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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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Vi tackar alla
våra annonsörer
som har gjort det möjligt
att ge ut tidningen Lättsmält
och önskar er alla en
God Jul och ett Gott Nytt År.

Vi ses på årsmötet i Malmö 16 -18 april.
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Elefanten i Rummet
Hos Rosengrens i nya lokaler
Text & Foto: Mattias Hildingh

Det händer mycket på Rosengrens konstgjuteri. Det stundar ett 110-års jubileum.
Men de var samtidigt tvungna att flytta ifrån platsen som de startade verksamheten
på. Lättsmält besöker den moderna anläggningen i Vintrie, strax intill första avfarten
efter brofästet.
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Grundaren Julius Nicolaus Rosengren startade verksamheten
1909. Produktionen bestod då främst av industridetaljer till
Skånska Cementgjuteriet. Det är idag fjärde generationen
Rosengren som driver företaget. Den första skulpturen göts
1912 till konstnären Johannes Collin och sedan dess har
gjuteriet levererat ett stort antal konstverk.
Stadsdelen Limhamn expanderar enormt. I takt med att
behovet efter bostäder och intresset för den havsnära
stadsdelen ökat, fick det gamla industriområdet lämna plats
för nybygge. Vilket innebar att Rosengrens Metallgjuteri inte
kunde ligga kvar utan fick flytta till nya lokaler.
”Vi började samtala med kommunen, de funderade och kom
på att tomten vi är på nu, fanns det inga planer för. Den ligger
nära Limhamn.Vi är inget tungt gjuteri, utan vi har lättare hantverk. Därför fick vi möjlighet att etablera oss här. Ju mer jag
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tänkte på tomten här och läget så kom jag på att den ligger
perfekt för oss här. Det är bra förbindelser med buss och
Hyllie ligger inte långt borta”.
Men gränsen mellan Postorten Limhamn och Malmö går
precis utan för fönstret och då befinner sig gjuteriet på fel
sida. Limhamn är ett bra område i kommunen och har med
tiden blivit ett starkt varumärke. Nya områden växer upp runt
Malmö på den tidigare åkermarken.
”Jag fick själv rita hur stor tomt jag ville ha. Eftersom jag fick
fria händer, så ritade jag längst hela vägen. Jag trodde de
skulle opponera mot detta men det gick bra. Jag fick köpa
marken runt huset. Sen kom vi på att vi kanske skulle bygga
ett extra hus om vi behöver expandera. Vilket kommunen
ansåg var en bra idé. Så då fick vi köpa större tomt. Det är
annars svårt. Det finns inga industritomter runt Malmö. Det är

En trumslagare på en cirkuselefant
Yngve Lundell avled 2015 den 21 april. På dagen vad som skulle blivit hans 88 årsdag,
kompletteras det uppskattade konstverket. Med elefanten visar det sig att Optimistorkestern egentligen är en cirkusparad. Men den kommer inte att få plats bakom de andra.
Elefanten får plats inne i Folketspark knappa 2 km ifrån de andra.

Schwan Kamal – Skulptör och gjutare
Har skulpterat elefanten i frigolit efter Lundells modell, som stod i alla
år förvarad på gjuteriet. Kamal kommer även att gjuta skulpturen.
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jordbruksmark och den är väldigt dyr. Nu blev det ingen liten
lagerlokal som vi först hade tänkt. Utan det blev ett stort fint
hus, som vi delat upp i fyra skepp. Vi bildade ett nytt bolag
som vi separerade från gjuteriet”. Kommunen finansierade en
del av detta. Annars hade vi inte kunnat ligga här. Så flytten
blev bra för oss.
Den nya byggnaden imponerar. Det är modernt, ljust och
luftigt. Tankarna förs närmare till ett konstmuséum är till ett
gjuteri.
”2000 kvm, utställningshall på 250 kvm och kontor på 400
med lounge och allt. Vi byggde detta för att marknadsföra
oss. Att ha ett galleri med utställningar och event. Vi gjuter
unika saker hela tiden. Vi måste nischa oss och få en image
och profil. Vi måste ha något annat att erbjuda än gjutning.”
Gjutningen har blivit en mindre del av Rosengrens tillverkning.
Det som från början var tänkt att underlätta tillverkningen, blev
snart en huvudsyssla. Gjuteriet med anor från 1800-talet blev
ledande inom digital formgivning.
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”Det vi har vunnit mest på är 3D tekniken. Vi har tio anställda
som arbetar med modeller och allt runt om. Det går fort. Vi har
knoppat av, vi började med 3D teknik för drygt 15 år sedan.
Med CNC och CAD program. Tidigare när vi gjorde skyltar
t ex, så var vi tvungna att göra dem för hand, limma bokstäver
och använda vissa färdiga typsnitt. Det tog lång tid, det blev
krokigt och snett och man kunde inte göra för små bokstäver.
Men nu kan vi göra i princip vad som helst”.

Det är med andra ord. Den digitala tekniken som underlättat
för bevarandet av historia och kultur. Att med ackuratess
tillverka t ex bronsskyltar som informerar om bronsåldern på
ett sätt som tidigare var omöjligt. Rosengrens tillverkar mycket
åt offentlig utsmyckning åt kommuner och kyrkor. Gjutning är
inte längre deras huvudsyssla.
”Vi kan göra 3D föremål med reliefer och t ex vapensköldar.
Vi ritar alla vapensköldar till norska försvaret. Men vi g
 juter
inte dem utan skickar dem sedan till ett gjuteri i Norge.
Tekniken som vi utvecklade för att hjälpa till att göra modeller
har utvecklats till att vi scannar och gör virtuella muséer för
konstverk. Vi var med nyligen och visualiserade tunnelbanan
för Stockholmstad.”
I ett av rummen pågår ett stort projekt. Få personer har varit i
Malmö och missat Optimistorkestern av Yngve Lundell, som
står på Södergatan mot Stortorget. Stadens mest fotograferade konstverk, som i snart 35 år saknat en medlem.
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Metallkrönika
Den svagare tendensen för industrimetallerna höll i sig en
bra bit in på hösten. Handelskrig och Brexit som präglat
de finansiella marknaderna under hela året, har även påverkat prisutvecklingen under hösten, och även i skrivandes stund för den delen. Marknadens aktörer samlades
i London i slutet av oktober för den årliga LME-veckan i
London, vilket ofta förväntas ge lite klarhet vart vindarna
blåser inför kommande år. Både finansiella och fysiska
aktörer träffas och gör upp nästa års avtal. Det blir också
ett tillfälle att utbyta erfarenheter och lyssna på analytikernas prognoser. Negativa konjunktursignaler som speglats
i metallpriserna bekräftades till stor del. Prisprognoserna
för 2020 är i de flesta fall ganska modesta. Några saker
stack ut.
Utbudet av aluminium ökar kraftigt i Kina nästa år, trots
relativt låga priser. Effektiva nya anläggningar och fortsatt
subventionerad energi gör att lönsamheten upprätthålls.
Samtidigt påtalades att producenter utanför Kina sannolikt förlorar pengar på dagens nivåer kring $1800/ton.
Den aktuella miljö- och klimatfrågan var också ett tema
under LME-veckan. Det diskuterades kring utvecklingen
av ett grönt aluminiumkontrakt för metall producerad av
förnybart eller vattenkraft, till skillnad mot Kinas billiga
produktion baserad på i huvudsak kolkraft.
Ett annat huvudtema var elektrifiering av bilflottan vilket
kan få stora effekter på metallefterfrågan. Mängden
koppar i en elbil ökar 4-5 gånger. Störst efterfrågeeffekt
kommer emellertid från utbyggnaden av elnätet och
infrastrukturen kring laddningsstationer. De långsiktiga
utbudsutsikterna för koppar är emellertid väldigt begränsade. Produktionen i befintliga gruvor väntas avta i volym
från 2021. Förväntade nya projekt som har avtal om finansiering kan täcka upp en del av gapet, men det krävs mer
utbud. För dessa projekt blir det sannolikt en prisfråga för
att få finansiering. Utvecklas elbilsproduktionen i den takt
som prognostiseras finns en överhängande risk för stora
underskott av koppar i framtiden, och sannolikt mycket
högre priser.
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Som bekant är forskningen inom batteriindustrin
väldigt intensiv. För tillfället talar mycket för nickel, men
osäkerheten är fortsatt stor. Vissa prognoser talar för en
kraftig ökning av efterfrågan vilket också från tid till annan
har stärkt nickelpriset. Men den stora händelsen under
hösten är Indonesiens exportstopp som flyttats fram till
kommande årsskifte. Priset steg till nivåer över $18000
och var som mest upp 70 % i år. Efter LME veckan har
trenden vänt. Marknaden har vänt blickarna till vad som
faktiskt påverkar i nuläget, dvs. den rostfria stålindustrin
(batteriefterfrågan kommer dröja många år). Produktionen av rostfritt har ökat kraftigt i Kina, men nu avvecklar
man lager och produktionsökningen har mattats markant.
Stålverken i Europa drar samtidigt ner. I skrivandes stund
handlas nickel strax över $13000. Vi tror att priset överreagerar nu och vi ser en stabilisering inför nästa år.
Vidare på temat bilindustri; den globala bilförsäljningen
har visat vikande siffror under hösten, vilket påverkar alla
metaller negativt, men kanske värst är det för zink via det
galvaniserade stålet. Det strama utbudet har tidigare varit
en av anledningarna till det starka priset; men där har nu
successivt nya och nygamla projekt materialiserats i ökat
utbud, vilket kompenseras för de stora gruvstängningarna
för ett par år sedan (Irland och Australien). Samtidigt viker
efterfrågan. Priset har fallit från toppnivåerna i våras kring
$2900 ner till dagens $2250.

Pär Melander
SEB Commodities
par.melander@seb.se

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
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Beijer Industri gör det enklare än någonsin att handla upp eldfasta applikationer.
Med oss som totalleverantör inom såväl Material som Installation & Tillverkning
och Service & Utbildning får du skräddarsydda lösningar från ett och samma ställe.
Resultatet blir bättre överblick, mer trygghet och ökad lönsamhet.
Vill du veta vad vi kan göra för just dig? Gå in på www.beijerind.se och läs mer
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serade bolag som samarbetar för att hjälpa nordisk
industri att bli ännu mer konkurrenskraftig.
beijertech.se
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Våra produkter förbättrar era

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

FerroPem
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
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Klara kontraster
i Polen
Årets höstresa
Text & Foto: Mattias Hildingh
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Årets höstresa gick till Polen. Det blev en resa rik på intryck
och upplevelser. Många kan ha en uppfattning om att Polen
skulle vara entonigt, fattigt och grått. Men tvärt om så blev
det kontrasternas resa. Vackra Krakow med sin oförstörda
medeltidsstadsbild, i kontrast med moderna Warszawa. Där
socialfunktionalismen från Stalintiden, trängs med moderna
skyskrapor. Vackra böljande landskap med lövskog och öppna fält avlöste vartannat. Vi passerade gamla industristäder
med höga skorstenar och fula byggnader.
Landet har efter krigen och socialismen rest sig och håller på
att bli en stormakt inom turistnäringen. Det har genom tiden
en enormt rik historieskatt, där Sverige ofta har spelat stor roll.
Ett fint arrangemang runt utflykterna gjorde att vi fick bra guidning på resan. Det finns fina fördelar med att resa i grupp.
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Wieliczka salt

En guldgruva genom tiden
Text & Foto: Mattias Hildingh

Wieliczkas saltgruva är 327 meter djup och
sträcker sig med horisontella passager och
kamrar över 287 kilometer. Stensaltet är
naturligt och skimrar av olika gråtoner, som
liknar opolerad granit.
Vi omges av svarta blanka väggar. Saltet är så rent att det går
att slicka på väggarna utan att få i sig bakterier. Luften svider
lite lätt i näsan och det är väldigt varmt. Det har genom tiderna funnit uppfattning om saltets helande krafter och många
hälsoresor har anordnats hit.
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Gruvan har historia finns dokumenterad redan från 1200-talet,
här bröts och producerades bordsalt fram till 2007, Det var
en av världens äldsta operativa saltgruvor och är idag som en
stor turistattraktion. Det var gruvans rikedomar som banade
vägen för staden Krakows rikedomar. Under den dåvarande
kungen Casimir III den store utvecklade driften och han gav
gruvan privilegier. De säger att Krakow som då var huvudstad
och kungligt residens i Polen, byggdes om från trähus till
stenhus under hans regenttid.
Saltgruvan är en del av UNESCOS världsarv och ett av Polens
officiella nationella historiska monument. Gruvan har en underjordisk sjö, utställningar om saltbrytningens historia och en
besöksrutt på 3,5 kilometer, som utger mindre än 2 procent
av gruvpassagernas totala längd.
Här nere möts vi av stora statyer föreställande kungar, sagoväsen men framför allt religiösa motiv. Fyra kapell och stora salar
som är uthugget direkt ur bergsaltet av gruvarbetarna. De äldre skulpturerna har med tiden kompletterats med nya sniderier
gjorda av samtida konstnärer. Cirka 1,2 miljoner människor
besöker Wieliczkas Salt Gruva årligen.
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Elmia Subcontractor i Jönköping är över och sju medlemmar hade en gemensam utställning tillsammans med
SJMF. Följande medlemmar ställde ut i vår g
 emensamma
monter: Lyrestads Gjuteri AB, Laholm Stål AB, KSD AB,
GIAB, Soundseal AB, AGE Metall och Westermalms
Metallgjuteri.
Jag försökte få ett foto på samtliga utställare som tillhör
SJMF, hoppas jag inte missade någon.
Vid samtal med våra medlemmar fick jag uppfattningen
att man fortfarande hade en god beläggning men orderstocken minskade efterhand. Dock var inga direkt oroliga
inför framtiden, utan hade fortfarande en positiv tilltro.
Samtidigt vill tacka våra annonsörer, utan er hade det inte
blivit en tidning, LÄTTSMÄLT.
Jag hoppas på samma genorisitet nästa år så vi kan
fortsätta att driva tidningen. Naturligtvis finns det plats för
fler annonsörer, hör bara av er, ni är så välkomna.

AKTUELLT FRÅN KANSLIET
Gert-Ove Ellström, Förbundsdirektör

Årsmötet kommer att hållas 16–18 april 2020 på Hotel
Live i Malmö. Boka in redan nu dessa dagar.
Med detta avslutar jag med en önskan om GOD JUL och
ett GOTT NYTT ÅR 2020.
Vi ses 2020.

Föreningens studieresa i oktober till Polen deltog 15 personer, tyvärr något färre än vad som anmälde sitt intresse.
Resan var intressant med besök som påminde om nazismen i Europa. Vi fick mycket kulturell information om Polen.
I detta nummer får ni ta del av detta.
Vi gjorde gjuteribesök hos Teksid i Skoczow, ett järngjuteri
med en produktion på drygt 62 000 ton, huvudsakligen i
segjärn. Deras kunder var inom bilindustrin. Produktionen
skedde på tre olika liner och man köpte samtliga kärnor
från coremakers. Teksid har investerat i en kärn- och black
line som ännu inte hade tagit i drift. Kärnorna kommer
att tillverkas i Cold Box och med vattenbaserad black.
De väntade fortfarande på miljötillstånd.
Smältning skedde i två 60 tons ugnar samt i två 30
tonsungnar, Junkers med växelvis smältning/varmhållning.
700 anställda i två skift och 6 dagars vecka krävdes för
att producera godset. Tyvärr var det fotograferingsförbud,
därför begränsade antal bilder.
Mer information kan ni finna på
www.teksid.com/en/iron/plants/skoczow
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Kansliet/Gert-Ove
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Årsmöte

Clarion Hotel & Congress Malmö Live 16–18 april 2020
Mer information kommer senare.

Reservera tiden redan nu.
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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, MASKINER
UTRUSTNING inom GJUTERI och MODELLTILLVERKNING.
Bland våra leverantörer ingår bla SIKA, DURRANS, EUROTEK, EGES, IDEA
SAMANCOR, RCS, GTP SCHÄFER, VEMEK, SPEFORM, ACMOS, JODOVIT, SAIN
GOBAIN, KELSEN REFRACTORIES, LARPEN.
Våra leverantörer är starkt utvecklingsinriktade och vi kan därmed erbjuda smidiga kundanpass
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@mecatrade.fi
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

Meca-Trade Oy
Momarken 7
556 50 Jönköping
www.mecatrade.se

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

Teksid i Skoczow
Företagsbesöket i Polen
Text & Foto: Mattias Hildingh

Skoczow är ett mindre samhälle i Polens
sydvästra hörn. Gränserna till både Tjeckien
och Slovakien ligger bara ett par kilometer där
ifrån. Området har på grund av sitt läge ofta
varit drabbat av krig under andra världskriget
anekterade nazityskland staden och har i
modern tid varit en industristad.
Det är i ärlighetens namn ingen munter omgivning vi möts av.
Fyrkantiga socialist funktionalistiska bostadsbaracker, höga
skorstenar och rostiga byggkranar vittnar om en tidigare
mycket strängare tid i Polen. Men Teksids kontor reser sig i
utkanten av orten. Det är ett modernt gjuteri som trotsar alla
fördomar om hur arbetsplatser i Polen kanske skulle se ut.

22 Lättsmält Nr 4. 2019

Säkerheten är rigorös och det råder totalt fotoförbud. Vi fick
klä oss i skyddshjälmar, skor, glasögon och rockar innan vi
fick följa den snitslade gulmålade säkerhetsbanan genom den
stora anläggningen.
Anläggningen i Skoczów sträcker sig över en yta på 120 000
m2 (varav 61 000 m2 täckt). Den byggdes 1974. Den årliga
produktionskapaciteten är 70 000 ton.
Här utvecklas, industrialiserar och produceras olika typer av
specialjärngjutgods för fordonssektorn, särskilt säkerhetskomponenter som upphängningsarmar och styrknogar, samt
grenrör, differentiella höljen, vevaxlar och kamaxlar.

Teksid är ett polskt italienskt gjuteri specialiserat på utveckling
som främst producerar järn och gjutgods för fordonsindustrin.
Huvudsakliga kunder: FCA, BMW, Mercedes, Toyota, Suzuki,
Ford, Brembo, Renault, Dacia.
Med förvärvet av Ferriere Piemontesi, tidigare Vandel & Co.,
Industrie Metallurgiche Torino, och anläggningarna i Ferriera di
Buttigliera Alta (Avigliana), lyckades FIAT 1917 få en konkurrensfördel genom att expandera till sektorn för järn och metall.
Under sextio år, med olika förändringar som gjorts för att
anpassa sig till den globala ekonomin, har ”Ferriere”, som
FIAT järnverk är kända som, fortsatt att arbeta, producera och
expandera.
Redan 1985 kunde Teksid visa upp viktiga kunder som de
nordamerikanska företagen Chrysler, General Motors och
Ford. Mot slutet av 1986, med syfte att befästa närvaro i
Nordamerika, bildades Teksid Aluminium Foundry som en del
av företagets internationaliseringsstrategi.
För närvarande har Teksid sju produktionsanläggningar över
hela världen: fyra i Europa, en i Sydamerika, en i Central
amerika och en i Kina samt ett representationsföretag i Nordamerika. De har cirka 7 000 anställda .
Anläggningen här är certifierad ISO TS 16949, ISO 14001,
OHSAS 18001, ISO 50001.

www.ksdab.se

Lättsmält Nr 4. 2019 23

Turism hos tragedin
Ett stilla besök i Auschwitz
Text & Foto: Mattias Hildingh

Om det skulle finnas ett väder som var perfekt för att besöka
en plats som aldrig skulle funnits. Så får man säga att upplägget var perfekt. Det är en regntung, stilla och sällsamt grå
morgon som vi tar oss ut till Auschwitz-Birkenau med den lilla
inhyrda bussen.
Koncentrationslägret ligger lite märkligt nog i utkanten av den
lilla Polska orten Oswiecim. Vi åker igenom ett industriområde
innan vi når den stora parkeringsplatsen.Utanför blir det märkbart att det här är en turistattraktion som drar till sig många
besökare.
Det står bussar över allt och köerna ringlar sig direkt väldigt
långa. Säkerhetspådraget är stort och vi får ta oss igenom
ordentliga kontroller innan vi kan börja rundvandringen.
Vi får en svensktalande guide, en kunnig man som lärt sig
svenska, – genom universitetet i Krakow. Han är vältalig och
saknar dialekt. Genom rundvandringen talar han hela tiden
lugnt, lågmält och med inlevelse och stort lidande.
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Snart kommer vi ut till huvudområdet området med den
kända grinden och lugnet lägger sig. Kollektivet känner en
gemensam respekt och allt det fruktansvärda som hänt på
platsen blir påtagligt. Att bli guidad på svenska gör att ingen
information går förlorad och vi kommer väldigt nära händelserna. Det känns ofta overkligt att gå runt där. Som att vi var på
besök i en filmkuliss.
Andra delen av rundvandringen går till Birkenau. Den välkända
porten och stämningen om möjligt sjönk ännu mer.

”Auschwitz was a paradise compared
to Birkenau”
Vår guide citerar en överlevande om livet på Birkenau. Det är
kallt blåsigt och man får en tydlig förnimmelse om hur fruktans
värt livet var för fångarna.
Det blir en smärtsam rundvandring i Auschwitz. Men en viktig
sådan. En upplevelse på det andra sidan av känsloregistret. Men
en av de starkaste och något man bär med sig resten av livet.
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VI ARBETAR FÖR HÖG KVALITÉ, BRA PRISER
SAMT KORTA LEDTIDER

Långvariga leverantörskontakter

Gjutet konstverk på
Anna Lindhs plats Malmö

Gjutdetalj tillverkad
i vår Disa maskin

Westermalms Metallgjuteri AB
Kumla Gårdsväg 26 A, 145 63 Norsborg
Tel 08-531 790 27 • 070-756 90 27
mail@westermalmsmetallgjuteri.se

8 m högt konstverk ska till
St:Görans sjukhus Stockholm

www.westermalmsmetallgjuteri.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

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.
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Skicka in ditt svar till Lättsmält! Tre vinnare erhåller tre trisslotter vardera!
Bokstäverna från de 6 röda rutorna bildar ett ord. Maila ordet, tillsammans med ditt namn och
telefonnummer till: gertove@sjmf.se senast senast 6 februari 2020. Vi drar tre vinnare, lycka till!
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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

