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År 1861 togs de första stegen till 
något som skulle bli ett av Sveriges 
största handelsföretag inom lås & 
beslag. Då startade den 21 år unge 
entreprenören Jean Abraham Göthe, 
en lite järnhandel i centrala Falun. 
Ganska snart efter starten övergick 
järnhandeln till att bli en grossist 
inom lås, beslag och säkerhets-
produkter. 

Den familjeanda som har präglat före-
taget sedan 1861 gäller än idag. 

1964 förvärvade min salige far, Bengt 
Östlund, företaget av ARA-Bolagen i 
Stockholm och undertecknad hade för-
månen att sedan få börja arbeta i före-
taget 1983 då jag och familjen flyttade 
tillbaks till Falun från Stockholm. 

Under alla dessa snart 150 år, har 
Göthes bara haft sex ägare och VD:ar, 
vilket visar på en stabil ägarbild och 
tradition genom åren. 

Mycket har hänt sedan starten och 
nu är verksamheten inne i sitt tredje 
sekel (snart 16 decennier) och Jean 
Abraham Göthes motto lever i högsta 
grad, även idag: 

”Ingen kan göra allt, men alla kan 
göra något och tillsammans kan vi göra 
mycket” 

Trots att snart 150 år har gått så 
stämmer detta väl in på hur Göthes 
arbetar ännu idag, anno 2010! 

Fortfarande sätts Teamarbete, Partner-
skap och Relationer i centrum för den 
fortsatta utvecklingen där vi värderar 
och respektera alla våra affärspartners, 
som en del i vår snart 150 åriga 
historia! 

Göthes är ett företag som bygger på 
tradition, kultur och kunskap. Vi slår 
vakt om traditionen samtidigt som vi 
ständigt ympar in det nya. Med ett 
starkt arv kan vi nu gå vidare mot nya 
utmaningar och verka förhoppningsvis 
i många, många år till under mottot: 
TRADITION OCH FÖRNYELSE. 

Vi är inte gamla utan erfarna, och 
som du kan läsa om i tidningen är vi 
åtta aktiva medarbetare som uppnått 

”Guldklocka” det vill säga 25 år vid 
Göthes, vilket borgar för kunskap om 
produkter och affärsmannaskap samt 
en garanti för att alla våra yngre med-
arbetare har fina mentorer så att vi kan 
överbrygga generationsskiften på ett 
klokt sätt. 

Göthes har genom alla dessa snart 
150 år lyckats överleva tack vare alla 
professionella affärspartners och duktiga 
medarbetare som vi haft under alla 
dessa år. En stark kedja, som länkats 
under 150 år, där alla delar är lika 
viktiga för att kunna erbjuda det bästa 
från vår värld. 

Med det i ryggen vill jag fortsätta att 
gå till arbetet för inspirerande arbetsda-
gar med engagerade medarbetare och 

bra affärspartners. Det är ett stort 
privilegium. Tack! 
”DEN SOM INTE HAR NÅGON 
HISTORIA – HAR INGEN 
FRAMTID!” 
Med detta vill vi på Göthes önska er 
alla en riktigt GOD JUL och ett 
GOTT NYTT ÅR!

Håkan Östlund
VD

Göthes fyller 150 år 2011Utmärkt stad för skridsko

Falun är inte bara en skid-
stad som ska arrangera skid-
VM 2015. Falun är också en 
utmärkt skridskostad som 
på vintern kan erbjuda unika 
möjligheter till långfärds-
skridsko.

Sid 4

Senap som vann VM

Visste du att en av världens 
bästa senapstillverkare finns 
i Garpenberg. I detta 
nummer av TGN berättar vi 
historien om hur en egen 
familjetillverkning av senap 
resulterade till att produkten 
vunnit flera guldmedaljer i 
VM i senap.

Sid 3

Nya medlemmar 
i guldklubben

Nu har Göthes fått två nya 
medlemmar i sin egen guld-
klubb. Det är en exklusiv 
klubb som i dag har åtta 
aktiva medlemmar. 

Sid 2

Vi önskar en God jul
och  Gott Nytt År!

Detta julnummer är också 
vår julhälsning till Er och 
ett tack för året som gått! 

Det har blivit tradition att 
Göthes i stället för julkort 
och julklappar väljer att 
stödja forskningen mot 
barndiabetes genom en 
insättning på 

Pg 90 00 59-7 (Barn-
diabetesfonden).

Det är en tradition vi är 
stolta över och känner att 
det kan bli till nytta för 
många människor.

Inventering

Vi inventerar tisdag 4/1 
och onsdag 5/1, vill ni nå 
oss finns vi på:

Jourtelefon: 023-480 00
Jourfax: 023-480 20
Jourmail: ab@gothes.se



Läs mer om Göthes på vår uppfräschade hemsida: www.gothes.se 
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Jan Östlund och Lene Swordson visar upp sina fina guldklockor som de 
fått för 25 års arbete på Göthes.

Göthes exklusiva ”guldklubb” består nu av åtta aktiva medarbetare som 
har fått guldklocka som tack för minst 25 års arbete inom koncernen.
De åtta medlemmarna är:

Göthes ”guldklubb” växer. Nu har 
Jan Östlund och Lene Swordson 
fått ta emot varsin guldklocka efter 
25 års arbete inom Göthes. Det 
innebär att Göthes ”guldklubb” nu 
har åtta aktiva medlemmar.

– Klockan är riktigt fin. Tänk vad 
åren går fort. Det känns som det var 
helt nyligen som jag började på 
Göthes, säger Lene Swordson när hon 
fotograferas med guldklockan till-
sammans med Jan Östlund.

– Jo, det är en trevlig uppmuntran 
som jag uppskattar, tillägger Jan 
Östlund.

Det var den 1 december 1985 som 
Lene började jobba på Göthes.

– Jag fick tips om att det kunde 
finnas ett jobb på Göthes. Jag kom 
hit och blev sekreterare åt dåvarande 
vd:n Bengt Östlund. Sedan dess har 
jag varit kvar.

Och du kommer att stanna på 
Göthes i ytterligare 25 år?

– Nja, ”bara” i 20 år till, sedan går 
jag i pension, säger Lene, skrattar och 
fortsätter:

 Allvarligt talat stortrivs jag på 
Göthes. Både med mina jobbar-
kompisar och med arbetsuppgifterna 
(ekonomi och växelservice). Det har 
varit fascinerande att få följa den 
tekniska utvecklingen inom det 

administrativa området.
Jan Östlund har jobbat på Göthes i 

två omgångar. Första perioden var 
1972 till 1974.

– Då jobbade jag på motorsågs-
lagret tillsammans med bland annat 
Anders Ångström (som arbetat 44 år 
på Göthes). Sedan var jag tvungen att 
göra lumpen, berättar Jan Östlund.

Det skulle dröja ända till 1988 
innan han gjorde comeback på före-
taget. Jan jobbade då på en oljerigg i 
Nordsjön och kom hem till Falun på 
ett kort besök för att förnya sitt pass 
så han kunde fortsätta till indiska 
Kashmir för att åka skidor, som på 
den tiden erbjöd extremt bra alpin 
skidåkning. Tillfälligheter gjorde att 
Jan aldrig fortsatte till Kashmir utan 
stannade i Falun och började arbeta 
på Göthes.

– Ja, tänk vad livet kan utvecklas 
på oväntade sätt. Det var inte alls 
planerat att jag skulle komma tillbaka 
på det här viset. Men så blev det och 
jag har aldrig ångrat det, säger Jan 
och tillägger att han kan se tillbaka 
på många roliga år på Göthes.

– Vi har en härlig jargong här ute 
på lagret som jag verkligen upp-
skattar, säger Jan Östlund som arbetar 
med lager- och distributionsservice 
plus att han är fastighetsansvarig.

Falun förknippas ofta med att vara 
en av världens hetaste skidstäder. 
Det är naturligt eftersom den är 
hemort för Svenska Skidspelen och 
kommunen står som värd för skid-
VM 2015. Numera är det också allt 
fler som anser att Falun är en rik-
tigt spännande skridskostad. 

– På vintern kan vi erbjuda ett riktigt 
skridskoparadis med f lera mil 
skridskobanor av toppklass, säger Pär 
Allansson som äger och driver 
Främby udde, en riktigt spännande 
plats i Falun som erbjuder restaurang- 
och hotellmöjligheter både på 
sommaren och vintern.

Faktum är att semesteranläggningen 
Främby udde har toppar i belägg-
ningen i juli och i februari. På vintern 
lockar den unika möjligheten att åka 
skridsko. Främby udde ligger mitt i 
det system av skridskobanor som 
plogas av ideella krafter i Runn-is.
– Skridskobanorna runt Runns öar 
har en totallängd på två till fem mil. 
Det är förstklassiga banor som regel-
bundet plogas och underhålls av den 
ideella föreningen Runn-is, säger Pär 
Allansson.
Den höga kvalitén på banorna har 
också bidragit till att i vinter arrang-
eras för f järde gången f lera del-
tävlingar i den holländska GP-serien 

Falun – en skridskostad med många möjligheter

Göthes har skapat en speciell jubileumslogotyp 
som kommer att illustrera vår verksamhet under 
2011. Ni ser den här intill.

Vår ambition har varit att presentera en modern 
logotyp som också förknippas med det historiska 
arv som präglar de flesta av oss som bor och verkar 
i Falun. 

Därför påminner färgen på jubileumslogotypen 
om kopparfärgen i Falu gruva som historiskt sett 
var viktig för Sverige som nation och genom alla år 
har betytt mycket för Faluns utveckling.

Vi på Göthes är stolta över att verka i Falun som 
har en spännande historisk bakgrund. Det visar 
bland annat vårt världsarv.

Visste ni…

… att i december 2010 var medelåldern på Göthes medarbetare 46,2 år.
… att i december 2010 hade Göthes medarbetare i snitt arbetat på företaget i 16,7 år.

Här är åtta trotjänare

Två nya medlemmar i Göthes guldklubb

Anders Ångström
61 år – 44 år på Göthes.

Lennart Olsson
62 år – 44 år på Göthes.

Göran Sundberg
61 år – 39 på Göthes.

Lars Bergman, 59 år.
59 år – 38 på Göthes.

Jubileumslogotyp med kopparfärg

Bo Löfgren
47 år – 27 på Göthes.

Håkan Östlund
56 år – 27 på Göthes.

Jan Östlund, 54 år.
54 år – 25 på Göthes.

Lene Swordson
45 år – 25 på Göthes.



Nu presenterar ASSA ett nytt 
utrymningsbeslag till eltryckeslås.

Beslaget som har namnet 179E-2 
är avsett för slagdörrar av modul-
utförande i utrymningsvägar där det 
inte finns några särskilda krav på 
panikutrymning.

Henrik Nystedt, som är produkt-
chef för utrymningsprodukter på 
ASSA förk larar fördelen med 
beslaget:

– Tidigare har man använt ett 
mekaniskt låshus tillsammans med 
ett separat elslutbleck. Men nu, 
genom 179E-2, finns en lösning där 
man kan styra passagen utifrån 
elektriskt med hjälp av själva låshuset. 
Det är en enklare lösning  då man 
kan ha ett vanligt slutbleck i karmen.

Beslaget som har namnet 179E-2 
är avsett för slagdörrar av modul-
utförande i utrymningsvägar med 
krav på nödutrymning.

Låset kan öppnas med ett hand-
grepp, vilket innebär en säker 
utrymning av den aktuella lokalen, 
enlighet med SS-EN 179:2008.

Det är viktigt att notera att 179E-2 
används tillsammans med eltryckes-
lås Abloy EL580.

Beslaget, som är helt nytt, har 
följande fyra viktiga funktioner:
• Från insidan trycker man ner 

trycket och kommer alltid ut meka-
niskt. Från utsidan kan man styra 
tryckets funktion om man tillför el, 
eftersom det är ett eltryckeslås.

• Behörig passage med nyckel är 
möjlig från både in- och utsida utan 
att larmindikeringen påverkas.

• Kan kombineras med dörrauto-
matik vid användning av elslutbleck 
Step 29.

• Utrymningshandtaget kan plom-
beras med sigilltråd.
Notera att beslaget 179E-2 upp-

fyller kraven enligt SS-EN 179:2008
Kontakta oss på Göthes om du vill 

veta mer om den här produkten.

Vill du ha en extra tidning? Har vi fel adress, eller fel mottagare? Sänd ett mail till adressen: 
ab@gothes.se eller faxa till: 023-480 20. 
Beskriv gärna kort vilket förhållande du har till Göthes.

I september 2010 presenterade Assa 
en ny säkerhetscylinder för markna-
den som har fått namnet ASSA d12.

Jörgen Irenmark, säljchef på ASSA, 
berättar varför den här cylindern är så 
efterlängtad:

ASSA d12 är arvtagaren till ASSA 
700. Funktioner som tidigare varit 
förbehållna proffsmarknaden finns 
nu i vår nya standardcylinder för 
konsumenter. 

ASSA d12 är en patenterad cylinder-
serie för högfrekvent användning 
inom privatbostad, föreningsliv, 
näringsverksamhet med mera. 
Rekommenderas till låsning av alla 
typer av dörrar inom dessa verksam-
heter. ASSA d12 1200-serien är 
patentskyddad, vilket ger ett skydd 
mot obehörig kopiering av nycklar, 
samt skydd mot dyrkning och borr-
ning. Inom cylinderserien är det möj-
ligt att kombinera två olika säkerhets-
nivåer för att uppnå den mest kost-
nadseffektiva säkerhetslösningen.

Egenskaper
• Uppfyller fordringar enligt SS 3522, 

klass 3/EN1303 grade 6, grade 2.

• Ingår i av försäkringsbolag godkänd 
låsenhet.

• Angrepps-, dyrk- och manipula-
tionsskyddad.

• Stiftcylinder med 6 spärrelement.
• Kan kombineras med ASSAs häng-

låssortiment.

Funktion
• ASSA d12-teknologin är nationellt 

och internationellt patentskyddad 
mot kopiering av nycklar, nyckel-
ämnen och cylindrar.

• ASSA d12-cylindern är utvecklad 
för att ge skydd mot fysiskt angrepp, 
dyrkning och manipulation.

• Kan kombineras med ASSA d12 
0200-serie där det inte ställs krav på 
godkänd låsenhet.

Behörssats 179E-2

Ny cylinder på högre säkerhetsnivå Nytt utrymningsbeslag till eltryckeslås

Läs mer om Göthes på vår uppfräschade hemsida: www.gothes.se 

ASSA d12 i 1200-serien.

Falun – en skridskostad med många möjligheter

1861 var året när Jean Abraham Göthe bildade 
det företag som i dag är Göthes. Därför firar före-
taget 150 år under 2011. Ett led i dessa festligheter 
är introduktionen av vårt jubileumsöl som vi valt 
att kalla ”artonsextioett”.

Här intill ser ni den nya jubileumsetiketten som 
kommer att pryda ölet. 

Etiketten är både stilfull och innehåller intres-
sant bakgrundsinformation om både Göthes och 
jubileumsölet.

Ölet är Nils Oscar Pilsner som genom åren blivit 
så uppskattad av deltagarna på våra aktiviteter.

En vacker vinterdag 2010. 
Göthes arrangerar en 
skridskodag på Runn, med 
Främby udde som 
utgångspunkt.
Här är det hockey- och 
bandyprofiler som tar täten på 
isen. Fr.v: Tomas Jonsson, 
hockey, Niclas Groth, bandy, 
Per Lennartsson, bandy, Tomas 
Forslund, hockey. 
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”artonsextioett” – ett uppskattat jubileumsöl

som lockar de flesta av världens bästa 
långfärdsåkare.
Det handlar dessutom om säkra 
skridskobanor. Varje morgon prepa-
rerar tunga fyrhjulingar banorna, 
vilket ger en garanti för att isen håller. 
Ändå rekommenderas hjälm och 
isdubbar för säkerhets skull.
Mitt i denna vinteridyll vid Runn 
finns också Göthes. Varje dag kan 
medarbetarna blicka ut över Runn, 
som är en av Sveriges vackraste sjöar. 
På vintern arrangerar vi på Göthes 
uppskattade skridskoaktiviteter på 
Runn.



Världens godaste senap tillverkas i Garpenberg 
utanför Hedemora. Det handlar om LissEllas 
senap som de senaste tre åren vunnit massor av 
guld- silver, och bronsmedaljer i samband med 
VM i senap. En prestigefylld tävling som alltid 
avgörs strax norr om Chicago i USA. Nu pågår 
produktionen för fullt för att förse konsumen-
terna med god senap till jul.

– Vi har fått en fantasisk respons på vår senap som 
görs av människor och inte av maskiner, säger Olle 
Bengtsson, som äger och driver senapsföretaget 
LissEllas.

Historien om senapen från Garpenberg började 
för 15 år sedan. Olle och hans familj skulle fira jul, 
men de saknade den goda och smakrika senapen.

– Vi ville ha en senap som ”gifte sig” med den 
övriga maten. Därför tillverkade vi egen senap. Vi 
tyckte den blev riktig god, och vänner och bekanta 
höll med oss. 

I början marknadsförde Olle sin senap samtidigt 
som han reste runt och sålde honung från sin egen 
biodling. Efterhand ökade intresse för senapen så 
mycket att det var dags att utöka tillverkningen.

En viktig del i framgången har varit samarbetet 
med en bonde i Hedemora som odlar senapsfrön.

– Det är på gränsen att det går att odla senapsfrön 
på våra breddgrader, men vi har lyckats och vi får 
senapsfrön som på bästa sätt passar våra behov.

I dag sysselsätter företaget LissEllas två personer 
och omsätter 1,5 miljoner. Nyligen flyttade de till 

nya lokaler i Garpenberg. De har återförsäljare i 
stora delar av Mellansverige, främst i Dalarna och 
Stockholm, samt i Norge.

På senare år har LissEllas satsat mycket på 
produktutveckling. Den ursprungliga senapen som 
tillverkades för 15 år sedan har i dag blivit en 
”produktfåtölj” som består av 16 olika senapssorter. 
Det är sorter från traditionella ”Söt och stark” till 
”Lingonsenap”.

Storsäljaren är ”Söt och stark” som inför varje jul, 
med en specialkryddad variant, får namnet 
”Julsenap”.

Under de senaste tre åren har LissEllas vunnit tre 
VM-guld, tre silver och tre brons vid VM-tävling-
arna i Chicago. År 2010 vann LissEllas den totala 
medaljligan.

– Detta är stora framgångar som inspireras oss till 
en fortsatt satsning på den goda smaken som på sikt 
ska göra oss till en av världens ledande producenter 
av senap som är producerat på traditionellt vis. Av 
människor och inte av maskiner, säger Olle Bengts-
son och berättar att han har VikaBröd i Stora Skedvi 
i södra Dalarna som en förebild när det handlar om 
att mathantverk i stor skala med bibehållen kvalité.

– Göthes är en av 
de v ik t ig a s te 
motorerna i lan-
det när det gäller 
at t uppmärk-
s a m m a  o c h 
s tödja  for sk-
n ingen k r ing 
Barndiabetes.

D e t  s ä g e r 
Johnny Ludvigs-
son, som är ord-
förande i Barn-
diabetesfonden.

Han är mycket 
glad över det initiativ som Göthes gör varje jul när 
företaget skänker en summa pengar till Barn-
diabetesfonden istället för att ge ut julklappar.

– Men Göthes engagemang är så mycket större 
än så. Jag tänker på Håkan Östlunds arbete i Barn-
diabetesfondens lokalförening i Dalarna som 
samtidigt har ett bra samarbete med Leksands IF. 
Mycket av detta arbete kan man sedan läsa i ”Team 
Göthes News” som går ut till många läsare. Det är 
bra och jag anser att Göthes arbete är en förebild 
för många andra företag eftersom Barndiabetes är 
en mycket svår sjukdom, vars orsak är en  gåta, där 
vi måste hitta en lösning, säger Johnny 
Ludvigsson.

Kronprinsessan Victoria är sedan många år 
beskyddare av Barndiabetesfonden. Det är också 
huvudanledningen att hon och prins Daniel fick 
en annorlunda bröllopspresent när de gifte sig i 
somras.

– De har fått ett eget seminarium om barn-
diabetes som innehåller både föreläsningar och 
möjlighet att träffa både föräldrar och barn som 
drabbats av barndiabetes. En viktig målsättning är 
att prins Daniel ska få lära sig lika mycket om 
Barndiabetes som hans fru, säger Johnny 
Ludvigsson.

Detta seminarium beräknas äga rum i början av 
2011.

Vill du veta mer om Barndiabetes går det bra att 
gå in på Barndiabetesfondens hemsida : 
www.barndiabetesfonden.se, och vill man skänka 
en slant så gör man det enkelt exempelvis genom 
att SMS.a ordet Hopp till 72929. Då skänker man 
50 kr till Barndiabetesfonden, och ger tusentals 
barn hopp om ett bättre liv!
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Här kommer ett tips från LissEllas om hur man själv 
kan tillverka senap. Kom ihåg att detta är förknippat 
med en utmaning, ofta kan det rekommenderas att 
köpa senapen. 

Recept
½ dl brunt senapsfrö (finns i välsorterade 
mataffärer)
½ dl ljummet vatten
Mixa ca 5–10 min, beroende på mixer till 
grötaktig konsistens eller använd traditionell 
järnkula i skål.

Den traditionella skånska senapen innefattar 
bara detta, men den kan sötas, saltas och/eller 
syras efter önskemål. 

Exempel på söt senap
3 tsk strösocker
3 tsk matättika (3 procent)
Lite salt

Senapen håller cirka 5–6 dagar i kylskåp.  
Denna senap går att frysa i små paket som kan 
användas till senapssås.

Intressant vetande: Skåne är det landskap där det 
är mest vanligt att tillverka senap hemma, ofta med 
hjälp av kulor som liknar kanonkulor. Den histo-
riska anledningen lär vara att i samband med krigen 
mellan Sverige och Danmark på 1600- och 1700-
talen täcktes åkrarna av många kanonkulor som 
sedan användes av bönderna till att tillverka senap. 
Dessa kanonkulor är nämligen det bästa redskapet 
när det gäller att krossa senapsfröna.

Succé för senapstillverkning i Garpenberg

Olle Bengtsson driver LissEllas 
från Garpenberg som blivit en 
av världens mest intressanta 
producenter av senap. Här visar 
han upp några av sina belö-
nande senapssorter.

”Göthes – en motor i kampen 
mot Barndiabetes.”

Traditionell skånsk senap


