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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
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Läs mer på www.karlebo.se
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Norrland:
Den sista utposten
Text & Foto: Mattias Hildingh

Genom sin historia har Lättsmält tyvärr aldrig
haft möjligheter att besöka landets nordligare
delar. Avståndet har såklart spelat en avgöran
de faktor och företagen känns svårtillgängliga
för oss på det viset. Frågan man ställer sig;
är detta ett problem för företagen som finns
där? Direkt känner jag att vi har vissa för
domar om hur mycket svårare livet är i landets
norra delar.

4 Lättsmält Nr 3. 2018

När vi ändå talar om fördomar; Säger man ”Norrland”,
så syftar vi på nära nog 60 procent av Sveriges yta.
Norrland har nio landskap. Vi har besökt Västerbotten
för att vara lite bättre preciserade. Västerbotten ligger
utmed kusten och innefattar städer som Umeå i söder
och Skellefteå i norr och det är cirka tretton mil städerna emellan. Havet utmed kusten är Bottenviken och
på andra sidan i det delvis svensktalande Finland ligger
landskapet Österbotten.

Det finns rivalitet mellan städerna, mest på grund – och
påeldat av – ishockeyn. Skellefteå AIK och Björklöven är
det stora vinterintresset och det är storpublik under mötena.
Men för stunden så spelar den nordligare avbefolkande
gamla industristaden i SHL, medan den växande kultur- och
studentstaden i söder får nöja sig med att hålla till en serie
under i HockeyAllsvenskan.
Kyrkan och kristendomen har lämnat många spår efter sig
i Västerbotten. Skellefteå har förutom en rad imponerande
kyrkbyggen, ”Bonnbyn”, som ett välbesökt kulturminne.
En vackert bevarad kyrkby, en övernattningsby för de tillresta
kyrkobesökarna inom socknen. I Lövånger ett par mil söderut
finns en liknande välbevarad påminnelse på hur svårmodigt
livet kunde te sig ute i almogen. Församlingen fick ofta resa
många mil under flera dygn för att närvara under gudstjänsten
på söndagarna.
Det var under medeltiden som Västerbotten kristnades. Första
gången området nämns i källorna är 1314, då Umeå och
Bygdeå nämns som kyrkosocknar och beskattas. Samtidigt
skedde en kolonisation av kustlandskapet. Den allmänna
uppfattningen är att nuvarande Västerbotten betraktades som
hälsingarnas allmänning, och att en nybyggarverksamhet av
etniska svenskar vilka var bönder, skedde successivt från
Ångermanland och norrut. En del gårdar i Västerbotten kan
vara från järnåldern, men den stora expansionen började först
på 1300-talet.

Västerbotten var länge mycket glesbefolkat

på ca 1 200 personer. Från 1500-talet värvades bonde
befolkningen som soldater till Västerbottens fänika*, och en
stor andel av västerbottningarna var sedan soldater under
indelningsverkets tid i Västerbottens regemente. De fick se
mycket strid.
Befolkningstillväxten var liten ända till 1700-talet,då nybyggare
lockades till Västerbotten. Dessa nybyggare kom från bygden
och från Finland. I mitten av 1700-talet fanns det ungefär
5000 personer i området. Samerna befann sig oftast inåt
landet och inräknades inte i dessa uppgifter.
Farvägarna till Västerbotten var huvudsakligen vattenburna,
och Skellefteå och Umeå är belägna längs havs- och älv
stränder. Under medeltiden fanns inga körbara vägar i
Västerbotten, bara gång- och ridstigar, däribland Norrstigen
som gick längs kusten. Från 1600-talet började gruvdriften i
norra Västerbotten, och den leddes av soldater och bruks
knektar. Bruksindustrin i Västerbotten började på 1750-talet.
Sågverk anlades under början av 1700-talet, bland annat ett
i Robertsfors, och timmerflottning blev ett vanligt inslag i det
västerbottniska samhället.
Det fanns flera skeppsvarv vid kusten, bland annat ett i Kåge.
Tjära var en viktig handelsvara, och 10 % av all tjära i Sverige
under 1700-talet tillverkades i Västerbotten. När sågverket i
Robertsfors lades ner 1936 var det den sista vattensågen i
Sverige. Bruksindustrin och sågverken var förutsättningar för
den västerbottniska varvsindustrin, som under 1800-talet var
mycket viktig.

Skatteboken för Västerbotten år 1413 hade hela området
runt 120 hushåll, vilket sammantaget motsvarar en befolkning

* En avdelning fotfolk i armén som följen en fana och sällan översteg 500 man.
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Jag hoppas att hans initiativ kan väcka andra unga människor
i våra företag att prova på att göra samma sak. Är det fler som
gör det kommer den föryngring som jag efterlyser att förverkligas och vår förening kommer att fortsatt vara stark. Föreningen
grundades 1954. Hade det handlat om en person så skulle vi
uppfattas som pensionsfärdiga men titta på SGF. De fyllde 110
år i år så vi är bara i början av vår verksamhet bara vi själva väljer
att driva oss framåt.
När jag började skriva den här ledaren påtalade jag att vi just nu
befinner i en högkonjunktur men jag som har varit med länge vill
ju också varna för att om de som styr oss inte sköter sig så kan
vi snart befinna oss i början på en lågkonjunktur eftersom det
ju alltid kan beskrivas som en sinuskurva. När vi är högst upp
kommer det ju förr eller senare att vända nedåt.

SYNPUNKTEN
Lasse Sedenborg, Förbundsordförande
Nu är det tid för min nästa ledare och det har varit en händelse
rik sommar/höst för oss i år. Vi är nu mitt i en högkonjunktur
för oss och som det lät på Sveriges Gjuteri Tekniskas årsmöte i
Örebro 14-16:de september var det idel positiva signaler både
här i Sverige och i våra grannländer. Speciellt i Danmark men
även i Finland och Norge även om de två senare utgår från en
lägre nivå. Jag var ju inbjuden som representant för oss i
SJMF och fick också förmånen att samtidigt som jag tackade
för inbjudan kunde passa på att marknadsföra oss. Jag bad
vår eminente skribent Mattias att skicka över några foton från
vårt årsmöte tidigare i år som ju också råkade vara i Örebro.
De samlade jag i kronologisk ordning på en sticka och visade
upp för alla deltagare på deras kongress så de kunde jämföra
hur vi har det. Jag uppfattade det som om det blev väldigt uppskattat och fick också kommentarer om hur trevligt vi verkade
ha det och att det dessutom syns att det är välorganiserat.
Jag kunde ju bara bekräfta att det stämmer. Vi är ju totalt 7 st.
föreningar som blir inbjudna och vi är en av dem. Jag passade
också på att fråga om min son hade möjlighet att följa med, och
i år fixade han det. Nu har han provat på att besöka både våra
och SGF:s årsmöten. Han tycker verkligen om det. Att få träffa
kollegor i branschen både från andra gjuterier samt de leverantörer som vi har. Genom att göra det bygger han ett nätverk
och det ökar ju också hans möjlighet att växa som yrkesman.
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Det gör ju att man inte kan undvika att komma in på det nyss
avslutade valet. Tala om dödläge. Den rödgröna röran (uttalas
med en skånsk viss överklassaccent) säger sig vara i majoritet
med 144 mandat trots att den tidigare regeringen, Socialdemokrater och Miljöpartister är i tydlig minoritet utan kommunisternas (förlåt vänsterns) stödmandat utan att de får delta i
regeringen. Alliansen fick 143 mandat med 4 partier som säger
sig vilja dela regeringsansvaret. Min matematiska förmåga säger
mig att alliansen är i majoritet så länge sossarna inte släpper in
vänstern (vilket jag är glad för). Samtidigt är ingen sida i riktig
majoritet eftersom Sverigedemokraterna har 62 mandat. Löfven
vill bryta blockpolitiken och att man skall regera över blockgränserna för att ta ansvar för Sveriges framtid men det gäller bara
om han får bestämma. Tala om, som amerikanen sa om Carl
Bildt. ”En liten hund med en stor hunds attityd”. Lite ödmjukhet mot dem man hoppas kunna samarbeta med skulle inte
skada. Jag hoppas någon talar om det för honom. Vi kan också
konstatera att FI med Gudrun i spetsen lade sig platt i den här
valrörelsen och skänkte sina röster till Vänstern och Miljöpartiet
för att i möjligaste mån få vänsterblocket att behålla regeringsmakten. D e hade 3,1 % i valet 2014 men bara 0,5 % 2018.
Utan det hade vi haft en borglig regering just nu. Det betyder att
Gudrun fortfarande på sitt sätt försöker styra Sverige. Tala om
en riktig soppa. En gång i tiden myntades orden ”Polsk riksdag”.
Det uttrycket har sitt ursprung i att Polen en gång i tiden försökte skapa absolut demokrati genom att när man röstade i sin
riksdag krävdes att alla var överens. Om någon röstade nej så
innebar det att förslaget lades ned och inget hände. Det innebar
att landet blev handlingsförlamat och på sikt åts Polen upp av
de 2 stormakterna Ryssland och Tyskland för att återuppstå
först efter 1:a världskriget. Får vi fortsätta lite till så kommer det
väl att heta ”Svensk riksdag” istället. Jag hoppas att så inte blir
fallet utan att våra politiker verkligen tar sitt ansvar. Vår förra
kung hade som valspråk. Plikten framför allt! Ibland upplever jag
att vissa politiker har som valspråk. Makten framför allt!
Nu skall jag sluta kommentera valet. I november har vi under
leverantörsmässan igen och vi som ställde upp förra året kommer
att göra det igen i SJMF: egen monter. Ni är alla mycket
välkomna att besöka oss.
Med det hälsar er ordförande.
Lasse Sedenborg

Just add Foseco
Vi förverkligar kraften som uppstår ur ett nära partnerskap. Genom
ett nära samarbete med er kan vi förstå era behov, skapa mervärde och driva
utvecklingen för att kunna möta morgondagens behov.
Denna ﬁlosoﬁ om samarbete genomsyrar allt vi gör och bygger starka, produktiva
och långvariga relationer. Ett resultat av detta är de lösningar vi kommer
med, som i sin tur ger upphov till nya, fräscha idéer och som vidareutvecklar
marknadens mest omfattande service och produktportfölj.
Så, släpp lös din fulla potential: just add Foseco.

+ Partnerskap
+ Global teknologi – levererad lokalt
+ Kreativa, innovativa lösningar
+ Expertrådgivning
+ Tillförlitlighet
+ Kunskapsledande
+46 532 607730
order.sweden@foseco.com
www.foseco.se
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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

Sen förra numret har mycket av energin uppehållet sig på
att ”njuta” av värmen.
Ni gjutare har kanske till och med fått för mycket av värmen.
De rapporter som når kansliet är bara positiva när det gäller
sysselsättningen, läste idag att Smålands Stålgjuteri kör
på i full fart och samtidigt gjort en omorganisation.
LYCKA TILL!
Nu är höstresan till Danmark färdig planerad och vi blev
20 personer, det kommer ett mycket utförligt reportage i
nästa nummer av Lättsmält. Sex gjuterier ställer upp under
parollen SJMF, hade hoppas på fler utställare.
I övrigt har det inte kommit in några notiser eller a
 rtiklar
som våra medlemmar vill ha med i tidningen. Än en
gång, använd er av SJMF´s hemsida och/eller vår tidning
Lättsmält för att informera marknaden.

AKTUELLT FRÅN KANSLIET
Gert-Ove Ellström, Förbundsdirektör

Med vänlig hälsning
Gert-Ove

Metallkrönika
Ett eskalerande handelskrig mellan USA och Kina har satt
tydliga spår i prisutveckling för de större basmetallerna under
sommarmånaderna. Priserna har under perioden juni-september fallit 10–20 %. De underliggande fundamentala faktorerna
som styr utbud och efterfrågan kan inte förklara prisrörelsen;
tvärtom borde prisbilden varit stabil till uppåtgående. Det är
psykologin som styr. Finansiella aktörer som tidigare positionerat för stigande priser har gjort en U-sväng. Många aktörer
är nu istället korta, d.v.s. med positioner för nedgång.
Våra ekonomer är inte speciellt oroliga för handelskrigets
effekter på den globala konjunkturen. Snarare pekar det mesta
på en fortsatt stark utveckling ett par år till. Visst finns det
orosmoln; det största är fortsatta räntehöjningar i USA samt
en starkare dollar; något som traditionellt verkar negativt på
dollarnoterade råvaror. Det tillhör normala svängningar. Den
stora frågan nu är ifall marknaden har överreagerat. Det tror vi.
Flertalet fundamentala balanser med underskott bör ta ut sin
rätt under sista kvartalet och en bit in på nästa år.
Koppar är bäst rustad för framtida prisuppgångar. Det gäller
främst förväntad konsumtionsökning relaterad till elbils
utvecklingen samt den kontinuerliga utbyggnaden av elnätet
i Kina och övriga Asien, samt ökat behov i samband den
succesiva etableringen av ”den nya sidenvägen”. Även på
kort sikt visar marknaden ett underskott med stabila premier
för fysisk leverans. Särskilt oroas analytikerna av tillgången
efter 2020. Alltför få nya projekt är på gång. Risken är stor för
stora underskott mellan utbud och efterfrågan.
USA:s sanktioner mot RUSAL oroar fortfarande. Dead-line för
att avsluta kontrakt med det ryska aluminiumföretaget är satt

till den 23 oktober. Sanktionerna kommer att fortsätta om inte
ägarbilden förändras i tid. Produktionsstörningar för Alumina
i Australien har skapat en bristsituation för råvaran, vilket i
kombination med förväntade miljörelaterade produktionsminskningar i Kina över vintern, riskerar att skapa ett större
underskott av metall. Lagren minskar i snabb takt. Det mesta
är upplagt för ett stigande aluminiumpris.
Vi är inte överraskade av zinkprisets nedgång, även om
kraften i prisfallet inte var väntad. Priset har fallit 25 % sen
topparna i våras ($3600). Utbudet ökar, vilket avspeglas i ett
stadigt ökande lager. Marknaden ser ut att komma i balans
efter flera år av stora underskott. Ett pris kring dagens
$2400–2500, känns mer rimligt.
Även nickel har drabbats av sommarens metall-baisse.
Den rostfria stålindustrin går starkt. Lagret är fortfarande stort
i förhållande till global konsumtion i jämförelse med övriga
metaller, men det minskar stadigt. Ett problem för prisbilden
kan vara att många företag och investeringsfonder köpt nickel
i förväntan om ökad konsumtion relaterat till utvecklingen av
batterier. I samband med detta drev oron för ryska sanktioner
priset upp till överdrivet höga nivåer; $16000 som högst.
Det ofrånkomliga bakslaget i kombination med den allmänna
nedgången har nu istället förmodligen pressat priset för lågt
i relation till rådande fundamentala situation. Idag handlas
nickel för $12600.
Pär Melander
SEB Commodities
par.melander@seb.se
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Norrlandsgjuteriet
i Robertsfors
I samtal med Peter Göttfert
Text: Peter Ellström/Mattias Hildingh Foto: Mattias Hildingh

Norrlandsgjuteriet AB är ett modernt utrus
tat gjuteri för gjutning av kvalificerat pumphydraulik- och maskingods i gråjärn och segjärn.
De producerar järngjutgods i de flesta standard
kvalitéer men även kundanpassade material
kvalitéer är möjliga. Gjuteriet använder sig av
fullformsgjutning för att tillverka enstaka detaljer.
Vi är ett järngjuteri. Vi gjuter alla typer av järnlegeringar. Från
gråjärn, segjärn och låglegerat segjärn. Våra kunder är tyngre
svensk verkstadsindustri förenklat. Vi gjuter detaljer på styckebitar mellan 5 kilo upp till 8,5 ton i korta och medellånga serier.
Kunderna ligger huvudsakligen i Sverige, men vi har lite på
export till Norge, Irland, Tyskland och Belgien.

Järnbruken lade grunden för den industriella
utvecklingen. Men kunskapen att hantera tack
järn fanns inte. Järnbaronerna kom till Väster
botten från andra länder.
Robertsforsbruk bildades år 1756 av en skotte och en irländare.
De hette John Jennings och Robert Finley, där av namnet
”Robertsfors”. Området här hette Edfastmark innan de kom

10 Lättsmält Nr 3. 2018

hit. De var två stora industrialister under den tiden, och de
ägde flera bruk nere i Roslagen. Men fick problem med
träkolstillgången. De hade huggit ner all skog för järnframställningen. Så de drog sig upp längst kusten och hamnade här
uppe i vad som då var vildmarken. De fastnade för platsen
för här fanns Rickleån som rinner förbi med flera fall. Det var
väldig nära havet och det fanns en naturlig hamn här nere i
Sikeå. De köpte rätten att anlägga en masugn här. Så man
skeppade järnmalm bland annat från Dannemora gruva upp
hit till bruket. Sen skeppades allt ut runt om i världen. Från
början var det ett Järnmanufaktur och de gjorde stänger som
man skeppade till England för vidareförädling. Här gjordes
egentligen bara råmaterialet.
Omkring år 1830 började man gjuta här. Då var det främst
sådant som behövdes i hemmet och i skogs- och jordbruken.
Jennings och Finley trodde att det skulle vara lätt att få tag i
arbetskraft, eftersom det inte fanns några industrier här. Men
det visade sig att de som bodde här inte hade något intresse
av att jobba inom industrin. Det var viktigare för dem att fiska,
jaga och odla, så de fick plocka upp folk från Forsmark bland
annat. Dels att få en grund att stå på, samt att lära upp de
som bodde här.

Robertsfors har fått sitt namn från grosshandlaren
Robert Finlay och Robertsfors bruk som anlades
1758. De såg möjligheter att utnyttja de naturliga
resurserna i området för att etablera en bruksanläggning, såsom forsar, närliggande skogar och närheten
till kusten med Sikeåfjärdens hamn. Planerna för
masugnar, utvinning av malm och hanteringen av
tackjärnet fanns redan klara 1756
Istället var det Robert
Finlay och John Jennings
som tog upp planerna och
i sin nationella expansion
etablerade de även
Robertsfors bruk 1758,
vilket den svenska staten
stöttade med genom
att ge skattefrihet för
området i tolv år. Under
sin storhetstid räknades
John Jennings
handelsfirman Jennings &
Finlay som en av Sveriges
absolut största järnexportörer, vilket de förvaltade
genom att lägga under sig en ansenlig mängd olika
bruksområden.
Robertsfors är belägen i Bygdeå socken, från 1799
kyrkby i Robertsfors församling och ingick efter kommunreformen 1862 i Bygdeå landskommun. I denna
inrättades för orten 28 oktober 1927 Robertsfors
municipalsamhälle som u
 pplöstes med utgången av
1958. Orten ingår sedan 1974 i Robertsfors kommun,
där Robertsfors sedan dess är centralort.

Under järnbrukets sista glansperiod
i mitten av 1800-talet tillverkades
här skeppssmiden, spik och kätting.
Nya ägare riktade om verksamheten
och satsade på skogen och sågverk.
Så såg det ut på de flesta håll i Sverige
vid tiden. Järnbruken fick mindre
betydelse, men gjuterierna blev kvar.
Gjuteriet och orten har gått hand i han är detta
något som orten känner till?
Rent generellt vet folk inte om det. De äldre vet om det och
man försöker föra historian vidare. Det finns en staty som en
privatperson var engagerad i som står nere på Storgatan när
man kommer in i Robertsfors. Den heter ”Välfärdsbyggarna”
och vill påminna om historian.

Det fanns en industriskola som grundades i slutet av 50-talet,
så historiskt finns det en tradition bakom verkstads- och
industriellt arbete här. Skolan fanns väl fram till 2014 ungefär.
Man byggde ut gymnasiet under 90-talet även med teoretiska
linjer. Det fanns en period då det var mycket barn här. Men
så blev det färre och färre. Man började att se möjligheterna
att studera främst i Umeå, men även i Skellefteå. Skolan fick
färre sökande, och politikerna gick ut och berättade om att de
kanske var tvungna att lägga ner skolan. Det gjorde att ännu
färre sökte till skolan. Under finanskrisen så kändes en framtid
inom industrin osäker.
Musikskolan i Robertsfors är däremot väldigt aktiv. Det har
gjort att vissa har kunnat fortsätta och leva på musiken. Frida
Hyvönen, Sahara Hotnights och Jimmy Källqvist är exempel
på detta. Tätorten har knappt 2000 invånare, kommunen har
kanske 7000 ungefär. Men det är en stor kommun till ytan.
Den enda mellan tätorterna Umeå och Skellefteå.
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Idag är det precis som på andra ställen väldigt svårt att få
arbetskraft. Trots att kommunens största industriföretag lade
ner för tre år sedan och friställde 180 personer. Robertsfors
är den ort i Västerbotten som har störst utpendling. Till Umeå,
Vindeln eller inåt landet. Det ligger ett stort sågverk bara en
tre mil här i från. Fördelarna med att finnas här är framför allt
trogen arbetskraft. Antingen stannar man och stannar länge,
eller så försvinner man ganska snart. Det är en fördel. Löne
nivån är något lägre än söderut. Vi har 25 anställda idag och
tre inhyrda för tillfället. De flesta bor inom en radie av cirka
3 mil härifrån. Många här träffas även utanför jobbet. Man
kanske har barn i skolan i samma ålder, så det finns en viss
fördel jämförelsevis med att vara verksam på en större ort.
Sen har vi egentligen bara nackdelar. Mycket av det råmaterial
vi köper in, som bindemedel och allt annat, det köper vi från
samma ställen som våra kolleger gör. Men vi har då tre eller
fyra gånger så lång transportväg. Ser vi på sand till exempel.
De flesta köper från Baskarp eller Brogårdsand. Från Baskarp
och hit är det ungefär hundra mil. Samtidigt ligger våra kunder
söder ut, så vi har transport åt andra hållet igen. Det blir andra
fraktpriser. Men vi har även kunder i Norrland. Vi har kunder
i Örnsköldsvik, Sundsvall, Piteå, Luleå med mera. Det finns
mycket tung industri här uppe.
När min pappa tog över gjuteriet 1982, då ägdes det av
skogskoncernen MoDo, trodde han att marknaden för
gjuteriet skulle vara norrländska företag. Man hade kunder
som SSAB, Boliden, LKAB och så vidare, och det var enkla
produkter. Till LKAB gjorde vi kilar som slogs in i sprickor till
exempel. Det var inte styckepris utan de såldes i 50 kilos
jutesäckar. Man gjorde något som hette ”Starthakar” till SSAB.
En krok som satt på en platta som gick in och hämtade
smältan vid stränggjutningen. Det var inga produkter som det
fanns höga krav på. Den största kunden fram till 1983 var ett
företag som gjorde baklastare. Till dem gjöt man motvikter,
och det är ju gärdsgårdsserien när det kommer till järngjuteri.
Då krigade MoDo med Nilssons Gjuteri, nuvarande Kåge
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Gjutmek, om att tillverka motvikter. Kunden var nöjd för de
kunde spela ut de två gjuterierna mot varandra och båda gjuterierna kröp på priset och förlorade pengar. Det här gjuteriet
var nedläggningshotat under många år på slutet av 70-talet
på grund av lönsamhetsproblem. Men MoDo hade som policy
att hitta andra lösningar än nedläggning. På så sätt kom min
pappa in i bilden. Först som konsult att titta på möjligheterna
att exportera gjutgods ner till Europa. Men han såg snart att
det fanns inget man kunde göra här som man inte kunde göra
billigare och bättre i Tyskland. När han presenterade rapporten
fick han frågan om han var intresserad av att ta över. Det var
han inte beredd på. Min pappa hade redan ett jobb, han kom
till Sverige från Österrike 1957 och jobbade på ett företag i
Hallstahammar som heter Kanthal. De sysslade med precisionsgjutgods. Konsultuppdraget var bara ett extrajobb.
Jag flyttade med upp 1982. När jag gick ut gymnasiet så sa
pappa att vi har ett jättebra jobb på labbet och det borde du
söka. Jag sa: ”Nej, fy fan! Aldrig ett skitigt gjuteri!” Det var stålgjuteri, och i precisionsgjutning gjuter man i keramiska formar.
Man kunde gå rund med vit rock hela dagen, och på sin höjd
bli lite dammig!
När jag flyttade upp hit hade jag en flickvän i Stockholm.
Hon vägrade flytta till Robertsfors, så jag köpte en lägenhet
i Umeå och pendlade under många år till Robertsfors. Men
sedan så träffade jag min fru, och hon pluggade i Umeå, men
var från Robertsfors. Så när vi fick barn var det inga problem
för henne att flytta tillbaka. Här fanns både far- och morföräldrar på plats. Så jag har bott på orten sådan hösten 1994.
Vi är i dag bra på krångliga detaljer. Gärna mycket krav på att
godset ska vara tätt, hög skärbarhet och hög måttnoggrannhet. Vi är bra på korta serier med prototyp och stycktillverkning. Tidigare kom järnet från gruvorna, men idag kommer
95 procent av järnet från lokala skrothandlare och verkstäder.
Norrlandsgjuteriet jobbar för miljön och baserar sin produktion 
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på återanvändning. Allt skrot analyseras med spektrometer.
Värdena räknar ut recept baserad på vilken smälta som är
aktuell. Recepten är optimerade utifrån energiförbrukning
och kostnadseffektivitet. Norrlandsgjuteriet använder enbart
ursprungsmärkt el från vind och vattenkraft. Vi köper modeller
utifrån av fristående modelltillverkare. Det är också ett problem
när man ligger här uppe. Det finns inga modelltillverkare i Umeå
eller Robertsfors. Vi köper våra modeller ifrån Kristinehamn och
Jönköping till exempel. Det gör att man måste ha tät kontakt
både via nätet och via telefon med modelltillverkarna. De vi
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använder idag har vi haft i många år. De känner oss bra, och
vet hur vi vill ha det.

Resorna och de långa avstånden.
Till kunder norrut och söderut ner till Sundsvall, åker vi över
dagen med bil. Ska man besöka kunder längre bort, från
Mälardalen och söderut där de flesta av våra kunder finns, blir
det oftast flyg och hyrbil. Då får man försöka planera så att
man kan göra flera kundbesök per dag under den tiden man
är där.

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

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

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

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,
Hör gärna av er så berättar vi mer:
SAMANCOR, RCS, GTP SCHÄFER, VEMEK, SPEFORM, ACMOS, JODOVIT, SAINTMichael Forsblom, marknadsdirektör, tel +358 40 139 7312, michael.forsblom@mecatra
GOBAIN, KELSEN REFRACTORIES, LARPEN.
Mikael Johansson, platschef, tel +46 706-328 339, mikael.johansson@mecatrade.se
Våra leverantörer är starkt utvecklingsinriktade och vi kan därmed erbjuda smidiga kundanpassade
Anders Johansson, säljare, tel +46 706-328 004, anders.johansson@mecatrade.se
lösningar från modellverkstad till formning, kärnmakeri, smältverk och bearbetning.
Flexibilitet och hög servicegrad är två av våra viktigaste grundbegrepp!
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
Momarken 7
556 50 Jönköping
www.mecatrade.se

tel: 036-184 995
fax: 036-184 975
e-post: info@mecatrade.se
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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

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

Ni medlemmar som önskar deltaga tillsammans
med SJMF, hör av er omgående till Lars Nilsson,
Soundseal.
Telefon 035-58 00 56, e-post info@soundseal.se

Ju fler dess större och mer uppmärksamhet får vi!

Vi fortsätter norrut till
Kåge Gjutmek
för en intervju med Johan Melin
Text: Peter Ellström/Mattias Hildingh Foto: Mattias Hildingh

Kåge ligger vackert utmed Norra Kvarkens skär
gård. Orten har anor från 1500-talet. Här fanns på
1700-talet ett betydande skeppsvarv. Idag finns
en småbåtshamn där båtklubben har sin anlägg
ning. Klubbstugan har tidigare varit färjeterminal
för färjor till Finland. På området ligger även det
nedlagda surströmmingsalteriet för Prima Kåge-
Surströmming som var i gång fram till 1960-talet.
Kåge har idag en stor såg och har ett av Sveriges
få bevarade repslagerier från 1870-talet. Kåge är
en välmående växande kommun med sommar
boende, livsmedelsbutiker och grundskola från
1:a till 9:e klass. Närheten till Skellefteå har sina
fördelar. Den dryga milen känns som promenad
avstånd i sina sammanhang.

Även Kåge Gjutmek har anor
Det började 1937, då drogs planerna igång på att bygga
ett gjuteri nere vid älven. Företaget var ett av de första som
etablerades i byn och samhället har vuxit upp kring det.
Företaget levererar såväl ämnen som färdigbearbetat
gjutgods. S
 pecialiteten är prototyper och små serier, även
återkommande, i gråjärn, segjärn och kompaktgrafitjärn.
De handformar allt.
I slutet på 30-talet var första delen av gjuteriet färdigt. Gjuteriet
är utbyggt i omgångar. Bland annat har byggnaden vi sitter i
tillkommit senare. Man har även gjort om gjuteridelen en andra gång. Det var när kupolugnen hade gjort sitt, och de nya
elugnarna kom in. Då byggdes det ut ett schakt till.
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Det började med att man tillverkade mycket enkla saker här.
Motvikter och liknande. Nu är det väl få sådana saker som vi
gör. Men gör vi dem idag, så är det till maskiner och då är de
designade. De är ansiktet utåt på maskinerna. Vi har gjort väldigt mycket till Brokk, som gör demoleringsmaskiner, senaste
tiden. De har de tagit fram ett nytt koncept på hur designen
ska vara på sina maskiner. Vi gjuter bakstammen, sidohörn
och sidosarg, som möts upp i samma designade linjer.
De flesta gjuterier ville ligga vid en älv och här ligger Kåge
älven. Det hette ”Nilssons Gjuteri” från allra första början. Det
visade sig sen att det var investerat på tok för mycket med
nya maskiner under en kort period, samtidigt hade inga investeringar gjorts i gjuteriet. Så saker gick inte hand i hand. De
fick se sig om efter en köpare. Kalle och Johan Ridderstråle,
som ägde Hultdins uppe i Malå, var intresserade av att köpa
ut gjuteriet. Hultdins tillverkar redskap och inbyggnadskomponenter till skogs- och entreprenadmaskiner. I samma veva
som de köpte det, flyttade vi hela den mekaniska verkstaden
till Malå. Det är cirka 16 mil inåt landet, i trakterna där Västerbotten möter Lappland. Vi gjorde om hela maskinbearbetningsverkstaden och förvarar alla modeller där idag.
Efter gymnasiet började jag här. Med ett kortare avbrott då jag
gjorde militärtjänstgöringen. Sen var det de tuffa åren i början
på 90-talet, som det var väldigt svårt för hela industrin. Då var
jag ledig ett tag. Men sen dröjde det inte länge innan den gamla ägaren Leif Nilsson hörde av sig och ville att jag skulle börja
igen. Sedan dess har jag varit här och succesivt klättrat uppåt.
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De största kunderna vi har är inom gruvsektorn. Framför allt
SSAB i Luleå, Boliden Rönnskär och så har vi Brokk här i
stan. Vi har Autotech som är ett mer globalt företag. Men de
håller ändå till här i Skellefteå. Vi ser fördelar med att ligga här,
de flesta gjuterier ligger ju söder om Stockholm. Det finns hur
mycket potential som helst. Med tanke på att vi har många
stora aktörer runt om oss. Vi har varit väldigt förskonade när
det gäller personal. Vi har ett kärngäng de senaste femton
åren som är kvar. Problematiken nu är när det har kommit
pensionsavgångar. Oftast blir det att vi organiserar om lite.
För det är inte alltid så att den som slutar och den som ersätter har samma egenskaper och kunskaper. Då får vi fördela
om arbetsuppgifterna. I våras så gick det en man som jobbat
här i 49 år och var helt självgående. För ungefär två år sedan
slutade en som varit här lika länge. Det är inte tvärenkelt att
ersätta sådan erfarenhet. Vi är tretton stycken som jobbar här
nu. Det antalet har vi legat på sedan 2012.
Skellefteå med omnejd har väldigt många företag. Kåge är en
industristad, men man kommer nära havet här. Kåge har de
senaste åren fått en tillväxt, och det har byggts en hel del nya
villor och så. De senaste som vi anställt de bor faktiskt här.
Det är smidigt att bara kunna promenera hit. Vi har genom
året haft unga killar här som varit väldigt duktiga. Men de är
här kanske två år, sedan känner de att de vill prova någonting
annat. Det är inte alldeles lätt att få behålla sin personal.
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Sista tiden har det varit fokus på energieffektivisering, jag har
jobbat väldigt mycket med det. Före det var jag produktionstekniker och skötte det tekniska runt gjutning, matare och
annat.
Det finns samarbete med Norrlandsgjuteriet. Det är självklart
och ett måste här. Är det så att vi har missat en beställning,
eller det inte har kommit något och man har legat på fallrepet,
så har vi lånat material av varandra. Det som har blivit sämre
är leveranssäkerheten och beställningar tar mycket längre tid.
Förr kunde man räkna med att man hade leveranserna inom
en vecka. Så har det inte varit sista året. Är man då lite sen
ute, då får man slå Peter i Robertsfors, en signal. På så sätt
har vi hjälpt varandra. Det är stora avstånd mellan oss och
leverantörerna. Nu hörde vi i våras att det gick omkull ett fraktföretag som körde den här linjen åt Schenker. Det blev kaos
och det kunde ta över två veckor innan leveranserna dök upp.
Nu måste vi ha större säkerhetslager. Vi inventerar engång i
månaden och måste verkligen vara vaksamma på vad vi har.
Men framförallt har vi sista tiden jobbat mycket med att
minska de fasta utgifterna. På så sätt har vi överlevt. Plus att
det kom en nedgång inom gruvsektorn 2014 vilket gjorde att
vi gick ner till 4 dagars vecka, och körde så fram till början av
förra året. Vi kom överens med killarna att vi skulle göra så.
Det var antingen det eller att två fick gå hem. Men killarna
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tyckte att någon gång ska det komma en uppgång igen.
 ruvan har inte kommit tillbaka 100 procentigt, men det är
G
betydligt mer nu än vad det varit sista två åren. Den största kunden vi har haft genomgående genom åren, är Metso. Det gäller
att se till att vi har flera ben att stå på. Annars blir det sårbart.
För fyra år sedan så borrade vi bergvärme till den här fastig
heten som vi sitter i idag. För att bli av med eldningsoljan.
Dels är det miljömässigt och det visade sig att man inte får
igen lika mycket när man köper eldningsolja. Sen är det
mycket rackel med pannorna också. Bergvärme är exceptionellt bra. Vill man, så kan man köra kyla också. Så nu håller
vi på med detta till gjuteriet också. Nu ska vi bli av med den
sista förbrukningen av olja. På vintrarna kör vi fulla fläktar och
suger ut all värme, för att sedan pumpa in ny värme för att
en kort stund senare dra ut den igen. Så det känns väldigt
onödigt att spendera 350 000 kr på olja om året. Vi kommer
att få en jämnare temperatur på gjuteriet kontinuerligt över
året. Arbetsmiljön kommer att bli drägligare. Så fort vi hamnar
under 15 grader minus är det kallt här inne. Det finns även
fördelar när man tittar på härdningsprocessen på formarna.
Det var någon här som ville sälja ett nytt bindemedel till oss,
och det var viktigt att det skulle vara inom vissa temperaturområden. Det klarar vi inte här. Vi har mycket lägre temperatur
här på vintern. Men med den nya investeringen kan vi också
bli modernare i produktionen.

Våra produkter förbättrar era
Ympmedel Segjärnsbehandling Legeringstråd
FerroPem
Groupe Ferro Atlántica

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

Storlek på skulpturen: Höjd ca 2m, bredd i botten ca 1,2m, vikt ca 200 kg

Växa upp!
Westermalms Metallgjuteri AB

Växa upp, Skulptur i aluminium. Placering utanför
entrén till Rosendalsskolan i Göteborg. Invigning
augusti 2018

lar de första åren i skolan om att växa upp, förbereda sig för
vuxenvärlden och alla de möten, händelser och intryck som
formar en människa.

En saga, en berättelse? Skulpturen ”Växa upp” Har en mångbottnad betydelse. Dels kan man läsa in titelns budskap,
att växa upp och hitta vägar i livet medan livet flyter på. Den
handlar också om förankring att ”rota sig” på en plats, som
kan vara aktuellt för många nyanlända barn i Sverige idag.
Rotsystemet kan även ses som en bild av förkovring, vilket
ju skolan handlar om. Det här är mina tankar om skulpturen
under arbetet med den.

Övre delen av skulpturen påminner om en traditionell skulptur,
ca 50–60 tal, men speglar även nutiden. Barn omges idag av
fantasifulla världar som befolkas av olika varelser via datorspel
och serier på streaming tjänster. Detta mer än vad tidigare generationer fått uppleva. I dag är Fantasy en del av barnens värld.

Jag växte upp i en liknade förort och gick mina nio första år i
en likande skola. Min skola var omgiven av tallar, gräsplaner
och några klipphällar, liksom Rosendalsskolan. För mig hand-

Barnet som avbildas är ett yngre barn ca 7–8 år, men inte
självklart en pojke eller en flicka. Skulpturen blir en individ,
liknande en snögubbe, som kan bli en tillfällig kompis.
Jag uppskattar är interaktion med skulpturen, vilket jag tror
alltid uppstår i en miljö med barn. Jag hoppas skulpturen
också kan bli en mössbärare av borttappade mössor.

Om Helena Mutanen
Född 1965 i Stockholm. Helena Mutanen är en svensk konstnär som
utbildade sig på Kungliga Konsthögskolan 1993 – 1998. Samt Birka
gårdens konstlinje i Stockholm. Sedan det sista året på konsthögskolan har hon arbetat med mindre objekt och rumsliga installationer,
men även stillbildsfilmer och fotografi förekommer. De senaste åren
har hon producerat offentliga verk till olika kommuner i Sverige.
Utgångspunkten är ofta personliga berättelser där hon hämtar idéer
som gestaltas tredimensionellt.
Tematiken är mörk och ofta något skrämmande med undertoner av
svarthumor. ”Sinnrika kombinationer av betydelser och material”. 
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Helena Mutanen har mottagit flertalet stipendier så som Maria
Bonnier Dahlins stipendium, Uddenberg-Nordingska Stiftelsen,
Projektbidrag från konstnärsnämnden, Stipendier från Konstakademin och Bror Marklunds stipendium.
Helena Mutanen är representerad i kommuner som Norrtälje,
Karlskrona, Gävle, Norrköping och Solna. Hon har ställt ut på flertalet
gallerier och konsthallar i Sverige och utomlands i Finland, Danmark
och Polen. 2016 på den internationellt kända skulpturparken Pilane
på Tjörn. Gallerier i Stockholm Galleri Engström och SPG gallery.
2010 producerades en dokumentär i Sveriges Television ”Rötter”.
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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

