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Heta lösningar inom
värmebehandling
Nu erbjuder Karlebo kompletta lösningar inom värmebehandling.
Vi har ett heltäckande produkt- och tjänsteutbud, från nyinstallation
av anläggningar till underhåll och service.
Karlebo representerar flera ledande leverantörer och kan därför
erbjuda kvalitetsprodukter för alla typer av processer. Dessutom
tillhandahåller vi reservdelar och styrsystem. Söker du en pålitlig
partner inom värmebehandling? Vänd dig till Karlebo.
Läs mer på www.karlebo.se

Karlebo ingår i Beijer Tech, en grupp specialiserade bolag som samarbetar för att hjälpa nordisk industri att bli ännu mer konkurrenskraftig. www.beijertech.se
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Ni ser ju själva vilken soppa svensk politik står för idag.
Vi har i princip 6 stycken mittenpartier och 2 stycken ytterlighetspartier där de 2 sistnämnda har problem med sin historia.
Vänstern som grundades 1917 samtidigt som ryska revolutionen
startade i Ryssland. Ville från början göra gemensam sak med
kommunisterna i Ryssland (väpnad revolution mot kapitalisterna). De har alltid påverkats av Sovjetunionen ända fram till dess
fall 1990. De har alltid betraktats med misstroende från Socialdemokraterna ända tills de blev beroende av Vänsterns stöd för
att kunna fortsätta styra landet (makten framför allt).
Sverigedemokraterna grundades 1988 och har sitt ursprung i
nationalistiska och rasistiska småpartier som sedan har lärt sig
att agera smartare för att försöka slippa den stämpeln men de
har aldrig tagit offentligt avstånd till sin historia.
Naturligtvis har bägge de partierna folk som röstar på dem för
att de köper det budskap som de går ut med idag men man får
inte glömma att bägge har en kärna som fortfarande har mer
radikala åsikter än de vill skylta med. Lars Ohly sa ju att han var
en stolt kommunist. Han borde kanske ha läst på bättre om
kommunismens historia.

SYNPUNKTEN
Lasse Sedenborg, Förbundsordförande
Tiden rusar och snart är det jul igen! Det är dags för min sista
ledare för i år. I min förra ledare kommenterade jag alla turer i
årets val och jag trodde att vi snart skulle veta hur det gått men
ack vad fel jag hade. Jag uttryckte mig bland annat att vi borde
byta ut ”polsk riksdag mot ”svensk riksdag”. Jag anser att vi i
praktiken har gjort det med årets riksdagsval. Vi fick ett dödläge
som Gudrun skapat (se förra ledaren) och nu har vi 3 stycken
aspiranter på statsministerposten. Först Stefan Löfven. Han
anser att eftersom Socialdemokraterna är det största partiet
skall han styra trots att de gjort sitt sämsta val i modern tid men
det ser han som helt oviktigt. Naturligtvis ska alla andra partier
vika sig och acceptera hans värderingar för det är ju enligt hans
åsikt bäst för Sverige.
Sedan har vi Ulf Kristersson som vill ta ansvar för Sverige. Enligt
hans åsikt skall han föra en allianspolitik och eftersom han representerar det största partiet inom alliansen bör han bestämma,
men det tycker inte Centern och Liberalerna som är rädda för att
Sverigedemokraterna skall kunna påverka politiken lika mycket
i sin särställning som Vänstern gjorde med Socialdemokraterna
under förra valperioden.
Sist har vi Anni Lööf som vill ta ansvar för Sverige genom att
bilda en mittenregering som skall föra en mittenpolitik där man är
beredd att regera med Löfven men på sina villkor för att på det
sättet neutralisera Sverigedemokraterna men som Löfven totalt
förkastar eftersom han har en helt annan verklighetbild (se ovan).
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När jag skriver det här har det gått 3 månader sedan valet och
vi vet fortfarande inte vem eller vilka som skall styra Sverige och
”ta ansvar för landet” När William Shakespeare skrev Hamlet
använde han ett uttryck som jag tycker passar bra in i Dagens
Sverige. Det är ”ur led är tiden”. De orden användes i pjäsen, Hamlet som också är tragisk men jag tycker att det kan
användas även nu drygt 400 år senare men vi får hoppas på ett
lyckligare slut.
Nu har jag tyckt till tillräckligt om politik. Höstens Elmia mässa
genomfördes i november månad och vi var som vanligt 6
medlemsföretag som representerade oss själva och föreningen
i vår gemensamhets monter . Jag tycker att årets mässa kändes
bättre än förra året och jag vill passa på att tacka övriga företag
i montern där vi som vanligt stöttade varandra och fick träffa ett
antal gamla och förhoppningsvis nya kunder under gemytliga
formar.
2019 närmar sig med stormsteg. Föreningen fyller då 65 år som
normalt innebär pensionering men för mig är det bara ett år. Jag
har sett en viss föryngring på våra årsmöten vilket jag uppskattar
väldigt mycket och jag tror att det bara är en början. Jag ser
fram mot många år framåt där jag ser vårt arbete bära frukt.
Där yngre förmågor går in styrelsen och på det sättet sätter en
prägel på hur vi skall fortsätta att vara livskraftiga i framtiden.
Med det slutar jag och jag vill önska er alla en riktigt god jul
och gott nytt år.
Med det hälsar er ordförande.
Lasse Sedenborg

GJUTERI

SAND SOM KLARAR NÄR DET HETTAR TILL
– en del av Finja

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

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

Även andra grund
ämnen och legeringar
saluförs.

Ett ölstop(p)
utanför Odense
Text & Foto: Mattias Hildingh
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En av de riktigt positiva överaskningarna var
stoppet på Midtfyns Bryggeri. Utanför en anspråkslös lagerlokal närmre preciserat i Årslev,
stannar vår buss. Bryggeribesök brukar som idé
alltid vara trevliga men en aning långtråkiga
Här möter vi den exentriske ölbryggaren Eddie,
som står och väntar på oss utanför. Vi har fått
ett tips av resebyrån om ett besök här och har
egentligen ingen aning om vad som väntar.
Midtfyns Brygghus är ett danskt mikrobryggeri som b
 ildades
hösten 2004. Det tog snart över av den karismatiske dansk-
amerikanen Eddie Szweda. Han flyttade till Danmark i början
på 90-talet efter att ha mött kärleken, au pair-tjejen Bettina,
i det gamla hemlandet ett par år tidigare. Midtfyns Brygghus
är ofta omnämnt som ett av Danmarks mest framgångsrika
microbryggerier.
Deras filosofi är inte att göra ett öl som alla älskar, utan de har
ett stort sortiment där alla kan hitta något de älskar. För vad
vi bestämmer oss för att dricka avgörs i vem vi är tillsammans
med, vad vi äter, det är många faktorer som spelar in och det
finns inga rätt eller fel.En befriande avslappnad inställning till
en bransch som kanske fler och fler börjar känna sig osäkra i.

När vi fråga Eddie om ölet ska vara kallt eller rumstempererat,
svarar han lätt; vad tycker du själv?
Ett bra öl är det öl som funkar för stunden. Det är allting runt
kring oss som gör upplevelsen ännu bättre. Ölutbudet är
som nämnt väldigt stort, med många av typerna som finns i
moderna mikrobryggerier, och det drivs med flera typer av öl
med tillsatser. Deras Öl har vunnit flera utmärkelser. Till exempel har Imperial Stout , Chili Tripel och Rough Snus fått priset
”Årets ö”l av danska mejeriet . Chili Olive är också känd som
världens bästa Herb & Spice flavored Beer 2012 i World Beer
Awards, medan bryggeriets Double IPA vann sin klass samma
år. Under 2009 Midfyns Bryghus ett partnerskap med danska
Blind Society där bryggeriet började använda punktskrift
(Braille) på sina etiketter.
Rough Snus innehöll från början riktigt snus och förbjöds att
säljas. Vilket bara ökade bryggeriets popularitet. Ingen slump
då Eddie Szweda förstår sig på marknadsföring. Han har blivit
en lokal kändis på Fyn och medverkar ofta i olika sammanhang. Mässorna och utmärkelserna är viktiga.

”Du kan ha världens bästa produkt och
gå i konkurs i morgon om folk inte vet
att du existerar”
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Eddie visar att humor, personlighet, hög energi är viktigast
i upplevelsen. Han vill också att folk ska smaka på ölet
de brygger. Så han utvecklade sina stand up comedy
ölsmaknings event. Trots att vi var ett förhållandevis litet
sällskap, trampar Eddie gasen i botten direkt. Det här var
inte vi riktigt beredda på och stämningen stiger snabbt.
Baserat på de egna erfarenheterna i norden berättade
historier om livet som “Nydansk” och mötet med danska
kulturen medan han serverar några av sina prisbelönta
öl. Blandningen av amerikansk danska är förvånansvärt
enkel att följa med i och Eddie har en fantastisk timeing i
sin rutin.
Ölsorterna kommer fram och vi guidas mellan fruktigt
lättdrucken lager till, chilihet stout och vidare till krävande
IPA. Det blir mycket öl denna eftermiddag. Men SJMF: är
en förening där medlemmarna behärskar självkontroll och
ingen börjar slicka på några fönster (Vindue licker).
Nu ska vi inte bli recensenter här, men undertecknad gillade allihop och sällskapet verkade inte tycka annorlunda.
Midtfyns Bryggeri har en modern filosofi om öldrickande.
Dansk tradition har kanske tidigare handlat om lättdrucken
Carlsberg eller starkare Dynamit Öl. Här är inte styrkan
viktigast. Den varierar och vissa av sorterna kommer upp i
hyfsat hög alkoholhalt.
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”Man ska vara sig själv, och det är jag
hela vägen hem”
Men det är den sociala biten som står i center. Flaskorna
är stora och meningen att delas med någon. Tanken är att
producera god öl som passa till olika tillfällen. De gör öl för
säsonger, högtider, events och andra tillfällen. Bryggeriet
har också tagit fram ett ambitiöst menyförslag vilka ölsorter som passar till olika rätter. Eddie berättar exempelvis
om att han äter sushi en gång i veckan, men inte tyckte
om de japanska lagerölen som oftast serveras till. Då tog
de fram ett speciellt wasabi-ingefära pale ale, bryggt för
att passa till dessa stunder. På så vis har sortimentet växt
och tillfällena att dela en flaska tillsammans blivit fler. På
deras hemsida; midtfyns-bryghus.dk/til-maden/ finns en
gedigen genomgång om vilka bryggder som passar till
vilka maträtter.
Vi blir runt guidade av Bryggmästaren Bo. De visar upp ett
företag som har en avspänd attityd och stor kunskap till
yrket. Det tummas inte på ordning och renlighet samtidigt
som de berättar om inspirationsmötena då de måste prova
konkurrenternas märken och utveckla nya idéer. Midtfyns
Bryghus finns på Systembolaget. Men det är en provsmakningslåda med 12 mindre flaskor och innehåller Midtfyns
Ale Midtfyns Wheat Midtfyns Chili Tripel Midtfyns Double
IPA Midtfyns Imperial Stout samt Midtfyns Barley Wine.

Eddie Szweda.

Bo, bryggmästaren.
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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

Metallkrönika
Handelskriget mellan USA och Kina satte tidigt spår i
prissättningen, vilket ter sig logiskt med tanke på Kinas
dominerande roll i världshandeln, i synnerhet när det
gäller metaller och metallprodukter. Efter sensommarens
försvagning av metallpriserna har vi sett en stabilisering
under hösten. Frågan är om vi har sett det värsta. Helgens
G-20 möte andades en viss optimism då Xi och Trump
har visat vilja att komma överens. Vi närmar oss årets slut
och det ser ut som priserna kommer att stänga 2018 med
rejäla minus mellan 10-15 %.

Dead-line för att avsluta ingångna kontrakt med den ryska
aluminiumproducenten Rusal har skjutits på framtiden två
gånger. Nu är det 7:e januari som gäller. Undantag ges
för kontrakt som ingicks före sanktionernas annonsering,
vilket marknaden tolkar som ett första steg mot lättnader.
Den tidigare oron för ett stort produktionsbortfall är som
bortblåst. Aluminiumpriset har fallit kraftigt och handlas
strax under $2000 att jämföra med sommarens toppnivåer
över $2700. Vi bedömer att priset är på oförtjänt låga
nivåer.

Energiråvaror har varit i blickpunkten de senaste veckorna
med fokus på det kraftiga raset för oljepriset, som fallit
med mer än 20 % sen toppen i oktober. Priset styrs av
ordkriget mellan Saudi, USA och Ryssland. Blickarna riktas nu mot kommande OPEC+ (inklusive Ryssland) möte
den 6:e december och huruvida de lyckas bli enade om
en ny runda av produktionsbegräsningar.

Efter sommarens prisfall har zinkpriset stabiliserats kring
$2500, vilket de flesta bedömare anser vara en rimlig nivå
att jämföra med pristopparna upp mot $3500. Med stöd
av en fortsatt stark världskonjunktur tror vi priset håller sig
stabilt, med fortsatt hög volatilitet. Nivåerna över $3000
känns avlägsna.

Kopparpriset har hållit emot under perioder när övriga
metaller varit under press. Mycket talar för en relativt
stram marknad med goda efterfrågeutsikter i kombination
med ett begränsat utbud. Hotet är världskonjunkturen.
Makroindikatorerna tyder på en viss avmattning. Om
riskaptiten mattas finns risk för en reaktion på koppar
priset då finansiella aktörer tenderar att positionera som
för prisfall när industrikonjunkturen vacklar.

Nickel är den metall som utvecklats svagast under den
senare delen av hösten. Efterfrågan från den rostfria stålindustrin har mattats. Nu betas stora lager av. De långsiktiga efterfrågeutsikterna är positiva, dels av en fortsatt
stark konjunktur, men också av den förväntade efterfrågan
från batteriindustrin. Med det perspektivet bedömer vi
dagens nivåer, som närmar sig $10 000, som attraktiva för
aktörer som har intresse att prissäkra framtida konsumtion.
Pär Melander
SEB Commodities
par.melander@seb.se
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Om man tänker på Köpenhamn så ser man kanske direkt
de gamla kvarteren i Nyhavn framför sig. Så självklart fick
resan göra avstamp här. På sedvanligt danskt manér äter vi
smörrebröd och sköljer ner dessa med öl och akvavit. Morgonen därpå tar vi plats i bussen som ska ta oss till utflyktsmålen. Först och främst blir det ett besök på DISA Industriers A/S där Martin Börgesen tillsammans med Flemming
Juel Jensen presenterade företaget. Det blev en gedigen
genomgång i rundturen och DISA bjöd på en fin lunch i sin
personalrestaurang efteråt. Vi kunde se att 18 maskiner
låg i produktionslinjen. Med andra ord, mycket nöjda med
beläggningen. Italpress, StrikoWestofen samt Weelabrator,
kända varumärken i Sverige ingår i Disas sortiment. Även ett
par av våra medlemmar, närvarande vid besöket, använder
den Danska jättens teknik. Resan fortsätter sedan över de
bägge Bältbroarna. Vi gör ett längre stopp utanför Odense
på Fyn. Mer om detta kan ni läsa här i artikeln om Midtfyns
Bryggeri. När ni gjort detta kan ni säkert förstå varför vi blev
så sena med att anlända till Holstebro.

AKTUELLT FRÅN KANSLIET
Gert-Ove Ellström, Förbundsdirektör
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Väl framme i Holstebro så har mörkret sedan en tid lagt
sig. Men staden ger ett lugnt intryck. När vi anländer till
hotellet funderar vi på var Giacomettis berömda staty kan
stå. Under besöket på DISA fick vi tipset att besöka en av
Danmarks bästa resturanger som ligger i Holstebro. När
vi kommer fram till Hotell Schamburg väntar en servitör

på oss i hotellobbyn. Det blir ett överaskande remarkabelt
fin middag på ”Under Klippen”. Det serveras sju rätter i
absolut världsklass denna kväll. Allt är väl genomtänkt och
vi äter bland annat laxtartar, pumpabisque, kammusslor,
piggvar, varianter på Karl Johansvamp och en perfekt
oxfilé. Bara för att nämna några av höjdpunkterna. Rätterna
var perfekt balanserade med flertalet fantastiskt goda
viner. Kockarna på Under Klippen är välkända på ”Guide
Michelin” och ”the White Guide”. På vägen tillbaka vandrar
vi på Holstebros tomma gator. Det är måndag kväll och
staden ter sig spöklik. Men den jylländska småstadsidyllen,
de pittoreska gatorna och de vackert upplysta byggnaderna tillsammans med den metropolitiska matupplevelsen
skapar ett harmoniskt lugn.
Morgonen därpå passar Holstebro på att visa upp sig från
sin bästa sida. Solen väcker försiktigt staden, det är helt
vindstilla och sensommarmorgonen är riktigt vacker. Det är
tidig morgon i en landsortsidyll som visar upp ett stort kulturintresse. Jag passar på att dricka morgonkaffet utanför
hotellet, på det lilla torget mittemot det gamla Rådhuset
och funderar på var den berömda statyn kan stå. Snart
avgår bussen till Valdemar Birn A/S. Där fick vi en presentation av Lars-Stieg Biehl och Jörgen Johansen.
Det är Skandinaviens största legogjuteri, gjuter ca 40 000
ton gott gods i sex Disaliner. Man har ca 1 000 detaljer

aktiva per år. I koncernen ingår även Uldalls Jernstöperi,
Tasso A/S samt Kockums Maskin AB. De har över 500
anställda och en jätte i sin hemkommun. Tyvärr fick vi inte
fotografera något i deras lokaler. Men det blev en intressant
rundvandring. Företaget grundades redan 1896 av Heinrich
Peter Christian Birn och har idag en egen maskinfabrik i
anslutning till gjuteriet. Det bjöds, som seden sig bör, åter
på Smörrebröd och vi bjöds på en riktigt trevlig lunch.
Under måltiden passar vi på att fråga mer om ”Maren å
æ Woun”. Statyn har precis som Valdemar Birn spelat en
avgörande roll för Holstebro.
Ferrodan i Skjern var vårt sista besök på eftermiddagen
där vi informerades av Sören Knudsen och fick en fin rund
vandring. Mer om Ferrodan går att läsa här i en separat
artikel. Efter en lång dag med många nya intryck bar det
tillbaka till Köpenhamn, där vi avslutade resan med en
välförtjänad middag åter i Nyhavn.
Tack för alla som deltog och hoppas vi ses nästa år.
Det är ni som tillsammans gör resorna minnevärda. Kanske
ses vi på Gränsöslott och Spa eller i Polen.

Kansliet/Gert-Ove
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Skeppshult
Varumärket, traditionen, Instagram
och den lilla bruksorten.
Text: Gert-Ove Ellström/Mattias Hildingh Foto: Mattias Hildingh

Skeppshult är en tätort och industrisamhälle i
den södra delen av Gislaveds kommun, belägen
vid Nissastigen. Det är en liten ort med en uppskattad folkmängd på cirka 360 personer. Men
Skeppshult är också ett av Sveriges största,
internationellt erkända, varumärken. Tre stora
företag ej att inbördes förväxla med varandra
utgår från det lilla industrisamhället. De tre delar
på ortsnamnet och tillika varumärket. Gjuteriet,
cykeltillverkaren och även det kanske lite mindre
kända ”Skeppshultsstegen” som precis som det
låter, tillverkar stegar.
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Själva bygden har anor långt ner ifrån anor 1400-talet. Den
första gården från den tiden finns kvar än idag. Även gäst
givargården från 1650-talet finns kvar och lever nu vidare
som skola. Skeppshults första industri anlades på 1850-talet
och var ett garveri. Vid tiden var Småland ett hårt och kargt
land som många valde att lämna för att söka lyckan och ett
bättre liv i Amerika. Men 1906 återvände utvandraren Charles
E Andersson hem, Då med nya kunskaper inom gjutning
som han förvärvat. Han startade sitt eget gjuteri i sitt hem vid
Nissan.

Några år senare 1911, började Albert Samuelsson (& Co)
tillverka cyklar i liten skala på orten. Cyklarna kallades då
”Skogsstjärnan”. Men de förlorade namnet ”Skogsstjärnan”
under 1920 talet och cyklarna hette fram till 1945 ”Smålands
Original”. Då tog de namnet ”Skeppshultcykeln”.
Företagen är nästan jämngamla.( Stegtillverkarna startar
dock 1958). Traditionen, designen och den höga kvaliteten
är gemensamma ledord och om det finns för- eller nackdelar
med att dela namn och hemort, beror säkerligen på. Men det
finns inga uttalade schismer eller konflikter. Idag ägs och drivs
gjuteriet som ett familjeföretag Det är Simon Bolmgren som är
VD och ansvarig för marknadsföringen. Hans yngre bror Filip är
ansvarig för efterbearbetningen och deras pappa Thomas är
styrelseordförande. Familjen Bolmgren övertog gjuteriet 2011.

”Vi skyddar varumärket i olika länder och har
varumärkesskydd i olika klasser. Vi har två olika
produktklasser. Men cykeln är en helt annan
kategori, Vi var först på pucken när det gäller
Skeppshultvarumärket så vi ha lite mer makt än
de andra, i vissa fall så måste vi godkänna och se
om det kan påverka oss negativt i framtiden”.
Simon Bolmgren

Det var först efter Andra världskrigets slut som Skeppshults
Gjuteri började tillverka husgeråd och idag har de ca 400
olika artiklar i sitt sortiment. Utöver detta har det tillkommet en
trading där det framförallt gäller icke gjutgods såsom exklusiva
kockknivar. De största marknaderna är idag Asien med Kina,
Vietnam och Korea i spetsen. Naturligtvis ligger Europa med
Frankrike och Tyskland väl framme i statistiken. Att nämna, de
började sälja sin egen designade kryddkvarn 1999 och redan
2003 hade man passerat 250 000 styck.
Vi går en runda i gjuteriet tillsammans med Erik van Dijk som
redan 1977 började på gjuteriet. Produktionen sker i högt
tempo och man har tillstånd att leverera 2 000 ton gott gods.
Dock har man planer på att kraftigt bygga ut kapaciteten med
att bygga ett helt nytt gjuteri vid sidan om det befintliga, allt
detta är beräknat till en investering på ca 100 miljoner kronor.
I juni i år lämnade man in ansökan om att få höja kapaciteten
till 4 500 ton gott gods per år till Miljöstyrelsen i länet.
De väntar fortfarande tålmodigt på ett besked, förhoppningsvis ett positivt. Det har gjorts undersökningar och det finns
troligast inga fornlämningar i marken.
På senaste åren har Skeppshult ettablerat sig i hela välden
som ett ledande märke och ett signum för god kvalitet.
Vi frågar Simon hur det kommer sig att den lilla bruksorten i
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Småland är bäst på att till exempel tillverka wokpannor till den
asiatiska marknaden.
”Asien kräver en annan marknad. När Skeppshult exporterar
över hela världen blir det landspecifikt vilka produkter som
säljer. Det är stor skillnad inom Asien på exempelvis hur stor
en wokpanna ska vara i Kina eller i Korea. Ofta används gamla
produkter vi har haft sedan1940-talet på helt nya sätt och blir
populära via sociala medier i något land och då börjar den
bara tugga på. Det är roligt att se de svenska klassikerna bli
populära i Asien”.
Det finns en korsbefruktning mellan kulturerna som är gynnsam. Matlagningstraditioner från olika delar av världen blir
inspiration på nya ställen. Vi kreoliserar maten och hittar på nya
maträtter och tillvägagångsätt. Vi som nämnt tidigare wokar
många svenska hushåll sin mat i vardagen. Och när vi saknar
en ordentlig panna att laga den ryska bovetepankakan blinier
på. Köper vi en sådan. Norden har en mytomspunnen och
speciell aura om sig i många asiatiska länder. Astrid Lindgren
och Tove Janssons mumintroll har tillsammans med mycket
annat skapat en framgångsvåg och ett beständigt kvalitetssigill på kulturen. Detta kan ta sig logiska såväl som bisarra
uttryck. Lax är från början en nordisk influens på det Japanska
köket. Här har vi fiskat och ätit lax till vardags i generationer.
Fisken finns inte i haven runt de Japanska öarna och började
så småningom exporteras dit. Idag är saschimi och sushi på
lax världens populäraste japanska rätter. Av de mer märkliga
fenomenen är att musikgenren Svensk 70-tals progg, med
band som Träd Gräs och Stenar och Blå Tåget, hittat hit och
fått många fans. Framgångarna på andra platser uppmärksammas och reflekterar tillbaka åter på vår egen kultur.

”Om en speciell panna blir populär på sociala
medier i Syd Korea. Vi har väldigt många influensers där som postar snygga bilder när de lagar
mat med en speciell produkt och då syns det
även i Sverige på Instagram. Då blir en gammal
produkt populär i Europa och norden igen”.
Simon Bolmgren
Men det är inte bara slumpen som gjort Skeppshult till ett stort
namn på ny marknad i de olika världsdelarna. Traditionen till
trots kräver tiden nya strategier inom marknadsföring. Här
krävs kunskap, förståelse och fingertoppskänsla. Simon Bolmfors berättar om vidden av sociala medier idag.
”I Asien så jobbar vi med distributörer som tar ett helhetsansvar. De ska klart följa våra rekommendationer. De är de som
har kontakten med influenscers De letar upp rätt personer och
de har en större förståelse för vilka influencers som verkligen
är viktiga. Det är inte bara att titta på antal följare. Sådant går
att köpa lätt, utan det gäller att förstå vilka som är det verkligt
viktiga trendsetters. Det måste finna sen lokalkunskap för att
veta sådant. I Sverige jobbar vi inte med något liknande”.
Det blir lätt att tänka på välkända svenska mediepersoner och
influencers som exempelvis; Per Morberg, Tina Nordström
eller Ernst Kirchsteiger. Hur deras påverkan säljer köksprodukter till den inhemska marknaden? Men Skeppshult ligger flera

Simon Bolmgren, VD

steg framför och har med sin historia och kvalitet sedan länge
ettablerat sin närvaro på sociala medier.
”Det finns Skeppshult i köken och det blir så klart så att
kockarna postar mycket bilder på sociala medier. Men det
finns inga avtal där de får betalt för detta Vi vill att det ska vara
äkta och om toppkockar väljer att använda oss så är det bästa
credden vi kan få”.
Vi kan konstatera att vikten av kvalitet, tradition och förståelse
för sociala medier, spelat avgörande roller för framgångarna.
Det har aldrig varit någon slump att det drygt hundraåriga gjuteriet befinner sig där de är. Däremot kan designen på någon
av de drygt 400 produkterna tagit sig olika vägar.
”Design varierar mycket, ibland letar vi rätt på rätt distubrutör
och andra gånger hamnar det bara i vårt knä. Vi designar
oftast på en marknad vi redan finns på. Det är svårt att annars
bara spekulera. Det krävs en del nya modeller för att ha efterfrågan, när journalister ska få upp ögonen för oss. Men det är
alltid klassikerna som säljer bäst. Ska man nischa in sig i inredningsbutiker så hjälper det att ha kända designers i ryggen
som underlättar att man kommer in i de nya kanalerna där det
traditionellt inte sålts gjutjärnsstekpannor förut”.
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Våra produkter förbättrar era

Ympmedel Segjärnsbehandling Legeringstråd
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FerroPem
Groupe Ferro Atlántica

YHTIÖ

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

Alberto Giaccometti
– Skulptören, målaren
och en väldigt bra investering
Text: Mattias Hildingh

Konstnären Alberto Giacometti föddes 1901 i
en liten by bland bergen i den italienska delen
av Schweiz. Hans far var en erkänd målare. Han
levde sedan i Paris, där han var verksam i samma lilla studio, ett stenkast ifrån de inflytelserika
konstnärskvarteren Montparnasse, i drygt 40
år fram till sin död 1966. Här var han verksam

tillsammans med sin bror Diego, som även han
var skulptör. De två bröderna hade genom livet
ett nära band och för den oinvigde kan det vara
svårt att skilja deras verk åt. De fanns en tredje
bror, Bruno Giacometti som var en framstående
arkitekt.
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Alberto var ansedd som en av de skickligaste och respekterade konstnärerna av sin generation. Det mest framträdande
dragen i Giacomettis surrealistiska gestalter, är de uttunnade,
långsmala och bräckliga figurerna placerade på tunga postament. Beskrivna att inneha en primitiv kraft, som om de var
fångade i ett ögonblick i dans. Medan de insjunkna utmärglade ansiktena påminner som döden. Det är balansen mellan
bräckligheten, att de ser ut att falla i bitar, samtidigt som de
ger intrycket av att vara formade av lava och vulkanisk sten.
Medan de manliga figurerna alltid var i rörelse. De skulle vara
som honom själv; fördömda till att hela tiden vara aktiva. Han
använde oftast sin bror Diego, som förebild för de manliga
gestalterna. Men kritikerna är eniga om att det oftast slutade
med oavsiktliga självporträtt. De flesta byster bär en slående
likhet med konstnären själv. Medan hans kvinnliga figurer
stod upp orörliga, ouppnåeliga och fanns där enbart för att bli
betraktade och att betrakta tillbaka.

Konsten talar om uthållighet, hans livrutiner var oföränderliga
och han upprepade samma teman hela tiden. Men hans
arbetsrytm var samtidigt snabb, och otålig. Han byggde och
rev ner, nervöst och maniskt. Spåren av en obekväm kompulsiv aktivitet formade bilden av en separat närvaro som han
senare hyllats för. Att låta slumpen inverka på skapandet har
varit ett återkommande moment inom surrealismen.
Giacometti räknas tillsammans med bland andra Picasso,
Duchamp, Dalí, Magritte, Kahlo, Miró som en av de riktigt
stora och tongivande surrealisterna i konsthistorien.
Giacomettis L`homme au Doigt i brons, såldes på Christies
auktioner i New York för 142 800 000 dollar till en privat
samlare, och är den dyraste statyn i historien. Även den näst
dyraste bronsskulptur som sålts var gjord av honom. En byst
föreställande hans bror Diego, ligger också på världens topp
6 dyraste konstverk någonsin sålda. Alberto Giacometti anses
idag vara en av de främsta skulptörerna i modern tid och en
säker investering för de som har råd.

Bräckligheten i figurerna kräver energi bara så att de kan hålla
sig uppe, stå kvar och inte kollapsa. Det var inte nödvändigtvis
människan som var ursäkten att göra en vacker staty, mediet
att forma något i lera var ett utryck för att berätta något mer.
Men den mänskliga figuren intresserade Giacometti. Det var
genom denna som han hittade sina uttryck.

TÄNK FRAMÅT.
TÄNK HÅLLBARHET.

Det är ofta lönsamt för den metallurgiska industrin att
upparbeta och återvinna sina restprodukter. Speciellt gäller
detta i framtiden när miljökraven och deponikostnaderna ökar.
Fråga oss på Carbomax om vår mångsidiga briketteringsteknik
så ska vi visa hur man på ett effektivt sätt kan göra nya råvaror
av industrins restprodukter. Eller läs mer på carbomax.se
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Miraklet i Holstebro
Text: Mattias Hildingh

Borgmästaren av Holstebro hade 1967 fått i
uppdrag att åka till Paris där han köpte bronsstatyn för 210 000 kronor. Han hade fått i uppgift
att sätta Holstebro på kulturkartan. Industri- och
handelsstaden letade efter nya sätt att locka till
sig intresse.
Hans inköp uppskattades emellertid inte av staden invånare.
De tyckte hon var konstig, mager, ful och ingen förstod hur
man kunde lägga så mycket skattepengar på något så
meningslöst.
Statyn i Holstebro är en av de tre utgåvor ifrån Giacomettis
huvudverk som finns. Värt en anmärkning här är att Giacometti dör året innan Holstebro köper sin bronskvinna.
Staden lånade ut statyn till Louisiana konstmuseum för
modern konst norr om Köpenhamn. Där hon stod när konstverket steg över 500 gånger i värde. Den chockerande värdestigningen gav byrådet i Holstebro ett angenämt huvudbry.
Den tidigare ouppskattade magra bronskvinnan uppskattas
idag till att vara värd runt 130 miljoner kronor och är ett av de
uppskattningsvis högst värderade konstverken i det offentliga
rummet till sin storlek.
Lösningen blev att ”Danmarks dyraste offentliga fruntimmer”
hissas ner i marken och låses in under natten för att hissas
upp på morgonen. Dagligen mellan tio på morgonen till nio på
kvällen står hon på torget utanför det gamla rådhuset.
Idag har invånarna i Holstebro en annan syn på sin brons
kvinna. Idag är ”Maren en woun”, som skulpturen snabbt
döptes, till stadens stolthet. Det har skrivits en speciell hymn
till henne som heter ”Hymne til Maren”, komponerad av Pauli
Sandagerdi, och hon har ofta en central roll i stadens firande.
Holstebro har blivit ett kulturcentrum på Jylland och investeringen var startskottet för anläggandet av ett konstmuseum.
Kommunen har skapat ett rikt och varierat kulturliv. Flera museer, inklusive Holstebro konstmuseum med samling av dansk
och internationell samtida konst, och Holstebro-museet finns
numera här. Staden håller en årlig kulturfestival, Holstebro
Festive Week, Kulturcentrum ger utrymme för teaterpresentationer, konserter, utställningar och kongresser. Mer än 100
kulturella evenemang äger rum här varje år och besöks av
mer än 100 000 personer årligen.
Därför ter det sig inte så märkligt att en liten stad på midt
jylland inhyser en gourméresturang vars kockar blivit prisade
av Gudie Michelin. SJMF fick under besöket på DISA, tipset att
besöka ”Under Klippen”.
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Leverantör av
aluminiumgjuterilegeringar
Telephone: +4761198770
Email: aluminium@metallco.com
Web: www.metallco.com

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

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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Besök på

Elmia Subcontractor 2018
Text & Foto: Mattias Hildingh

Det blev ett årligt besök av Lättsmält på årets
underleverantörsmässa i vackra Jönköping.
Vi träffade medlemmar, tiggde gratisgrejer och
konstaterade att på Sveriges största industrievent är mycket sig likt.

på hur tekniken revolutionerar gamla hantverk. Det blev samtal och inspiration. Demonstationer och underhållning. Annars
är för den utomstående besökaren, det mesta likt. Förutom
en anmärkningsvärt stor Indisk delegation som valt att resa hit
för att marknadsföra sig.

Vi besöker Subcontractor tidigt i år. Tidigt i avseendet att det
är tisdag och mässan egentligen inte kommit igång ordentligt.
Nyanlända utställare vandrar avvaktande runt och besökarna
har ännu inte hunnit hitta hit. Mässan var lagd en vecka senare än tidigare år och det är väldigt milt väder. Här brukar vi
söder ifrån, möta vinterns isande premiär. Men Jönköping vilar
i en omslutande dimma, vilket kanske bidrar med den rofyllda
stämning Elmia denna förmiddag inhyser.

Det är futuristiska cyklar, 3D-modeller och alternativa fabrikat
av gitarrer eller liknande, som dominerar utställningarna. Det
är pennor, bilfönsterskrapor och kolor med papper på, som
härskar bland montrarna.Några engagerar sig mer för att
sticka ut. Det bjuds exempelvis på lagrad ost på ett ställe, i
en annan monter väljer Falköpings kommun att hänga upp
en gigantisk plast-ko i taket. Undertecknad gick i alla fall hem
med ett litet vattenpass, en frisbee och ett kardborrband att
hålla ihop skidorna med. Ett finskt företag väljer som strategi
och konversationsstartare att trolla fram en spelmark från mitt
öra. Tricket kunde gärna fått sluta med att jag fick behålla de
tusen kronorna markern var värd.

Många intressanta uppfinningar och innovationer har jag sett
här på mässan, för allra första gången. Så även detta år. Den
digitala vardagen har tagit stor plats och vi får se flera exempel
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Bättre SWAG (Stuff We All Get) ligger på rekommendation
och skulle gynna alla mässinblandade. Ett påstående som
här saknar vetenskapligt understöd vilket därför kan och bör
betecknas som SWAG (scientific/speculative/sophisticated/
stupid wild-ass guess), nåväl med en viss empiri på området ändå. Vi känner igen många utställare. Vilket skapar en
trygghet i att återkomma till mässan år efter år. Ungdoms-SM
i CNC-teknik har blivit ett återkommande event och blivit ett
bra tillfälle för rekrytering.
Men nu har det gjorts en rockad. SJMF:s monter har flyttat
och fått en mer central plats inne på en mässgata mellan
kolleger och konkurrenter. Här mötte vi ett gäng luttrade
mässutställare som visade på gott humör och montern
genomsyrades av entusiasm inför kommande dagar. Några
hade redan nätverkat och gjort affärer på plats. Det blev ett
samtal med ett par av medlemmarna över en lunchfika inne
på mässutställarnas Vippiga greenroom. Några är bara här
över dagen, andra kommer att stanna i stan hela veckan.
Vi hoppas att alla var nöjda med sina besök och uppdrag på
Elmia Subcontractor 2018.

GIFA 2019
Södra avdelningen inom Sveriges Gjuteritekniska Förening arrangerar en gruppresa till GIFA 2019 med
två heldags besök på mässan. Resan är öppen för alla medlemmar i Sveriges Gjuteritekniska Förening.

För resan gäller:
26 juni på morgonen
Avresa med buss från Malmö. På kvällen incheckning på
Wyndham Garden Düsseldorf Mettman. Detta hotell ligger
i Mettman (Peckhauser Str. 5, 40822 Mettmann) som
är en förstad till Düsseldorf. Avståndet är cirka 20 km till
GIFA-mässan och cirka 15 km till Altstadt i Düsseldorf.

Pris: Vid övernattning i dubbelrum: 5 250 SEK per person. Enkelrumstillägg: 1 785 SEK per person

27 juni
Heldags besök på GIFA

Kostnaden för resan är mycket starkt subventionerad av
Sveriges Gjuteritekniska Förening.

28 juni
Heldags besök på GIFA

Anslutningsbussar kan arrangeras, kostnader tillkommer.

I priset ingår förutom hotellkostnaden, middag på hotellet
vid ankomst, bussresa Malmö – Mettman t o r samt bussresorna mellan hotellet och GIFA.
I priset ingår ej inträdesbiljett till GIFA.

29 juni på morgonen
Avresa från hotellet. Ankomst till Malmö på kvällen.

Absolut sista anmälningsdag är den 3 april 2019, men först till kvarn gäller.
Tänk på att antalet resenärer är begränsat. Vid överteckning kommer i gjuteriindustrin aktiva medlemmar att ges företräde.
Anmälan sker till:
Izudin Dugic, tel: 070-628 40 66, e-mail: izudin.dugic@telia.com
Kontaktpersoner:
Izudin Dugic, tel: 070-628 40 66, e-mail: izudin.dugic@telia.com
Gert-Ove Elström, tel: 070-595 09 20, e-mail: goe@telia.com
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Årsmöte – Gränsö Slott 25–27 april
Mer information kommer senare.

Reservera tiden redan nu.
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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 6 februari 2019. Vi drar tre vinnare, lycka till!
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Ni är vinnarna i Kryzzet
nr 3/2018 i Lättsmält!
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Lena Lodesjö, Malmö
Ingrid Svensson, Huskvarna
Gunnar Johnson, Mölndal
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

