
VÄLBESÖKT ÅRSMÖTE I ÖVERUM 

Den 27 september höll Gjuterihistoriska Sällskapet sitt årsmöte. Antalet deltagare var drygt 

40. Årsmötet, som i år var förlagt till Överum, inleddes med att Sällskapets ordförande Kurt 

Rindstål hälsade de närvarande välkomna till årsmötet.  

 

Årsstämma 

Första punkt på programmet var stadgeenlig ordinarie årsstämma. Till mötesordförande val-

des Kurt Rindstål. Stämman godkände en mindre stadgeändring, vilken i princip innebär att 

stadgarna anpassas till den praxis beträffande val av styrelse som tillämpats under senare år. 

Stadgeändringen hade godkänts vid en extra stämma omedelbart före den ordinarie stämman.  

Sällskapets Verkställande ledamot Ingemar Svensson föredrog Verksamhets- och årsberättel-

ser för det gångna året, vilka godkändes.  

För år 2017 beslutade stämman på förslag av styrelsen oförändrade medlemsavgifter, dvs 200 

SEK för personliga medlemmar och 2 000 SEK för företag.  

Efter att Bengt Nyzell föredragit Valnämndens förslag till styrelse omvaldes till styrelsen på 

två år Kurt Hammarlund, Evert Lidén, Ingemar Svensson och Bengt Spade. I styrelsen ingår 

sedan tidigare Olle Granehult, Kurt Rindstål och Rolf Sahlberg. Till revisor för två år omval-

des Mikael Wetterheim. Sedan tidigare är även Arne Forsell revisor. Till ledamöter i val-

nämnden omvaldes Bengt Nyzell och Kaj Andersson. 

 

Föredrag 

 

Föredragsdelen på årsmötet inleddes av Elis Adolfsson, Överums Hembygdsförening. Han 

gav de närvarande intressant information om Överums Bruk, som startades 1655 av Hubert de 

Besche och hans svåger Henrik de Trij. Till att börja med dominerades tillverkningen av 

stycketillverkning. År 1850 startades tillverkning av bl a plogar. Idag tillverkas jordbruksred-

skap av världsklass.  

I ett andra föredrag kåserade Evert Lidén om bokstaven B ur gjuteriteknisk synvinkel varefter 

Bengt Spade visade intressanta bilder på gjutgods under temat ”En industri i förändring”. 

Efter lunchuppehåll gavs glimtar från några avslutade projekt. Olle Granehult informerade om 

”Gustaf A Blume – En märkesman i svensk gjuteriindustri” och Ingemar Svensson om 

”Pressgjutteknikens utveckling”. 

 

Överums Bruksmuseum 



Vidare informerades om några pågående projekt, bl a följande: 

- Den svenska gjuteriindustrins tekniska och ekonomiska utveckling under de senaste 50 

åren, Ingemar Svensson 

- Dokumentation av modellutrustningar för konstgjutgods, Evert Lidén”.  

Som avslutning gav Ingemar Svensson några glimtar från dagens Gjuterisverige.  

Sista punkt på programmet var ett besök på Överums Bruksmuseum. 

 Ingemar 


