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Syn-
punkten

LÄTTSMÄLT UTGES AV SVENSKA JÄRN-
OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING

Hej igen!
I många artiklar och uttalanden så 
tycker alla riksdagspartier att småföre-
tagen är viktiga och nyttiga för svensk 
 ekonomi. I december 2012 fanns det 
enligt SCB 1.137.028 stycken före-
tag i Sverige. Av dessa är det nästan 
1.100.000 som har upp till 10 styck-
en anställda. Idag är det cirka 382.000 
personer som går arbetslösa. Lek med 
tanken att 1/3 av alla småföretag an-
ställde 1 person så vore arbetslösheten 
här i landet inga problem... Då är det 
ju väldigt konstigt att regeringen inte 
gör mer för att hjälpa småföretagen att 
få bättre villkor vid nyanställningar. Jag 
tänker på bl.a. sjuklönefrågan som är en 
stor kostnad för småföretagen. Det här 
är något som Småföretagarnas riksför-
bund driver hårt. När någon blir sjuk 
minskar intäkterna och produktionen. 
Det blir utgifter för sjuklön och många 
gånger också ökade lönekostnader för 
vikarier som man måste ta in för att 
hinna med leveranserna. Som reglerna 
är nu drar sig småföretagen att nyan-
ställa för att man har inte den ekono-
min för att en anställd ska bli sjuk. I 
år läggs ett antal miljarder på olika pro-
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jekt, lönebidrag, a-kassa och lönegaran-
tier. Slopa de första 14 dagarnas sjuklön 
för företagen så kommer småföretagen 
att anställa, bidragsberoendet att mins-
ka, skatteintäkter kommer att öka till 
staten som kan bekosta sjuklönen.

Ungdomsarbetslösheten är också 
ett stort problem. Det är inte lätt att 
få ett jobb utan en utbildning, men 
där kan ett fungerande lärlingsystem 
vara en lösning. Det går cirka 140.000 
ungdomar mellan 15–24 år arbetslösa. 
Om man tittar på andra länder så är 
Tyskland ett land med väldigt låg ung-
domsarbetslöshet. I Tyskland lever och 
frodas lärlingssystemet och bidrar till 
att ungdomsarbetslösheten där är låg. 
Det är till och med så att det råder brist 
på lärlingar och man har därför börjat 
söka sig ut i Europa efter arbetslösa 
ung domar.

Nu är det höst igen och som vanligt 
ställer SJMF ut på ELMIA-mässan. 
Vi står på samma ställe som vanligt, 
D02:55, kom förbi och hälsa på om ni 
är där.

Hälsningar från er ordförande 
Stefan Eldin

SJMF = Monter 
D02:55
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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

Unnaryd Modell och UMAB Casting 
 fusioneras
Sammanslagningen syftar till att effektivisera produktionsflödet och minska administrationen

Foto: Unnaryd Modell

Den 22 augusti 2013 fusionerades UMAB Casting AB in i 
Unnaryd Modell AB. Sammanslagningen av verksamheterna 
till ett bolag är ett viktigt steg för att effektivisera produk-
tionsflödet och minska onödig administration.

UMAB Casting har sedan starten 2009 varit ett renodlat 
prototypgjuteri för aluminiumgjutgods och helägt dotterbo-
lag till Unnaryd Modell. Fusionen innebär att gjuteriet helt 
integreras i moderbolaget och kommer att drivas under varu-
märket Unnaryd Model

Förändringen är ett litet steg mot visionen att bli Europas 
främsta prototyptillverkare. Företagets kunder kommer inte 
att påverkas av  fusionen

Om Unnaryd Modell AB
Unnaryd Modell AB tillverkar gjutmodeller, prototyp- och 
designprodukter och fixturer till verkstads- och fordonsindu-
strin. Satsningen på eget prototypgjuteri har gjort Unnaryd 
Modell till en komplett leverantör av gjutna prototyper. Fö-
retaget har efter fusionen 34 anställda och omsätter cirka 55 
miljoner kronor per år.
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En levande industri på 
Elmia Subcontractor

Om mässan
Elmia Subcontractor är norra Europas ledande underleveran-
törsmässa och arrangeras på Elmia i Jönköping. Här samlas 
årligen runt 1 200 utställare från cirka 30 länder. 2012 be-
söktes mässan av drygt 14 000 besökare. Sällan har du chans 
att på så kort tid träffa så många som är knutna till underle-
verantörsindustrin!

Att mässan är viktig är uppenbart. Här grundläggs varje 
år affärer för närmare 18 miljarder kronor! En av mässans 
styrkor är dess renodling. Här ges bara plats för underleveran-
törer till tillverkningsindustrin. Det har gjort mässan synner-
ligen träffsäker för såväl besökare och utställare.

FAKTA ELMIA SUBCONTRACTOR

Antal besökare: 14 115 
Antal utställare: 1 175 
Utställningsyta: 18 115 kvm 
Deltagarnationer: 29 
Mässan arrangerades i år  
för 29:e gången.

Välkommen 12–15 november 2013!

Mässaktiviteter - som gynnar affärerna
På Elmia Subcontractor 2012 arrangerades för åttonde året 
i rad ett matchmakingprogram som blivit en jättesuccé. Se-
dan 2010 arrangeras möteskonceptet under namnet Subcon-
tractor Connect.

På mässgolvet finns även en mötesarena för kons-truktörer 
i Konstruktionstorget där både utställare och besökare kan få 
nya idéer och hitta spännande lösningar.

År 2012 fanns det även ett nytt torg på mässan: Innova-
tionstorget. Här vrider och vänder man på ämnet, diskuterar 
förutsättningar och möjligheter och kan träffa experter.

SJMF finns på plats i hall D, monter 02:55! 
Här ställer även Lyrestads Gjuteri AB, AGE 
Metall AB, GiAB, Soundseal AB och  
AB Sedenborgs Metallgjuteri ut.

Välkommen till oss!
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1

SEDENBORGS
Från ritning till färdig produkt

AB SEDENBORGS METALLGJUTERI 
Box 123, S-640 45 Kvicksund, Tel +46(0) 16 15 59 40, Fax +46(0) 16 35 47 82
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Lättsmälts redaktion kommer till Älmhult för att göra ett besök hos 
Nordens största aluminium producent av återvunnen aluminium. Idag 
cirka 60.000 ton per år.

Vi möts av Elisabeth Gustafsson, en välkänd profil inom gjuteribranschen. 
Elisabeth började sin yrkesbana inom aluminium 1974 i Avesta. Samma 
år flyttade Elisabeth till Älmhult tillsammans med sin familj. Idag är hon 
ansvarig för försäljningen i Sverige och Finland.

Elisabeth har andra intressen utöver aluminium, tur är det, bland annat 
golf som hon spelar så ofta det ges tid. Hennes HC är säkert lågt om hon 
visar samma energi på golfbanan som hos sina kunder. Tillsammans tar vi 
en runda i fabriken där Elisabeth guidar oss igen.

Skrotet man återvinner består bland annat av aluminiumplåt, bilfäl-
gar, gjutgods, vägskyltar, bearbetningsspån och lina m m. Det finns inga 
begränsningar bara det innehåller aluminium. Smältningen sker i två ro-
terande smältugnar med kapacitet på drygt 30 ton. Man använder gasol 
+ syrgas som energi. Efternedsmältningen raffineras aluminiumet genom 
tillsättning av legeringsmaterial för att nå den exakta specifikationen kun-
den har beställt. Detta är en mycket förenklad beskrivning av processen. 
Naturligtvis är denna process betydligare mer komplicerad som innehåller 
många kontrollpunkter för att verifiera materialkvaliteten.

1939 Det var en 
gång...

Sten Allan Olsson vara 
bara 23 år gammal när 
han började handla med 
järn- och metallskrot, 
lump och rågummi från 
ett litet kontor i Göte-
borg. Handelsbolaget 
Sten A Olsson Metallpro-
dukter bildas i november 
1939. Där andra såg 
skräp såg han en affärs-
möjlighet och det starka 
entreprenörsskapet är än 
idag utmärkande för vår 
verksamhet – som fort-
farande ägs av familjen 
Olsson.

1941 Verksamheten 
expanderar

Sten Allan Olsson köper 
maskinaffären Generator 
AB och etablerar sig 
ytterligare med bland 
annat en lokal plats för 
mellanlagring av skrot.

1945 Efter kriget

Andra världskriget är slut 
och det råder stor brist 
på brukbart järn. Men 
Sten Allan är innovativ 
och importerar metall i 
tackor. Samtidigt köper 
han pontontankar (som 
använts till flytbroar) 
som han målar, renove-
rar och säljer vidare som 
bland annat oljefat.

1946 Första 
 fartygsköpet

Under åren ska frakt bli 
en allt mer betydande 
del av verksamheten 
men inte förrän 1972 
delas verksamheten upp 
i Stena Metall och Stena 
Line. Familjen Olssons 
historia inom frakt och 
färjor kan du läsa mer 
om hos Stena Line.

1952 Den första skrot-
gården

Efter att mestadels ha 
sysslat med handel och 
mellanlagring, etableras 
den första egna filialen 
1952 – och insamlingen 
och bearbetningen av 
material kan ta fart. 
Platsen är Hisingen 
i Göteborg och här 
ligger än idag vår Ting-
stadsfilial. Idag är vår 
återvinningsverksamhet 
spridd över hela Europa 
och uppdelad på flera 
bolag, läs mer om deras 
verksamhet påStena 
Recycling.

1962 En riktig stål-
verksleverantör

Tidigare hade vi skickat 
vårt skrot via dyra mel-
lanhänder men nu blir vi 
certifierade leverantörer 
till svenska stål- och 
järnverk. Företaget 
satsar stort på att impor-
tera skrot från Nord- och 
Sydamerika och blir 
en betydande del av 
värdekedjan genom att 
leverera viktiga råvaror.

Stenasfären
Ägs av familjen Sten Allan Olsson. Består av tre 
stycken koncerner:
•	Stena AB
•	Stena Metall AB (i vilket Stena Aluminium 

ingår)
•	Sessan AB (Concordia AB Det delägda 

bolaget Concordia Maritime AB (publ) är 
noterat på Nasdaq OMX Stockholm och är 
till 52 % ägt av Stena Sessan AB)

Sten A Olsson avled under sommaren 2013 - 96 
år gammal. Redan 1962 startade han en färjelin-
je mellan Sverige och Tyskland. Hans son Dan 
Sten Olsson är i spetsen av Stenasfären idag.

Omsättning 2011: 60 532 MSEK
Anställda: 19 400
Affärsområden:
•	Återvinning och handel
•	Färjelinjer
•	Offshore drilling
•	Shipping

Besök hos Stena 
 Aluminium i Älmhult
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I dag Fortfarande en 
framtidsbransch!

Mycket har hänt sedan 
1939, men mycket är 
sig också likt. Vi ägs 
fortfarande av familjen 
Olsson, och även som 
stor internationell aktör 
bottnar vi i ett entrepre-
nörskap; det decentrali-
serade affärsmannaska-
pet.  Målmedvetenhet 
och innovation är allt-
jämt våra drivkrafter 
när vi tar fram ekono-
miskt och miljömässigt 
hållbara lösningar för 
resurshantering. Och 
vi fortsätter att jobba 
i en framtidsbransch, 
eftersom vår verksamhet 
hela tiden utvecklas i 
takt med samhällets 
förändringar!

1995 Vi börjar åter-
vinna elektronikskrot

Stena förvärvar ett litet 
bolag inom den växande 
elektronikåtervinnings-
branschen. Idag är Stena 
Technoworld Europa-
ledande och finns i tio 
länder.

1990-talet Verksam-
heten växer

Fram till 90-talet växte 
vår återvinningsverk-
samhet i Sverige till 
verksamhet på runt 25 
platser. På 90-talet tog 
expansionen ordentlig 
fart. Förutom återvin-
ning och råvaruhandel 
bedriver vi idag också 
handel med olja, stål 
och aluminium.

1999 Koncernen 
 fördubblas

Vi köper Gotthard 
Nilsson-gruppen och 
fördubblar i stort sett 
vår verksamhet på den 
svenska skrotmarkna-
den.

1994 Exportförbudet 
hävs

När Sverige går med i 
EU hävs exportförbudet 
på skrot. Plötsligt kan vi 
förse hela världen med 
återvunnet material! 
Återvinningsverksam-
heten expanderar fram-
över på nya geografiska 
marknader såsom Dan-
mark, Polen, Finland, 
Ryssland och Norge.

2000-talet Ökat 
medvetande kring 
återvinning

Vår verksamhet har i 
alla tider påverkats av 
olika direktiv och lagar 
kring avfallshantering. 
De senaste decennierna 
har exempelvis produ-
centansvar, sortering, 
förbränning, hantering 
av farligt avfall och 
deponi reglerats i allt 
högre grad vilket skapat 
ett allmänt tankesätt 
kring ökad återvin-
ning. Våra innovativa 
lösningar strävar alltid 
efter att öka säkerheten, 
maximera materialåter-
vinningen och minimera 
deponeringen. Vi funge-
rar också som sakkun-
niga och hjälper till att 
driva återvinningen i rätt 
riktning.

•	Fastigheter
•	Finans
•	Adactum (affärsidé: Stena Adac-

tums uppdrag är att som långsiktig 
investerare bygga nya verksamheter 
inom Stena genom att förvärva 
och vidareutveckla bolag med god 
tillväxt- och lönsamhetspotential. 
Äger: Ballingslöv, Enwac, Blomster-
landet, Stena Renewable, Gunnebo, 
Mediatec, Midsona.

Stena Metall-koncernen
Omsättning 2011/12: 35 193 MSEK
Anställda: 3 800
Finns på 250 platser i 14 länder

Stena Aluminium
Omsättning 2011/12: 897 MSEK
Anställda: 120
Naturligtvis finns det många anled-
ningar till att koncernen har haft fram-
gånger inom vitt skilda område. Men 
troligtvis ligger en del av bakgrunden 
att företaget erbjuder sina kunder och 
anställda m fl mer än bara en produkt, 
utan bland annat:

Stena utbildning
Vi kan erbjuda skräddarsydda utbild-
ningar på plats hos kund eller hos oss. 
Nivå på utbildningen styrs efter kun-
dens önskemål samt deltagarnas bak-
grund och behov. Innehållet i kurserna 
berör materialkunskap samt metallurgi 
och frågeställningar kopplade till gjut-
ning, så som hur hantering av smälta 
och dess temperatur påverkar gjutpro-
cessen samt den färdiga komponenten.

Teknisk support
Stena Aluminium har som målsättning 
att göra våra kunder framgångsrika. 
Som en del i detta kan vi stödja med 
tekniska utredningar för att avhjälpa 
problem, eller delta i förbättringsarbe-
te, i processen hos våra kunder eller hos 
andra som efterfrågar vår hjälp. Vi har 
utrustning och kompetens för att ut-
föra bl a kemiska analyser samt skade- 
och haveriundersökningar. Vi ger även 
råd och vägledning vid val av legering-
ar samt stöd i tekniska frågeställningar 
rörande hållfasthet, trycktäthet, värme-
beständighet, värme- och ytbehandling 
m m.

Med denna fantastiska historia och insikt 
lämnar vi Elisabeth i Älmhult, här finns som 
Ni vet även andra företag med en fantastisk 
historia.
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Rolf Hermann med kom
panjoner köper gjuteriet
Det är Rolf Hermann, företagare med bl.a. RH El AB och ägare till flera fastigheter – som nu köper Gjuteriet i Västra 
Hamnen tillsammans med några kompanjoner. Säljare är Lidköpings Näringslivsfastigheter AB.

– Vi kan inte idag avslöja exakt vad vi har för planer för 
fastigheten, men vi har givetvis en idé om vad vi ska göra, och 
det kommer bli mycket bra för området och den framtida 
Hamnstaden, säger Rolf Hermann.

– Rolf Hermann har under de senaste åren utvecklat fast-
igheter i både Lidköping och andra städer, och vi är myck-
et nöjda med att vi lyckats komma överens med Rolf, då vi 
själva saknar resurser att utveckla fastigheten, säger Anders 
Djup, VD för Näringslivsfastigheter.

Överenskommelsen innebär att Rolf Hermann omedel-
bart tillträder fastigheten och att köpet formellt genomförs 
senare till ett nytt dotterbolag. Fastigheten har under de se-
naste åren utsatts för svår vandalisering, och som första åtgärd 
kommer Rolf Hermann att säkra upp fastigheten och snygga 
till fasaden.

 

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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Vår omfattande produktportfölj, med ursprung från hela världen, hjälper oss att möta våra 
kunders behov av råvaror och mineraler.

Men våra produkter är bara en del av vårt erbjudande. Genom ett internationellt nätverk av tekniska 
utvecklingcenter kan våra medarbetare stödja dina framgångar både idag och imorgon. Därför anser 
vi att storleken gör skillnad.

size  
       matters

the benefits of a
global mineral resource

A4_lattsmalt_2013.indd   1 2013-09-11   14:16:07
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HD Gjuteri
legeringar
Metallvaruhuset med snabba  leveranser från eget lager

Företagets placering är några mil söder 
om Göteborg närmare bestämt i Lindo-
me industriområde.

HD Gjuterilegeringar är idag ensam 
i norden att lagerhålla en hel rad leger-
ingar i det 800 kvm stora lagret.

Detta ger företags kunder bland för-
delen med snabba leveranser. Det stäm-
mer bra med företagets devis ”Med fo-
kus på kvalitet och snabba leveranser.”
Man lagerhåller framför allt följande
•	Rödgods och brons
•	Aluminium brons
•	Aluminium
•	Mässing
•	Zink

Samt rena metaller och Master Al-
loys i flera legeringar. Företaget har 
även hundratals containrar utställda 
hos industrin, där de återköper diverse 
metallspånor och metall slagg.

Företagets drivs och ägs av Anne-
the och Harry Dahlgren sedan 2006. 
Familjen bor även i Lindome med sin 
familj sedan 1987. Ett naturskönt om-
råde med närheten till storstaden. Med 
pendeln endast 15 minuter. Harrys 
stora fritidsintresse hunddressyr och 
enbart med hundar av rasen boxer, 
Swedbox Kennel, där han deltar i olika 
brukstävlingar och når stora framgång-
ar. Hundarna används också för avel.

Oftast är hundarna även på plats på 
kontoret vilket gör att man ska vara 
minst sagt tuff om man ska sätta sin fot 
där utan godkännande av Harry.

Dock har familjen fått även ett nytt 
intresse i golfen sedan något år, vilket 
man företrädesvis spelar under vintern 
i Spanien.

Harry har sin bakgrund i Olof Man-
ner där han redan 1973 började som-
marjobba som 13 åring.

1992 blev han headhuntad till GL 
Beijer Import o Export i Göteborg där 
han bland annat var försäljning och in-
köpsansvarig.

Företaget har de senaste åren haft en 
omsättning runt 50 Milj med god lön-
samhet.

Som så många andra branscher präg-
las även handel med metaller av ”större 
och värre”.

Allt fler mindre aktörer har försvun-
net det senaste åren.

För HD Gjuterilegeringar är fram-
tiden mycket positiv framför allt den 
alltmer ökade försäljningen i Danmark, 
säger Harry.

Mer information finner ni på deras 
hemsida www.hd-gjut.se

Företags-
besök
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Konsten att gjuta 
evigt liv i konsten
1895 öppnade Herman Bergman konstgjuteri på Roslagsgatan i Stockholm. 118 år senare är  företaget Skandinaviens 
äldsta verksamma och största konstgjuteri, nu sedan dryga 60 år vid  Skogskyrkogården. 

Gjuteri med anor 
Grundaren Herman Bergman ledde fö-
retaget under flera decennier efter 1895 
och efterträddes vid sin död 1954 av 
sonen, konstgjutaren Per-Gösta (P.G.) 
Bergman. På 1970-talet övertogs före-
taget av 3 st anställda: Gösta Bergkvist, 
Jean Minne och Ingvar Gunnars som i 
sin tur överlät företaget år 2000 till 4 
st av deras 7 anställda: Tomas Broman, 
Leif Schölin, Thomas Gardebo och Jes-
per Loden som driver företaget idag. År 
2010 blev det ytterligare en delägare: 
Anneli Scheutz. Idag är det 12 anställda 
och har varit det senaste åren.

Under tidigt 1900-tal tillverkade 
man också industriprodukter som be-
lysningsarmaturer. Under åren 1916-21 

var formgivaren Elis Bergh knuten till 
företaget för denna verksamhet. 1955 
var det cirka 100 personer anställda. 
Men mycket av företagets produkter på 
den tiden har ersatts av plastproduk-
ter och idag tillverkas endast skulptu-
rer och konstföremål i brons. En stabil 
omsättning kring 6 miljoner och ett 
företag som lämnar ett positivt resultat 
varje år.

Olika gjutmetoder
På Herman Bergman Konstgjuteri an-
vänder man sig av två gjutmetoder – ci-
re-perdue (från franskans förlorat vax) 
som passar särskilt bra till mindre och 
detaljerade skulpturer.

Den andra metoden är sandform-
ning där gjutformen görs  med härdad 
sand direkt på originalet (s k styckform-
ning) och när de yttre formhalvorna är 
klara görs en inre form, ”kärnan”, som 
lämnar ett mellanrum mellan den ytt-
re och inre formen och som efter gjut-
ningen bildar bronsets tjocklek, cirka  
5 mm.

Listan på kända verk som har gjutits på 
företaget är lång, här en del av dessa:

Näckens polska 
av Bror Hjort

Vingarna 
av Carl Milles, 1910

Europa och tjuren 
av Carl Milles, 1926

Strindbergsmonumentet 
av Carl Eldh i Tegnérlunden 
i Stockholm, 1942

De bysantinska hästarna, 
1989

Poseidon av Carl Milles, 
1927 och 1931

Brantingmonumentet 
av Carl Eldh, Norra Bantor-
get i Stockholm, 1952

Den vilande Diana 
av Jean Goujon, tidigt 
1950-tal

Till en annan värld 
av Carl Milles, 2008

Fortsättning 
på nästa sida
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Aktuella skulptörer:
Linnea Jörpeland, Peter Lin-
de, Charlotte Gyllenham-
mar, Cecilia Edefalk, Anders 
Widoff, Klara Kristalova, 
Hanna Belin, Assa Kauppi, 
Lars Nilsson, Carin Ellberg 
med flera.

Guldkon
Företaget tillverkar även var-
je år Guldkon till Arla. Detta 
är matbranschens Oscarbe-
löning. Priset delas ut årligen 
på en högtidligt och pampigt 
evenemang på Grand Ho-
tel i Stockholm. Det finns 
fem kategorier: Bästa Miljö-
arbetet, bästa matglädjesko-
la, bästa snabbmål och bästa 
förskolekök.

Gjut din egen 
skulptur
Under denna paroll anord-
nar man varje år kvällskurser 
i bronsgjutning. Det är 10 
kurstillfällen om 4 timmar.

Där går man alla moment 
från framtagning av origi-
nal, vaxkopia, retuchering, 
götsättning, formpåslag, ut-
bränning, gjutning, cisele-
ring och patering. Man har 
oftast fulltecknat till dessa 
kurser långt i förväg.

Det är en mycket märk-
lig men mäktig känsla att 
gå runt här i en värld full av 
skulpturförlagor på hyllor-
na som gjutits under åren. 
Känslan av historiska vings-
lag är mycket stark.

Under rundvandringen 
i lokalerna påpekar Tomas 
att man arbetar väldigt nära 
tillsammans med konstnä-
ren vilket gör arbetet mycket 
spännande och med många 
utmaningar varje dag.

Man kan minst sagt vara 
avundsjuk på konstgjutarna 
på Bergmans Konstgjuteri 
som får arbeta i denna miljö 
där ingen dag är den andra 
lik.

Med dessa ord tackar vi 
på kansliet för ett fint och 
intressant besök.
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Vi erbjuder både teknisk support 
och utbildning i nära samarbete 
med våra kunder. Målet är att öka 
kundens framgång genom ökad 
kvalitet och effektivitet.

Vi tillhandahåller kundanpassad 
teknisk support som kan omfatta 
såväl materialanalys, process- och 
produktutvecking som rådgivning 
inom fl ertalet områden. Genom 
anpassade utbildningar inom om-

råden såsom metallurgi, process, 
kvalitet, konstruktion med mera 
kan vi hjälpa dig att på både kort 
och lång sikt höja kvalitet och eff- 
ektivitet. 

Att hjälpa våra kunder är vårt 
uppdrag! För mer information, 
ring 010-445 95 00.

www.stenaaluminium.com

Välkommen 

till Stena 

Aluminium!

VAD GÖR DIG MER 
FRAMGÅNGSRIK?

Per Henrik Lings Allé 4, 5. salAdresse

2100 København Ø

+45 36 99 00 00Telefon

kundeservice@infopaq.dkE-mail

www.infopaq.dkHjemmeside

+45 36 99 00 01Fax

Kilde: Eskilstuna-Kuriren
Oplag 30300

Södermanlands länUdgivelsesby

Frekvens 6/vecka

Telefon 016 - 15 60 00

Fax 016 - 51 63 04

E-mail redaktion@ekuriren.se

Hjemmeside www.ekuriren.se

Musik och skådespel i masugnen
06-08-2013: Eskilstuna-Kuriren, Del 1, side 6

Søgeord: Cyprus 123

Infopaq

Ordrenr. SM000000

2102Kundenr.

5749Journalnr.

Eskilstuna-KurirenCopyright

Portarna har slagits upp till en ovanlig byggnad 
med en spännande historia. För en dag fylldes 
den gamla masugnen i Björndammen med ut-
ställningar, musik, berätteande och skådespel.

Föreningen Björndammens masugn arrangerade 
en lördag Masugnens dag, under dagen kom man 
bland annat att ha fått höra om vem masugnens 
skapare var och hur man tros ha varit med vid mor-
det av Gustav den III. Besökarna fick se ett mi-
nidrama. Det var också live musik då Lucas Stark 
och KG Malm framträdde. Dessutom fick man 
veta hur en masugn fungerar. På plats fanns det 
också utställningar där smide, gjuteri och tjärbrän-
ning visades upp.

Tanken är att det ska bli fler evenemang framö-
ver i den gamla masugnen. Den nybildade Fören-
ingen Björndammens masugn vill lansera byggna-
den som en kulturscen.

Masugnen renoveras just nu med stöd från läns-
styrelsen och ägaren Holmen AB.

Föreningens Björndammens masugn vill rädda byggnaden från 
förfall och låta masugnen bli en kulturscen.
FOTO: ANNA HÜBSCH

Musik och skåde
spel i masugnen

Gjutjärnsmöbler 
till Malmöborna
Gatukontoret har beställt 400 front- och rygg-
brädor till gjutjärnssoffor. Prislappen är nästan 
100.000 kr och möblerna ingår 
i Malmös så kallade 
utrustningsserie.

Karl Axel 
 Nyström
Karl Axel Nyström har avlidit i en ålder av 92 
år. ”Kalle” föddes 1921 i Ljung socken. 1947 
blev han delägare i Ljungsbro Metallgjuteri 
Johansson-Nyström. 1952 bildade han E V Ny-
ströms Metallgjuteri som 1972 blev Nyströms 
Metallgjuteri AB. Detta övertogs sedan 1999 
av Skogslunds Metallgjuteri AB.
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Just add Foseco
Vi förverkligar kraften som uppstår ur ett nära partnerskap. Genom 
ett nära samarbete med er kan vi förstå era behov, skapa mervärde och driva 
utvecklingen för att kunna möta morgondagens behov. 

Denna fi losofi  om samarbete genomsyrar allt vi gör och bygger starka, produktiva 
och långvariga relationer. Ett resultat av detta är de lösningar vi kommer 
med, som i sin tur ger upphov till nya, fräscha idéer och som vidareutvecklar 
marknadens mest omfattande service och produktportfölj.

Så, släpp lös din fulla potential: just add Foseco.

+ Partnerskap

+ Global teknologi – levererad lokalt 

+ Kreativa, innovativa lösningar

+ Expertrådgivning

+ Tillförlitlighet

+ Kunskapsledande

+46 532 607730

order.sweden@foseco.com

www.foseco.se
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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
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2–3 okt 2013 
Automation 2013 
(Kistamässan, Kista, Stockholm) 
Automation 2013 är en av fem mässor som 
arrangeras parallellt på Kistamässan. Det är 
ett säljevent dit inköpare från hela branschen.

2–3 okt 2013 
Verkstadsindustri 2013 
(Kista mässan, Kista, Stockholm) 
Verkstadsindustri 2013 är en av fem mässor 
som arrangeras parallellt på Kistamässan. Här 
kommer innovativa och nytänkande produk-
ter och tjänster att visas.

2–3 okt 2013 
Processindustri 2013 
(Kistamässan, Kista, Stockholm) 
Processindustri 2013 är en av fem mässor 
som arrangeras parallellt på Kistamässan.

12–15 nov 2013 
Elmia Subcontractor (Jönköping) 
En levande industri på Elmia Subcontractor 
Elmia Subcontractor är norra Europas ledande 
mässa för underleverantörer inom den tillver-
kande industrin.

6–9 maj 2014 
Elmia Automation 2014 
(Jönköping) 
Succémässor återkommer till Elmia 2014 
Elmia Automation och Elmia Svets och Fog-
ningsteknik tillbaka 2014.

20–23 maj 2014 
Automatica 
(Messe München  Tyskland) 
Internationell mässa i München för 
 robotautomatisering.

20–23 okt 2015 
Scanpack 
(Göteborg) 
Skandinaviens största förpackningsmässa går 
av stapeln i Göteborg.
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Laserteknik  förbättrar 
återvinning av 
 aluminium

Genom att använda laserteknik kan skrotet på en återvinningsanläggning snabbt analyseras. Laseranalysen har tidigare 
varit anpassad för stål men nu vill forskaren Jonas Gurell utveckla tekniken även för aluminiumåtervinning. Nyligen 
besökte han Brasilen i syfte att etablera samarbete med brasilianska aktörer. På plats fanns även Vinnova och näringsmi-
nister Annie Lööf.

När aluminium framställs ur nytt material utgår man från 
mineralet bauxit som bryts i dagbrott och förädlas till alumi-
niumoxid. Från aluminiumoxiden framställs sedan alumini-
um genom smältelektrolys, som är en mycket energikrävande 
process.  Om metallen däremot framställs från återvunnet 
aluminium kan energibesparingarna bli så stora som 95 pro-
cent, jämfört med tillverkning från nytt material. Aluminium 
kan återvinnas till 100 procent och incitamenten att arbeta 
med frågan är stora. Sedan några år tillbaka utvecklar Jonas 
Gurell, forskare på Swerea KIMAB, en laserteknik för ana-
lys och identifikation av olika material. LIBS, Laser Induced 
Breakdown Spectroscopy, kan användas i alla sammanhang 
där en snabb kemisk analys av ett material behövs. Tekniken 
innebär att en laserpuls träffar ytan på ett material, som lokalt 
hettas upp och sänder ut en liten ljuslåga.

Ljuset är karaktäristiskt för olika material och sänds ut med 
olika frekvens, beroende av materialets innehåll. En spektro-
meter fångar upp och analyserar ljuset och bestämmer sedan 
materialets kemiska sammansättning. En viktig tillämpning 
för tekniken är inom återvinning, om utrustningen monte-
ras över det löpande bandet på en återvinningscentral kan 

bandets alla passerande skrotbitar snabbt och automatiskt 
analyseras innan de sorteras. Tekniken har tidigare varit an-
passad för stål men under 2013 har ett projekt, stött av Stena 
Recycling och inriktat på aluminiumåtervinning, startats. Jo-
nas Gurell besökte nyligen Brasilien, tillsammans med forsk-
ningsinstitutet Acreo Swedish ICT. Målet var att öppna för 
framtida samarbeten med brasilianska aktörer, inom området 
”skrotanalys för förbättrad aluminiumåtervinning”. 

– Vi har fått pengar för att bygga ett konsortium med bra-
silianska deltagare och förhoppningen är att konsortiet, efter 
resan, tillsammans ska lämna in en större ansökan för att star-
ta ett flerårigt projekt.  Tanken är att etablera tekniken och 
ge utvecklingen en skjuts genom att sprida den och involvera 
fler personer som driver på det, förklarar Jonas Gurell.
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Nytt avtal
Jonas Gurell berättar att resan finansierades av Vinnova  och 
ingår i deras nya satsning eco-innovation, vars mål är att byg-
ga internationella samarbeten som är till nytta för svensk in-
dustri. Satsningens områden är kopplade till miljöinnovation 
och innefattar exempelvis materialåtervinning, vatten och 
hållbara byggprodukter. Anslagen är riktade mot samarbeten 
med Kina och Brasilien.

Den veckolånga resan bestod bland annat av studiebesök, 
företagspresentationer och olika diskussioner kring ämnet. 
Resultatet blev flera nya kontaktbildningar och den brasilian-
ska branschorganisationen för aluminium, Abal, visade stort 
intresse för området.

– Alla var överens om att ökade analysmetoder för åter-
vinning behövs, även om det var lite olika idéer om hur det 
ska användas beroende på hur deras industrier ser ut, berättar 
Jonas Gurell.

Resan avslutades med ett innovationsforum i Rio de Ja-
neiro, där bland annat Vinnova  och den brasilianska forsk-
ningsfinansiären Finep undertecknade ett samarbetsavtal. 
Avtalet slår fast ambitionen att hitta gemensamma win-win-si-
tuationer för samarbete mellan Sverige och Brasilien.

På plats i Rio de Janeiro fanns även näringsminister Annie 
Lööf. Hon var med vid undertecknandet och tycker att avta-
let mellan Vinnova och Finep är väldigt positivt. 

– Sverige och Brasilien har sedan länge ett gott samarbete 
och det nya avtalet som skrevs under är dels ett kvitto på det 
men också nya möjligheter för ett fördjupat samarbete mel-
lan våra båda länder, säger näringsminister Annie Lööf.

Etablerad och pålitlig  teknik
Bakgrunden till resan och till hela arbetet med LIBS sträcker 
sig tillbaka till 2004, då Stiftelsen för miljöstrategisk forsk-
ning, Mistra, tillsammans med Jernkontoret startade ett pro-
jekt för att utveckla en laserteknik som kunde analysera ett 
materials sammansättning. Arbetet var en del av det åttaåriga 
miljöforskningsprogrammet ”Stålkretsloppet”, där Swerea 
KIMAB var delaktigt. Lasertekniken utvecklades för järnba-
serat skrot och flera lyckade fälttester utfördes. Idag är tekni-
ken etablerad och pålitlig men har dock inte börjat användas 
för skrotsortering i kommersiellt syfte. Däremot är flera an-
dra tillämpningar inom metall- och gruvindustrin aktuella, 
till exempel i förbränningsanläggningar eller som onlineana-
lys av malmer för att mäta dess kemiska innehåll. Tekniken 
används också i geologiska tillämpningar. Nasas rymdsond 
”Curiosity”, som sedan augusti 2012 residerar på planeten 
Mars i syfte att analysera planetens jord och berg, är utrustad 
med en LIBS.

En av anledningarna till att LIBS inte används kommersi-
ellt vid stålåtervinning är att frågan om hur det LIBS-analyse-
rade skrotet ska sorteras inte ännu är helt löst. När det gäller 
aluminium behöver tekniken också utvecklas ytterligare för 
att bättre anpassas till analys av aluminium.

Framtidens utmaningar
För att tekniken ska kunna utnyttjas för aluminiumanalys 
behöver bland annat mjukvaran justeras, i dagsläget är den 
skräddarsydd för stålanalys. Själva utrustningen måste också 
ses över.

– Vi behöver bland annat titta på hur instrumentet ser ut. 
Aluminiumåtervinning ser inte riktigt ut som stålåtervinning, 
stål analyseras på ett löpande band medan aluminium ofta 
bygger på handsortering på öppna skrotgårdar där materialet 
ligger i högar. Kanske ska det vara en bärbar utrustning vid 
aluminiumåtervinning, funderar Jonas Gurell.

Jonas Gurell fortsätter, och förklarar att aluminium idag 
sorteras och återvinns genom en sorteringsteknik som byg-
ger på att metallen är omagnetisk. Det betyder att vid sorte-
ringen hamnar alla olika legeringar av aluminium i samma 
behållare, vilket gör det omöjligt att exakt veta vad me-
tallskrotet innehåller. Förutom de direkta tillämpningarna 
vid återvinningen, som att kunna göra snabba analyser och 
så småningom även få en effektiv efterföljande sortering, är 
lasertekniken även en stor fördel när det gäller att få kunskap 
om materialets innehåll.

– Tillverkare vill veta vad skrotet som de köper innehåller. 
De vill kunna hålla koll på att man inte får in några förore-
ningar i det nya materialet som man sedan tillverkar, säger 
Jonas Gurell.

Han berättar också att tekniken egentligen inte är något 
nytt, men att det främst är under de senaste åren som den har 
fått stort genomslag.

– Det beror mycket på att man börjat titta på industriella 
tillämpningar i stället för att arbeta på grundforskningsnivå. 
Och dessutom har man fått tekniska hjälpmedel så att man 
kan bygga utrustningen till ett vettigt pris, berättar Jonas Gu-
rell.

Jonas Gurell hoppas nu att resan i förlängningen kommer att 
bidra till att återvinningen av aluminium fortsätter vara en 
prioriterad och stor fråga. Att samarbeten leder till nya pro-
jekt och att nya projekt leder till långsiktig utveckling inom 
återvinningsbranschen.
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Petterssons 
konstgjuteri
Sveriges enda konstgjutarmästare!
1943 startade Erik Pettersson ett konst-
gjuteri långt utanför dåtidens Stock-
holms centrum. Närmare bestämt på 
Elektravägen i Hägersten. Idag lig-
ger gjuteriet 500  m från Telefonplans 
tunnelbanestation. För Er som varit i 
Stockholm vet att det numera kan be-
traktas som centrum av Stockholm.

Peterssons kontgjuteri drivs idag av 
sonsonen till Erik Pettersson. Redan då 
vi skall öppna dörren till gjuteriet inser 
man konstens betydelse för företaget.

Så gott som hela den svenska skulp-
töreliten har förevigat sina verk här. 
Listan på kända konstnärer är lång. En 
del av storheterna är Carl Milles, Carl 
Eldh, Bror Hjort, Sven Lundqvist m fl.

Göteborgs museum, Millesgården, 
Moderna museet, Stockholms stad-
museum, Waldermarsudde, Skansen 
är en del av de museer och platser där 
det finns konstverk som är tillverkade 
på Petterssons konstgjuteri. Glädjande 
nog har företaget också en rad aktiva 
konstnärer som man arbetar konti-
nuerligt med. Annika Mas Olle är ett 
exempel på detta. Som namnet anger 
har Annika sina rötter i Dalarna. En av 
hennes kända verk Carolus Rex finns i 

entrén till Axel A Johnssons huvudkon-
tor i Stockhom.

Ett annat exempel är Charlotte 
Gyllenhammar. Bland hennes många 
utställningar märks ”Revisit”, Wanås 
skulpturpark (2011), ”Deformation”, 
Galleri Christian Larsen (2009), ”Privat 
idiot”, Kulturhuset, Stockholm, Dun-
kers kulturhus och Borås kulturhus 
(2004-5). Hon medverkade även i den 
54e Venedigbiennalen (2011) med fil-
men ”Hang” och hon deltar för närva-
rande i Yoko Onos utställning ”Half-A-
Wind Show”, som turnerar från Schirn 
Kunsthalle i Frankfurt till Louisiana ut-
anför Köpenhamn för att slutligen visas 
på Guggenheim Bilbao.

Charlotte Gyllenhammar har också 
skapat en mängd offentliga verk, t.ex. 
”Minnesmärke - Raoul Wallenberg” 
i Göteborg (2007) och ett pågående 
projekt i den nya stadsdelen Hyllie vid 
Malmö Arena, vilket kommer att bli 
norra Europas största sammanhängan-
de bronsskulptur.

Andra kända verk som är gjorda 
av Charlotte  Gyllenhammar är: Out 
(2004), In waiting (2009).

Out, 95 x 42 x 25 cm, bronze. In waiting, 90 cm, bronze.
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Annette Rydström är en annan nuti-
da konstnär som får en del av sina verk 
gjutna hos Pettersson konstgjureri.

Annette Rydström kanske mest kän-
da verk är beställningsuppdraget att göra 
en staty till minnet av Axel  Munthe.

Under invigningsceremonin tala-
de  Axel Munthes sondotter Katriona 
Munthe, Italien. Under sitt känslolad-
dade tal framförde hon särskilt tack  till 
konstnären Annette Rydström. Hon 
betonade särskilt hur väl konstnären 
hade fångat hennes farfars anletsdrag 
och värderingar. 

Den 31 oktober 2012 invigdes sta-
tyn över förste livmedikus Axel Munthe 
vid platsen för hans födelsehus. Statyn 
är placerad på Kungsgatan, Kråkerums-
backen i dagligt tal, framför den fastig-
het i Oskarshamn där Axel  Munthe 
föddes 1857. Skulpturen är i brons 
och utförd av konstnärinnan Annette 
Rydström, Nässjö. Axel Munthe står i 
full manshöjd i gatumiljön tillsammans 
med sin älskade hund Puck.

Munte arbetade under första världs-
kriget i Flandern för det brittiska Röda 
Korset innan han byggde sitt villa San 
Michele på Capri. Där var Gustav V 
en flitig gäst samt många kända kvin-

nor såsom Sigrid von Mecklenburg och 
Kronprinsessan Victoria.

För Er som vill läsa mer om Axel 
Munte hänvisar vi bland annat Sällska-
pet San Micheles vänner.

Johan Pettersson
Johan utbildade sig till kock därför var 
det inte hugget i brons att han skulle 
överta familjeföretaget, men idag myser 
Johan över sin vardag på gjuteriet.

En av hans stora kärlekar ligger vid 
Hornstull. Det är en gammal båt som 
han tillsammans med kompisar åter-
ställer till originalskick. Han tar gärna 
sin HD för att snabbt komma ner till 
båten.

När man öppnar dörren efter besö-
ket på Petterssons konstgjuteri och mö-
ter den intensiva Stockholmstrafiken 
känns det som man varit på besök i en 
annan värld.

Byarums Bruk blir 
Kunglig Hovleverantör
Byarums Bruk belönas med utmärkelsen Kunglig Hovleverantör.

Konung Carl XVI Gustaf har nu adde-
rat det småländska gjuteriet Byarums 
Bruk till den unika listan över Sveriges 

Kungliga Hovleverantörer. Den-
na hedersutmärkelse innehavs av 
endast cirka 130 företag och kän-
netecknas av svensk kvalitet och 
högklassig skandinavisk design. 

– En fantastisk utmärkelse 
som gör oss än mer stolta över 
vårt industriella hantverk och 
arbete med återvunnen alumini-

um. Glädjen över det Kungliga Hov-
leverantörskapet har skänkt oss några 
extra grader i gjutugnarna, vilket är 

underbart i vår fortsatta utveckling av 
företaget, säger VD Joel Enhörning i ett 
pressmeddelande.
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Ny ägare Heavycast gjuteri
– 35  återanställs
På tisdagen den 12 juli blev affären klar, ny ägare av Heavycast är Metso Paper Sweden AB som köpt tillgångarna i 
företaget. Metso räknar med att till en början återanställa cirka 35 personer av de 80 som har arbetat på Heavycast.

– Jag är mycket glad över att det blev Metso som till slut 
fick köpa tillgångarna i Heavycast av konkursförvaltaren. 
Produktionen av yankeecylindrar är väldigt viktigt för vår 
verksamhet och det känns väldigt skönt att ha den produk-
tionen under våra vingar. Det hade inte varit speciellt bra för 
vår del om affären inte hade gått i lås, sa Anders Björn, vd 
Metso Paper Sweden AB.

Det var i slutet av maj som gjuteriet Heavycast i Karlstad 
lämnade in en konkursansökan. Anledningen var att tillverk-
ningen av delar till vindkraftsindustrin gick dåligt. Då sa fö-
retagets vd Jan Samuelsson att den tillverkningen fullständigt 
kapsejsat, men att försäljningen av yankeecylindrar till Metso 
och motorblock till fartygsbranschen gick bra. På företaget 
arbetade då 80 personer med en fast anställning och runt 30 
var inhyrd arbetskraft.

Jan Samuelsson har förvaltat Heavycasts konkursbo och 
blev på tisdagseftermiddagen entledigad från det uppdraget.

– Jag vet inte vad jag kommer att göra efter i dag. Det får 
bli en senare fråga, sa Jan Samuelsson.

Konkursförvaltaren Odd Swarting var nöjd med att affären 
kunde avslutas så pass snabbt efter konkursen den 27 maj.

– Personalen på Heavycast har varit otroligt lojal och ar-
betat på under tiden. Och jag känner mig mycket nöjd att 
det blev Metso som slutligen blev köpare av tillgångarna i 
Heavycast. Det fanns några andra intressenter men inte på 
samma nivå som Metso, berättade Odd Swarting, Setterwalls 
Advokatbyrå AB.

Heavycast ingår nu i Metso Paper Sweden AB och Anders 
Björn som platschef

Hur mycket Metso betalade för konkursboets tillgångar 
ville de berörda parterna inte avslöja.

Anders Björn räknar med att det behövs cirka 35 anställda 
för att arbeta med yankeecylindrar men är hoppfull om att få 
igång produktionen av andra varor och återanställa ytterliga-
re personal.

 Företaget är hoppfulla när det gäller att vi kan återan-
ställa ännu fler av den kompetenta personal som arbetade på 
Heavycast, men i dag är det för tidigt att säga hur många det 
kan bli till slut. 

Friktionssvetsning av aluminium mot stål
Fogning av olika materialsorter är av ökat intresse inom ett brett område industriella applikationer. Speciellt ser bilin-
dustrin fogning av olika materialsorter som en inkörsport till införandet av lättviktsmaterial.

Införandet av aluminiumkomponenter i en stålkaross kräver 
utveckling av pålitliga, effektiva och ekonomiska fognings-
processer. Eftersom aluminium och stål uppvisar olika fysi-
kaliska, mekaniska och metallurgiska egenskaper kommer 
godkännandet av passande svetsprocesser och arbetsrutiner 
att bli problematisk. 
I ett arbete har roterande friktionssvetsning använts för att 
framställa förband mellan AW 6061-T6 aluminium och 
AISI 1018 stål med användning av olika parametrar. Svetsar-
na utvärderades genom mekanisk provning och metallurgisk 
analys. Den senare utgjordes av metallografi, mikrohårdhets-

provning, svepelektronmikroskopi (SEM), energidispersiv 
spektroskopi (EDS), röntgendiffraktion, fokuserad jonstrål-
ning (FIB) med ultrahög upplösning SEM och transmissions-
elektronmikroskopering (TEM) i TEM- och STEM-mode. 
Resultaten av dessa analyser menade först att hållfastheter av 
storleksordningen 250 MPa kunde uppnås. Dessutom kunde 
felaktigheter ses i det plasticerade skiktet på aluminiumsidan 
av svetsen. Bindningslinjen kunde karakteriseras som ett tunt 
intermetalliskt skikt av Al-Fe. Detta skikt var i medeltal 250 
nm tjockt och sammansättningen överensstämde med FeAl- 
och Fe2Al5-faserna
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Metallco Aluminium AS
P.O. Box 34, N - 2854 Eina
Norway

Telephone: +4761198770
Email: aluminium@metallco.com

Web: www.metallco.com

Leverantör av
aluminiumgjuterilegeringar

Nu finns det fog  
att beställa även dina 
svetsprodukter från oss
Nu kan du förenkla inköpsprocessen ytterligare genom att 
köpa även dina svetsprodukter från oss på Beijer Industri.  
Vi har breddat sortimentet med maskiner och förnödenheter 
från exempelvis Hyundai Welding, världens största tillverkare  
av tillsatsmaterial för svetsindustrin. Gör samma kloka val 
som Scania CV har gjort, välj svetsprodukter från oss.  
Vi hjälper dig hela vägen från tidigare till ny leverantör. 

Läs mer om oss på www.beijerind.se

Beijer Industri ingår i Beijer Tech, en grupp specialiserade bolag som samarbetar för att hjälpa nordisk industri att bli ännu mer konkurrenskraftig.   beijertech.se
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Metallkrönika
Sommaren har bjudit på lite mer positi-
va tongångar på metallmarknaden. Kon-
junktursignalerna har för ovanlighetens 
skull pekat uppåt i flertalet viktiga regi-
oner. Den största oron under årets första 
hälft gällde Kina. Det är inte så konstigt 
då Kina står för 40  % av den globala 
konsumtionen. Förutom en allmän av-
mattning av den tidigare extremt star-
ka tillväxten, har industrin varit väldigt 
försiktig att köpa på sig för stora lager. 
Lageravvecklingsfasen pågick i stort sett 
hela första halvåret. I takt med att kon-
junkturindikatorerna började visa positi-
va tecken i början av sommaren, ökade 
också Kinas metallimport, vilket alltid 
är ett styrketecken. USA-konjunkturen 
fortsätter att stärkas med positiv BNP-ut-
veckling samt positiva signaler i form sti-
gande inköpsindex. Europa visar dessut-
om tecken på att bottna ur, med Tyskland 
i spetsen. Men även länder som Spanien 
och Italien visar faktiskt en ökad export 
vilket tyder på, att åtminstone industrin, 
börjar vända uppåt. Metallpriserna steg 
cirka 10 % under juli och augusti. Oros-
molnen gäller USA:s stimulanser, och när 
det börja trappas av. De senaste veckornas 
utveckling i Syrien och den annalkande 
attacken från USA och eventuella alliera-
de, har satt grus i maskineriet de senaste 
veckorna. Priserna har fallit tillbaka. Våra 
makroekonomer är försiktigt positiva till 
den globala konjunkturen. Att USA vill 
minska stimulanserna beror på att de 
inte behövs längre. Konjunkturen har 
fått den avsedda ”kickstarten”. Kina ver-
kar ha kontroll över sin avmattning, och 
mycket tyder på att de lyckas hålla uppe 
tillväxten enligt plan. Europa visar tydliga 
tecken på en stabilisering. Vi tror därför 
ur ett efterfrågeperspektiv på stabila till 
stigande metallpriser under senare delen 
av hösten och nästa år.

Koppar
Kinas import har vänt upp igen efter flera 
månaders nedgång. Samtidigt har lagren i 
Kina reducerats kraftigt. Inköpsindex har 
vänt upp över 50 igen. Mycket tyder på 
en relativt stark efterfrågan under hösten. 
Samtidigt ökar gruvutbudet efter att stän-
digt ha överraskat på nedsidan de senaste 
5 åren. Flertalet analytiker prognostiserar 
nu ett överskott av koppar i storleksord-
ningen 200-300 tton, vilket motsvaras av 
knappt 1 % av det totala utbudet. Det 
är inte särskilt mycket (Kinas import en 
månad uppgår till cirka 400 tton). Osä-
kerheten kring kopparbalansen gör att 
priset håller sig stabilt. Jämfört med öv-
riga basmetaller ligger priset fortfarande 
över produktionskostnaden, så det finns 
fallhöjd. Med vår konjunkturbedöm-
ning, som är försiktigt positiv för nästa 
år, bedömer vi ändå att priset bottnar ut 
under hösten och att priserna stiger nästa 
år. Vi förväntar oss ett genomsnittligt pris 
2014 som är cirka 5 % högre än 2013.

Aluminium
Det globala överskottet av aluminium 
är överhängande vilket har lett till över-
fyllda börslager. LME-lagret uppgår till 
5,3 Mton och ungefär lika mycket ligger 
lagret utanför börssystemet. Detta skall 
sättas i samband med en global produk-
tion om cirka 50 Mton. Efter sommarens 
uppgång om 10 % har priset fallit tillbaka 
till ”ruta ett” kring $1800. 30–40 40 % 
av världens aluminiumproducenter förlo-
rar antagligen pengar på dagens prisnivå. 
Vi tror också att de höga fysiska premier-
na (13–15  % av LME-priset), som till 
stor del ”räddat” producenterna så här 
långt, kommer att falla som en effekt av 
nya regler gällande LME-lagerhusens ut-
tagskapacitet. Situationen kommer att bli 
än värre. Vi bedömer att en stor del av 
produktionskapaciteten tvingas stänga. 
Det är bara frågan om när. Efterfrågan är 
dock fortsatt stark och växer med 7 % om 
året.   När marknaden väl börjar balanse-
ras tror vi på priser 10–15 % över dagens 
nivåer. Om priserna ligger kvar på nuva-
rande nivå bedömer vi att detta successivt 
sker under slutet av detta och i början av 
nästa år.

Nickel
Även nickel har tappat i stort sett hela 
uppgången från i somras då priset reky-
lerade upp cirka 10 %. Nickel lider pre-
cis som ovanstående metall av överskott. 
Problemet ligger i Kina, som importerar 
nickelmalm från Indonesien som pro-
cessas till s.k. Nickel Pig Iron. De rost-
fria stålproducenterna i Kina använder 
materialet (nickelenheterna) som ett sub-
stitut till rostfritt skrot och primärnickel, 
men till ett rabatterat pris. Ny produk-
tionsteknik har dessutom reducerat pro-
duktionskostnaderna. Tidigare uppskat-
tades ”break even” till $14–15000/ton. 
Priset pendlar idag mellan 13 000 och 15 
000. 

Zink
Efter flera år av överskott börjar nu mark-
naden balanseras. En del uttjänta gruvor 
stängs nu successivt ner samtidigt som 
efterfrågan är relativt stark. Stålindustrin 
utvecklas sannolikt relativt starkt i Kina 
under hösten, med stöd av en rad tidi-
garelagda infrastrukturprojekt (zinken 
gynnas via galvaniserat stål). Priset har 
under en längre tid pendlat i intervallet 
$1800–2000. Vi tror på ett genomsnitt-
ligt pris på $2100 under nästa år, cirka 
5 % över årets.

Bly
Priset har till stor del följt zinkpriset un-
der sommaren. Undertonen är starkare 
för bly och har liksom koppar en funda-
mentalt mycket stramare situation. Stabil 
efterfrågan från batteriindustrin ger stöd 
till priset. LME-lagret har sjunkit ytter-
ligare 7 % under sommaren. Risken för 
prisuppgång kvarstår.
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I samma 
stund som 
tidningen 
ligger klar 
för tryck-

ning åker 26 
personer till 

Kroatien på den 
årliga studie resan. Jag hade hoppats på 
fler deltagare, då vi har ett intressant 
program. Reportage om resan kom-
mer i Lättsmält nr 4, som planeras att 
distribueras i början av december.

Själv ser jag även fram emot Elmia 
Underleverantörs mässa 12–15 novem-
ber 2013 i Jönköping. I SJMFs monter 
kommer följande medlemsföretag vara 
representerade:
•	AB Sedenborgs Metallgjuteri, 

Kvicksund 
•	AGE Metall AB, Eskilstuna

•	GIAB, Halmstad
•	Lyrestads Gjuteri AB, Lyrestad
•	Soundseal AB, Getinge

Uppmanar Er som vanligt att utnytt-
ja Er tidning Lättsmält att informera 
Era kunder, kollegor om er verksamhet. 
En notis i Lättsmält är dessutom helt 
gratis.

Även information från Er som inte är 
medlemmar tar vi tacksamt emot.

Det vi vill läsa i Lättsmält skall vara 
för branschen nyheter och information 
eller annat som Ni anser vara intressant.

Varför inte en notis om nyanställda 
eller personer som slutar som är kända 
inom gjuterisfären. Informera gärna 
om ny-investeringar hos er eller en in-
tressant order, stor som liten.

HJÄLP TILL MED NOTISER/ 
ARTIKLAR.

Lättsmält finansieras med annons-
intäkter, budgetera därför redan nu 
med annonser i Lättsmält och på SJMF 
hemsida.

Vår hemsida www.sjmf.se besöks 
 cirka 200 gånger per vecka, det innebär 
mer än 2000 besök sedan den sjösattes. 
Detta är ett bra tillfälle för er att synas 
även på nätet.

Att annonsera på SJMFs hemsida 
tillsammans med annons i Lättsmält är 
ekonomiskt ett bra alternativ. För pris-
uppgifter, kontakta kansliet.

Aktuellt från kansliet
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Exempel på annonsutrymme som 
kan användas på olika tidsperioder 
med olika budskap.

Enkel koppling til föreningens 
 medlemmar.

Förtroendevalda, annonsprislista, 
 kontaktinfo till kansli mm.

Aktuellt just nu. Detta utrymme 
kan framöver användas till annan 
 information.

Här finns tidigare nummer av 
 Lättsmält för nedladdning.

Protokoll årsmöte mm.

Inbjudan studieresor, mässor.

Här kan ni använda olika sök-
begrepp såsom olika namn, ort, 
produktion, mail, telefon mm.

Med vänliga hälsningar från Kansliet
Gert-Ove
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