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

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

Läs mer på www.karlebo.se

Heta lösningar inom 
värmebehandling

Karlebo ingår i Beijer Tech, en grupp specialiserade bolag som samarbetar för att hjälpa nordisk industri att bli ännu mer konkurrenskraftig.   www.beijertech.se
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När jag skriver de här raderna är vi i slutet av  Maj som tydligen 
har varit den varmaste majmånaden på över 100 år. Än så länge 
har jag inte hört några domedagsprofeter som skyller på klimat
förändringar men det är väl bara en tidsfråga. Hoppas att de i så 
fall kommer ihåg att förra årets majmånad var en av de kallaste 
på väldigt länge vilket gjorde att alla blommor på fruktträden i 
Mälardalen frös sönder vilket gjorde att det årets äppelskörd 
var den lägsta jag har upplevt. Vi får hoppas att regnet kommer 
snart så årets skörd inte torkar bort.

 Med tanke på hetta, så tror jag att väldigt många av oss som 
driver våra företag  har det väldigt hett just nu. Både vad det 
 gäller temperaturen inne i våra gjuterier och orderläget. Vi upp
lever en högkonjunktur som tyvärr begränsas av möjligheten att 
hitta lämpligt yrkesfolk både till vårt gjuteri och vår bearbetning. 
Just nu har jag lagt ut sökning på yrkesfolk på 2 bemannings
företag bl.a. Fiks som höll föredrag om sin verksamhet på vårt 
årsmöte i Örebro. Vi har just nu 3 personer inhyrda från dem 
och meningen är ju att om de uppfyller kraven hoppas vi kunna 
anställa dem efter avtalad hyrtid. Det är inte tillräckligt för oss 
just nu utan vi fortsätter att söka. Jag vet att den situation vi 
upplever just nu inte är ovanlig i branschen och det beror enligt 
min uppfattning i stort att det är alldeles för många som hellre 
går arbetslösa än att arbeta i praktiska arbeten. 

Vi går ju till val i höst och alla politiker försöker ju just nu att positi
onera sig så gott de kan. Det gäller ju att värva nya röster så nu är 
det ju viktigast att sno av varandras filosofi för att förhoppnings
vis få människor att ändra partisympati. Att fokusera på redan 
”frälsta” ger ju inga nya röster. Det har ju gjort att man nu försöker 
att täcka upp så breda åsikter som möjligt samtidigt som man 
försöker behålla sina gamla värderingar. Det gör ju att förtroendet 
för dessa politiker som på måndagen säger si för att en vecka 
senare i stort sett presentera något som är tvärtemot måste 
vara väldigt lågt. Jag bara undrar hur en sådan politiker skall 
kunna behålla sin trovärdighet. Men det kanske är just det som 
kännetecknar en fullfjädrad politiker. Vad vet jag? Men jag kan ju 
inte låta bli att undra. Vi får väl se hur det slutar för i September 
avgörs ju hur Sverige skall  styras de 4 nästkommande åren. 

Vårt årsmöte genomfördes i strålande sol i det trevliga Örebro.  
Vi som var där trivdes mycket bra både med studiebesöken och  
de mycket intressanta föredrag som hölls på lördagförmiddagen.  
Eva Kullgren talade om vad som krävs i tankar och värderingar 
för att uppfylla ett gott ledarskap där hon lade fokus på att det  
är inte detsamma att vara en ledare idag jämfört med hur 
det kunde vara på 7080 talet. Det är mer mjukvara i dagens 
ledarskap och visst har hon rätt. Idag måste företagen vara 
mera  attraktiva för sina medarbetare än förr i tiden. Dagens 
 ungdom är mer kräsna. Trivs man inte så slutar man med 
dagens skyddsnät klarar man sig ju ändå. Det blir inget över
flöd men man klarar sig. Det kanske är både bra och dåligt 
men det är ju så det är. Det är ju bara att gilla läget. Samtidigt 
delar jag den uppfattningen.  Att leda ett företag är ju lite som 
att vara coach i ett idrottslag. Man försöker bygga upp ett lag 
som trivs med varandra, håller en hög kunskap och siktar mot 
gemensamma mål. Att vinna matchen eller göra ett bra arbete 
och leverera i rätt kvalitet och i rätt tid. Gör man det så mår man 
förhoppningsvis bra vilket skapar ett vinnande lag. Vi kan ju titta 
på Sveriges landslag i fotboll som snart kommer att representera 
Sverige i VM i fotboll i Ryssland. Nu har vi fått en duktig coach 
som kan spelet är en duktig taktiker och plockar ut det bästa ur 
sitt manskap. Han har skapat ett lag med harmoni och kunskap. 
I min värld var det inte så på Zlatans tid. Han var en för stor 
”stjärna” i sina ögon och krävde att alla skulle anpassa sig efter 
honom vilket gjorde det väldigt lätt för motståndarna att lägga 
upp sin taktik. Kunde de neutralisera honom kunde de styra 
spelet . Resultatet blev att under hans storhetstid i landslaget 
lyckades Sverige aldrig kvalificera sig för VMspel. Jag kan bara 
önska Sverige lycka till i VM och hoppas att de går bra för dem 
för nu tycker jag att de spelar som ett LAG igen. Jag kanske 
retar någon om min uppfattning om Zlatan men jag står för det.

Jag slutar nu med att önska er alla en mycket bra semester.  
Ta vara på den och kom tillbaka väl utvilade och laddade för att 
fortsätta att bygga ett bra lag i era företag för en bra framtid för 
oss alla.

Hälsar er ordförande.
Lasse Sedenborg

SYNPUNKTEN  
Lasse Sedenborg, Förbundsordförande
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Det är i anslutning till årsmötet i Örebro som vi får 
ett ypperligt tillfälle att besöka Johnsson Metalls 
anläggning i norra delen av staden. Det är första 
dagen på årsmötet och vi samlas på parkeringen 
utanför. Man ser “Svampen”, Örebros karakte-
ristiska vattentorn, i fonden. Vädret har utvecklat 
sig från tveksamt till strålande och när nästan alla 
– med undantag av de som råkat ut för ett motor-
haveri – anlänt startar besöket.    

Johnson Metall AB är Nordens största tillverkare av glidlager, 
ämnesrör och formdetaljer i brons. Tillverkande enheter finns i 
Sverige och Finland samt säljbolag i Danmark och Norge. 
De grundades av Åke Johnson i Rynninge 1940. Verksam
heten flyttade dit där huvudkontoret idag ligger redan följande 
år. Företaget registrerades under namnet Å. Jonssons Gjuteri 
& Metallfabrik. Namn ändrades 1944 till AB JohnsonVerken 
för att 1954 bli Johnson Metall AB. Redan från starten var 
företaget inriktat mot gjutning och bearbetning av brons
legeringar. Dagens huvudprodukt, glidlager, tillverkades redan 
från början med Ford som den första kunden.

Guldglans på 
Bronsgjuteriet

Text & Foto: Mattias Hildingh
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De expanderade snabbt och utökade sin verksamhet både 
med produkter och marknader. I början av 70talet bestod 
Johnson Metall av verksamheter i samtliga nordiska länder 
samt i Mexiko och hade även tillverkning i aluminium beläget 
i Charlottenberg, samt av pumpar (Johnson Pump). 1976 
sålde Åke Johnson sitt livsverk till Incentive.

Johnson Metall har sedan dess bytt ägare ett antal gånger. 
Gränges Metallverken, Outokumpu och Hexagon har alla varit 
ägare under perioden 1980 fram till 2007. Från 2007 ingår 
numera Johnson Metall i koncernen Johnson Metall Group 
vars huvudägare är Norvestor Equity. Koncernen bildades 
under namnet BecoTek Metal Group i februari 2007 genom 
sammanslagningen av Johnson Metall – med huvudkontor i 
Örebro, och BecoTek – med huvudkontor i Åmot Norge.  
De två företagen har redan en gemensam historia av BecoTek 
under namnet Johnson Metall AS som var ett dotterbolag till 
Johnson Metall AB fram till 1998. Johnson Metall Group utför 
gjutning och bearbetning av produkter i kopparlegeringar, 
brons och mässing. Koncernen är specialliserad mot lager
industrin, glidlager i bronslager. Antalet anställda uppgår till 
cirka 250 stycken och företaget är aktiva i mer än 20 länder.

Det är en rigid och vacker klassisk industribyggnad som vi 
vandrar runt i. Byggnadsdetaljerna är funkis, och har inte fått 
finnas kvar. En känsla av positiv tidlöshet infinner sig redan i 
vestibulen. Det är full aktivitet överallt och vi får se exempel  
på hur det klassiska hantverket lever vidare i stora produktioner. 
De har satsat hårt för att bevara och utveckla både hantverket 
och yrkesskickligheten hos sina medarbetare.  
Det mesta av gjutgodset bearbetas i den mekaniska verksta
den där drygt 100 yrkesarbetare tillverkar de produkter som bli
vit synonymt med kvalitet inom bronstillverkning. Produktionen 
är idag utgörs till största delen av (c:a) 75% maskintillverkade 
delar, men nästan 20 procent utgörs av centrifugalgjutning; rör 
som tillverkas i både horisontell och vertikalcentrifug.  

Och stänger, rör, hexagoner och galler som tillverkas i horisontell 
 Kontinuerlig gjutning. De resterande delarna utgörs av handel 
men värt att notera; även 1% sandformsgjutning görs fort
farande i företaget. I källaren finns ett omsorgsfullt organiserat 
museum över företagets snart 80åriga historia. En viktig in
stallation och ett begåvat medie när det kommer till att skapa 
identitet, stolthet och tillhörighet. Att berätta om och känna sig 
delaktig i historien och tala om vad företaget betytt för världen 
får vilken anställd som helst att sträcka på sig.    

Klas Åke Johnson (f1917 d1978)
Grundare och verkställade direktör mellan 1940–1970 
ordförande i styrelsen till 1975.

6    Lättsmält Nr 2. 2018



    Lättsmält Nr 2. 2018    7



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

Gjuteriet som håller formen

Hejargatan 3a       
632 29 Eskilstuna

Metallimpregnering
• Ledande i Norden inom metallimpregnering på lego. 

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

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

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

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

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



Metallkrönika
Prisutveckling för de större basmetallerna har varit blan
dad under årets första månader. Politik och utbudsfak
torer har varit styrande. Den uppblossade inflationsoron 
finns där, men har i viss mån dämpats och aktiebörserna 
har  repat sig. Värre är det med oron för handelskrig som 
 riskerar att dämpa den globala tillväxten. USA:s sanktio
ner är ett annat tema; för metallmarknaden är det USAs 
försök att komma åt ryska oligarker, som varit i fokus.

Bortsett från ovanstående orosmoment är koppar den 
metall som är bäst rustad för potentiella prisuppgångar. 
Det gäller främst förväntad konsumtionsökning  relaterad 
till elbilsutvecklingen. Det behövs 3–4 ggr så mycket 
 koppar i en elbil jämfört med en traditionell bil. Vidare 
innebär utbyggnaden av infrastruktur kring laddnings
stationer ökad kopparkonsumtion. I tillägg sker en 
kontinuerlig utbyggnad av elnätet i Kina samt ökat behov 
i samband med Kinas ”One Road One Belt”, eller som 
den kallas: ”den nya sidenvägen”; det nätverk som ska 
förbinda Asien med Europa sjö och landvägen. En period 
av underinvesteringar i ny kopparproduktion (låga priser 
perioden 2010–15), riskerar att skapa stora underskott 
från 2019/20 och framåt. Det har inte märkts i prisbilden – 
ännu. Lagren är relativt höga och förnärvarande stigande. 
Priset har därför fallit tillbaka i år; 5 % sen årsskiftet.   

Aluminium inledde året starkt med stöd av oro för, och 
i viss mån faktiska utbudsminskningar i Kina. Priset tog 
ordentlig fart den 6:e april då USA annonserade riktade 
sanktioner mot den ryska producenten RUSAL. Detta 
skapade panik i marknaden. RUSAL är en betydande 
leverantör längs hela produktionskedjan av alumina och 

aluminium. Från bottennivån i början av april kring $2000, 
toppade marknaden strax över $2700 i slutet av månaden. 
Efter nyheten att USA skjuter på sista datumet för att av
sluta kontrakt med RUSAL till den 23:e oktober, gick luften 
ur marknaden som nu har stabiliserats kring $2300. Om 
inte utbudsströmmarna hittar nya vägar eller om sanktio
nerna återtas före oktober finns risk för fortsatt turbulens 
mot slutet av året. 

Efter pristopparna under Q1 kring $3600 har zinkpriset 
succesivt fallit tillbaka. Marknaden har förväntat ett ökat 
utbud som nu börjar visa sig. Dämpat stämningsläge re
laterat till risken för handelskrig har föranlett investerings
fonder att ta hem vinster, vilket sätter spår på den finan
siella marknaden. Priset har nu korrigerats, men $3000 
är fortfarande ett högt zinkpris. Vi tror risken kvarstår för 
ytterligare priskorrigeringar.     

I samband med nyheten om sanktioner mot RUSAL spred 
sig oron till nickel. Norilsk är uppbackat av ägare som kan 
drabbas av USAs åtgärder. Prisuppgången blev  ungefär 
lika stor som för aluminium – utan någon som helst 
bekräftad nyhet om sanktioner! Priset har korrigerats till 
dagens $14500 efter att som högst varit uppe i $16600. 
Undertonen är stark. Förutom en fortsatt stark efterfrågan 
från den rostfria stålindustrin, stöds priset av strategiska 
terminsköp relaterat till förväntad ökad efterfrågan till 
batteriindustrin.

Pär Melander
SEB Commodities
par.melander@seb.se
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KSD startades 2014 av Kent och Staffan Persson tillsammans 
med Dennis Bergsten alla från Klafreströms Stålgjuteri. Kera
mik sanden var en stor anledning till att man startade KSD. 
Alla tre har sina ”rötter” inom gjuteribranchen. Kent började på 
Järnbruket 1975 och därefter till KSG (Klafreströms Stålgju
teri) fram till 2014. Dennis jobbar kvar på KSG och är numera 
utlöst från KSD. Staffan startade sin bana på gjuteriet och 
därefter hos Tebeco. Efter många år började han på Stena, 
där han jobbade med rostfritt skrot. Längtan till gjuteri blev 
stort så han började på KSG 2012 och framtill 2014. Efter 
15 års uppehåll jobbar far och son tillsammans igen, fast nu 
under namnet KSD.

Idag är de fyra personer på KSD där Kent arbetar med inköp 
och  lagret i Norrhult. Staffan tar hand om försäljning och 
inköp. Administration och ekonomi hamnar på Brigitas och 
Monicas bord. Keramik sanden var starten till KSD men idag 
har man utökat programmet med många andra produkter 
såsom blästermaterial och legeringsämnen, bland annat krom 
och nickel. Idag är hela Skandinavien deras marknad och 
man har också specialiserat sig på att göra samköp på olika 
förnödenheter till ett antal olika gjuterier i Småland.

På kvällen blev det hockey underhållning (tveksamt) där KSD 
var värdar och bjudet in ca 15 personer. Mat och dryck var i 
alla fall gott. (Växjö slog MIF med 63).  

Redaktören ber att få tacka för gästvänlighet. 

KSD
Text & Foto: Gert-Ove Ellström
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Årets höstresa är planerat till 
Danmark 22–26 september

Vi samlas i Köpenhamn 22 alternativt 23 september med en gemensam middag på kvällen  
23 september.

Måndagen 24 september gör vi ett besök hos Disa, Disa Industriers i Taastrup med lunch,  
därefter tar vi oss till Jylland med ett stopp på vägen i Fyn för ett bryggeribesök. 

Tisdagen 25 september, övernattning i Holsterbro och besök hos Valdemar Birn, Danmarks 
största gjuteri, därefter besök hos Ferrodan i Skjern. Eftermiddagen avslutas med ett besök hos Jydsk 
Aluminium i Herning. Därefter tillbaka till Köpenhamn.

På kvällen har vi en gemensam avslutningsmiddag i Köpenhamn

Onsdagen 26 september, Hemresa. 

Anmäl er redan nu, priset är ännu inte fastlagt, beror på hotellpriserna, men räkna med ca 8.000:– 
per person i dubbelrum.
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AKTUELLT FRÅN KANSLIET  
Gert-Ove Ellström, Förbundsdirektör

Nu har vi vår kongress bakom oss som var i Örebro. Jag 
tror att många var mycket nöjda med studiebesöken och 
de andra aktiviteter som vi hade. Maten på hotellet prisa
des mycket. Det blev 44 anmälda till kongressen, vilket 
kunde naturligtvis vara fler.

Nu ser vi fram mot vår höstresa till Danmark i september i 
år, hoppas på en stor anslutning.

Vi har fått nya medlemmar också i år, Välkomna !
Fortfarande saknar jag notiser från våra medlemmar att 
informera svenska gjuterimarknaden, då tidningen Lätts
mält når samtliga gjuterier i Sverige. Kom igen nu, skicka 
in information till kommande nummer av Lättsmält och 
använd er av vår hemsida, www.sjmf.se.

Kom gärna med förslag om hur ni vill vad tidningen 
Lättsmält skall informera/skriva om.

Kansliet/GertOve

ELMIA SUBCONTRACTOR  
i Jönköping är mellan 13 –16 november i år
Under SJMF ställer följande sex medlemmar  
ut gemensamt:
• GIAB
• Soundseal 
• Westermalms Metallgjuteri 
• Lyrestads Gjuteri
• AGE Metall
• Sedenborgs Gjuteri

Ju fler dess större och mer uppmärksamhet får vi!

Ni medlemmar som önskar deltaga tillsammans 
med SJMF, hör av er omgående till Lars Nilsson, 
Soundseal.

Telefon 03558 00 56, epost info@soundseal.se
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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

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

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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Hans Sigge, VD  
under SJMF:s besök i Bergslagen.
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Global Castings är en ledande tillverkare av 
komponenter till vindkraftsindustrin. Företaget är 
specialiserat på serieproduktion av stora gjut-
godsprodukter för både on- och offshoremark-
naden globalt med både maskinbearbetning och 
ytbehandling samt förmontage enligt kundernas 
specifikationer. Med tre gjuterier och tre bearbet-
ningsfabriker placerade i Europa och i Kina har 
vi den ideala positionen för att kunna tillmötesgå 
den globala marknaden. Vi upptäcker och ut-
vecklar ny teknik till nytta för våra kunder och för 
miljön. Vi bidrar till en hållbar tillväxt i vindkrafts-
sektorn. Med sina 1 100 anställda hade de en 
omsättning på 155 MEUR 2017.

Global Casting vill vara förstahandsvalet när det gäller 
helhetslösningar av tunga gjutgodsbaserade komponenter 
till vindkraftindustrin globalt. Strategin har 3 grundpelare: att 
underlätta och stödja affärspartners i att leverera pålitliga 
vindenergilösningar. Att upptäcka och utveckla ny teknik till 
gagn för kunderna och för miljön. För att bidra till en lönsam, 
organisk och hållbar tillväxt i vindkraftssektorn.

Global Castings erbjuder ett brett utbud av gjutna och 
bearbetade produkter med vikter på upp till 120 ton. Global 
Castings tillhör VTC som är ett snabbväxande och oberoende 
investmentbolag. VTC äger för närvarande fem portföljbolag 
med en konsoliderad omsättning på ca 650 miljoner euro och 
mer än 5200 anställda och grundades 1992. Samtliga bolag i 
VTC är ekonomiskt och verksamhetsmässigt oberoende och 
VTC har inte några centrala overheadfunktioner.

Vindindustrin kräver allt kortare ledtider vid introduktion av 
nya produkter samtidigt som produkterna blir komplexare för 
att leva upp till kundernas krav. För att uppfylla detta – och 
för att upprätthålla och överträffa kundernas definition av 
kvalitet – har Global Castings infört ” Global Castings Way to 
Market” – en gatemodell som garanterar sömlösa och robusta 
marknadsintroduktioner baserat på de principer som gäller i 
bilindustrin. Deras tvärfunktionella projektavdelning säkerställer 
att modellen arbetar på rätt sätt vilket resulterar i hög säkerhet 
och kvalitet vilket också ger en tydlig kostnads överblick och 
tillförlitlig introduktion.

Gynnsamma vindar runt 
Guldsmedshyttan
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Mönster och ny design
Global Castings har en modellavdelning med det specifika 
syftet att tillhandahålla externt inköpta modeller. Från den 
traditionella flaskan med kvadratisk konstruktion har Global 
Castings skapat den innovativa Rapid Thermal Transfer Mould 
Box. Den nya flasktypen är särskilt utformat för volymprodukter,  
vilket resulterar i snabb kylning tillsammans med betydande 
minskning av kostnader för sand, syra och harts. Global 
 Castings har också utvecklat system som är särskilt utfor
made för transport av tungt gods – både på hav och på 
väg. Konstant optimering av ledtiden för att hålla kundernas 
kostnader nere. Med tillämpning av LEAN i alla delar av 
produktionsprocessen förbättrar Global Castings ständigt sina 
interna processer; t.ex. genom att lokalisera ytbehandlings
anläggningar nära bearbetningsanläggningar. Med hjälp av 
infraröd torkteknik kan Global Castings leverera produkten 
redan samma dag som den är målad och därmed kan man 
minska den totala produktionstiden.  

Global Castings historia utgörs av skandinaviska och tyska 
företag fokuserade på gjutjärnsproduktion och maskin
bearbetning. Bearbetnings verksamheten har sitt ursprung i 
Vestas Wind Systems A/S och skapades på 1970talet. Det 
svenska gjuteriet i Guldsmedshyttan har en lång historia som 
går tillbaka till 1400talets järnbrytning och silverhantering och 
På 1500talet började kanoner och kanonkulor tillverkades 
på orten åt den svenske kungens armeéer. Den moderna 
historien om Guldsmedshyttan börjar med grundandet av en 
masugn 1868. Den nuvarande industrifastigheten etablerades 
då i samband med detta. 1905 kom det första kokillgjute
riet. Övergången till vindkraftgjutgods påbörjades 2001 och 
verksamheten hade varit i Vestas ägo under 10 år då VTC tog 
över 2013.

1979 – Vindindustrin föds
Vindindustrin föddes under det sena 70talet med den dans
ka vindturbintillverkaren Vestas som pionjär. Att ta det ”gamla” 
Vestas från jordbruksteknik till energisektor var ett djärvt drag 
på västra Jylland i Danmark – här hade vinden alltid blåst 
främst för skördarnas skull.

1985 – Maskinbearbetningsfabrik i Lem, Danmark 
etableras
Vestas bygger en helt ny fabrik (30.000 kvm) i Lem (Danmark),  
tillägnad vindkraftverkproduktion. Detta ledde senare till de 
första Nacelle och Vingefabrikerna på den danska väst
kusten. Idag är denna första maskinverkstaden huvudkontor 
och bearbetningsfabrik för Global Castings.

2004 – Sammanslagning av två av världens största 
inom vindkraftsindustrin
När de två vindturbintillverkare Vestas och NEGMicon gick 
samman 2004 blev också tre järngjuterier i Norge, Tyskland 
och Sverige en del av familjen. Från denna dag kunde Vestas 
tillverka vindkraftverk från början till slut, ha kontroll över hela 
värdekedjan och på så sätt sparka igång kvalitetsutveckling 
inom vindkraftsindustrin genom att modernisera både anlägg
ningar och processer.

2006–2009 – Utbyggnad av nya fabriker i hela världen
För att tillverka och serva de allt större vindkraftverken i 
en snabbt växande marknad, etablerade Vestas flera nya 
produktionsanläggningar världen över, bland annat både den 
kinesiska gjuterianläggningen och den kinesiska maskinbear
betningsfabriken.

2013 – Grundandet av Global Castings
I oktober 2013 säljer Vestas sina två bearbetningsenheter 
och fyra gjuterier, totalt cirka 1,000 anställda i Norge, Sverige, 
Tyskland, Kina och Danmark, till det snabbväxande, obero
ende tyska holdingbolaget ”VTC Partners GmbH” och byter 
namn till ”Global Castings ”.

Historia
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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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Vid Norrsjön i Småland ligger Klafreströms 
 Stålgjuteri AB med en fantastisk vacker natur.  
I trakten har det funnits fyra gjuterier, idag åter-
står det två, båda stålgjuterier.

Sedan 2013 drivs gjuteriet av Karl och Henrik Stenfeldt 
tillsammans med Joakim Hellsten och Dennis Bergström. 
Gjuteriet startade redan 1984 och tidigt kom Dennis in som 
delägare. Det var problem i början när vi gick in som delägare, 
säger Karl, den största kunden som stod för en stor andel av 
vår omsättning placerade godset hos sitt eget gjuteri i Finland, 
idag är dom tillbaka och vi har mycket att göra och en god 
lönsamhet tillägger Karl.  

Gjuteriet ärt ett rent legogjuteri och har specialiserat sig på 
Duplex och Syrafasta legeringar. De största kunderna idag är 
Sulzer och Xylem så pumpar är en stor del av produktionen, 
men vi har fler ben att stå på, vilket är viktigt tillägger Karl. T ex 
till cellulosa, ventil och marina.

Tillsammans med Anders som är produktionschef gör vi en 
rundvandring i gjuteriet. Huvudsakligen använder man vatten
glas som bindemedel och upp till fem olika sandkvaliteter.

Modellsand, en sand med mycket hög SiO2 halt, mer än 99 %.

Fyllsand, en sand från Vättern med lägre SiO2 halt.

Kärnor, Zirkonsand eller en keramisk sand, vilka båda har en 
mycket hög sintringstemperatur.

Härdning sker med kolsyra eller en flytande härdare, typ Gotex 
och all blackning sker med en zirkonbaserad black.

Idag är det 45 anställda med har ingen egen bearbetning. 
Sammarbetspartner finns så man kan erbjuda ett färdig 
bearbetat gjutgods. Då den är svårt och kostsam att återvinna 
vattenglasbunden sand läggs den på gården efter gjutning. En 
stor del hämtas till vägbyggen för utfyllnad, så den kommer till 
användning till slut.

Klafreströms Stålgjuteri har ett mycket gott samarbete med 
KSD, se separat artikel.  

Klafreström Stålgjuteri
Text & Foto: Gert-Ove Ellström

18    Lättsmält Nr 2. 2018



YHTIÖ

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

industri att bli ännu mer konkurrenskraftig.   beijertech.se

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

 Vill du veta vad vi kan göra för just dig? Gå in på www.beijerind.se och läs mer  
om vårt glödheta erbjudande inom eldfast.
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Beijer industri gör det enklare än nå-
gonsin att handla upp eldfasta appli-
kationer. Med oss som totalleverantör 
inom såväl Material som instalation & 
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 speciali-
serade bolag som samarbetar för att hjälpa nordisk 

industri att bli ännu mer konkurrenskraftig.
beijertech.se

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



Efter besöket på Global Casting i Guldsmeds-
hyttan, färdades vi söderut längs den vackra 
kultursträckan ”Tre sjöars väg” mot Nora. Vi stan-
nade till för lunch på den av hotellet rekommen-
derade krogen. Efter lunchen bussades vi tillbaka 
till Örebro, och en guidad tur genom Wadköping.

Friluftsmuseet Wadköping ligger intill stadsparken i Örebro.  
Wadköping har fått sitt namn från ortens son Hjalmar  Bergmans 
fiktiva stad Markurells i Wadköping. I området har man samlat 
gammal träbebyggelse från Örebros centrala delar. De äldsta 
husen är Kungsstugan från 1400talet och Borgarhuset från 
1600talet. Stadsdelen invigdes 1965 i samband med  Örebros 
700årsjubileum. Wadköping är numera en stadsdel med 
fasta boende och förskola, och har året runt olika evenemang. 
I början av 1940talet insåg kulturhistoriskt och kommunalt 
 intresserade i Örebro att det var hög tid att rädda något 
av den gamla bebyggelsen i staden. Ett förslag kom från 
landsantikvarien Bertil Waldén om att på Lars Bohms udde i 
Stadsparken skapa ett kulturreservat, där redan då Kungs
stugan och Borgarhuset fanns uppställda. Tanken var redan 
från början att flera av de flyttade byggnaderna skulle kunna 

tjäna som bostäder, verkstäder och ateljéer åt konstnärer  
och författare. Först år 1956 började saken föras vidare.  
I samband med förnyelsen av gamla Söder i Örebro insåg 
man att där fanns byggnader som borde ingå i det framtida 
Wadköping. Därför, i samband med rivningen, märkte man 
upp byggnadsdelarna, timret lagrades, och noggranna ritning
ar utarbetades. Planen var att första etappen av Wadköping 
skulle stå klart i samband med Örebros 700årsjubileum 
år 1965. Planeringen höll och kung Gustaf VI Adolf invigde 
kulturreservatet den 4 juni 1965. Ytterligare knappt trettio 
år senare, 1994, kunde den andra etappen av Wadköping 
invigas.

“Hjelpreda i Hushållningen för 
unga Fruentimber”. 
Husmamsellen Anna Christina Warg var av ”god familj”, som 
det hette då. Hennes far var landskamrer i Örebro, farfar var 
borgmästare i staden, och hennes mor var dotter till en förmö
gen brukspatron, vars kvarlåtenskap med tiden kom att spela 
en roll även vid tillkomsten av dotterdotterns kokbok.

Wadköping  
Ett gjutet besök i Örebro

Eric Nörmann satte krydda på tillvaron
Text & Foto: Mattias Hildingh
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Cajsa Wargs barndomshem där hon såg dagens ljus i mars 
1703  blev en av höjdpunkterna under vårt besök. Vår 
utmärkta guide sken upp ytteligare när hon berättade att till
verkaren av Kryddorgeln som varit en attraktion i Borgarhuset 
var byggd av en närvarande SJMF medlem; detta nummers 
omslagspojke Eric Nörmann.

Cajsa Warghuset är byggt i två våningar, och ansågs på sin 
tid som ett representativt hem för en borgarfamilj. Det finns 
två rum på varje våning, ett större och ett mindre. Huset 
hade ursprungligen en svalgång för tillträde till övervåningen, 
men idag finns en invändig trappa. I helgstugan på ovanvå
ningen finns praktfulla vägg och takmålningar från början av 
1700talet bevarade. Motiven är fåglar, vindruvsrankor, kvistar 
med röda körsbär, tulpaner och fantasiblommor. Husets 
ursprungliga plats var vid Kyrkogatan 4 i centrala Örebro.  
När det nya Post och Telegrafhuset skulle uppföras 1912 var 
man tvungen att antingen riva eller flytta huset. Man valde – 
tack och lov  det senare och flyttade huset till området där 
Wadköping kom att ligga fem decenier senare.  Där kom det 

att ligga granne med Kungsstugan. Huset flyttades en gång till 
när Wadköping slutligen iordningställdes.

Anna Christina blev för eftervärlden mera känd under sitt smek
namn Cajsa. Det finns inga belägg för att Warg kallades Cajsa 
under sin livstid, utan benämns som Christina i skrifterna och 
signerar med det namnet. Uttrycket “man tager vad man ha
ver” är tillskrivet Warg, men förekommer inte i hennes verk. Hon 
var tvärtom väldigt nogrann med vilka ingredienser som ingick 
i recepten. I sin Hjelpreda använder hon däremot formuleringar 
av typen att vissa ingredienser kan användas när “sådant är 
för hand”. Ett annat uttryck, som sägs förekomma i någon eller 
några av de många utgåvorna är “Man tager om man så hafva 
kan”. Det är troligt, att det är detta, som förvanskats till “man 
tager vad man haver”. Från Wargs texter är det svenska köket 
och husmanskosten grundad. En rolig detalj är dock att pota
tisen, som fick sitt stora genombrott i svensk matkultur under 
hennes senare år, inte föll henne i smaken. Hon uppfattade 
den som en ”övergående matmodevåg” och potatisen nämns 
överhuvudtaget inte i hennes magnum opus.   

En lyckad kväll
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Till skillnad från tidigare år bjöds det inte på någon under
hållning till middagen. Detta påverkade dock inte gästernas 
trivsel och glada humör! Den mycket uppskattade middagen 
visade Marcus Samuelssons kök från sin bästa sida. Vi bjöds 
på en fantastiskt smakfull trerättersmeny!

Den goda maten toppades med dryck från SJMF:s upp
skattade sponsorer, och den trevliga kvällen varade långt in  
på småtimmarna.
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Ar du vd eller styrelseledamot? . . 
Som vd eller styrelseledamot är du medansvarig för 
det arbete och de beslut som görs eller har under-
låtits att göra i styrelsen. I detta arbete har du ett 
obegränsat ledningsansvar för dina egna och övriga 
ledande befattningshavares handlingar. Det vill säga 
att man ansvarar solidariskt. I och med att du är 
personligt ansvarig kan du krävas på stora er.sätt-
ningar som i värsta fall kan riskera hus och· hem. 

Det är inte enbart aktiebolag som omfattas av aktuell lag uran 
även styrelseledamöter i till exempel föreningar och stiftelser har 
ert stort ansvar. Man kan bli skadeståndsansvarig enligt reglerna 
i till exempel lagar som gäller aktiebolag, skattebetalning, patent, 
arbetsmiljö, miljöbalken med mera. 

Vd&styrelseförsäkring 
För att skydda din privata ekonomi bör du se till att företaget har 
en vd/styrelseförsäkring. Sitter du i externa styrelser bör du kräva 
denna försäkring även av de bolagen. 

Försäkringen skyddar dina personliga och familjens tillgångar, 
kan betala försvarskostnader i brottmål med mera, och även 
hjälpa till art återupprätta din och/eller styrelsens anseende. 

Se skyddet som en "sova gott" -försäkring eftersom det är ett 
billige sätt att försäkra din egen ekonomi (alla ledande befatt-
ningshavare) på företagets bekostnad. 

Företagets ansvarsförsäkring som ni har i er företagsförsäkring 
omfattar oftast INTE dessa skador. En koncern kan med fördel 
teckna försäkringen på moderbolaget och dotterbolagen ingår då. 

Typer av skada 
Om man anser att en styrelse har gjort ett dåligt arbete, om det till 
exempel finns brister i den finansiella rapporteringen, dålig förvalt-

ning, brott mor rnyndighecsföreskrifr samt även felaktige hand-
havande av personal kan bland annat vd/styrelsen fa krav på sig. 

Kraven kan komma från olika intressenter som aktieägare, kun-
der, personal, långivare och konkurrenter. 

En vd/styrelseförsäkring ska omfatta följande 
- utreda om skadeståndsskyldighec föreligger
- förhandla med den som kräver skadestånd
- föra företagets talan vid rättegång och betala rättegångs-

kostnaderna
- betala det skadestånd som företaget är skyldigt att betala

Premier 
Premien på en vd/styrelseförsäkring beror på många faktorer, 
som till exempel verksamhet, lönesumma med mera. Precis som i 
övrig försäkring kan man få en låg premie i något bolag, men då 
har man även en sämre omfattning. Premien varierar från någon 
tusenlapp upp till tiotusentals kronor. 

Vi har nyligen tagit fram en tilläggsförsäkring till PLR:s före-
tagsförsäkri ng: 

Säkra Vätterstaden AB är sedan många år en samarbetspartner till 

SJMF och dess medlemmar. VI tar fram branschanpassade 

försäkringslösningar såsom SJMF´s gruppförsäkring avseende 

företag och fastighetsförsäkring. 
Kontakta oss så hjälper vi Er att teckna VD&Styrelseförsäkring 

och om Ni inte redan har SJMF´s företagsförsäkring så tar vi fram 

offert även för den 

Säkra Vätterstaden AB
Tel: 036-34 64 70
Tel. 0224-295 40
vatterstaden@sakra.se



KRYZZA

Ni är vinnarna i Kryzzet  
nr 1/2018 i Lättsmält!  
Rolf Norström, Borås
Johan Perulf, Falsterbo
Thorbjörn Alhällen, Eskilstuna

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

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


