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Tidningen som skall vara lättsmält för oss 
alla! Nu  sitter jag här igen och har för
månen att få tycka fritt om allt och alla, 
vilket man ju gör i en ledare. År 2016 lider 
mot sitt slut och det är dags att summera 
året som har gått. 

För oss i sverige har vi som jag ser det 
genomlidit ett ganska tufft år. Vi har haft 
en för landet kraftig in vandring, som har 
skapat behov av en tydlig strukturering i 
mottagningsrutiner och kontroller för att 
prioritera att hjälpen sätts in där den bäst 
behövs och att de resurser som vi har ut
nyttjas på bästa sätt. Jag tycker att Sverige, 
efter en naiv och trög start, nu börjar få 
en viss ordning i oredan. Jag tycker det är 
viktigt att använda de resurser som landet 
kan uppbringa för att hjälpa folk som flyr 
från krig som är en humanitär insats men 
att det skall delas upp solidariskt mellan 
länder na i EU.

Allt det som har hänt har ju skapat stora 
utmaningar för landet Sverige i infra stuktur 
som ju skapar stora behov av arbetskraft i 
olika branscher som byggsidan, utbildning, 
vård o.s.v. Det blir ju på så vis en konstlad 
hög konjunktur som kan ge en  rekyl i fram
tiden, vilket vår regering bör vara  ob servant 
på. 

Den högkonjunkturen har ju tyvärr inte 
nått vår bransch enligt min uppfattning. 
Vi har tappat cirka 20% av vår omsättning,  
vilket gjort att vi också har minskat i  antal 
anställda. Orsaken är i första hand hot 
från lågprisländer i forna Östeuropa. De är 
hungriga och duktiga och håller generellt 
sett en prisbild som är cirka 30% under 
 svenska  priser. Dessutom kan de investera 
med kapital som de får från EU som  Sverige 
är med och finans ierar. Som ni minns som 

 läste min förra ledare, så informerade 
 respektive representant från sina länders 
gjuteri föreningar i Skandi navien samma 
saker på Sveriges Gjuteri tekniskas årsmöte 
i Tylösand. 

Kravet på oss är ju att kunna konkurera 
mot Östeuropa. Det kan vi bara göra med 
smart tänkande vad det  gäller servicegrad i 
kvalitet, leveranstid och pris. Jag väljer att 
presentera det i den turordningen som jag 
tycker skall vara den rätta. Det är viktigt 
för Sverige som industrination att även 
kunderna ser det på samma sätt, om vi 
skall få be hålla vår kunskap i Sverige och 
inte tvingas gå utomlands i framtiden. 

Nu vill jag ju se framåt mot 2017 och 
eftersom ett glas alltid är halvfullt för mig 
och inte halvtomt, så ser jag ju fram mot 
det nya året där mitt mål är att ta tillba
ka vad vi har tappat och det skall vi göra 
genom att leva efter den devisen som jag 
nyss beskrivit. Jag ser också fram mot att få 
träffa er alla igen i april nästa år, och då vill 
jag se så många nya ansikten som  möjligt 
och  gärna från den yngre generationen. 
Jag hoppas också att ni kontaktar mig med 
tankar om hur ni vill att vår förening skall 
utvecklas i framtiden för att ni skall känna 
er hemma här. Jag vill ha kontakt med unga 
kreativa människor som hjälper till att föra 
föreningen framåt, så att vi om 10 år säger 
det var 2017 som det hände. SJMF föryng
rades med många nya unga medlemmar 
som förde föreningen in i framtiden. 

Nu skall jag sluta de här raderna med att 
önska er alla en riktig 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

  Lasse Sedenborg

Hej alla läsare  
av vår eminenta 

 tidning Lättsmält!
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Baskarpsand
Text &  Foto: Mattias Hildingh

Det är genom inlandsisens framfart för över 10 000 år sedan, som den 
eftertraktade råvaran vid Vätterns strand skapats. Den prehistoriska 
stenkrossen förvandlade då berg och sten till sand. Idag bryter Sibelco 
den avlagrade sanden i det vackert belägna Baskarp strax norr om 
Habo, ett par mil ifrån Jönköping. För den som är ovan vid miljöerna är 
det lätt att bli imponerad av det vidsträckta landskap vi möter. Enorma 
grävskopor kör runt bland de stora urgröpta kratrarna som påminner 
om ett månlandskap med berg öknar. Fantasin får sig en injektion och 
det är svårt att inte bli barnsligt förtjust i arbetsplatsen. 

Bildades 1904
Baskarpsand har inte varit med sedan inlandsisens tid, men 
bra länge. Företaget bildades 1904.  Det var då en väldigt stor 
arbetsplats för många i området. Från början så hämtades 
sanden från Vätterns botten, men med tiden har området har 
vuxit sig stort längst strandkanten. Sibelco köpte Baskarp 
2003, de har utvecklat många nya produkter och drivit 
företaget med framgång. Det gigantiska brottet ska med tiden 
återställas och planerna för området är många. Det har talats 
om golfbanor, fritidsbyar eller en eventuell badlagun.

Sandens speciella särart
Det heter ”efterbehandling” och utförs kontinuerligt i nära 
samarbete med tillståndsgivande myndighet, det vill säga 

länsstyrelsen. Trenden för 15 år sedan och tidigare var  
endast återplantering. Men på senare år önskar myndigheten 
att sluttningarna lämnas öppna för att skapa så intressanta 
biotoper så möjligt. En sandtäkt söderslänt blir om som-
maren väldigt varm och gynnar då, i Sverige, ovanliga arter. 
Sandens mineralogiska sammansättning har en unik bland-
ning av cirka 90 % kvarts och resterande till största delen 
fältspat som skapar bra förutsättningar vid gjutning med 
komplicerad sandformskonstruktioner. Skälet till detta är att 
kvarts har hög smältpunkt, medan fältspat har låg expansion. 
Efter som det är viktigt att sanden i sandkärnorna expan-
derar så lite som möjligt men ändå inte smälter i kontakten 
med det heta, smälta järnet, ger denna mineralogiska  
kombination stora fördelar jämfört med ren kvartssand.

5



Lättsmält

Detta gör att risken för sprickbildning minimeras vid gjutning 
och att det därför blir mindre rensningsarbete och spill. 
Sandkornens naturliga rundhet gör att gjutformen håller ihop 
med mindre mängd bindmedel. Sandens renhet, låga fukt-
halt och leveranstemperatur på 30-40 grader medför lägre 
omarbetningskostnader.

Snön föll
Just idag, inför vårt besök, kom första vinterdagen. Det 
har fallit snö under natten och kylan biter. Men trots detta 
är aktiviteterna i full gång. Vi träffar Joakim Göthberg som 
guidar runt oss under besöket. Namnet Göthberg har funnits 
i Baskarpsands historia i många år. Vi börjar med att ta oss 
ut där brytningen sker. Säkerheten och föreskrifterna följs 
ordentligt. Vi klär oss i väst och hjälm innan bilen med saft-
blandaren på taket tar oss ut dit sanden bryts.

Sanden grovsorteras först och transporteras sen på kilometer-
långa transportband. Idag processar man med en årstakt på 
450 000 ton sand och väger ut ca 320 000 ton sand.  
Differensen beror bland annat på lagerförändring samt  
naturligt spill i processen som slam bland annat. Sanden 
sorteras upp i åtta olika fraktioner som skall möta efterfrågan 
på marknaden. Det blir mer och mer kundanpassade  
kvaliteter. Det mesta av sanden levereras ut som bulk, men 
även i 25 kgs säckar samt i storsäck om ett ton. Sanden 
tvättas innan den sorteras den upp i olika fraktioner. 
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I vardagen
Sanden finns runt oss i vardagen hela tiden. Det är inte bara 
i gjuterierna som sanden finns. De stora områdena annars 
är i byggindustrin, blästring och i värmeverk. Men även 
inom sport och fritid. En ny produkt är Basill som läggs som 
grund under konstgräset på fotbollsplaner, en växande mar-
knad inte bara i Sverige. Ridbanesand mixas med fiber och 
är en också växande produkt. Vi ser annars sanden exem-
pelvis i barnens sandlådor på lekplatserna och många har 

säkert förbannat den fina Baskarpsanden i en och en annan 
bunker under en mindre lyckad golfrunda. Vattenrening är ett 
annat stort område. Sanden används tack vare sin renhet, 
kornform och skarpa fraktionsgränser som filtersand både 
i Sverige och utomlands. Användningsområden är många, 
exempelvis som filtersand till vattenverk, till vattenrenings-
anläggningar vid djupborrande brunnar, eller som sandfilter 
till spa anläggningar och swimmingpooler. 

www.scoreit .se •  info@scoreit .se
webb: 040-661 19 19 rek lam: 040-661 19 18 

Södra Förstadsgatan 7,  Malmö

GLOBAL MARKNAD KRÄVER 
BÄSTA KOMMUNIKATION!

Med mer än 15 års erfarenhet av digital och tryckt   
media och en bred mix av kompetens gör oss 
till ditt självklara val. Vi erbjuder tjänster och  
produkter inom webbutveckling, appar, e-handel,  
grafisk design, företagspresentationer, visitkort,  
produktblad, tekniska manualer mm.

Vårt motto har alltid varit att sträva efter en långsiktig 
kundrelation. För att uppnå detta är det viktigt för oss 
att hålla en personlig kontakt och hög servicenivå. 
Du som kund är alltid delaktig under hela projekt-
fasen. När vi levererar webblösningar eller system 
erbjuder vi utbildning samt löpande trygg support.

Vi hörs o
ch ses!

Bysten föreställer Figge Fredriksson



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
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Elementvägen 2,  437 36 Lindome
Tel: 031-99 14 77 • 070-620 00 67 • Fax: 031-99 14 78

E-mail: harry@hd-gjut.se     www.hd-gjut.se

Legeringar i följande 
material lagerförs
Mässing, Brons, Rödgods

Aluminium, Zink
Olegerad metall

Tenn, Bly, Koppar, Zink
Legeringsmaterial
Arsenik-Cu, Bor-Cu
Ferro-Cu, Fosfor-Cu

Även andra grund
ämnen och legeringar 

saluförs.
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KRAVEN FORMADE VÄRLDS-
LEDANDE GJUTERIANLÄGGNING

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

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

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

Läs mer på: www.beijerind.se

12

Inom bolagen Beijer Industri, Karlebo, PMU och Tebeco har 
vi skapat en gemensam organisation och vi kan nu erbjuda 
ett komplett produktutbud och spetskompetens inom bland 
annat blästring, trumling, vatten skärning, slip och polering, 
sandgjutning, pressgjutning, värmebehandling och eld fasta 
installationer och prefab. Genom PMU har vi möjlighet att 
erbjuda såväl installation och service som olika typer av kund
anpassade lösningar. Genom starka och goda  relationer, som 
vi byggt upp under många års nära samarbete med världs
ledande leverantörer, har vi ett av marknadens bredaste 
 produkt och serviceutbud. Vi har  kontor och produktion på 

Beijer Industri AB – ny organisation

Lättsmält

”GENOM STARKA OCH GODA  RELATIONER,  
SOM VI BYGGT UPP UNDER MÅNGA ÅRS NÄRA  

SAMARBETE MED VÄRLDS LEDANDE LEVERANTÖRER,  
HAR VI ETT AV MARKNADENS BREDASTE  

 PRODUKT- OCH SERVICEUTBUD.” 

 flera platser i landet och förfogar över en rikstäckande säljkår. 
Vi säljer även kompletta 3D printers och genom samarbete 
med Swerea SWECAST erbjuder vi 3Dprintade kärnor och 
formar till gjuterier, en framtidsbransch som vi tror mycket på.

För att våra kunder ska känna sig trygga med oss har vi 
för avsikt att även fortsättningsvis marknadsföra våra pro
dukter under de etablerade varumärkena Beijers, Karlebo, 
PMU och Tebeco även om vi från och med februari 2017 
kommer att vara en juridisk enhet med organisationsnummer 
 (5560311549). Dessutom förblir kundernas kontakt vägar in 
till oss i stort sett oförändrade.
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”GENOM STARKA OCH GODA  RELATIONER,  
SOM VI BYGGT UPP UNDER MÅNGA ÅRS NÄRA  

SAMARBETE MED VÄRLDS LEDANDE LEVERANTÖRER,  
HAR VI ETT AV MARKNADENS BREDASTE  

 PRODUKT- OCH SERVICEUTBUD.” 

VATTENSKÄRNING MED 
HÖGSTA PRECISION
Vattenskärning gör det möjligt att producera svåra detaljer i de 
flesta platta material såsom metall, sten, glas och gummi. Till 
skillnad från gas, plasma och laser tillför inte vattenskärning 
någon värme, vilket gör att materialets egenskaper och yt- 
behandling inte påverkas.

PMU har många års erfarenhet av vattenskärning och utrust-
ning av världsklass. Maskinparken är flexibel och hanterar 
små såväl som stora serier samt har en skärkapacitet från 
0,5 mm till 210 mm. Små toleranser ger hög nyttjandegrad 
av materialet vilket är bra för både ekonomi och miljö.

Oavsett om Du vill utgå från en CAD-ritning, bild eller 
skiss tar vi hand om uppdraget, våra medarbetare och 
system löser de mest komplicerade utmaningar.

Kontakta gärna oss på PMU för mer information om 
vattenskärning.

Läs mer på: www.pmuab.se

YHTIÖ

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



Mölltorp möblerar  
det offentliga rummet 

Text &  Foto: Mattias Hildingh

Lättsmält

Vi har tagit oss upp längst med Vätterns 
vackra västkust för att göra ett besök på 
Mölltorps Gjuteri & Mek Verkstad AB. Land-
tungan mellan Sveriges två största sjöar i 
Västergötland, har genom tiderna producerat 
mycket:  I Lidköping finns världskända Rör-

strands porslinstillverkning, Tibro har stor 
möbelindustri och Karlsborgs är kanske 
mest känt för sin försvarsverksamhet. Här 
strömmar även Göta Kanal som fortfarande 
räknas som ett av de största svenska bygg-
nadsprojekten.

14



I sexhundra år har det funnits industrier i Forsviks Bruk. Precis 
norr om Karlsborg. Det började med att fallen utnyttjades för 
att driva kvarn, såg och stångjärnshammare. Efter 1800-talets 
mitt uppfördes flertalet industrier i området. Här låg länge 
även ett stort metallgjuteri. Mölltorps gjuteri har kanske gjort 
sig mest kända för sitt utsmyckningsgods. Detaljer som vi ser 
i stadsbilden varje dag. I gjuteriet sker företagets huvudverk-
samhet. Produktionen består till största delen av legogjutning 
till svensk verkstadsindustri, detaljvikterna kan vara från något 
hekto upp till 2 ton. Företaget har också en del egna produkter  
såsom tillverkning av flänsade rördelar i segjärn samt en 
svetsverkstad där de efter ritning tillhandahåller olika svetsade 
konstruktioner, framför allt i rostfritt.

Gjuteriet startades 1952 av Erik Friberg och Sven Johansson.  
Antalet anställda var då fem man. Idag ägs företaget av Göran 
Ludvigsson och Ingvar Karlsson, med Marie Nordh som VD. Marie 
Nordh möter oss. Hon har jobbat på företaget i trettiotalet år. Det är 
ännu tidigt på morgonen och vi sätter oss ner för en pratstund. 

– Från början så var jag anställd på kontoret, skrev fakturor, 
gjorde lönerna och sådant. Sedan har det ökat på år efter år.
När Jörgen Friberg ville lägga av så funderade han på hur det 
skulle se ut efter honom. Då  tog jag över produktionsplaneringen 
och senare även kundkontakten. För drygt sju år sedan så 
ville Göran och Ingvar att jag skulle bli VD. De själva har alltid 
jobbat på golvet i produktion och de hade inga intressen för 
den funktionen. Var och en ska göra det de är bäst på och det 
hade varit synd att mista dem i produktion.

Företagets fyra ben
Vi har fyra ben att stå på. Vi har en rostfri avdelning som jobbar 
mot mest kommuner. Där tillverkar vi pumpstationer, avlopps- 
reningsverk med mera . Vi gör inredningen här och sedan 
monterar vi på plats. Vi har gjutsidan, där ena benet är mot 
verkstadsindustrin. Norska industrin, vi gör rör och rördelar, det 
är till de två stora företagen AVK och Ulefors.

Sen har vi utsmyckningsdetaljerna; Vad det gäller utsmycknings-
godset så har vi både egna detaljer. Sedan har kunderna – de 
olika kommunerna till exempel - sina egna modeller hos oss. 
Exempelvis Malmö, som har sina Malmösoffor och pollare här. 
Vi gör lyktstolpar. Det gör vi genom återförsäljare. Vi har både 
kulturbelysning och genarer till den stad som köper av oss. 
Genar är företag som har sina egna modeller och de i sin tur 
har kommuner som har modeller hos dem, så det är ett steg i 
mitten egentligen.

Lyktstolpen ”Anna”, samarbetet med 
en designer
Vi har nyligen jobbat ihop med en designer i ett projekt som 
Inredia i Tibro startade. De satte ihop fyra företag med fyra 
designers och vi fick Anna Elzer Oscarsson* som tidigare mest 
har jobbat i keramik. Tillsammans med Göran tog hon fram 
den nya lyktstolpen som vi precis gjort den första omgången 
av. Jag hoppas att vi får se den i det offentliga rummet. I parker 
och på torg. 

Det är första gången vi arbetade tillsammans med en designer.  
Det var också första gången Anna Elzer Oscarson formger 
produkter i gjutjärn.  Stor vikt lades vid att hitta kärnan, själen, i 
Mölltorps Gjuteri och utifrån den utveckla nya produkter. 
Snart utkristalliserades ett önskemål från Göran att ta fram en 
ny modernare lyktstolpe. För att få en igenkänningsfaktor så 
utgick Anna från en av företagets redan etablerade lyktstolpar 
men gav den en mer fyrkantig form. Hon har också gjort tre 
tillhörande trädgårdskrukor. Vi har naturligtvis privatkunder 
också. Oftast är det arkitekter som är intresserade, de som gör 
jobb åt större bolag som exempelvis Statens Fastighetsverk, 
Skanska och Peab.

”JAG HOPPAS ATT VI FÅR SE  
DEN I DET OFFENTLIGA RUMMET.  

I PARKER OCH PÅ TORG.

”

*Anna Elzer Oscarson (f 1970) slog igenom stort 2010 då hon under 
eget namn och varumärke AEO lanserade den keramiska serien 
“Dusty Diamonds” tillverkad i samarbete med Porslinsfabriken 
i Lidköping. En serie fat, urnor och kärl där hon, med skickliga 
hantverkares hjälp, förenat ny teknik och gammal tradition till ett 
modernt uttryck. Serien säljs i exklusiva designbutiker världen över. 
Anna Elzer Oscarson är utbildad vid HDK, Högskolan för Design och 
Konsthantverk i Göteborg, och arbetar som lärare och konsult vid 
sidan om sin egen verksamhet. G
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Svensktillverkat precis som Kungen 
önskar
Vi gjuter allt här i Mölltorp. Kunderna frågar mer och mer 
efter svensktillverkat. Vi märker det, särskilt med lyktstolparna. 
Statens Fastighetsverk var här och tittade, de skulle ha 
stolpar till Drottningholm. Kungen och Drottningen valde vår 
stolpe, så då fick vi leverera 120 stycken, och det kändes ju 
lite speciellt. Strax efter det hörde Norska Konungahuset av 
sig. Jag vet inte varför de har ett staket på taket på slottet i 
Oslo men de ville ha ett likadant som funnits där tidigare. Så 
då fick vi göra det också. Vi sökte om att bli Kungliga Hov- 
leverantörer men det är inte så lätt att bli det idag. Då ska man 
leverera upprepade gånger under ett antal år. Drottningholm 
valde vår egen lyktstolpe. Vi har alltid gjort den här stolpen 
och den har ett ornament som man kan byta ut och det blev 
med konungasigillet i stället. Angående våran egen lykt-
stolpe så vet vi faktiskt inte vem som har designat den från 
början.  De säger att modellerna kommer från England och 
om man tittar på lyktstolparna där så ser det  ut att stämma.

Startskottet efter att bonden satt sin 
sista potatis 
Nu sluter de två ägarna Ingvar Karlsson och Göran Ludvigsson 
upp med oss. De är bekvämast på golvet. Ingvar jobbar 
mest ”ute” i rostfritt medan Göran finns ”inne” i gjuteriet. 
Vi undrar hur de startade och hur det kommer sig att de 
hamnade här. Ingvar berättar. Det blev Mölltorp av en slump, 
de bodde här och så fick det bli. Det har funnits ett gjuteri i 
byn tidigare, men det brann ner långt innan vi var påtänkta. 
Det var Jörgens pappa, Erik Friberg och Sven Johansson 
som jobbade på Forsviks Gjuteri. De kallades ”utbrytarna” 
där ifrån och startade 1952 här.  Men vi har samarbete med 
Forsvik idag. Det är industriminnen i trakten och det kommer 
att bli en gjuteriutställning i de gamla lokalerna där och vi är 
med och hjälper till flikar Marie in. De köpte det här på höst-
kanten, det var ett potatisland här då, så bygget fick vänta 
till bonden hade fått upp potatisen. Sen gick det fram till 
1964. Då ville Sven hoppa av som delägare då löste Anders 
och Karl-Erik; som var Görans och Ingvars fäder ut honom. 
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Då var det mest rör som vi tillverkade, efter det så blev det 
vattenverk och så fanns behov av ingjutningsdetaljer som 
man gjöt in i väggar och det vill de ha rostfritt. Det var svårt 
att få tag i och dyrt på den tiden. Då startade Karl-Erik en 
egen avdelning för det här. Vi byggde en verkstad 1972. Sen 
brinner det i bland. Då bygger vi upp allt och sen brinner det 
igen. 1966 brann allting ner här totalt.

”1966 BRANN ALLTING NER 
 HÄR TOTALT.  

”
17



Järlekaminen
Mölltorps Gjuteri & Mek Verkstad AB köpte 2003 Jerle Bruks 
AB och de flesta av deras produkter såsom lyktstolpar, 
markgaller, pollare, kaminer och urnor. Detta efter att ha 
tillverkat kaminer, urnor och stolpar i många år. Vi tillverkade 
under lång tid åt Järle bruk, deras gjutgodsdetaljer. Sedan 
när den siste ägaren gick i pension så köpte vi så att vi fick 
använda namnet till Järlekaminen, samt modellerna. De 
hade ingen tillverkning utan var ett försäljningsbolag mot 
slutet. Järle ligger nära Nora i Västmanland. Det är en vacker 
stad som månar om sitt utseende och lockar till sig mycket 
turism. Nora stad har mycket gjutgods tillverkat av oss, 
berättar Marie.

En trogen kund 
Sen har vi Göta Kanal med sina 58 slussar. Stångarna och  
balkarna i slussluckor och dylikt, behöver bytas ut med tiden 
och vi gör mellan 2 och 5 stycken varje år. Det har vi gjort 
sedan 80-talet.  

Annars har både de närliggande kommunerna Hjo och  
Karlsborg varit dåliga på att gods av Mölltorp. Det är kanske 
svårt att bli profet i sin egen hemstad. De har dock anlitats av 
den forna militärförläggningen. De gjuter inga vapen. Men de 
har gjort några kanoner som test, som har avfyrats. De har 
varit det mindre gjuteriet i skuggan av Forsvik, men storleken 
har visat sig spela roll.  

Vi har varit små, men det har egentligen varit vår räddning, i 
och med att vi kunnat köra små serier. Vi kan köra enstyck 
om det är så här. Det är kanske vår styrka och det var nog 
det som Forsvik stupade på. De skulle köra massproduktion 
och de specialiserade sig mot slutet på varvsindustrin. Det är 
styrkan här, att vi har många kunder och många olika detaljer.  
Vi har många ben att stå på. Sen bearbetar och gör färdigt 
produkter. Vi har maskinverkstad och målar och så vidare.  
Det är det inte så många som gör.

Jag undrar om dekorationsgodset som marknadsföring om det 
ger reklam för de andra delarna på företaget. Här får jag passa 
på att konstatera att gjuterierna i Sverige över lag är dåliga på 
att visa sig själva. Mölltorps gjuteri har ett bra varumärke som 
vi omedvetet ser varje dag. Jo det är bra att vi har dem som 
syns. Även för den övriga tillverkningen. Vi har ingen logotyp 
eller så nu. Vi hade uppe på diskussion när Anna och Göran 
designade stolpen. Att vi skulle ha något litet på alla våra 
utsmyckningsdetaljer. Men vi har inte kommit fram till något bra 
sätt att göra det på.

Vi vandrar runt i de olika avdelningarna. Vi är ”ute” på rost-
fria och sedan ”inne” på gjuterisidan. Det råder en lugn och 
avslappnad stämning. Vi ser en varierande ålder på medar-
betarna och många är yngre. Senaste åren har vi haft en del 
pensionsavgångar, idag är vi 21 anställda. Vi hade en nedgång 
i höstas och under våren och tvingades då säga upp ett par. 
När jag började så var vi nog en 35 stycken här. Men sen har vi 
legat och pendlat mellan 23- 25 stycken under åren. 
Det är många som jobbar här under lång tid. Jag tror att det 
kommer att bli svårare och svårare här. Att få ungdomarna till 
en såhär ”smutsig” industri. Men det får vi jobba med. Det är 
viktigt att visa att man är en attraktiv arbetsplats.

Vi får även en rundtur i den stora hallen där modellformerna 
förvaras åt kunderna. Det är en imponerande samling som 
vittnar om en diger historia. Det känns som att vi befinner oss 
mitt i den och att framtiden kommer att vara ljus för Mölltorp. 
De flesta kommuner idag, precis som tidigare nämnda Nora, 
Malmö eller exempelvis Ystad, har förstått turistvärdet av en 
vacker centrumkärna fylld med historiska detaljer. Nytänk och 
samarbeten mellan designers och olika konstformer öppnar 
också nya dörrar. 

Lättsmält
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”KUNGEN OCH DROTTNINGEN 
VALDE VÅR STOLPE, SÅ DÅ  

FICK VI LEVERERA 120 STYCKEN, 
OCH DET KÄNDES JU  
LITE SPECIELLT.  

”
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Den stora händel
sen  sedan den senas
te krö nikan var det 
överraskande resul

tatet i det amerikanska presidentvalet. Som bekant 
har Trumpeffekten gjort sig gällande på de finan
siella marknaderna. Aktiebörserna har reagerat 
positivt. Fokus ligger framför allt på de utlovade 
infrastrukturprojekten, vilka åtminstone i teorin 
kommer att leda till ökad efterfrågan på stål och 
metaller. Prisreaktionen blev dramatisk. Kop
par noterade den största veckovisa uppgången på  
35 år, med 12 % under valveckan.

Vi kan dock konstatera att någonting var på 
gång redan veckorna före. Stålråvaror har varit 
starkt uppåtgående hela hösten; järnmalm och 
kol har visat förvånansvärt stora prisuppgångar; 
40 respektive 60 % sedan september. Även andra 
metaller och råvaror har stigit kraftigt på de lokala 
kinesiska börserna. Vår åsikt är att Trumpeffek
ten är relativt marginell, även om projekten skulle 
materialiseras är inte effekten på den globala kon
sumtionen särskilt stor. Nordamerika konsumerar 
ca 8 % av världens koppar att jämför med Kinas 
ca 4045 %. Efterfrågan har stärkts i Kina framför 
allt med stöd av stimulanserna som pågått sedan 
början av året. Trots den nya planen att rotera eko
nomin mot att vara mer konsumtions driven; har 
ett antal stora infrastrukturprojekt påbörjats (på 
traditionellt vis).

Koppar har kommit ikapp övriga metaller efter 
en medi oker inledning av året. Priset är upp 24 % 
efter att ha kretsat kring oförändrat så sent som i 
slutet av oktober. En enastående utveckling. Vi på
talade i förra krönikan att många aktörer intagit en 
alltför negativ syn kopparmarknaden, främst ba
serat på ökad produktion. Utbudet har ökat; men 
inte p.g.a. nya projekt utan snarare som en effekt av 
uteblivna produktionsstörningar. Koppar produce
ras i länder med tradition av strejker och väderfe
nomen. Analytiker brukar räkna med mellan 300 
och 500 tton av produktionstörningar. 2016 har 
varit unikt med i det närmaste obefintliga störning
ar (vilket bidragit till överskottet om ca 200 tton 

eller ca 1 % av världsutbudet). Marknaden verkar 
nu inse detta och är orolig för korthet på material 
istället. Kinas stimulanser har naturligtvis betydel
se. Fortsatt stora investeringar i utbyggnaden av 
elnätet förväntas. SEB har en prognos om $5200 
för 2017. Med dagens $5700 kan det framstå som 
väl lågt. Vi tror Trump effekten är överdriven och 
vi förväntar oss en viss tillbakagång under de kom
mande kvartalen.

Aluminium skilde sig från övriga basmetaller 
efter valet. Uppgången blev marginell. Det var 
logiskt då den fundamentala situationen ser 
annor lunda ut. Stora lager måste betas av. Kina 
har stängt omoderna och energislukande en heter, 
delvis till förmån för nya energieffektiva och kon
tinuerliga anläggningar, men har enligt marknads
källor ett kapacitetsutnyttjande på endast 75 %. 
Högre priser riskerar att åter starta produktion, 
vilket skulle vara förödande för en marknad som 
efter 5 år av överskott nu ser ut att vara någor
lunda balanserad. Efterfrågan är stark. Transport 
och för packningsindustrierna ökar aluminium
användandet, vilket bidragit till årets prisuppgång 
på ca 16 %. Vi tror på en fortsatt sidledes prisbild 
2017 med ett genomsnittligt pris om $1700 att 
jämföra med dagens $1750.

Årets vinnare är utan konkurrens Zink. Pris
uppgången är imponerande 68 %. Förhållandet 
att ett par stora gruvor är uttjänta och har stängts 
under året, har varit känt länge. Men det är först 
i år som prisuppgången blivit ihållande. Priset har 
varit stadigt stigande hela året, och fick en ytter
ligare kraftig uppgång efter det amerikanska valet. 
Året började kring $1500 och zink handlades som 
högst sista veckan i november på $2985, nästan en 
fördubbling! Den sista rörelsen har  varit pådriven 
av en spekulationsvåg i Kina. Investerings fonder 
och privata investerare har utsett zinken som en 
av sina  favoriter. Vi bedömer att uppgången nu 
är överdriven och att effekterna av utbudsminsk
ningarna redan mer än väl är diskonterade i dagens 
priser. Det talas även om produktionsökningar 
från andra gruvor nästa år. Samtidigt finns risken 
att Glencore återstartar produktion i de gruvor 
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Carbomax och Ferrolegeringar, ett starkt par när det gäller att hitta rätt kolprodukt och legering till din 
process, i både stålverk och gjuteri. Besök oss på carbomax.se eller ferrolegeringar.se så berättar vi mer.

Dina nordiska 
leverantörer av 
kolprodukter  
och legeringar.

som stängdes (p.g.a. lågt pris) hösten 2015. SEB:s 
prognos för 2017 ligger lite väl lågt på $2300 att 
jämföra med dagens $2700.  Prognosen  kommer 
sannolikt att revideras upp.

Nickel är den metall som vi bedömer har störst 
potential att stiga från dagens nivåer, åtminstone 
på 36 månaders sikt. Utbudsminskningen p.g.a. 
exportstoppet från Indonesien 2014 har ersatts av 
nickelmalm från Filipinerna. En miljörevision har 
genomförts under året och riskerar att stänga en 
betydande del av produk
tionen under nästa år. Ki
nas lager av nickelmalm är 
enligt marknadskällor lägre 
än på många år. Det finns 
risk för en stram marknad 
i början av nästa år. Syftet 
med Indonesiens export
stopp var att investera i för
ädling lokalt, vilket nu en
ligt uppgift börjar visa sig. 
Utbudet av nickelenheter 
från Indonesien förväntas 
öka succesivt  under nästa 
år. Vi tror dock att glappet 
däremellan riskerar att ska
pa ett underskott. Lagren är 
väldigt stora å andra sidan. I 
börs lager ligger ca 475 tton, 
vilket nästan motsvaras av 
25 % av en global årskon
sumtion. Frågan är dock 
hur tillgängligt detta ma
terial är. En stor del (enligt 
marknadskällor) är relativt 
uppknutna som säkerhet 
för olika finansieringsupp
lägg i  Asien. Det enda man 
kan säga med säkerhet är 
att pris rörelserna kommer 
att vara fortsatt stora! Priset 
har redan  stigit med ca 30 
% i år, från $8000 till da
gens $11500, en nivå vilken 

överensstämmer med SEB genomsnittliga prognos 
för 2017. Vi tror således på en tillbakagång under 
andra halv året efter första halvans förväntade upp
gång. Vi tror ut budet kommer ifatt senare under 
2017, samtidigt som det stora  lagret förr eller se
nare kommer marknaden tillgodo.

Pär Melander 
SEB Commodities 

par.melander@seb.se



Jag tänker börja med att berätta om vår studieresa till  
Slovenien i september i år. Samtliga besök höll en god klass 
och det var mycket intressanta besök. Vårt första besök Livar 
Industries där hela ledningen tog emot oss och presenterade 
företaget, se mer www.livar.se, ett järngjuteri med tre form-
lines och en produktion på totalt ca 25 000 ton, smältning 
skedde i kupolugnar, fördelat på sina två gjuterier. Eftermid-
dagen gick åt till Termit, som hade varit oss behjälpliga med 
att ordna besöken tillsammans med Staffan Persson. Termit 
producerade förnödenheter bland annat till gjuteriindustrin 
såsom black och recoated sand, ca 15 000 ton per år samt 
hade man en sandfyndighet och bröt ca 350 000 ton per år. 

Användningsområden är bl. a gjuterier, fritid, mm. Andra 
dagen besökte vi OMCO, ett järn/stål/koppar som totalt  
producerade ca 20 000 ton per år, järnvägen var en stor 
kund. Dagens andra besök gjordes KOVIS-LIVARNA, också 
ett järngjuteri.Vi fick även tid att besöka Postojna grottorna  

Lättsmält

Aktuellt  
från kansliet 
Text &  Foto: Gert-Ove Ellström
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och en sightseeing i Ljubljana och med linbana upp till 
slottet, allt med guide. Än en gång vill jag ta upp att tidningen 
Lättsmält når samtliga gjuterier i Sverige, en artikel om nyheter 
som intresserar gjuterisverige är tidningen till för, varför inte 
annonsera efter nya medarbetare, produkter eller lösningar. 
Naturligtvis behövs intäkter för att driva tidningen, en annons 
skulle hjälpa till. Till er som inte annonserar, beställ en  
annons för 2017. Vår hemsida www.sjmf.se finns också till 
för våra medlemmar. Nu i november besökte vi Elmia och 
som vanligt hade fem av våra medlemmar enats om en  
gemensam utställning under SJMF. Bra initiativ, hoppas på 
att fler medlemmar kommer att ansluta sig. 

Äntligen kom det in många svar på vårt KRYZZ, vi kommer 
att fortsätta även under 2017.

Hans Jarmeby har efter en kortare tids sjukdom lämnat oss 
18 november. Hasse blev 87 år gammal. Hasse var välkänd 
i gjuterikretsar och var under många år Beijers ansikte utåt 
där han verkade i mer än 40 år. Hasse blev Hedersmedlem 
i SJMF 1986 och senare även Hedersmedlem i Sveriges 
Gjuteri Tekniska Förening.
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Bilder från en sista rundtur 
i de tomma lokalerna.

Ett nytt kapitel skrivs nu i det anrika huset, vars 
historia tog sin start när det nya moderna po-
lishuset på fyra våningar invigdes 1934. Under 
de kommande 80 åren passerade det ett följe 
av tjuvar, banditer och kriminalare genom den 
pampiga huvudentrén.
Genom en rundtur anordnad av Riksbyggen, 
gavs det en sista möjlighet att gå runt i de tom-
ma men orörda rummen och salarna i huset. 
Riksbyggens planer är att i olika etapper, om-
vandla hela fastigheten till 120-150 lägenheter 
fördelade på 2-3 bostadsrättsföreningar. Men 
innan man påbörjar omvandlingen till lägenhe-
ter, kommer delar av huset användas som en 
av många inspelningsplatser till den avslutan-
de säsongen av kriminalserien ”Bron”. Arbetet 
med lokalerna inför detta, hade nyligen satt 
igång.

Polishuset på Davidshall i Malmö

Peter Ellström
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Forging the Shaft 
målad 1868 av 

John Ferguson Weir
Tillverkning av propellerskaft för oceanångare

Det var en gång...

Vi tackar våra sponsorer  
och läsare för 2016 

och önskar er alla

God Jul & Gott Nytt År!
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KRYZZA

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
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Lättsmält

Skicka in ditt svar till Lättsmält! 
Bokstäverna från de 6 röda rutorna bildar ett ord. Mejla ordet, tillsammans med namn och  
telnr till: gertove@sjmf.se senast senast 28 februari. Tre insända mejl med rätt svar vinner  
tre trisslotter vardera!

Tre vinnare erhåller tre  
trisslotter vardera
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RÄTT LÖSNING Lättsmältkryzzet nr 3, 2016
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Vinnarna från  
Lättsmältkryzz nr 3, 2016 blev:

Britt Carlsson, Eskilstuna
Staffan Persson, Halmstad
Helene Johansson, Kvicksund

Lycka till med skrapet!

Rätt svar var: RANDIG

Grattis!
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– en del av Finja

GJUTERI
SAND SOM KLARAR NÄR DET HETTAR TILL

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


