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det har varit ett fantastiskt 
och omtumlande första år för 
mig som vd för ett av Sveriges 
äldsta bruksföretag. Som några 
av er redan vet, kommer jag från 
en verksamhet som producerar 
programvara inom logistik och 
supply chain planning. Att gå 
från en produkt som levereras i 

form av ettor och nollor på ett magnetsikt media, till en 
produkt som levereras i partier om dryga 30 ton på last-
bil kan inte beskrivas som annat än omtumlande.

när jag kom hit från den flyktiga IT-branschen slogs 
jag av det djupa engagemang och den genuina yrkes-
stolthet som finns hos medarbetarna på Nordic Brass 
Gusum. 

Redan 1652 fick Gusums Bruk privilegier för järn-
produktion och några år senare även för mässing. Över 
360 års erfarenhet av mässingsgjutning har skapat ett 
fantastiskt yrkeskunnande som är helt unikt i sitt slag. 
Yrkeskunnande parat med ett modernt tänkande 
kring logistik, har gjort Nordic Brass Gusum till en 
effektiv och uppskattad leverantör av mässing, till pro-
ducenter av slutprodukter inom vitt skilda områden. 

Vi nöjer oss inte heller med att enbart leverera mäss-
sing, vi säkerställer också en enkel och ekonomisk han-
tering för återanvändning av våra kunders mässings-
spån och annan återgång.

inför framtiden kommer vi förstärka vårt kundfo-
kus ytterligare, parallellt med att vi fortsätter att satsa 
på djupt kvalificerad forskning och utveckling för att 
hela tiden ligga i framkant vad gäller nya legeringar. 
Vårt patent för blyfri mässing, AquaNordic®, är bara 
ett exempel på en ny legering som har tagits fram av 
Nordic Brass Gusum tillsammans med Chalmers Tek-
niska Högskola och forskningsinstitut och som vi nu 
siktar på att introducera på marknader i Europa och 
övriga delar av världen.

jag vill med detta passa på att tacka alla våra kun-
der för ett långt och givande samarbete och jag hoppas 
att ni kommer att fortsätta att ställa höga krav på oss, 
så att vi hela tiden hittar nya vägar att förbättras.

Håkan Amnäs, 
vd Nordic Brass Gusum AB

Merparten av produkterna levereras till 
den nordiska marknaden där kunderna 
vidareförädlar mässingen till slutprodukter 
som skruvar och muttrar, VVS-tillbehör, 
låsdetaljer, elkomponenter, prydnads saker 
med mera. Nordic Brass Gusum bildades 
2003 av två företag med sällsynt gedigen 
historia – Nordic Brass i Västerås och Bo-
liden Gusum i Gräsdalen.

– De båda företagen har sina rötter i det 
tidiga 1600-talet.  Vår samlade erfarenhet 
gör att vi har ett enormt kunnande inom 
mässing, under ett och samma tak här i 
Gusum, säger vd Håkan Amnäs.

Viktiga nyanställningar
På Nordic Brass Gusum arbetar omkring 
150 personer, varav tre viktiga nyanställ-
ningar gjordes under 2015. Med nytill-
satta planerings-, produktions- och kvalitets-
chefer, stärker Nordic Brass Gusum sin 
organisation ytterligare med bättre kund-
service som det övergripande målet.

360 års erfarenhet av 
mässingstillverkning

Med ett unikt  
yrkeskunnande 
som vägvisare

Roxx Communication Group
0492-793 00  |  www.roxx.se
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Nordic Brass Gusum tillverkar varje år 
30 000 ton mässing i form av stänger, 
tackor och muttrar. Mässingen framställs 
i företagets egen fabrik, som är en av 
Europas främsta produktionsenheter.

LEDARE

Under 2015 har planeringschef Anna Finer, produktionschef press & stångverk  Johan Trysberg 
och kvalitetschef Christian Lundqvist anställts för att stärka organisationen. Nordic Brass 
Gusum kan därmed hålla en ännu högre servicegrad gentemot sina kunder.

Nordic Brass Gusum bildades 2003 av två företag med rötter  det tidiga 1600-talet – Nordic Brass 
i Västerås och Boliden Gusum i Gräsdalen.
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Eftersom mässing kan smältas ner och 
gjutas om i all oändlighet, utgörs närmare 
90 procent av Nordic Brass Gusums råvara 
av mässingsskrot. En stor del av råvaran 
kommer från företagets kunder, i form av 
spån och annan återgång som blir över när 
kunderna vidareförädlar mässingen.

Ny mässing av spill
– När en kund köper en stång eller dylikt, 
är det en förhållandevis liten del av den 

som blir en färdig produkt. Resten är 
svarv spån och övrigt spill som vi tar till-
vara och gör ny mässing av, berättar 
Håkan Amnäs.

Återvinningsprocessen förutsätter dock 
att det återvunna materialet sorteras och 
klassas enligt mycket noggranna rutiner. 
Nordic Brass Gusum är ISO-certifierade 
inom både kvalitet och miljö – ett kvitto 
på att man arbetar strukturerat och upp-
fyller de kvalitets- och miljökrav som finns 
inom branschen.

Snabba leveranser
För att kunna förse kunderna med snabba 
leveranser och underlätta återvinningen 
av mässing, har Nordic Brass Gusum tre 
lastbilar som går i ständig trafik på olika 
förutbestämda slingor. Lastbilarna levere-
rar stänger, tackor och muttrar till kun-
derna och hämtar samtidigt upp svarv-
spån och annan återgång.

– Tack vare att vi är den enda aktören i 
Skandinavien och att våra bilar är i ständig 
trafik, kan vi leverera både små och stora 
kvantiteter till skandinaviska kunder mycket 
snabbare än någon annan. Om en kund 
lägger en mindre order, kan vi ofta leverera 

den redan med nästa ”slingbil”, förklarar 
Percy Axelsson, finans- och ekonomichef 
på Nordic Brass Gusum.

Under samma tak
Det faktum att Nordic Brass Gusum har 
eget lager och egen produktion under 
samma tak, bidrar till att man har full 
kontroll över hela tillverkningsprocessen. 
Det gör företaget till en mycket stabil och 
pålitlig leverantör.

Egen tillverkning och spånhämtningsrutin
– garanti för högsta leveranssäkerhet
Nordic Brass Gusum står för snabba, pålitliga leveranser, tack vare att 
man styr hela tillverkningsprocessen själva och regelbundet levererar 
samt hämtar upp mässing och mässingsskrot hos sina kunder.

Svarspån och övrigt spill tas tillvara och blir 
ny mässing.

Percy Axelsson, finans- 
och ekonomichef.

Nordic Brass Gusums tre lastbilar levererar stänger, tackor och muttrar 
och hämtar samtidigt upp svarvspån och annan återgång.

1. Nordic Brass Gusum styr tillverkningen själva. 2. Mikael Weinitz, pressoperatör. 3. Roine Karlsson, operatör och Johan Trysberg, produktionschef. 4. Eget lager i Gusum.  
5. Liselotte Carlsson, avsynare, och Christian Lundqvist, kvalitetstekniker. 6. Lars Johansson, produktionschef smältverket
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Vid mässingstillverkning ti + llsätts oftast 
små mängder bly i syfte att underlätta 
svarvning, kapning och smidning. I en tid 
då samhället strävar efter att minimera 
användningen av bly, har Nordic Brass 
Gusum bedrivit intensiv forskning för att  
ta fram en mässingslegering som är helt 
blyfri. Resultatet är AquaNordic®, som 
nu ser dagens ljus på marknaden.

Bly- och föroreningsfritt
– Vi är inte först med att ta fram en blyfri 
mässingslegering, men de övriga på mark-
naden har problem med föroreningar i 
form av kisel och annat som fördyrar och 
försvårar återvinningen. De kan dessut-
om vara knepiga att svarva och sliter hårt 
på verktygen. AquaNordic® är både bly-
fri, föroreningsfri och lätt att bearbeta, 
förklarar Johan Tegnér, produktchef på 
Nordic Brass Gusum, och fortsätter:

– Spånet som blir över när kunderna 
svarvar AquaNordic® består av ren koppar 
och zink. Det kan därför blandas tillsammans 
med andra skrot sorter och utgöra råvara 
för vilken mässingstillverkning som helst.

Håller hur länge som helst
AquaNordic® är även avzinkningshärdig; 
en egenskap som kommer väl till pass inom 
VVS, där exempelvis blandare som är gjorda 
av mässing inte får släppa ifrån sig zink och 
börja läcka efter många års användning. En 
blandare tillverkad av AquaNordic® hål-
ler i princip hur länge som helst. 

– Vi har lyckats ta fram en mässings-
legering med enbart fördelar. Förutom att 
AquaNordic® är hållbar och bra för mil-
jön, är den även billigare än andra blyfria 
mässingslegeringar. Dessutom upp fyller 
den alla kända myndighetskrav, berättar 
Johan Tegnér.

AquaNordic® 
                  – blyfri för miljö och människa

AquaNordic® gynnar både miljö och människa då mässingslegeringen är helt blyfri.

Johan Tegnér

Nordic Brass Gusum har tagit fram en ny mässingslegering, 
AquaNordic®. Den är helt fri från bly, lätt att bearbeta, 
avzinkningshärdig och fullt återvinningsbar.

– Förutom att 
AquaNordic® är 
hållbar och bra 
för miljön, är den 
även billigare 
än andra blyfria 
mässingslege-
ringar, berättar 
produktchef 
Johan Tegnér.
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Det är torsdag förmiddag och produktio-
nen är i full gång på Nordic Brass Gusums 
fabrik, där omkring 80 personer arbetar 
med att tillverka företagets högkvalitativa 
mässingsprodukter. En truckförare är i 
färd med att leverera koppar och zink till 
smältugnen, som ger ifrån sig ett konstant 
dovt brummande och sprider en behaglig 
värme omkring sig.

25 år vid smältugnen
Invid smältugnen står Bertil Johansson 
och manövrerar en chargeringsvagn med 
sina sotiga händer. Bertil är en av flera på 
Nordic Brass Gusum som har varit företaget 
troget under större delen av sitt yrkesliv. 
Året var 1990 när han lyfte luren och ringde 
till den dåvarande personalchefen, för att 
höra om det fanns något ledigt jobb. 

– Det var en ren chansning och jag 
hade sådan tur att de hade behov av per-
sonal till smältugnen. Jag har arbetat på 
precis samma ställe i produktionen under 

mina 25 år här, berättar Bertil och rättar 
till sin skyddshjälm.

Arbetet i produktionen passar Bertil 
som handen i handsken, eftersom han vill 
arbeta inom industri och gillar känslan av 
att producera. 

– Målsättningen är att producera pris-
värda produkter av högsta kvalitet. För att 
nå det målet måste man räkna en hel del 
innan man bestämmer vad som ska tippas 
ner i smältugnen, och det är alltid en kul 
utmaning. Sen gillar jag att det är varmt 
och skönt vid smältugnen och att man får 
hålla igång kroppen, ler Bertil.

Gillar att röra på sig
Att Bertil gillar rörelse framgår inte minst 
av hans fritidsintressen. Efter jobbet ger 
han sig gärna ut på en lång löp- eller cykel-
runda. Just cyklandet har varit en stor del 
av Bertils liv; han har exempelvis ställt sig 
på startlinjen till Vätternrundan 27 (!) 
gånger.

– Numera tävlar jag inte längre, men 
jag kör fortfarande samma försäsongsträ-
ning som jag gjorde inför Vätternrundor-
na. Mellan april och juni cyklar jag unge-
fär 150 mil, berättar han.

Längtar inte till pensionen
Med sin goda fysiska form har Bertil ingen 
som helst längtan till pensionärslivet; han 
hoppas istället kunna arbeta i flera år till. 

– Jag trivs oerhört bra med både arbets-
kamrater och chefer här, så jag har påtalat 
att jag vill fortsätta tills jag är minst 70 år. 
Jag menar, vad ska jag göra om dagarna om 
jag skulle sluta? Stillasittande är inget för 
mig, säger Bertil, innan han ger sig iväg för 
att kontrollera data från smältugnen.

Eldsjäl som brinner 
för att producera
Han började arbeta på Nordic Brass Gusum år 1990 och har redan 
passerat pensionsåldern. Ändå har eldsjälen Bertil Johansson, 67, 
inga planer på att skiljas från smältugnen och jobbarkompisarna.

– Jag stormtrivs här, säger han.

– Det är varmt och skönt vid smält ugnen och man får hålla igång kroppen, säger Bertil Johansson.

Arbetet passar Bertil som handen i handsken.

Bertil Johansson har 
arbetat vid smältug-
nen under alla sina 
25 år på föreatget..
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Jan Nilsson arbetar som teknik- och kva-
litetschef på Nordic Brass Gusum och har 
under flera år forskat på blyfria mässings-
alternativ avsedda för dricksvatten. Till 
sin hjälp har han haft Dr. Inge Svennings-
son, som har inriktat sig på att lösa de 
skärtekniska problem som ofta är förena-
de med blyfri mässing.

– Det har blivit en hel del litteraturstu-
dier, experimenterande och fullskaleför-
sök i såväl laboratorium som inom indu-
strin under de fem senaste åren, och det 
har bland annat mynnat ut i två patent, 
berättar Jan Nilsson.

Det ena patentet är Skärförbättrad 
mässing, och det andra är Optimerad 
avzinkning. Ett resultat av dessa patent är 
AquaNordic®, som Nordic Brass Gusum 
håller på att introducera ute hos kunderna.

Sjösätter AquaNordic® 
– Vad beträffar maskinbearbetning hand-
lar det om att ändra spånvinkeln när man 
bearbetar AquaNordic®, i övrigt kan kun-
den använda sin ordinarie utrustning. Vi 
sjösätter AquaNordic® ute hos kunderna 
och ser till så att de kommer igång med en 
fungerande bearbetning av det nya mate-
rialet, berättar Inge Svenningsson.

Tack vare ett nationellt och internatio-
nellt projekt inom blyfria mässingsalter-
nativ har Nordic Brass Gusums arbete 
uppmärksammats på svensk regeringsni-
vå. I framtiden tror Jan Nilsson att företa-
gets forskning kommer att fortsätta kretsa 
kring miljövänlighet. Han är nämligen 
förvissad om att miljökraven kommer bli 
allt hårdare – på flera plan. 

– Det kommer att ställas krav både på 

att leverera produkter som är miljövänliga i 
sig och att framställningen av produkterna 
sker på ett miljövänligt sätt, menar han. 

För Nordic Brass Gusum verkar den 
närm sta framtiden se ljus ut, mycket tack 
vare framtagningen av blyfri mässing och 
AquaNordic®. En riktig ”jätte” har näm-
ligen visat intresse för  företagets produkter.

– Jag har varit på möte hos IKEA vid 
några tillfällen. Framtiden får se vad det 
mynnar ut i, men klart är att de har fått upp 
ögonen för våra produkter, säger Jan Nilsson.

Forskning med fokus 
på framtida behov
En viktig del i Nordic Brass Gusums utvecklingsarbete är att bedriva 
forskning, i nära samarbete med sina kunder. I syfte att vara ett 
modernt och hederligt företag även i framtiden, lägger man stort 
fokus på att ta fram mer miljövänliga produkter.

Inge Svenningsson löser skärtekniska problem.

Jan Nilsson är teknik- 
och kvalitetschef.

Återför värdet
Återvunnen råvara levereras utifrån 

kundens behov. Kuusakoski producerar 
råvaror i olika mängder från små partier 

till stora volymer. Materialsamman- 
sättningen kan specificeras för  

produktionsbehovet. 

www.kuusakoski.com
020 566 566

     
      Ratema.se - Formulerad kemi för industri

   www.boaltenstamab.se          0415-175 90 | 0705 16 20 19

Modern anläggning för 

kabelgranulering 
återvinning till 100 %

Även legoarbeten

Maskin- & Svetsreparationer
Maskinbearbetning

+46 (0)31 54 10 10 www.milenko.se
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METAL RECYCLING

www.kajaaninromu.fi
info@kajaaninromu.fi

Metal recycling 
with 30 years 
of experience

– Nordic Brass Gusum levererar mässing i form 
av tackor och stänger samt ämnen till kopplingar 
till oss, säger Ann-Charlotte Fia Bjurenlind, plats-
chef och Supply Chain Manager på Villeroy & 
Boch Gustavsberg i Vårgårda.

På produktionsenheten i Vårgårda arbetar cirka 
200 personer, som årligen producerar omkring 
315 000 kranar och 10 miljoner kopplingar. Pro-

duktionen är beroende av stora mängder mäss-
sing, där Nordic Brass Gusum står för en bety-
dande del av leveranserna. Ann-Charlotte Fia 
Bjurenlind sätter stort värde på att Nordic Brass 
Gusum är en lokal leverantör.

– De håller vad de lovar och har snabba leve-
ranser, vilket är otroligt värdefullt för oss som behö-
ver planera vår produktion minutiöst, säger hon.

Ann-Charlotte Fia Bjurenlind menar även att 
Nordic Brass Gusum och Villeroy & Boch Gustavs-
berg talar samma språk – i dubbel bemärkelse.

– Nordic Brass Gusum är pålitliga och lätta att 
diskutera med på alla nivåer i företaget. Sedan har 
vi även samma sätt att tänka kring ledtider och 
olika servicenivåer, vilket underlättar samarbetet 
avsevärt, berömmer Ann-Charlotte Fia Bjurenlind.

”De håller vad de lovar  
och har snabba leveranser”
Villeroy & Boch Gustavsberg i Vårgårda är ett sanitetsföretag som 
producerar kranar och kopplingar för badrum. En stor del av råvaran 
kommer från Nordic Brass Gusums olika mässingslegeringar. 



Adress: Nordic Brass Gusum AB,
610 40 Gusum
Tel: 0123-541 00 Fax: 0123-201 25
E-post: info@nordicbrass.se
Hemsida: www.nordicbrass.se

Nämen titta! 
En jord till.

Tills det händer bör vi ta bättre hand om den vi har.
r e c y c l i n g ,  t r a d i n g  a n d  s a v i n g  t h e  p l a n e t

Gå in på www.hansandersson.se och läs mer om hur vi kan hjälpa dig i din vardag.

Totallösningar 
för ditt avfall
www.jbmskrotometall.se

Totallösningar
för ditt avfall

www.jbmskrotometall.se

0771-220 220
www.toyota-forklifts.se

VI SÄLJER 
& SERVAR 
TRUCKAR

VI 
& 
TRUCKAR

ÄVEN BEGAGNAT

NORDIC 
GUSUM
BRASS

Roxx Communication Group AB
Box 164
598 23 Vimmerby

Returadress:
Nordic Brass Gusum AB
610 40 Gusum


