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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
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Läs mer på www.karlebo.se
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när den som driver företagen tycker att det är dags att sluta.
Vem köper företagen i så fall? Är det en ny ”eldsjäl” eller
ett investmentbolag som bara räknar snabba vinster och
tömmer bolagen på den substans som ofta är uppbyggd
under många år. Dessa företag räknar ofta med ett konstant
vinstuttag på minst 10 % varje år. När företagen drivs av
företagare med hjärtat i verksamheten räknar man inte varje
krona som en potentiell vinst. Man tänker mer långsiktigt och
gör ofta tunga men nödvändiga investeringar med en lång
avskrivningstid för att säkra livskraften i företaget. Det är helt
annorlunda än de stora bolagen som ständigt ska genera
stora vinster för att attrahera sina aktieägare. De stora
bolagen drivs ofta av ekonomer som hela tiden fokuserar
på stora kortsiktiga vinster som ofta ger dem stora bonusar.
När man har gjort det går man ofta vidare till ett annat bolag
för då har man blivit en attraktiv företagsledare som visar att
man skapar vinster och så upprepar man samma beteende i
nästa bolag man anställs i.
Det man egentligen har gjort är att man tömmer bolaget
på substans som någon annan har skapat. Likadant är det
ofta med Investmentbolagen som ofta bara är ute efter att
skörda vad någon annan har sått.
Som alla vet som känner vår bransch så har det jag b
 eskrivet
skett i ett antal företag inom gjuteriföretagen vilket har varit
katastrofalt. Många fina företag är nu ett minne blott. Jag
hoppas verkligen att det stannar nu och att vi som finns kvar
kommer att leva vidare.

SYNPUNKTEN
Lasse Sedenborg, Förbundsordförande
Hej alla läsare!
När jag skriver den här ledaren så har det gått cirka en
månad sedan vårt årsmöte i Västervik.
För mig var det speciellt. För både jag och föreningen firade
faktiskt 65 år. För mig betyder det att jag f.o.m. mars månad
är ”statsanställd och kan få börja lyfta ”återbäringen” efter ett
långt strävsamt arbetsliv. Jag fick ta ansvar för produktionen
vid 21 års ålder. Det låter värre än vad det var för det var ju
bara
2 anställda plus jag och far min. 1978 köpte jag företaget
eftersom min pappa blev sjukpensionerad 59 år gammal.
Då var jag ensam i företaget i ca: 2 månader när jag anställde min förste medarbetare. Nu är vi ca: 35 anställda. Har
gått från enbart g
 jutning till komplett tillverkning inklusive
bearbetning (började med det 1984). Första export affären
gjordes 1991 och nu är ca: 25–30% på export. Som ni hör
är det en lång resa men jag låter den inte sluta nu. För mig
är det naturligt att fortsätta som vanligt (Reinfelt sa ju när
han var statminister, att vi i framtiden skulle jobba tills vi var
78 år). Jag tycker fortfarande att det inspirerar mig och jag
ser fortfarande fram mot att vidareutveckla verksamheten.
Jag tror inte att det är så ovanligt att många med mig som
driver sina egna familjeföretag tänker och agerar som jag.
Men vad kommer att hända när vi slutar? Kommer nästa
generation att ta över eller kommer företagen att köpas upp
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Föreningens 65-års dag blev mycket lyckad med intressanta
studiebesök och under middagen på lördagskvällen lät vi
också Hans Gren berätta lite om Westermalms Metallgjuteri
som firar 70 i år och som nu drivs av 3:dje generationen
Nicke Gren, som var med på årsmötet men som tyvärr inte
kunde delta på middagen. Soundseal firar 40 år och Lars
Nilsson som är andra generationen berättade lite om sitt
företags historia.
Under årsmötet bestämdes också att höstens studieresa
kommer att hamna i Polen. Senast vi var där var 2002 men
det är ett land som är under ständig utveckling och som
också är ett starkt gjuteriland och som också ligger väldigt
nära oss vilket betyder att många av oss möter dem som
starka konkurrenter. Jag tycker att det är ett väldigt intressant land att besöka och jag hoppas att många av er kommer att välja att följa med. Resan är tänkt att vara i början på
oktober.
Med dessa rader välja att sluta och önskar er en
härlig sommar.
Hälsar er ordförande Lasse Sedenborg.

Ankarsrum Industries
– Ett av Sveriges äldsta företag
Text & Foto: Mattias Hildingh

Ankarsrums bruk grundades 1655 och är ett av
de äldsta företagen i Sverige som fortfarande är
aktivt.
Samhällets historia hänger helt ihop med järnbruket. Godset
Ankarsrum erhöll privilegier för att uppföra en stångjärns
hammare. Att det hamnade just här beror på tillgången
på vattenkraft och skog. En nivåskillnad på ca 12 meter
mellan de två närliggande sjöarna gav bra kraft till att driva
stångjärnshammaren. De uppförde senare även två tackjärnshammare och fyra smideshammare vid det dåvarande bruket.
Tiden under Karl X Gustav präglades av krig mot våra
grannländer, de så kallade ”Nordiska Krigen” var en serie krig
mot bland andra Polen, Danmark, Ryssland, Österrike och
Brandenburg i nuvarande nord östra Tyskland. Bruket fick därför agera faktori och tillverka kanoner och kulor åt arméerna.

Vid stångjärnshammaren fanns ursprungligen ingen masugn,
utan tackjärnet framställdes vid andra bruk runt Ankarsrum.
Det var först 1828 en masugn anlades här. Järnmalmen skeppades och transporterades till Ankarsrum bland annat via den
närliggande hamnen i Verkebäck och det färdiga stångjärnet
gick samma väg ut.
I mitten av 1800-talet övergick Ankarsrums bruk till att bli ett
manufakturverk med eget gjuteri. Utan Ankarsrums bruk hade
inte smalspårsjärnvägen mellan Västervik och Hultsfred kommit till. Båda var på sin tid en förutsättning för varandra.
I samband med järnvägens tillkomst och ökade transport
möjligheter byggdes valsverk och martinverk vid bruket.
Under åren har de tillverkat jordbruksredskap, kaminer,
radiatorer, badkar, emaljskyltar, järnvägsutrustning och
projektiler till försvaret.
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Håkan Sundell,
Ankarsrum Die Casting
Under tidigt 1900-tal var Ankarsrum ledande tillverkare av
ved- och gasspisar, och senare när elektriciteten gjorde sitt
intåg, även elspisar och ugnar. Bland gjuteriets välkända produkter märks Viking, som på många håll var synonymt med
ordet kamin, och man startade tillverkning av gassvetsade
radiatorer år 1921. Antalet anställda var som mest 800.
Före andra världskriget hade Storebrobruk ett patent på
gengasaggregat. De legotillverkades av Ankarsrums och var
mycket efterfrågade. Av Stockholms taxibilar körde 300 med
aggregat från Ankarsrum. Det var det enda aggregat starkt
nog för att köra uppför den då branta Hamngatsbacken i
centrala Stockholm. Totalt tillverkades 12000 exemplar.
Under krigstiden avtog byggnation och marknaden för bland
annat emaljerade badkar försvann. Man fick inrikta sig på
andra produkter som t.ex. 75 mm granathylsor.
Bruket sökte ytterligare ett gjuteri för rördelar och golvbrunnar
till byggnation. Det var viktigt att det nya gjuteriet låg vid en
normalspårig järnväg och valet föll på Sjöboverken vid stambanan i Skåne som gjorde värmepannor, som köptes år 1945.
Brukets namn blev Ankarsrums bruks Skåne AB.

• 1968 köptes Ankarsrum Bruk av Electrolux varvid produktionen koncentrerades till elektriska motorer, köksmaskiner,
pressgjutning mm.
• 1990 ingick Electrolux samarbete med Tyska Daimler-Benz
koncernen. Under 1990-talet tillverkades bl.a. vindrutetorkaraggregat till bilar, elmotorer till gräsklippare, tändsystem
till bilindustrin och motorsågar, pressgjutning av zink och
aluminium detaljer till främst Electroluxkoncernen.
• År 2001 köpte AB Traction FHP Elmotor av Electrolux och
företaget fick namnet Ankarsrum Motors AB, som senare
ersattes av Ankarsrum Industrier AB. Under 2006–2008
har AB Traction bl.a. investerat i ny produktionsteknik för att
anpassa gjuteri- och bearbetningsverksamheten mot nya
kunder och högt ställda krav inom bilindustrin.
• År 2009 ombildades företaget med syfte att renodla
samt utveckla respektive verksamhet, och består idag
av Ankarsrum Motors AB, Ankarsrum Die Casting AB
och A
 nkarsrum Assistent AB samt med AB Traction som
ägare.

Sent i produktionen av detta nummer av Lättsmält, och bara två veckor efter vårt besök, nåddes vi av de ytterst tråkiga nyheterna att
Ankarsrum Die Casting med sitt moderbolag Mönsterås Metall, försatts i konkurs. Vad detta kommer att innebära för företagen och de
anställda, är i skrivande stund inte kända
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Årets höstresa går till Polen!
4-9 oktober

Warszawa är Polens sprudlande huvudstad. Dess varierande arkitektur speglar stadens långa turbulenta historia, från gotiska kyrkor och neoklassiska palats till sovjetiska block. och moderna skyskrapor.

I priset ingår:

• 3 x hotellövernattningar inkl. frukost på
hotell **** i centrala Krakow.
• 1 x middag i Krakow.
• Sightseeing i Krakow.
• Transfer från hotell till utflyktsmål, samt
Fantastiskt god och inträden och 1 x lunch på vägen.
lättdrucken ”Piwo”
• Tågbiljetter Krakow - Warszawa
• 2 x hotellövernattningar inkl. frukost på
hotell **** i Warszawa centrum.
• 1 x middag i Warszawa.
• Studiebesök/Industribesök runt både
Krakow och Warszawa.
Pris per person i dubbelrum 7500 kr
(preliminärt beroende på antal deltagare)

Anmäl er redan nu!
Krakow kallas ofta Polens vackraste stad, fylld
av historiska skatter, världsberömda museer,
bra hotell och restauranger.
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Gert Ove
goe@telia.com

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

Metallimpregnering
• Ledande i Norden inom metallimpregnering på lego.
• Tätar mikroporositet i alla typer av gjutgods och sintergods med miljövänlig regenererbar
metakrylatplast i Caskade-processanläggning med återvinning.
• Vi kan även erbjuda information om tätningsanläggningar i olika versioner och storlekar.

Tätningskvot:

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

Godkännande:

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

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

GiAB

– En leverantör att lita på
Text & Foto: Mattias Hildingh

GiAB Gjuteri och Industriteknik i Halmstad AB
är ett bolag med stor gjuterierfarenhet. De som 
driver företaget, Lars Pettersson (Lasse) och
Johan Thurnäs, har sammanlagt arbetat i
branschen i 30 år.
Företaget startade de tillsammans 2001 i liten skala. De hade
var sitt hemmakontor och lager i Lars garage. Företagets utveckling har varit väldigt positiv, och de har vid två tillfällen fått
skaffa större lokaler. Sedan 14 åren tillbaka har de både lager
och kontor i samma lokal på Svarvaregatan i Halmstad.
Företaget har idag tre anställda då man 2017 anställde
Johans äldste son Nicklas. Han arbetade tidigare som ut
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leveransansvarig hos en lokal möbelimportör, så detta är en
helt ny bransch för honom. Nicklas sköter lager och logistik
men även ordermottagning med mera.
Lasse och Johan sköter kundkontakterna med regelbundna
besök på gjuterierna.
Företagets varumärke har byggts upp genom kundbesök och
snabb personlig service. Idag är GiAB ett välkänt namn ute
bland gjuterierna. Företagets marknadsföring bygger främst
på personliga möten men de har även annonser i branschtidningar som Gjuteriet och Lättsmält.
– Annonserna gör Mia, min fru säger Lars. Vi har också webbplats, men den har tyvärr inte blivit uppdaterad på ett tag och
ska göras om snarast.

Väletablerade leverantörer från Europa
GiAB samarbetar med en rad välrenommerade och etablerade
tillverkare av förnödenheter och utrustningar. Inte bara för
gjuteri och stålindustrin, utan även till annan industri som
kräver uppvärmning genom induktion. De importerar förnödenheter från stora delar av Europa, som Tyskland, Frankrike,
Turkiet och England för att ta några exempel. Alla deras
tillverkare är ISO-certifierade, vilket ger en garanti för att kvaliteten håller vad den lovar. Lars berättar att de inte bara är en
leverantör av varor, utan även av tjänster och helhetslösningar.
– Vi har god kännedom om gjuteriernas förutsättningar och vi
är lyhörda för deras önskemål och krav på kvalitet.

Utvecklas ständigt
Företaget arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla sitt
produktprogram för att kunna möta kundernas önskemål.

Detta sker främst genom kontakter och på mässor. Den stora
GIFA-mässan i Düsseldorf där man kan hitta det mesta är en
av favoriterna.
– Alla ställer ut där och vi ska självklart besöka den i år också!
Vi kommer att vara på plats under hela veckan för att besöka
våra leverantörer och hoppas att många av våra kunder kommer ner och hälsar på, säger Lars.

Om SJMF
GiAB har varit medlemmar i SJMF i mer än tio år nu, de tycker
att det varit väldigt givande med årsmötena, studiebesöken
och att få träffa folket runt omkring. De anser att föreningen är
ett bra forum för att skapa kontakter och få en inblick i olika
verksamheter. De hoppas också på att det kommer in fler
yngre medlemmar i föreningen för att säkra framtiden.

Johan Thurnäs och Lars Pettersson

Nicklas Thurnäs
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Metallkrönika
SEB:s makroekonomer ser ökade risker för världskonjunk
turen. Det eskalerande handelskriget i kombination med
indikationer på avmattning i industrin, vilket bl.a. visar sig i
vikande globala inköpschefsindex, minskar riskaptiten från
finansiella aktörer. Oron har särskilt drabbat metallerna
de senaste veckorna. Energimarknaderna höll länge emot
med stöd av geopolitiskt oro och utbudsbegränsningar,
men har nu också fallit tillbaka rejält. Oljepriset föll med
10 % i förra veckan och handlas nu på nivåer som inte setts
sen februari. Metallerna har i flera fall gått ner till nivåerna
som vi såg vid årsskiftet. Vi tror på en stabilisering bl.a.
med stöd av ökade stimulanser i Kina i kombination med en
sannolik lösning på handelskriget under andra halvåret.
De positiva utsikterna för kopparefterfrågan höll uppe
priserna en bit in i maj månad trots negativa konjunktur
signaler. Elektrifieringen innebär ökad kopparkonsumtion.
Det ligger en bit i framtiden, kanske 3–4 år innan vi ser
effekterna. Handelskrig och konjunkturavmattning har
tagit överhanden vilket lett till kraftig prispress de senaste
veckorna. Priset handlas nu kring $5850, ungefär på nivån
vid årsskiftet. Givet vårt grundscenario med ökade
stimulanser i Kina samt en sannolik lösning av handel
skonflikten under året prognostiserar SEB:s ett genom
snittligt kopparpris på $6300 i år (snittet så här långt är
$6200), som ökar till $6800 nästa år.
Aluminium går en svagare utveckling till mötes. Utbudet
ökar med Rusal-situationen löst, samtidigt som kortheten
av alumina lättat väsentligt. I genomsnitt har priset hand
lats till $1870 så här långt i år. Vi tror på en viss återhämt
ning under andra halvåret som ger en helårsprognos
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på $1900. Det relativt låga priset bör succesivt minska
utbudstillväxten, vilket i kombination med en stabil efter
frågan förväntas stärka priset nästa år. SEB prognosisterar
ett genomsnittligt pris på $1950 år 2020.
Gruvproduktionen av zink ökar som väntat. Flaskhalsen
ligger hos smältverken. Kinas miljörelaterade stängningar
har skapat en bristsituation, som visar sig i form av en
fortsatt kraftig backwardation (högre spotpriser jämfört
med terminspriser). Hela kurvan har ändå fallit tillbaka.
I genomsnitt har priset i år handlats till $2710. Vi tror
prispressen håller i sig när metallproduktionen kommer
ikapp och vi prognosiserar ett pris för helåret på $2580,
som sjunker ytterligare nästa år till $2450.
Den förväntade efterfrågeökningen relaterat till batteri
industrin ger framför allt stöd till nickelpriset. Intresset
är stort och aktörer köper långa terminer. Den rostfria
stålindustrin avmattas. Det återspeglas i ett svagare pris
på kort sikt men nickel håller sig bättre än övriga metaller
och är fortfarande upp ca 10 % från årsskiftet. I genom
snitt har priset i år handlats till $12470 och vi tror på ett
helårspris på $12500, som ökar till $13000 nästa år. Trots
starka efterfrågeutsikter förväntas ett fortsatt stort utbud
av nickelenheter kunna försörja marknaden de närmsta
åren. På längre sikt finns risk för större underskott när och
om batteriefterfrågan tar fart på allvar.

Pär Melander
SEB Commodities
par.melander@seb.se
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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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serade bolag som samarbetar för att hjälpa nordisk
industri att bli ännu mer konkurrenskraftig.
beijertech.se
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Våra produkter förbättrar era

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

FerroPem
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Storebro

– En modern bruksort
Text & Foto: Mattias Hildingh

Storebro har en lång och gedigen historia.
Det är en vackert belägen klassisk bruksort,
mellan Vimmerby och Hultsfred. Trakten besitter
mycket historia, speciellt inom industrin. En
historia som de gemensamt delar och ofta flätas
samman. Gjuteriet tillsammans med varvet har
varit den stora arbetsgivaren under snart fyra
sekel.
Major Wilhelm Mauritz Pauli hade tjänat Karl X Gustav
under de Nordiska krigen (som nämnts tidigare i artikeln om
Ankarsrum) fick efter krigens slut 1726 privilegium för ett järnbruk i Karlstorps socken i nuvarande Jönköpings län. Platsen
uppkallades efter grundaren och heter Pauliström. Snart skulle
Pauliströms bruk utvidgas med ytterligare en stångjärns
smedja i Storebro. Storebro Bruk kunde bearbeta mer
tackjärn än vad den första egna masugnen kunde producera,
och för att täcka behovet lät Pauli 1748 uppföra *Hagelsrums
masugn i Målilla socken några mil söderut. Detta gick med
tiden sämre och Pauli tvingades av förlusterna tvångsförsälja
hela sitt företag. Men företaget levde länge vidare under namnet De Pauliströmske Verken. Orten Pauliström är idag mest
känt för sitt pappersbruk Lambi för övrigt.
*Masugnen i Haglesrum togs ur drift år 1877. Därefter övergavs
och förföll anläggningen under nästan hundra år. Men kvar som
industriminne finns i dag själva masugnen, från 1854, med sin
överbyggnad av trä. Blåsmaskinen och delar av vattenhjulet är
också bevarade i sina ursprungliga byggnader.
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Det nuvarande gjuteriet uppfördes 1829 då samtidigt en
anlades en manufaktursmedja. Storebro herrgård uppfördes
under samma tid. På 1880-talet upphörde tackjärnstillverkningen under den s.k. ”Stora Bruksdöden” och 1912
stångjärnssmidet, men 1864 hade bruket startat en mekanisk
verkstad med produktion av jordbruksredskap, järnspisar
och olika verkstadsmaskiner. Omkring 1910 började bruket
tillverka råoljemotorer och metallsvarvar, senare andra verkstadsmaskiner.
”Den Stora Bruksdöden” är ett begrepp som syftar på en
historisk förändringsprocess, som ägde rum under det sena
1800-talet och det tidiga 1900-talet, då en mängd mindre
bruk lades ned och nya järnverk tillkom. Bruksdöden är beskriven av Selma Lagerlöf i Gösta Berlings saga, som utkom
1891. Under 1700-talet hade antalet bruk hållit sig relativt
konstant. Antalet stångjärnsbruk ökade med cirka 15 styck
under 180 år. Men till följd av den allt hårdare internationella
konkurrensen gick en påtaglig bruksdöd fram under 1870talet. Koncentrationsprocessen, vilken var en följd av rationaliseringar, ledde till att mängder av små järnbruk och hyttor lades ned. Under perioden 1860–1900 minskade antalet hyttor
och bruk i Sverige från 428 till 202. Dock ökade produktionen
under samma tid till det femdubbla. Tekniska uppfinningar i
slutet av 1700-talet gjorde att man i England och andra länder
kunde börja använda koks i stället för träkol som energikälla.
Konkurrenterna till de svenska järnbruken kunde med den
nya metoderna producera stora mängder stål till mycket lägre
priser än tidigare; världsproduktionen av stål ökade dramatiskt
från 50 tusen ton år 1850 till 28 miljoner ton år 1899. Men var-

ken produktionen eller antalet arbetare gick tillbaka, eftersom
det rörde sig om en koncentration till få men stora anläggningar. I själva verket ökade antalet järnbruksarbetare. Brukssamhällenas fysiska miljö förändrades, samtidigt som nya typer
av industrisamhällen växte fram. Med industrialiseringen steg
arbetarbefolkningens antal vid järnverk mycket hastigt, och de
gamla en- eller fåfamiljshusen längs bruksgatan räckte inte till.
Vid 1900-talets början hade Storebro bruk gjuteri, mekanisk
verkstad och en nybyggd sulfitmassafabrik från 1904, och
som efterträdde en sulfitfabrik som var en ombyggnad från
1880 av ett 1850 anlagt brännvinsbränneri. Sulfitfabriken
såldes 1910 till AB Brusafors-Hällefors och lades ned omkring
1918. År 1963 köpte *Örnmaskiner Storebro bruk. Företagen
slogs samman under namnet Storebro bruk. Mot slutet av
1990-talet köper Andersson & Rahmqvist Intressenter AB,
som är ägare till Roslagsgjuteriet företaget och ändrar namn
till Storebro Handformningsgjuteri AB. 2006 köper Nötudden
Invest AB det och i år (2019) förvärvar Storskogen gjuteriet.

direkt in i flödet. Enkelt, tryggt och tidsbesparande. Bearbetning och montering till färdiga komponenter. Ytbehandlingar i
de appliceringssystem och kulörer som är specifika. Förzinkning i olika former. Härdning Storebrogjuteriet tar hand om
hela kedjan och säkerställer kvalitet i alla led.
Storebrogjuteriet ingår, tillsammans med Roslagsgjuteriet i
Storskogens företagsgrupp. Inom gruppen har samlats unik
gjuterikunskap, omfattande erfarenhet och modern teknisk utrustning. Detta innebär att de kan hjälpa dig med allt tänkbart
gjutgods i järn, seg- och vitjärn i såväl korta som långa serier.
Och i vikter från 200 gram till 7000 kg. Oavsett om du beställer handformade eller maskinformade komponenter kommer
du att uppskatta de kundanpassade lösningarna, effektiva
kvalitetsstyrning och personliga service.

*Se artikeln om Bruksmuseet på följande sida

Under 200 åriga gjuteritradition har Storebro utvecklat den
kunskap, och de förfinade tillverkningsmetoder, som gör dem
till en av världens främsta gjutjärnsproducenter när det gäller
tekniskt komplicerat gjutgods. De investerar kontinuerligt i
ny produktionsteknik och avancerade kontrollmetoder men
understryker att det är deras yrkesskickliga medarbetare som
är deras störta tillgång. Affärsidén är att marknadsföra och
tillverka kvalificerat handformat järngjutgods till svenska och
utländska kunder. Inom ramen för en och samma organisation
kan de tillhandahålla kunskap, uppfinningsrikedom, erfarenhet
och teknisk utrustning; allt för att ta en beställning hela vägen
från idéstadiet via modell och gjutning till att leverera ett komplett färdigbearbetat gods.

Koncept kallas för ”All from One.”
Konceptet erbjuder Storebrogjuteriet att ta hand om produktionens alla moment i form av gjutning, efterbearbetning,
ytbehandling, montering samt paketering och leverans. Slutresultatet blir en färdig produkt från en leverantör, som kan gå

Olle Ahlström, Storebrogjuteriet AB
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Besök på brukets museum
– Bland stolthet, historia och tillverkning
Text & Foto: Mattias Hildingh

Storebro är en liten ort i nordöstra Småland som
samtidigt inhyser två stora och välkända företag.
Kanske är orten mest känd för sin båttillverkning.
Men företagen har en lång gemensam historia.
I samband med den ekonomiska depressionen i början av
1930-talet, blev de tre bröderna Gustavsson uppsagda ifrån
Storebro Bruk. I stället för slutlön fick den ene brodern tillverkningsrättigheten till en mindre modell av svarv, samtidigt som
bruket fortsättningsvis koncentrerade sig på större modeller
av svarvar och andra verkstadsmaskiner. De startade snart
företaget AB Örnmaskiner. Efter andra världskriget började
företaget också att tillverka roddbåtar och fiskesnipor i trä,
baserat på kunskaperna från estniska båtbyggare som flytt
Estland mot slutet av kriget. Tillverkningen av fritidsbåtar blev
en betydande tillverkningsgren. Under expansionstiden köpte
Örnmaskiner, Storebro Bruks gamla mekaniska verkstad och
gjuteri. År 1963 köpte Örnmaskiner upp Storebro Bruk. Det
fusionerade företaget använde sig av företagsnamnet Storebro Bruk. Som mest, i början av 1970-talet, sysselsatte Storebro Bruk omkring 650 personer vid anläggningar i Storebro
och Västervik. Under 1980-talet delades företaget upp i olika
dotterbolag. År 1988 såldes dotterbolagen Storebro Maskin
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AB och Storebro Gjuteri AB. År 1997 såldes moderbolaget
Storebro Bruks AB samt dotterbolaget Storebro Royal Cruiser
AB. Företagsnamnet ändrades senare till Nimbus Gruppen.
Under 1980- och 90-talet började företaget bygga stora lyxiga
motorbåtar i plast för en exportmarknad.
Bruksmuséet grundades år 1979 i samband med ”Visans
Skepp” en kultursatsning från kommunen för att främja turismen runt Vimmerby, bestående av ett monument, en skeppssättning i sten där de i de 20 olika stenblocken ristats in olika
Svenska visor. Det är bland annat texter av Taube, Bellman,
Fröding och Ferlin. Museet inhyses i den gamla mjöl- och sågkvarnen. Här finns bland annat svarvar, motorer, spisar, och
olika verktyg. Framför allt kanske de vackra träbåtarna men
även gengasaggregaten till taxibilarna, som nämndes i artikeln
om Ankarsrum. Utanför ligger de upprustade smedsugorna
från 1750 som då var bostäder för hammarsmedar – stall
och ladugårdsfolk. I de sex stugorna var det elva lägenheter
med ett rum och kök. Husen var rivningshotade under tiden
innan Visans Skepps tillkomst och en av grundarna till AB
Örnmaskiner, Ivar Gustavsson, gjorde i samråd med riksantikvarien en upprustning av stugorna som idag tjänar som
moderna bostäder.

Leverantör av
aluminiumgjuterilegeringar
Telephone: +4761198770
Email: aluminium@metallco.com
Web: www.metallco.com

Metallco Aluminium AS
P.O. Box 34, N - 2854 Eina
Norway
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Underhållningen
på Gränsö slott
– intervju med Britt Wimarsson
Text: Mattias Hildingh Foto: Peter Ellström

Hur kändes det i kväll?
Det kändes jättebra. Jag tycker att det är ett härligt gäng.
Verkligen.

Hur länge har du hållit på med Stand up
comedy?
I sju år. Jag har varit runt på större klubbar som t.ex. Norra
Brunn, men även på föreningar, bröllop och födelsedagsfester.
Det är väldigt blandat. Sen har jag samarbete med Gränsö
Slott. Jag slutade köra taxi år 2000. På heltid jobbar jag som
facklig ordförande och konflikhanterare på region Kalmar Län.

Men taxibiten är fortfarande en stor del av din
repertoar?
Jag tar mycket av repertoaren från taxi-tiden. Jag jobbade
med det i sexton år och hade åkeri med anställda. Det är
klart att det blir en stor bit. Jag har jobbar som croupier på
casino och sådana saker också. Jag har alltid jobbat i service
yrket. Då har man träffat många olika konstiga, roliga och
intressanta människor och sett platser som annars inte skulle
sett. Men det var när jag började i fackförbundet ”Vision” som
jag fick chansen att prova på att vara på scenen och förmedla
skämt. Det hade jag drömt om sedan jag var tolv år.

Var hämtar du inspirationen från idag?
Det är min vardag. Jag tycker att det är roligt med situations
komik. Jag vill förmedla igenkänningskomik. Det gör jag
väldigt mycket. Plockar russinen ur kakan. Jag repeterar aldrig
innan, utan jag ”satte mig i taxibilen” eller bara berättade om
mina bitar för andra.
Många komiker sitter och skriver spaltvis med vad de ska
framföra. Men så gör inte jag.
Inför kvällens jobb, hade jag pratat med Gert Ove så att jag
fick lite bakgrund. Sen gjorde jag research på hemsidan för
att se vad det handlar om. Vad det är för företag eller förening
som jag ska underhålla.
Jag driver ett eget företag som heter ”Humor på väg”. Det är
jag själv som åker runt. Min man är delaktig. Även min bror
och en vän till oss hjälper till. Jag kör även shower i Västervik
som heter ”Förfest hos Britt”. Här bjuder jag in komiker som
jag träffat under åren. Jag tycker att Västervik skall finnas på
kartan och att det inte bara ska vara standupklubbar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har inget annat häråt. Så jag
startade upp det förra sommaren och kör var 6:e vecka. Då
kommer det 4–5 kända och okända komiker. Då blir det även
tillfälle för att testa nytt eget material.
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Blir det långa resor?
Ja det blir det, ska jag vara på en stand up klubb så blir det i
regel 30 mil enkel resa. Västervik är på det sättet en avkrok.
Men på sommaren är det annorlunda. Då är det en turiststad! Man kan kanske jämföra det lite med Gotland. Det blir
smockat med folk. Det är visfestival, det är HojRock och så
vidare. Det är fullmatat med händelser. Sen kommer vintern
och då går hela staden i ide. Då kör jag mina shower. Jag kör
under hela hösten, vintern och våren. Sen ta jag ledigt under
sommaren. Det blir väldigt intensivt, eftersom jag även jobbar
heltid som facklig ordförande och konflikhanterare.

Vad tycker arbetskamraterna om att du jobbar
med komedi?
Det är ingen på jobbet som tycker att det är konstigt. Jag har
varit med på ”Smålandsnytt” och ”Landet Runt” för att de
tyckte det var häftigt att jag var ordförande, konflikhanterare
och komiker. Det är kanske en konstig mix. Men det är det
som är så roligt. Ibland blir det tunga arbetsdagar och tuffa
ärenden och saker som har hänt. Då är det fantastiskt att få
komma ut och få folk att skratta. Det är ju det bästa jag vet!

Är det svårt för komedins skull att jobba i den
bransch du är nu, eller saknar du taxivärlden?
Det gör jag. Det är fortfarande det roligaste jobbet jag har haft.
Sen trivs jag väldigt bra med var jag är nu. Jag kan inte bara
jobba med en sak. Jag måste ha flera strängar på lyran.
Jag har en överenskommelse med mina arbetsgivare att inte
skoja om regionen eller facket. Jag måste ju vara seriös och
staden är inte så stor. Vi har många medlemmar, så då får jag
lägga det åt sidan. De får aldrig känna sig osäkra och tro att
jag ska skoja om dem.
Jag startade för sju år sedan med att åka runt här i Västervik.
Jag har min mentor och vän Zinat Pirzadeh. Hon har stöttat
och hjälpt mig. Hon såg att jag hade en förmåga som s träcker
sig utanför ”roliga timmen” när man var tolv år.

Var du bra på roliga timmen?
Jag var lysande på roliga timmen! Sen var de andra ä
 mnena
var inte så roliga. Jag kände då att det var någonting för
mig. Jag var lite mobbad i skolan, men kände att jag hittade
någonting när jag kunde få folk att skratta. Då blev jag sedd
och uppskattad. Sen tog det några år innan jag startade med
det. Jag är 51 idag och började när jag var 45.

Så du startar din stand up karriär när du är 45 år
gammal. Hade du funderat, tränat och samlat
ihop skämt tidigare?
Jag skojade alltid. Jag blev känd för att vara den roliga
chauffören att åka med. Jag hade alltid ett skämt att leverera,
eller en anekdot som jag drog för mina kunder. Jag körde
mina småshower i bilen kan man säga. Det som gick hem där
förstod jag att det gick att göra något av.
Jag kontaktade bland andra Babben Larsson och Ann Westin
och frågade dem: ”Hur ska jag göra för att bli komiker?” De
tyckte att jag skulle kasta mig ut och prova fem minuter på en
krog. Då tvekade jag.
Men sen sa Vision att ”Du är så himla rolig, så gå in och gör
detta på en regionkonferens” Det var inför 100 personer
och jag körde 20 minuter. Det var den bästa upplevelsen jag
någonsin haft!
Sen rullade det på och jag blev anlitad till årsmöten och allt
annat.
Västervik har den magiska utsikten. Det är en fantastisk liten
stad att leva och bo i.

På årsmötet valdes in en ny styrelsemedlem, Lars Nilsson,
Soundseal. Vi önskar Lars välkommen.
Våra fantastiska sponsorer gjorde det möjligt att hålla
priserna nere. SJMF vill tacka Stena Metall, Soundseal,
Stötek, Karlebo, GIAB och Sibelco. Vår ordförande, Lasse
S förevigade SJMF´s besök på Gränsö Slott med en hälsning i deras gästbok.

Kansliet/Gert-Ove

AKTUELLT FRÅN KANSLIET
Gert-Ove Ellström, Förbundsdirektör
Nu har vi firat SJMF´s 60 års jubileum på Gränsö Slott i
Västervik. Vi blev 40 deltagare som passade på att delta på
konferensen med årsmöte. Det hade funnits plats till flera,
GODKÄNT! Vädret visade sig från sin bästa sida och en del
passade på att ta första doppet i havet.
Två mycket intressanta besök, Ankarsrum Die Casting och
Storebrogjuteriet. Vi hann även med en ”invigning” av ett
konstverk som hade gjutits av Westermalms Metallgjuteri.
Det hela firades med champagne!
Nu håller vi på med att planera höstresan som går till Polen
4 – 9 oktober.
Gästboken på Gränsö Slott.
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Stegen

– Smygpremiär i Västervik
Text & Foto: Mattias Hildingh

Ett väldigt trevligt initiativ från Nicke Green var att
vi fick påpassligt en improviserad smygpremiär
på ett konstprojekt som Westermalms Metall
gjuteri nyligen varit involverade i. Det skålades
med Champagne och Pommac under den stekande
vårsolen i hamnen i Västervik. Vi tackar för den
fina stunden. Projektet är spännande och gjort i
aluminium.
SIMKA är projektnamnet för bildkonstnärerna Simon
Häggbloms och Karin Linds gemensamma konstnärliga verksamhet. De rör sig i spänningsfält mellan urbanitet och natur,
fiktion och vanevärld. Verken är mer eller mindre permanenta,
placerade i luckorna, de solitära eller upplösta rummen i den
offentliga eller privata sfären.
SIMKA jobbar med skulpturer, film, scenografi och trädgårdsarkitektur. Centralt är undersökandet och skapandet av olika
rum och platser för mänsklig interaktion. De har utfört flera
projekt på uppdrag av bland andra Statens konstråd, Cullen
bergbaletten, Dramaten, Svenska Kulturhuset i Paris och
flertalet kommuner runt Stockholmsområdet. SIMKA har varit
verksamma i 12 år.
SIMKA har i två års tid arbetat med Stegen på Slottsholmen i
Västervik. Inspirationen är hämtad från Västerviks och närliggande Gamlebys historia. Verket är ett cirkelformat gummigolv
som omringas av en transparent tegelvägg. Innanför väggen
står det en upp och nervänd båt som bärs upp fötter och skor

På bryggan bjuder Nicke på champagne.

från olika epoker. . På den finns fragment av gamla texter från
Västervik. Ett snitt delar båten och beskriver ett bygge som
både rivs och lappas ihop. Fötterna går åt olika håll, bär sitt
skydd och sin kamp i historien. Stegen är skulpterad och gjuts
i aluminium. Båtformen blankpoleras medan fötter och ben är
opolerade/ eller delvis polerade/ för att få in olika strukturer i
skulpturens yta, skiftningar mot varandra. Värmekabel läggs
i marken och i skulpturerna så att det är behagligt att vistas
intill skulpturen – att kunna värma sina händer på och luta sig
emot. Snön smälter, ett verk för alla årstider året runt. Ytan på
marken är gummi granulat i rosa färg.
Paret har inspirerats av platsen. Den gamla slottsruinen ligger
synligt bara några steg bort och tidigare har det legat ett
båtvarv precis i närheten. I en intervju för den lokala tidningen
(www.vt.se) berättar Simon Häggblom ”Slottet var gjort av
gamla tegelstenar. Dessa har under historiens gång plockats bort och istället byggt upp andra delar av Västervik och
Gamleby. De transparanta glasstenarna representerar de
saknade så väl som de kvarlämnade stenarna”.
Båten har en spricka i sig, som att den drar åt två håll. Detta
ska representera den historiska dragkampen mellan Västervik
och Gamleby. Fötterna får representera folkvandringen här
emellan. ”Det finns en mängd olika tolkningsmöjligheter, därför
måste man besöka det flera gånger (...)
Detta är inte pedagogik, det är konst”.
Berättade Karin Lind för lokalnyheterna under invignings
dagen.

Intressant berättelse om tankarna bakom verket.
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Ett stort tack till alla er som deltog
och som på ett eller annat sätt bidrog till att SJMF:s årsmöte
och 65-års jubileumsfirande på Gränsö slott blev lyckat!
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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 senast 31 juli 2019. Vi drar tre vinnare, lycka till!
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RÄTT LÖSNING KRYZZA Nr 1, 2019
DJURSAMLINGEN
SÅDANA
SES
SÄLLAN
ANTECKNA
BAKSLAG

Ni är vinnarna i Kryzzet
nr 1/2019 i Lättsmält!
Rätt lösning: FLITIG
Staffan Persson, Halmstad
Annika Green, Stockholm
Charlotta Lundin, Eskilstuna
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

