, ägd av det närliggande klostret
Riseberga. Ett mindre bruk kom i gång verkade här. Gruvdriften kom igång tidigt under 1800-talet. De hade utvunnet
kobolt i gruvorna vid tiden. Det belgiska gruvbolaget Vieille
Montagne, köpte ett antal gruvfält i närheten 1857. Ett av
dessa gruvfält gick under namnet Zinkgruvan och kom snabbt
igång med storskalig gruvdrift. Året därpå byggde bolaget
Sveriges första privatägda normalspåriga järnväg Åmmebergs järnväg, för malmtransport till anrikningsanläggningen i
Åmmeberg.
Det blev början på zinkbrytning och förädling, orten expanderade snabbt.
Åmmeberg fungerade som hamn till gruvindustrin i Zinkgruvan. Hit kom tåg lastade med zink med Åmmebergs järnväg.
Innan malmen lastades på pråmar skedde förädling och anrikning. Sedan 1974 fraktar lastbilar malmen till Otterbäcken vid
Vänern för vidare transport. I Åmmeberg hade även gruvans
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direktör och de höga basarna sina kontor.
Det är uppskattningsvis 250 personer som arbetar under
jorden. Där finns 400 olika typer av maskiner. På 800 meters
djup finns hela verkstäder som hela tiden servar maskinerna.
Det tar ungefär 30 minuter att köra 800 meter ner med bil och
på det djupet finns fina vägar och trafikljus. Malmen bryts och
mals i stora kvarnar och därefter genomgår en flotationsprocess, bly, zink och kopparmineralen frigörs. Till sist får man
fram tre olika koncentrat, som sedan fraktas iväg.
Det är svårt att hitta rätt kompetens. Det finns väldigt få
utbilningssäten i området. För de håller en till trots en anonym
tillvaro. Många som bor i området vet inte om att gruvan är
i full drift. Därför försöker Zinkgruvan Mining vara ett företag som inte bara verkar under jord, de tar ansvar för flera
samhällsinsatser. Exempelvis delar de ut stipendier, driver
en simskola för traktens barn och arrangerar gruvvisningar.
För tre år sedan arrangerade förstagången den annorlunda
löpartävlingen Zinkgruvan Run of Mine. Loppet löper 4 km
ovan jord, för att sedan tas ner 350 höjdmeter och fortsätta 6
km under jorden, för att till sist springa upp igen.

Lundin Mining Corporation är ett diversifierat gruvföretag för basmetaller med verksamhet i Portugal, Spanien,
Sverige och Irland. Företaget har för närvarande sex gruvor i drift som producerar koppar, nickel, bly och zink
(Neves-Corvo och Aljustrel i Portugal, Zinkgruvan och Storliden i Sverige, Galmoy i Irland och Aguablanca i Spanien).Lundin Minings företags huvudkontor ligger i Toronto, Kanada och dess operativa huvudkontor i London,
Storbritannien.
1994 försökte de dåvarande belgiska ägarna sälja bolaget, då gjordes ett misslyckat försök att börsnotera gruvan
under företagsnamnet Ammeberg Mining AB.
1995 såldes gruvan istället till det australienska bolaget North Ltd för 1,3 miljarder kronor.
1998 uppgick North Ltd i den multinationella gruvkoncernen Rio Tinto.
2004 köptes Zinkgruvan av sin nuvarande ägare Lundin Mining Corporation för 775 miljoner kronor. Större delen av
köpet finansierades genom att man sålde silverrättigheterna i gruvan till det kanadensiska företaget Silver Wheaton för
630 miljoner kronor. Silver är en biprodukt vid zinkbrytning och de innehar rättigheterna fram till 2030.
2010 påbörjades brytning av kopparmalm, med en brytning av i genomsnitt 300 000 ton/år.
2015 nådde gruvan ett djup av 1300 meter. Samma år slogs det rekord med 1,26 miljoner ton producerad malm och
1,24 miljoner ton anrikad malm.
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3D-printning det nya kostnadseffektiva
Text & Foto: Richard Larsson Text: Jasmine Johansson

2019 var året då Karlebo som företag valde
att satsa och framförallt vågade förändra
sin verksamhet. Från flytt till egna lokaler till
helombyte av printers. Nu är det nytt år och
Karlebo fortsätter vara tydliga i sin satsning
kring 3D-printning av formar och kärnor i sand.
Vad är er satsning detta året? Enligt Richard
Larsson på Karlebo är det väldigt tydligt hos
dem.
Karlebo beslutade under förra året att flytta till egna lokaler
och att byta ut sin furan-printer mot en printer med fenolbindemedel, CHP. De bestämde också att ändra formerna
för sitt samarbete med Swecast. Swecast har nu blivit
en del av RISE och det huvudsakliga syftet med att få en
printer till Sverige d v s att introducera 3D-tekniken i gjuteriindustrin var i stort uppfyllt. Det är nu en formteknik bland
andra och används av allt fler.

”Vi ser fram emot att fortsätta att
vara en resurs för gjuteriindustrin.”

Sedan starten av samarbetet med ExOne och dåvarande
SWEREA Swecast under 2014 har intresset för 3D-tekniken inom gjuteriindustrin bara ökat. I början mottogs
tekniken av en hel del skepsis inom gjuteriindustrin och
det var få i branschen som var villiga testa. Att många var
skeptiska var kanske inte så konstigt då det med jämna
mellanrum i historien dykt upp fantastiska uppfinningar som
inte riktigt hållit måttet. Det fanns dock ett par gjuterier som
trodde på det nya, däribland Volvo och framför allt Smålands Stålgjuteri som redan då använde tekniken.
2015 kom den första sandprintern till Jönköping och placerades i Swecasts lokaler på Munksjöområdet. Då drevs
hela projektet som i samarbete mellan de parterna där
ExOne ägde maskinen, kördes av Swecast och Karlebos
roll var då att presentera och introducera tekniken på
marknaden. Några år senare, under 2017 så tyckte ExOne

8 Lättsmält Nr 1. 2020

att dom hade gjort sitt som ägare till printern och för att ha
kvar 3D-printning i Sverige så tog Karlebo över ägandet av
printern.
3D-printning av sandformar utvecklades i Tyskland i
slutet av 1990-talet och 1999 bildades Generis Gmbh
som senare, efter samgåendet med Prometal LLC från
Pittsburg, blev till ExOne. ExOne tillverkar sedan dess
3D-printrar för sand såväl som andra material främst
metaller och keramer. I Sverige är Sandvik en betydande
användare av ExOnes metall-printrar.
Intresset för att först testa och sedan verkligen använda
tekniken har ökat hela tiden. En hel del prototyper och
utvecklingsprojekt har haft stor nytta av printade formar.
Även om den tänkta serieproduktionen senare skulle
använda sig av traditionell teknik med skjutna kärnor så

kunde både pengar och, framförallt, tid sparas fram till
dess att designen slutligen fastställdes. Att använda tekniken i serieproduktion skulle också visa sig vara kostnadseffektivt. Applikationer med komplexa kärnor som tidigare
hade krävt segment som limmats ihop kunde printas i ett
stycke vilket ju både ökade precisionen och minimerade
partgrader på godset vilket minskade arbetet med rensning

och efterbearbetning av godset. Kärnor till impellrar är en
idealisk tillämpning vilket ju Smålands Stålgjuteri kommit
fram till redan innan printern etablerats i Sverige. Idag levererar Karlebo kärnor för impellrar till flera gjuterier i norden
och Xylem i Emmaboda har investerat i en egen printer för
att tillgodose sina egna behov av kärnor.

TÄNK FRAMÅT.
TÄNK HÅLLBARHET.

Det är ofta lönsamt för den metallurgiska industrin att
upparbeta och återvinna sina restprodukter. Speciellt gäller
detta i framtiden när miljökraven och deponikostnaderna ökar.
Fråga oss på Carbomax om vår mångsidiga briketteringsteknik
så ska vi visa hur man på ett effektivt sätt kan göra nya råvaror
av industrins restprodukter. Eller läs mer på carbomax.se
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deles för långa. Men om inte annat så har jag ju hjälpt GOE
att fylla ut tidningen och kanske har jag fått någon att le lite
igenkännande och tänkt att så tycker ju jag också.
I min förra ledare hade jag ju lite åsikter om Zlatan och
det val han hade gjort. Att satsa pengar i Hammarby och
samtidigt lova att han skulle göra dem till Nordens bästa
fotbollsklubb. Jag kunde ju då inte ana att han genom det
uttalandet skulle ge ordspråket att ”kapa någon vid fotknölarna” ett ansikte. I framtiden kanske man säger. Nu gör vi
en Zlatan istället. Tänk vad nära det är mellan kärlek och
hat beroende på hur man hanterar situationen.

SYNPUNKTEN
Lasse Sedenborg, Förbundsordförande

Nu skriver jag till er för sista gången!
I förra numret saknades min ledare. Orsaken var att tidningen behövde gå i tryck med mycket kort varsel för att få
ut den före jul. Jag missade tyvärr deadline med 2 dagar,
men ni kan läsa den i anknytning till den här ledaren. Både
jag och valberedningen är överens om att det är dags för
nya krafter att ta vid stafettpinnen och leda föreningen in
i nästa generation ”gjutare”. Jag har nu suttit som ordförande i totalt 9 år fördelat på 2 perioder. 5 år och efter 5
år där Stefan Eldin var ordförande ytterligare 4 år. Jag vill
tacka er alla för det förtroende ni har visat mig men alla
föreningar måste förnyas för att inte stagnera. Det är så
otroligt lätt att göra som man alltid gjort eftersom, då gick
det ju bra. Jag tror att man inte skall sitta för länge. Om
jag har räknat rätt så har bara Nils V Andersson som drev
Norrmetall utanför Eskilstuna i Hällberga varit längre i den
positionen. Han var en av grundarna av vår förening när
den bildades 1954 (samma år som jag blev född) och hade
ordförandeposten från 1957-1972. Jag vill i den här ledaren tacka er alla som har stått ut med allt som jag skrivit.
Jag har alltid tyckt om att läsa ledare som andra skrivit och
mest har jag uppskattat de som skriver om vad som sker
i Sverige och övriga världen med en del skarphet och en
del ironi gärna dold med lite humor. Jag vet att jag inte kan
mäta mig med dem, men jag har försökt att ärligt lämna ut
mina åsikter så rakt och med en viss ”knorr” som jag kan
utan att trampa för många på tårna. Jag har fått både kritik
och beröm för vad jag skrivit. Någon har tyckt att det jag
skrivit inte är ledare utan mer uppsatser som har varit all-
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Jag kan också konstatera hur bräcklig världen är. Man
har upptäckt ett nytt virus som kallas Corona. Det har
nu spridits till många delar av världen med ett stort antal
som har blivit sjuka eller visat symtom. Ett antal har avlidit
men huvuddelen av dem som insjuknat har efter en tid
helt tillfrisknat. Förhoppningsvis har man snart fått kontroll över läget med mediciner och vacciner. På 80-talet
utbröt Aids som då nästan alltid slutade med döden för
dem som insjuknade. Idag pratas det inte alls så mycket
om den. Coronan har förvisso ett helt annat sätt som
den sprids på och vi vet idag inte vilka konsekvenser
det får. Det jag vill påtala är att det redan har fått sådana
konsekvenser på börserna i stora delar av världen som
i sin tur kan skapa en riktig lågkonjunktur om det vill sig
illa. Som man säger. En olycka kommer aldrig ensam.
I April (16-18:de) är årsmötet för 2020 i Malmö. Programmet hittar ni i tidningen. Skynda er att anmäla er. GOE Har
som vanligt skapat ett mycket bra program för oss och jag
ser fram mot att möta er alla där.

DELAR AV SYNPUNKTEN NR 4/2019
Hösten har varit extremt blöt med mycket regn i mina trakter. Underleverantörsmässan är avklarad och för oss tycker
jag att den uppfyllde våra förväntningar. Vi hade en del
meningsfulla möten som kan vara bra för framtiden. Vi har
börjat planera i SJMF:s styrelse för nästa årsmöte som är
tänkt att vara i Malmö och jag hoppas att ni redan nu börjar
tänka på att avsätta tid för den. Man talar också om att
de större företagen börjar slå i bromsen med en del varsel
som följd. Kortsiktigt ser jag bara positivt på det, eftersom
vi söker personal både till gjuteriet och till bearbetningen för
att hinna leverera i tid. Gjuteriarbetare får man oftast utbilda
internt medan vi kräver kunskap och erfarenhet i bearbetningen.
När vi var på vårt senaste årsmöte i Västervik tog Nicke
i Westermalms Metallgjuteri oss till en skulptur som han
gjutit. Skulpturens namn är STEGEN och den har formen
som en båt som ligger upp och ned och är kapad på mitten. Under båten ser man en massa fötter som drar åt två
olika håll. Den åsyftar naturligtvis till en del symbolik som
är viktigt för just den platsen. Under hösten har vi ju fått en
hel del information om en annan mycket omskriven staty
som skall föreställa Zlatan som en frälsare för Malmö och
Malmö FF. Det skrevs mycket då om hur stor Zlatan är för
Malmöiterna men naturligvis fanns det också en del kritik
som skrevs också. Bl. a. frågade man sig varför han nästan

skulle vara naken med en muskulös synlig kropp (man
hade refuserat bort alla hans tatueringar också eftersom
antikens grekiska gudar saknade sådana). Om en fotbollsspelare sliter av sig sin tröja riskerar han till och med rött
kort och utvisning vilket talar för att statyn borde vara utförd
så har bar en fotbollströja på sig. Det bekommer inte Zlatan
eftersom det viktigaste inte är att visa en duktig fotbollsspelare. Han vill ju visa något som är så mycket mer än det. I
hans värld bör han ju minst bli helgonförklarad helst i hela
världen och går inte det så måste ju Europa tycka det eller
i alla fall Sverige. Nu hamnade inte statyn på Friends Arena
utan i Malmö där det var lugnt, ända till Zlatan valde att
köpa in sig i Hammarby (bajen) som han på en pressintervju lovade att han skulle göra till den bästa fotbollsklubben
i Norden. Hur tänkte han nu? I hans värld skulle ju MFF:s
supportrar överse med alla beslut han tog. Att lova att han
skulle skapa en klubb som lätt skulle slå MFF måste vara
toppen. Samtidigt bör vi komma ihåg att Zlatan spelade
bara 2 säsonger i MFF:S A-lag och då var MFF inte ens bra
så hans roll i klubblaget var inte speciellt stort men det har
han ju glömt. Vi stannar där.
Vi har ju också en annan svensk som har dragit ner
spaltmeter efter spaltmeter i tidningarna. Det är vår GRETA
som valde att strejka från skolan för miljöns skull och blev
uppmärksammad av en miljöaktivist som drev en reklamfirma och som erbjöd sig att supporta henne. Vi kan ju
se resultat som har blivit extremt stort i hela världen med
både positiva och negativa reaktioner. Det handlar om en
ung flicka på 16 år som har fått bedömningen att hon har
diagnosen Aspbergers syndrom som man om man vill göra
det enkelt förs sig innebär att en person med den diagnosen ser saker väldigt mycket i vitt och svart. Det finns inget
mitt i mellan. Den beskrivningen stämmer väldigt bra in på
Greta. När jag var 16 tänkte jag mest på att titta på tjejer,
idrotta (bl.a. fotboll, hockey och friidrott) och att åka och
mecka med moppen som de flesta andra grabbar också
gjorde. Vi löste inga världsproblem. Jag är mest rädd för att
en ung skör flicka som hon kommer att ta skada av ett så
intensivt engagemang. Vore jag hennes föräldrar skulle jag
vara mer rädd om henne.

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

Jag personligen anser att en extremt viktig faktor som över
huvud tagit inte har nämnts är den enorma befolkningsexplosion som pågår. För 2000 år sedan bodde det uppskattningsvis 250 miljoner människor på jorden. 1820 var det
en miljard människor. 1920 2 miljarder, 1950 2,5 miljarder.
2020 är vi 7,7 miljarder och 2120 beräknas vi vara över 11
miljarder. Det betyder att under mitt hittillsvarande liv (65
år) har världen befolkning ökat drygt 3 ggr, d.v.s. med 5,2
miljarder. Det här är nog den viktigaste faktorn att arbeta
med, att ha kontroll över befolkningsexplosionen. Detta är
nog det viktigaste som mänskligheten har att fokusera på
i nutid. Får vi inte kontroll på det kommer vi inte att kunna
fixa det andra heller.
Med detta vill jag sluta mina sista två ledare och jag
önskar verkligen vår nya ordförande lycka till när han
väljs på årsmötet i Malmö.
Lasse Sedenborg.
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Wolfsburg
- Den industriella utopin?
Text & Foto: Mattias Hildingh
Tyskland har en lång historia och de flesta
städerna anlades på medeltiden. Exempelvis
huvudstaden Berlin, de gemytliga Bayerska
städerna i söder eller Hansastäderna vid kusten
i norr. Men Wolfsburg skiljer sig från mängden.
Vi möts av den tristess enbart fördomen av vad en tysk
industristad under en regnig februarieftermiddag kan ge.
Moderna hus, vägar och väldigt mycket trafik. Vi märker
snart att alla bilar är av samma fabrikat. Det är nästan uteslutande Volkswagen som rullar runt på vägarna. Men det
är en stad med en unik historia som blir intressant när man
skrapar på ytan. Staden är bara drygt 80 år gammal. Men
trots sin korta historia har mycket hänt här.
Det är bilproduktionen som grundlade staden och allting
har växt upp kring denna. Idag har runt Wolfsburg 110 000
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invånare och är väldigt välmående. Nästan alla jobbar direkt
eller runt företaget. Det kan liknas med en storskalig bruksort. Den brunteglade fabriken och dess karaktäristiska
skorstenar dominerar stadsbilden. Tankarna förs till Roald
Dahls lätt bisarra roman ”Kalle och Chokladfabriken”, eller
Fritz Langs dystopiska ”Metropolis”. En funktionell storskalig industrialisering. Två stora moderna glastorn bidrar
också till stadens skyline. Två skyskrapor som fungerar
som display och garage för stadens verksamhet.
Volkswagen AGs har sitt huvudkontor här och den dominerande fabriken är världens största för bilar. Autostadt är en
turistattraktion intill fabriken. De är bland annat en nöjespark och museum för produktionen. Volkswagen Group
tillverkar idag: Audi , Bentley , Bugatti , Ducati , Lamborghini , MAN, Neoplan , Porsche, Scania, SEAT, Skoda Auto
och Volkswagen Commercial Vehicles.

Under 1930-talet, skulle Hitler återutveckla den tyska
ekonomin och återupprätta landet som en inflytelserik
nation i Västeuropa. Då inrättades många stora industriella
projekt för att skapa arbetstillfällen och bygga en modern
infrastruktur. Den nazistiska regimen kom till makten i
stor utsträckning som ett resultat av den svåra ekonomiska situationen i den internationella depressionens
spår. Arbetslösheten minskade till följd av omfattande
offentliga arbetsprogram, som bland annat omfattade de
nya motorvägarna. Senare drevs ekonomin av ett omfattande upprustningsprogram, som delvis finansierades av
sedelpressarna. Inflationen hölls dock nere genom en hård
statlig kontroll av ekonomin och arbetstagarna. Regimen
försökte vidare övervinna en svår brist på utländsk valuta
genom bilaterala handelsavtal med omgivande länder och
omfattande ransonering av importvaror.
Ferdinand Porsche, (som senare ska bli berömd för sitt
sportbilmärke) hade arbetat länge på idén att bygga en
prisvärd bil för allmänheten. Han avvisades först under
1920-talet av de tyska bilföretagen. Fick order av Hitler att
förverkliga planen. De första prototyperna projektet byggdes 1936, vilket ledde till grundandet av Volkswagen bilföretag 1938. Prototyperna ledde till den slutliga designen av
bilen, som för närvarande är känd som Volkswagen Beetle.
Hitler beordrade att det skulle produceras 800.000 bilar
varje år. Vilket innebar att enorma investeringar i infrastruktur måste göras för att skapa fabriken. Ett centralt och
lättillgängligt läge i den sydöstra delen av Niedersachsen,
ganska mycket i hjärtat av landet, valdes. Platsen måste

vara lättillgänglig, eftersom människor som köpte en
Volkswagen måste hämta bilen själv. För att uppfylla målen
för det projektet skulle flera tusentals arbetare behövas.
Hitlers lösning för att underlätta detta var att: skapa en planerad stad, speciellt avsedd för människor som arbetade
på Volkswagen-fabriken.

”Volkswagen-företagets stad
nära Fallersleben”
Det ursprungliga namnet på Wolfsburg var ”Stadt des
KdF-Wagens bei Fallersleben” vilket översatt till svenska blir
Volkswagen-företagets stad nära Fallersleben. Under de
första åren av hette Volkswagen” KdF-Wagens” och bilen
som tillverkades kallades ”Kraft-durch-Freude” (KdF), vilket
betyder ”styrka genom glädje”. Den tysk-österrikiska arkitekten Peter Koller utsågs för att utforma staden, medan
Albert Speer utsågs till stadsutvecklare. Bostadsområdena
skulle vara belägna mittemot fabriken. En samling kulturella
och politiska byggnader som passade partiets idéer anlades och staden inte ha några kyrkor eller andra byggnader
relaterade till religion.
Staden växte först inte utan bestod mestadels av baracker
och planen övergavs när andra världskriget startade. Fabriken användes då för arméindustrin och tillverkade bland
annat bandvagnar, flygplan och annan militär utrustning
där, främst av tvångsarbetare och krigsfångar. 1942 grundades koncentrationslägret Arbeitsdorf i staden. Wolfsburg
blev bombat och det lilla samhället med den stora fabriken
låg i spillror. De tyska arbetarna blev satta i arbetsläger.

Fabrikens skorstenarna synliga i ”Kalle och Chokladfabriken”

Det blev en engelsk officer, vid namn Major Ivan Hirst som
fick uppdraget att återuppbygga staden kort efter kriget.
Hirst skulle demontera fabriken av hans militära överordnade. Tyskland skulle inte ha någon industri som är värd
namnet, hade de allierade befälhavarna beslutat. Hirst såg
stor potential i staden och dess enda inkomstkälla för att
rädda anläggningen. Han hade själv arbetat som ingenjör
under kriget och hade imponerats av Volkswagen-bilarna
som de allierade trupperna hade beslagtagit.

Samma vinter stod den lilla staden med en befolkning på
20 000 inför svält. De anställda kollapsade på grund av
utmattning och vitaminbrist. Många av ingenjörerna och
fabriksarbetarna som tidigare jobbat på fabriken under
kriget, satt nu som krigsfångar.

Under de första åren växer företaget exponentiellt. Tillverkningen ligger då runt 10.000 bilar producerade i slutet
av 1946. Men undernäring var ett betydande problem.
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2003 rankades Wolfsburg som den rikaste staden i
som en "socialdemokratisk utopi" bland annat a

Under kalla kriget upplevde Wolfsburg en stadig befolkningstillväxt, delvis från invandring (främst från Italien) kom
många för att arbeta på de växande fabrikerna. Folket
från italiensk härkomst är fortfarande en stor minoritet i
Wolfsburg. Under tiden 1951 grundades den första kyrkan
i Wolfsburg eftersom den nya kapitalistiska regeringen
inte förbjöd utövandet av religion. Befolkningen växte
under början av 1950-talet och når sin kulmen på 1970talet. Skillnaden mot fattigdomen och arbetslösheten i
grannstäderna i det forna Östtyskland, blir påtaglig. Den
gamla medeltidsstaden Magdeburg, knappt 4 mil ifrån, har
kommit att få bli en politiskt laddad symbol för en utarmad
motpol. Här växer idag missnöjet och högerpartierna har
blivit starka.
Den snabba återuppbyggnaden och utvecklingen av
ekonomierna i Västtyskland. Den grundläggande orsaken
till den snabba ekonomiska återhämtningen i Västtyskland
kan hittas i den ordoliberala* tillväxtmodellen. Den sociala marknadsekonomin även kallad Rhenkapitalism eller
social kapitalism, kombinerar ett fritt marknadskapitalistiskt
ekonomiskt system tillsammans med socialpolitiken som
skapar konkurrens inom marknaden och en välfärdsstat.
En samordnad marknadsekonomi.
*Ordoliberalism är den tyska varianten av ekonomisk liberalism
som betonar behovet av att staten ser till att den fria marknaden
ger resultat nära dess teoretiska potential.
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i Tyskland och har beskrivits
av brittiska the Economist.

Wolfsburg med sina ca 110 000 invånare är inte
bara känt för sin produktion av bilar. Volkswagen har även producerat mat för sina arbetare
på fabriken i Wolfsburg sedan det öppnade 1938
på grund av fabrikens då avlägsna plats.
Volkswagen currywurst är korvmärket som tillverkats av
Volkswagen biltillverkare sedan 1973. Det tillverkas på
Wolfsburganläggningen och säljs på alla restauranger i de
sex tyska fabrikerna. Korven är märkt som en ”Volkswagen
Original-del” och har fått numret 199 398 500 A. Produkten har beskrivits som den mest producerade av någon av
Volkswagens delar. Nyligen har företaget producerat fler
korvar än bilar. En Volkswagen ketchup tillverkas och säljs
också för att passa sin currywurst. En del av produktionen
skickas också till Volkswagens återförsäljare över hela
Europa som använder korven som present till kunder som
köper nya bilar.
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AKTUELLT FRÅN KANSLIET
Gert-Ove Ellström, Förbundsdirektör
Planeringen för vårt årsmöte är nu klart, i skrivande stund
väntar jag ivrigt på era anmälningar. Jag hoppas på minimum 40 deltagare, då det är mycket intressanta studiebesök inplanerade runt om i Skåne. Bara Malmö i sig är värt
ett besök!

Som vanligt, hittar ni längst bak i tidningen vårt korsord
KRYZZA, där jag hoppas fler och fler försöker lösa korsordet vid köksbordet än vad som skickas in till kansliet. Ni vet
väl att det sägs att de som löser korsord har en hjärna med
högre kapacitet än de som inte löser korsord?

Jag vill i detta nummer ta mig möjligheten att säga stort
tack till alla annonsörer som gör vår tidning Lättsmält
möjlig. Det är fantastiskt hur vi lyckats skapa en tidning
som når samtliga gjuterier i Sverige. Kopplat till detta vill jag
till samtliga medlemmar skicka med förståelsen kring vilka
möjligheter detta ger för er. Det som uppskattas mest i tidningen är när vi har ett innehåll som är både högt och lågt.
Där behöver vi nu er hjälp för att fortsätta vår resa med
lättsmält. Ta chansen att kontakta kansliet med möjligheten
att vara med i kommande nummer. Innehållet kan som sagt
vara högt eller lågt, med information om ert företag, gjuteri
eller varför inte en leverantör? Passa på att sprida nyheter
och marknadsföra er till sveriges alla gjuterier.

Till årsmötet i april kommer det att bli en förändring på
ordförande posten. Jag vill passa på att tacka Lasse för
alla år som vi samarbetat på olika fronter. Samt låtit mig förväntansfullt väntat på nya idéer och tankar via Synpunkten.
Vill ni inte vänta till nästa nummer av Lättsmält för att se
vem som blev framröstad vid årsmötet till ny Ordförande,
välkommen att delta i årsmötet i Malmö!

I detta och kommande nummer har vi gjort vissa förändringar i vårt arbetssätt, vilket förhoppningsvis kommer
effektivisera lättsmält.
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Kansliet/Gert-Ove

Årsmöte 2020
Agenda

Clarion Hotel & Congress Malmö Live

Torsdag 16 april
19.00 Samling med gemensam middag
”kom som du är”
Fredag 17 april
08.45 Avfärd från hotellet
09.00 Besök Rosengrens Metallgjuteri i Vintrie
10.30 Besök Sandvik SRP i Svedala
12.30 Lunch Svaneholms Slott
14.00 Besök Malmö Inre fyr
19.00 Välkomstdrink
därefter gemensam 3-rätters middag med dryck
Lördag 18 april
09.30 Företagspresentation
10.00 Årsmöte
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Heta lösningar inom
värmebehandling
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

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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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.
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Unika konstprojekt

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

Westermalms Metallgjuteri AB förklarar.

industri att bli ännu mer konkurrenskraftig. beijertech.se

YHTIÖ

Text: Annika Green & Jasmine Johansson
Annika Green på Westermalms Metallgjuteri AB förklarar för Lättsmält att de känt av
nedgången av industriordrar på sitt bolag de senaste två åren, vilket gjort att de tagit sig
an nya, unika projekt. Ibland handlar dessa om konstprojekt där de tre största skulpturerna som skapats hittills är: ett ägg, en bollskulptur och ett bokstavsklot.
Den förstnämnda skulpturen får ni en närmre presentation
av här i årets första nummer av Lättsmält. På kommande
två sidor kan ni läsa om ägget IDENTITET förklarat ur
konstnärernas perspektiv och tankar.
”Ägg-skulpturen IDENTITET tillverkades i långa, smala
delar. Tillsammans med de långa svetsskarvarna blev det
en utmaning att ciselera fram fingeravtrycket som finns
avbildat på ytan”. Läs mer om denna skulptur på kommande sidor. Den mest utmanande skulpturen att tillverka
var enligt metallgjuteriet den över 8 meter höga bollskulpturen. Modellerna till bollarna är tillverkade i fogskum. Samt

är delade i flera delar vilket gjorde det utmanande att få de
de olika delarna att passa ihop korrekt. Under skapandets
gång blev det en hel del kapande och svetsande, samt flertalet tester inne på gjuteriet för att kontrollera hållfastheten.
Detta gjordes genom att låta hela skulpturen vila mot ett
provstativ i järn.
Boll-skulpturen Larry skapad av Linda Bäckström samt
bokstavsklotet ODE 707 skapad av Ulla West får ni ivrigt
vänta med till vårt andra nummer av Lättsmält.
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Rosendal, Uppsala

Med sin IDENTITET utanpå
Text: Jasmine Johansson Text & Foto: Åsa Maria Bengtsson
IDENTITET är ett konstverk, ett 2,5 meter högt ägg med
fingeravtryck på utsidan. Det är gjutet i återvunnen aluminium och placerat på ett stort podie på ett torg i infarten till
området Rosendal i Uppsala. Ägget bär sin identitet utanpå
kroppen. Ingen vet vad som finns inuti. Äggformen är en
hållbar konstruktion som har används i katedraler, moskéer
och kyrkor under lång tid. Konstruktionen s a d e s bära
upp sig själv.
Den konstnärliga gestaltningen CYKEL kommer att produceras under ett antal år framöver men en av delarna finns
då nu på plats på Rosendal. Förutom IDENTITET kommer
det att finnas fjorton mindre skulpturer som integreras i sittbänkar. Två av dessa kommer att innehålla ljud. Omkring
trettio plattor (liknande brunnslock) i återanvänt gjutjärn
placeras i trottoarerna längs med huvudgatan i Uppsala.
Åsa Maria Bengtsson samarbetar med forskare från
EBC (Evolutionstekniskt Centrum på Uppsala Universitet)
för att få fram mikroskopiska bilder av växter, träd och
svamp, som sedan kommer att förenklas och omvandlas
till gjutjärnsplattor. Slutligen blir det även en ljusprojektion
på mark. CYKEL består av många delar som placeras på
olika ställen längs med Torgny Segerstedts allé i det nya
området Rosendal i Uppsala.
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Hållbarhet och miljö finns med som en viktig del i bostadsprojektet. Med det som inspiration och utgångspunkt har

”Hållbarhet och miljö finns med som
en röd tråd i både material och tanke.”
det konstnärliga uttrycket kommit att handla om kretslopp,
växtlighet och växande. Alla verken handlar om livet, de
små och stora sammanhangen som vi alla är en del av.
Livet och hur det hela hänger ihop är ett mysterium och det
anspelas det på i flera av verken. De bär på hemligheter.

Åsa Maria Bengtsson - Konstnär

Åsa Maria Bengtsson är född 1956 i Östersund,
numera bosatt och verksam i Malmö. Hon har en bred
verksamhet som konstnär och har genomfört ett stort
antal utställningar på gallerier, museer och konsthallar i
Sverige och utomlands under de mer än 30 år hon varit
verksam. Parallellt med dessa har hon samarbetat med
andra konstnärer i projektform och kurerat videofestivaler och grupputställningar. Arbetat med film, video
och ljuskonst, som scenograf och illustratör samt varit
en av initiativtagarna till galleri- och ateljeverksamhet i
hemstaden Malmö.

närligt. Flera verk finns på välbesökta platser som
WAY TO GO på Davidhallsbron i Malmö 2014-2019,
ett minnesmärke över Malmöartister och EXPRESS på
Stavanger Nya Konserthus 2012 där orientaliskt inspirerade mosaiker leder besökare in till en amfiteater. 2015
producerade hon verket ROLLING CARPET i Trondheim, Norge och 2019 invigdes GYLLENE SNITTET, en
offentlig gestaltning av Stortorget i Mölndal baserat på
Gyllene snittets proportioner och utfört i mosaik, granit,
målad aluminium/brons och ljus. MAGIC STROKE I
Borgå, Finland invigdes även den 2019. Just nu arbetar
hon med den nybyggda stadsdelen Rosendal i Uppsala, CYKEL, som avslutas 2025 samt ett uppdrag
för Stockholms konst på nyanlagda Tummetorget på
Södermalm. I de offentliga verken arbetar Åsa Maria
Bengtsson i material och tekniker som mosaik, vatten,
ljusprojektioner, brons, aluminium, rostfritt stål, sten,
print på plexiglas, video, grafisk betong mm.

Det senaste decenniet har de offentliga verken blivit
fler och alltmer uppmärksammade, publikt och konst-

Läs mer på:
http://www.asamariabengtsson.se

Den kreativa personen bakom det stora
konstprojektet CYKEL som produceras
under ett antal år framöver, där IDENTITET är
en av många delar.
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Leverantör av
aluminiumgjuterilegeringar
Telephone: +4761198770
Email: aluminium@metallco.com
Web: www.metallco.com

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

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
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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

KRYZZA
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 6 februari 2020. Vi drar tre vinnare, lycka till!

RÄTT LÖSNING KRYZZA Nr 4, 2019

Ni är vinnarna i KRYZZA
nr 4/2019 i Lättsmält!
Rätt lösning: PYSSEL
Mikael Heldt, Skara
Rolf Norström, Borås
Mikael Andersson, Malmö
Trisslotter kommer med posten.
Grattis och lycka till med skrapet!
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more from

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

