
 

Seniorutflykt till klockgjuteriet i Ystad 

En solig och varm dag i början av maj åkte några moderata seniorer till Ystad för att i första hand 

besöka klockgjuteriet där. Vi togs emot Rune Ahlgren,(bild) före detta slöjdlärare, som också arbetat 

länge på företaget men slutat med ålderns rätt. Nu leds företaget av Sven-Erik Kempe och hans son 

Tony. Ett tvåmans hantverksföretag som kräver en alldeles specifik kompetens. En avancerad 

hantverkstradition som som det är svårt att hitta en ny generation till. 

Rune berättade på ett engagerat sätt historien om hur klockorna utvecklats med början på 1000-talet 

då de alltmer kom att ersätta vårdkasarna som informationsbärare. Det blev ett alltmer invecklat 

signalsystem där olika toner betydde olika saker.  

 

AB M & E Ohlssons klockgjuteri grundades 1805 i Solberga med att laga spräckta klockor. Har nu 

lokaler på Koppargatan 26 på det östra industriområdet i Ystad. Har tidigare gjutit klockorna till bland 

annat Katarina kyrka i Stockholm. Kyrkklockorna har formen "Gloriosa", kyrkklockornas Stradivarius, 

som har en hel oktav olika toner från toppen till botten.  

Det finns bara två klockgjuterier i Sverige, förutom AB M & E Ohlssons I Ystad är det Bergholtz 

klockgjuteri i Sigtuna  

Så här går det till att gjuta en klocka idag. 

Vaxbokstäver sätts fast för hand på den yttre glasfiberformen. Det här blir texten på klockan. 

Sandformar kletas över en yttre form och hälls i en inre form. De båda sandformarna sätts samman 

till en gjutform. I mellanrummet hälls sedan metallen som har en temperatur på 1 250 grader. 

Metallen består av en blandning av koppar och tenn. Den optimala blandningen är 19 % koppar och 

81 % tenn. Klockan får svalna ungefär ett dygn. Då knackas formen bort. Klockan putsas och stäms 

genom att slipas invändigt till rätt klang. 

 

Efter klockgjuteriet  åt vi en gemensam lunch på Restaurang-Nattklubben "Litemer…" 

De flesta åt Saltimbocca på kyckling med ugnsbakad färskpotatis och sky. Innan dess hade vi njutit av 

en riklig salladsbuffet. Med måltidsdryck och kaffe efteråt gick allt på rimliga 95 kr.  

Bertil Tomelius 
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