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Goteborg har i alla tider varit en flirgstark stad och jag skall forsoka dokumentera 30 och 40
talets f5rgfabriker och en del mileriforetag och hur man arbetade pfl den tiden.
I mina 6gon 5r det inte sfl liingesedan detta hiinde men fdr er som iir fridda efter kriget si anses
det vara mer eller mindre som forntid.
Jag hade den stora lyckan att fi liira mig hantverksmileriet under 30 talet, d8 det fortfarande
riiknades till hantverken, och har diirefter jobbat i branchen i 6 decennier och pi nrira hill haft
m<ijlighet att folja utvecklingen av fdrglrodukter liksom hur hantverket har foriindrats och
kommer att fciriindras under 2000 talet.

I Gdteborg fanns ett stort antal m8lerifdretag och jag tror samtliga fanns med i Gdteborgs
Mllarmiistarf 6rening.
etdst i samlingen var utan tvekan Rusch & Son p8 Husargatan i gamla Haga, med etable-
ringsflr nflgon gflng pfl 1860 talet. Den dvertogs av Patrik Andersson frfln den kvarvarande
Ruschen nigon gflng pfl 1990 talet och fortsatte med specialiteen marmoreringar och fldrings-
arbeten.
Det fanns ocksfl ett stort antal fdretag som etablerade sig i bdrjan av seklet, som t,ex Pontus
Calander, Grahn & Son, Ragnar Eriksson, Erikson & Ehrman, Fernlund & Sriner, Olof Lean-
der & Son m.fl.
De flesta var orienterade till Lorensbergskvarteren i lokaler i de gamla stenhusen med direkt
inglng frin gatuplan"med 3 eller 4 trappsteg ner. Dessa lokaler var avsedda for hantverkare
och diir fanns fdrutom mileriverkstiider, mjdlkaff?irer, speceriafflirer, strykinrdttningar, sko-
makeri, plfltslageri, m.fl. Det var l[tt att lita linoljefat, fat med krita eller zinkvitt 8ka pi en
planka ner i lokalen. Det var ju cementgolv si golven var odmma och fanns dlr plats sfl fltog
man sig m8lning av m<jbler mm. Detta blev i regel liirlingens arbete.

Att vara mfllarliirling borjade egentligen nlr man fick en anstiillning som f;irgdriing i en m8le-
rifirma, detta skulle i princip vara en introduktion till mileriyrket, samtidigt som mfllarmiista-
ren sig om man passade till jobbet.
Som f?irgdriing fick man gtira ordning alla pinaler som gesiillen skulle ha med sig ut pfl job-
ben, antingen det giillde liigenhetsreparationer eller utomhusmtlning. Man kom handgripligen
i kontakt med alla sorters material som tillhdrde yrket pi detta vis, framfdrallt fick man liira
sig namnen pi alla produkter och verktyg.
Dessutom skrapa f?irgkoppar och luta dem rena, i ett stort fat med natronlut, samt tviitta pens-
lar i sipa och vatten.
Frfrn borjan visste man inte det minsta om flirger och andra grejer, men med tiden liirde man
sig, vad som gick flt f<ir att g<ira en reparation pfl nigra rum och krik, liksom vid milning p6
utsidan av husen.
Till en reparation inomhus fick man dagen fdre leverans, koka tapetklister och gdra limftirg
och oljespackel, och pi morgonen lasta handkiiran med klisterbord f<ir tapeterna,2
st.trappstegar i liimplig liingd + en 4 meters planka ochZbockar till tapetbordet. Golvpapp
och skyddspapper fdr mdblerna ej att f6rgldmma, dessutom linolja, zinkvittpasta, tiickzinkpas-
ta, terpentin och siccativ plus en l6da med brytningsf?irger, sandpapper och pimpsten samt en
pilsner till lasyrfiirgen. Frir tapetseringen sax, borste och linjal.



Ibland kunde det bli ganska lflnga promenader med en fullastad handkdrra, frfln Kristinelunds-
gatan ut till Majorna eller Gamlestaden. Eller dndfl vdrre upp till Buris! Alla backarna dit, det
kunde bli ganska jobbigt for en kille pfl sexton 6r och 57 kg, med en kdrra pfl ndstan 100 kg.
Jag undrar ibland vad en Yrkesinpektion skulle sdga om man skulle fi folk till sidant jobb
nuf<irtiden.
Gesiillen lade sina kliider och matpaket pi kiirran och gick vid sidan p6 trottoaren och kunde i
bdsta fall hjilpa till i branta backar t.ex uppfdr Stigbergsliden, si man hade ju ingen anledning
att klaga.
Iiinen var 18,75 i veckan, vilket blir ca 40 tire i timman.

Andra flret som liirling fick man 21.50 i veckan och di fick man borja att gfl med och hjiilpa
dom gamla gubbarna som hade svirt f<ir vissa jobb, som att skrapa tak t.ex.
Jag var ofta med en som hette Wihlborg och var fridd nflgon gflng pi 1850 talet och han kunde
beriitta fcir mej om sina gesiillvandringar <iver Sverige, oftast pfl vintrarna.
Man var aldrig utan tak over huvudet eftersom milarmlstarna hade skyldighet att ha husrum
f<jr vandrande gesiller, 6ven om det inte fanns nigon kondition, iir lika med arbete.
Han ber[ttade att dom gick ner sig pt Br6vikens is niir de skulle gena pfl viigen till Stock-
holm, men klarade sig tydligen.
Han kunde alla sorters milerijobb sfl diir fick jag ltira mej det riktiga hantverksmileriet.
En annan gammal milare hette Sven Wedel och var egentligen konsnf,r, utbildad i Diisseldorf.
Han var ocksfl tiver 80 6r och diir fick jag llra mej att gdra schabloner, texter, fldringar, att
liigga guld samt att gcira underarbeten frir detta

Det tredje flret som liirling fick man vara med i ett lag och g<ira grundarbete, skrapa ner lim-
f?irg och handstdppla tak, g<ira limf?irger och dito spackel. Kridera och makulera viiggar med
tidningspapper samt klippa stadkanten pi tapeterna. Det gick sfl till att man rullade tapetrullen
med den ena handen och klippte stadkanten med den andra och det skulle vara jrimnt, inga
hack. Tapetskiirarlinjalen var inte uppfunnen

1-iirde flret fick man bdrja att gdra egna jobb i enklare lligenheter, mila k<ik och tapetsera,
kr i tatak osv.
Iiinen var nu 48:- i veckan.

Och femte flret fick man del i ackordet och fick gcira mer sj[vstiindigt arbete, det var ocksi
kviillskurser fcir mfllarmlstare Andersson pt Sl<ijdfdreningens Skola. Dtir fick man liira att
nyansera flirger, dra streck och grira dekorationer och marmoreringar.
Det efterllngtade gesiillprovet fick man som uppgift att gdra en liigenhet som sedan kontrolle-
rades av en representant f<ir facket och en frtn Milarmiistarf<ireningen.

Vi som var geslller pfl den tiden hade stor respekt frir milarmiistarnas kunskaper vad giillde
tillverkning av fdrger, samt att utftira fldringar och marmoreringar liksom ftirgsiittningar och
efterbesikningar. I allmiinhet dven deras goda kunskaper i behandling av olika sorters under-
lag. Diir tolererades det inte tviirsliit pfl en d<ir eller kdkslucka.
Milaren var ju slllan fast anstdlld i en firma utan att han varit i firman sedan liirlingsiren, men
de flesta som liirde ut efter 5 tr var pigga pi att sdka nya verkstiider och dirmed nya typer av
jobb.



Det var dfl vanligt att man fick g<ira bescik hos olika mfllerifdretag och srika kondition och
firmor som skulle fi fina jobb, detta spred sig snabbt varfcir det kunde vara mycket folk d8 en
st<jrre entreprenad var utldmnad.
Ibland kunde man ft en reparation i en gammal liigenhet pfl Girda eller i Majorna. Ndr man
tog ner gamla tapetlager, kunde det sitta hela klungor med ohyra. Di kom Flitsprutan viil till
pass med en slags insektsutrotningsmedel. Sedan fick man liigga Kejsargront i klistret,
det skulle verka som ett gift.
Niir det jobbet var fiirdigt fick du s<ika pi nytt i nigon annan firma om det inte fanns nigot
mer jobb till dej.

Det fanns ju vissa <iknamn pi f<iretagen, kanske beroende pfl populariteten eller nflgon annan
anledning, namn som BonnAndersson, sliipsula, Symaskinskarlsson, m.fl.
Bonnandersson hade en verkstad pi Karl Johansgatan och brukade jiiklas med mfllarna och
iilskade att gfl till Tingsriitten sfl fort han fick tillf?ille. Han iigde ocksi en biograf pfl 6stra
Hamngatan diir han spelade den tidens porrfilmer.
Nlr det giiller Sliipsula, det blev senare fdrkortat till Sl2ipet, berodde det pi att han hade en sko
diir sulan var ltis och sliipade. Symaskinskarlsson, hade varit symaskinsagent.

En del mtlerif<iretag specialiserade sig. Si t.ex var Eriksson & Ehrman storst niir det giillde
varvsarbeten- mest pfl Gtitaverken. Medan Bror Eriksson hade Eriksberg. Ryddn & Co spe-
cialiserade sig pi reparenter. Hiir gick det flt mflnga milare ftir det gjordes rejiila arbeten som
tog tid. Och mycket f?irg gick det flt. Jag vet t,ex, att nlr vi mfllade Svenska Amerikalinjens ',
Stockholm "1948 gick det it 40 ton linoljeftirger frfln International.

Det fanns ocksfl <iknamn pfl kompisarna sinsemellan ,som var ganska skojfriska. Det kunde
vara namn som d8 alla kiinde till. Nu skulle man siiga "klndisar" och det var namn som Slej-
sen, Celsius, Erik Gangstern, Tjockeknut, Somnlosa nltter, som fick sitt namn di han gick pi
en lyktstolpe n6r vi skulle gi och dricka kaffe, Pellen. Storabjrirka och Lellabjrirka , tvfl som
basade pi varven.
Enarmen, ja han hade faktiskt en stump som han satte snusdosan p6, han kliittrade som en apa
i byggnadsstiillningarna medhavande 2heladl, penslar, f?irgkopp och spann till potta..Han
stannade uppe hela dagen, si det var nog tvunget med tanke pfl rilet.
Erik Gangstern hade fltt fel namn egentligen, men hade utseendet emot sig eftersom hans
utseende pflminde om en maffioso i amerikanska filmer, han rodde ut frfln Lflngedrag till Rivrj
Huvud om kvillarna och fiskade vittling.

Dom siikraste jobben var ju pfl varven hiir i staden. Vi hade ju Eriksberg, Lindholmen och
Gcitaverken, si det gick flt mycket personal. Men att mflla pfl fartygen var ganska jobbigt
p.g.a. att nithamrarna gick i ett, sfl fdr h<jrseln var det ju inte det biista.
Nflgra utrymmen fdr kliider och tvtittmrijligheter fanns inte utan det blev en briida med 2 spi-
kar per man, nere i nflgot lastrum , samt en spann med vatten som vi fick tviitta oss i.
Byssjor, duchar med tillhtirande lunchrum, fanns <iverhuvudtaget inte ens i tankevfirlden
Di var det blttre med reparationsarbeten eller pfl byggen, diir det var biittre ordnat med om-
klfldning och tviittmdjlighetet.

Hade man tur kunde man ff, komma med pi nflgon reparent pt vintern. T.ex. kom sldana b6tar
som det polska kryssningsfartygen"Batory"och" Pilsudski", som milades om inombords un-
der en vecka av 100 man. En del smakade pfl f<ir stora miingder polsk 96Vo ig, (som besiitt-



ningen silde billigt), ihop med sockerdricka och fick hjiilpas iland pfl kviillen, men dom fick
samma betalning- firman hade jobbet pfl kipande riikning.
En nyflrshelg mfllade vi om Svenska Lloyds" SUECIA" som skulle g3 till Londonolympiaden
under sommaren,.Mfllningen pfl diick och skrov f<irsiggick i sn<iyra och ganska si kallt. Fiir-
gen h<ill pi att stiilla till katastrof, frir under en resa till London/Tillbury blev" SUECIA"
rammad midskepps av en holldndsk fiskebit mitt pl Nordsjon. Men den f<irsvann i dimman.
Folk ombord trodde det var en mina som smillde.
Man skulle sjtisiitta en livbflt ftir att se pfl skadan, men det gick inte att viinda diivertarna utflt
f<ir att fira ner den, hur timmerman iin arbetade med sliigga och mejsel.
Veven var fastmfllad och gick inte loss. Styrman fick ta en bitsmansstol istiillet. En spricka p6
7 meter kunde konstateras dock ovan vattenlinjen- sfl f?irg kan stiilla till det.

Niir det giillde milning av fasader utviindigt byggdes det en stiillning med enkla stegar och
enkla plankor som ibland kunde vara ganska skeva. Som skydd bak&t sattes en briida i midje-
htijd sfl niir man satt ner pfl plankan hade man inget skydd bakflt. Det var ganska kymigt i Va-
sastaden diir det var 6-7 vflningar upp.
Pi villamfllningar fdrekom fdr det mesta milning frin l6sa stegar, som ibland var svflra att
stiilla pfl grund av ojiimnheter i marken. Det var ocksi ganska jobbigt att flytta en 10 meters-
stege, men i prislistan fanns ett tilliigg f<ir arbete pi l<isa stegar, likviil som f<ir arbete p8 stiill-
ningar. Vi tyckte dock att skillnaden var f<jr liten.
Men detta var sidana saker som man f<irhandlade om pl avtalskonferenser i Stockholm med
Miistarf<ireningen. Niir det glillde arbetskishetskassa, var mSlarfacket f<irst med en sfldan, trots
att ftirslaget blev bortrostat flera ginger. Man skulle ju ta 1 krona i veckan i extra uttaxering.
Aven semester var m8larfacket ftirst med i Sverige, men diir skulle mfllerifirman betala in till
facket ett visst antal <ire per arbetad timma. Sfl ersiittningen fdr ledig tid blev vad man jobbat
in, si nflgra garantier ftir sanrma inkomst som ndr man jobbade fanns ej. Man fick dom dagar
som pengarna riickte till och pengarna utbetalades av facket.

Avldningen utbetalades pt fredagarna, varfrir samtliga m8lare frfln olika jobb kom tillsam-
mans pfl verkstaden och fick kuvertet. I en del fall blev det en vana att gfl direkt till Femman
eller ntgot annat rilstiille fdr att fira av veckan som gfltt.
Ibland stog frun utanfdr och tog hand om kuvertet.
Pfl verkstaden fanns ockst nflgon som tog upp fackfdreningsavgiften pt 2.50 och som sedan
cyklade ner till Pustervik och redovisade fdr Julle Johansson, som var kassrir utan betalnins.
D[r kunde man ocksi triiffa ombudsmannen , som var vald f<ir ett flr isiinder.
Det var ca 1500 mfllare i stan och jag tror att samtliga var med i facket.
Vid mdtena i Arbetarf<ireningens C-sal fanns liksom tre avdelningar med biinkar.
Pfl biinkraderna till vlnster, satt de som h<ill med Socialdemokraterna och till hriger de som
htill med Kommunisterna, och vi som var" vilda" satt mittemellan. Det gick ganska hett till
ibland i diskussionerna, mest politik frirstis. De som var kommunister fick ju inte arbeta pi
varyen under kriget, f<ir Finland och ryssarna krigade mot varandra och Sverige "hejade" pi
Finland.
Pfl arbetsplatserna h<ill man dock ihop och hir var det lagbasen som giorde flrgnyanseringar ,
om det inte kom fiirdiga kul<irer frtn verkstaden.
I allmiinhet var det st , att det var en liirpojk med pfl jobben som fick rrira till fiirgerna.



I utrustningen skulle ingi Primusktik, fotogen och rridsprit f<ir att tdnda med Detta anvdndes
f<ir att koka klister till tapetseringen, smrilta lim och islandsmossa till limfiirgen och limspack-
let. Pfl nytt trii var det obligatoriskt med i-pfl- och bredspackling med linoljespackel och diiref-
ter slipstrykning med pimpsten som sigades i liimpliga bitar och jiimnades till p8 grovt sand-
papper.
Milarmdstarn' kontrollerade si att arbetet utfdrdes korrekt.
Alla snickerier m8lades med linoljefiirg, av linolja och zinkvittsom vi blandade pi platsen
med en triipinne som rcirsticka. En liten tillsats med vit fiirgblandningslack gjorde f?irgen
blankare. Dock kunde man inte lita flrgen ste till niista dag eftersom den kunde rinna .
Limfiirgen giordes pfl Malmcikita och benlimkisning . Samt, niir det var st<jrre tak, 6ven av-
kok av islandsmossa- eller som den ocksi heter caragenmossa, i vatten, som sedan silades
genom juteviiv.
Terpentin anvdndes i mycket smi doser, friimst di i slipstrykningsftirgerna, i dvrigt frjrekom
inga ltisningsmedel . Lacknaftan var inte uppfunnen och fotogen var frir fet frjr att anvlindas i
linoljefiirger. Vid utomhusmllning var det absolut fordudet att hiilla terpentin i linoljefiirgen.

Att koka tapetklister pfl Primusen var inte det liittaste. Det gick sfl till att man kokade upp
vatten i en plfltspann, samtidigt vispade i vetemj<il i kallt vatten i en mindre burk, det var svflrt
att undvika att det bildades klimpar. Niir vattnet kokade vispade man succesivt i vetemjols-
blandningen och dfl var det viktigt att de inte blev klimpviilling. Klistret anvdndes dven n6r
man giorde linoljespackel. Limspackel till tapetskarvar eller fcir att bredspackla vdggar fore
tapetsering giordes av benlim och krita. Sandspacklet var inte uppfunnet och limspackel var
ett billigt och snabbtoraknde spackel som fyllde bra. Var det grov puts pfl viiggarna och man
skulle tapetsera med docka tapeter som fordade ett jiimnt underlag, gjordes en krederingsf?irg
pfl krita, vatten och benlim, som man str<ik <iver viiggarna med och sedan klistrade tidnings-
makulatur <iver med mjdlklister.

Linoljefiirgen ftir fasadmilning gjordes pi platsen. Oftast fick man vara i nflgon k?illarskrubb
och di blandades fiirgen med en rtirsticka av lite stdrre format och blandningen bestod av
linolja och zinkvitt samt jordf?irger som guldocker, gnin umbra, engelskt rcitt, svart, obrind
och briind terta, zinkgnint och ultramarinblfltt. Ibland en del vackra flirger som kromgult och
coboltblfltt, allt efter kundens clnskemfll.
Att blanda flirgerna sjiilv ingick i ackordet.
Dfl jobbet var klart hiimtades dverbliven materiel och kcirdes tillbaka till verkstaden diir fiirg-
drtingen fick skrapa ren burkarna och l6gga dom i lut, sfl dom blev riktigt rena till niista jobb.
Burkar kallades ftir tomkoppar nlr det inte var nflgon ftirg i dom och dessa bestiilldes pfl niir-
maste plitslageri i 3 olika storlekar, som beniimdes fdr enkannekopp, tvikannekopp, trekan-
nekopp och spann, strine kiirl beniimndes stflndare.
En enkannekopp rymde ungeflir 2liter fiirg och en tvflkannekopp ca 3,5 liter.
Niir jobbet var ftirdigt bestiilldes miitning pt m8larnas miitarkontor som kom och m[tte upp
alla mtlade ytor och prissatte enligt Ackorsprislistan. Med avdrag f6r utbetald kin sfl bler.
resten 6ver att dela om vijobbat bra.
Vissa jobb gick fort medan andra jobb kunde vara viildigt senfiirdiga, men dfl kunde man
komma <iverens om timpeng istiillet.
Man fdrsdkte ju att ffl sfldana jobb som gav ett bra riverskott, den l6n som betalades ut i veck-
an var baru75:- fdr 45 timmars arbete cal.T0ltimma,si det var vilkommet om man kunde ffl
ett <iversko tt pl 2-3 kronor/ timma.



Fdrgerna som vi rorde till bestod av kokt linolja och zinkvitt, som blandades tills fiirgen var
lagom att mflla med. Ingen tiinkte pfl hur mycket av var sort. Grundfiirgen giordes med lite
mindre zinkvitt och slipstrykningsf?irgerna giordes med en tillsats av tiickzink och lite terpen-
tin.
Skulle fiirgen anvindas till att mila snickerier inomhus tillsattes en liten miingd vit lackfdrg
eller glansolja.
Detta kunde varje mfllare gora sjiilv och man giorde i princip inte mer ftirg iin vad som gick 8t
f<!r jobbet. Tyckte man att fiirgen var grynig tiggde man en silkestrumpa av frun i huset f<ir att
sila f?irgen i.
Tidigare anvindes blyvitt i stor utstrackning, mest till grundfiirg, men den frirbjods mer eller
mindre i mitten av trettiotalet dt man uppttickt vissa blyfrirgiftningar i samband med blyvitt i
fdrgerna. Dock var det ju sfl att det var de gamla romarna som upptiickte blyvitt. Det bildades i
de blymuggar de drack sitt vin ifrfln. Niir detta stitt liinge bildades viniiger som loste ut blyox-
id frfln muggen. Detta anvf,nde de som det fdrsta vita pigmentet i linoljan nlr dom mfllade
med vita flirger. Zinkvitt uppfanns inte forriin i mitten av 1800 talet.

P[ Liseberg var det i regel jobb iret om , men under 6 veckor pfl vflren innan det dppnade var
det en stor arbetsplats.
Di var det plats f<ir 30-40 man ftir det mfllades om pfl mlnga stiillen med linoljefiirger som
blandades pi platsen.
Och det var mflnga konstiga kultire T.ex. nlr Lustiga huset milades om med en ren Cinnober-
rtid linoljef?irg s8g milarna ut som de slaktade grisar. Fiirgen innehrill kvicksilver och nuf<irti-
den lir det forbjudet att anvdnda cinnober i f?irgerna, men det visste vi inte dfl.
Pfl den gamla Berg-& Dalbanan med sklrmviiggar av tunna brider spikade vi upp ca 15000
kvm juteviiv som vi mfllade med en emulsionsflirg av samma typ som man gjorde niir den
byggdes 1923, och som hillit hela tiden fram till 1939,pfl juteviiv.

Ett roligt minne frin 40 talets Liseberg var niir vi stog pfl en 4 m hcig stiillning och milade
den blfl ljusg8ngens valvb8gar med en ultramarinbli linoljef?irg.
Elektrikern hdll samtidigt p8 att montera lamphflllare, men gick ner frfln stiillningen frir elche-
fen ropade. Ndr han kommit ner drog han med sig borrmaskinen och sladden, som l8g p6
plankan drog med sig en 5 litersburk med den blfl ftirgen, som tippade rakt 6ver huvudet pl
elchefen Svensson. Herman Lindholm, lisebergsdirektdren som var k[nd fdr sin stora volym
stog en liten bit diirifrtn och stg eliindet, brast i skratt som inte gick att stoppa, utan han fick
ftiras till Sahlgrenska Sjukhuset, dfl man befarade en hjiirtinfarkt.
Svensson var bl6 i flera veckor.

Ombyggnadsarbetena fick ju gtiras vintertid pt Liseberg och \942, den kallaste vintern i man-
naminne, byggdes en ny entr6 flt Orgrytevegen med 2 torn i trii.
Dessa skulle till varje pris grundas med linoljgrundf?irg f<ire man monterade pt trllister. Vi som
var llirlingar fick uppdraget och trots -25oC och L0 sek,meter vind och 20 meter upp, si var det
bara att lyda. Det var 2par kalsonger och dito byxor samt grus i fickorna fdr att liigga pi plan-
kan, fdr det var bata en, och den var isig . Men det viirsta var att linoljan frcis i burken st det var
besvirligt att f6 ner penseln.
Men tornen stog i 40 flr utan skavanker.



KRIGSAREN 1939-1945.

Av f<lrklarliga skiil, sflsom beredskap, v6rnplikt, hugga skog fdr brinsle eller griiva upp torv-
mossar- si fanns det inte si mflnga m8lare kvar i Goteborg. Under krigsflren var det vi som
inte giort viirnplikten lin och sfl dom gamla gubbarna. Men I andra sidan fanns det inte si
mycket milarjobb heller. Dessutom var linoljan ransonerad .
Linoljan fcirresten, kokades ute i M<ilndal pi SOAB- vilket betyder Svenska Oljeslageri AB.
Slageri diirttir att man f<irr i v[rlden pressade linfr<ina genom en press dtir man gick runt och
slog med sl?igga p6 kilar. Nu blev det dels ont om linfro till linolja dlirfrir att det mesta gick till
matfett, och dessutom var det ont om kol fdr att koka den med .
Dfl, hittade man p8 att i stiillet fdr att koka linoljan till 285oC, st viirmde man upp oljan till ca
150eC och tillsatte en liten mtingd harts av nigot slag med den smdltpunkten och pi sfl sdtt
fick man dels mer linolja och dels blttre tork utan skinnbildning. De talade dock inte om det,
men man accepterade det mesta under denna tid.

Folk kom till oss och ville l6na vflra handkiirror. Man miste gdra en vindsrcijning och kcira allt
material till lrvgrens dng, diir det skulle briinnas. Allt enligt myndigheterna, i rlidsla frir
ev.brandbomber.
Minga mtlare tog chansen att tjlna en extra hacka, dels pi att roja vindar och dels pfl att ta
vara pfl antikviteter, vilket det fanns gott om pi vindarna i de gamla husen i Vasastaden.
Mfllningsjobb var det tunnsfltt med , sfl att siilja antikviteter kunde vara vdl sfl ltinande.
Betrlffande flirger under denna tid , sfl blev linoljan ransonerad och istiillet kom en del mys-
tiska oljor frfln pappersbruken i form av hartsoljor som kunde blandas upp med linolja men fy
vad flrgerna blev sega att mflla med. Terpentin var ocksfl ransonerad si man fick f6rsdka med
den svenska stubbterpentinen ftir att dverhuvudtaget kunna stryka ut flirgerna.
Eksem pt hiinderna blev resultatet, diirfrir att denna terpentin var inte sl ren och innehrill vissa
tjiiriimnen som huden inte klarade av.

Detta blev en <ippning ftir nya flirgmaterial, fdr nu sig f?irgfabrikerna sin chans att komma in
pfl mflleriet. Nlir inte milarna kunde g0ra sina fiirger sjiilva , si tog man kemin till hjelp. Ef-
tersom talloljorna var svflra att gtira en strykviinlig fiirg utav, si varfdr inte g<ira en emulsions-
ftirg med talloljan som biirare. Liitt emulgerbar med ammoniak. Sagt och gjort, man kokade
ihop vatten , ammoniac och talloja eller tallhartsolja och fick fram ett riktigt bra bindemedel
fdr att gdra f?irg till tak och viiggar. Dessa fiirger betraktades som kristidsflirger och acceptera-
des, lven om dom luktade starkt av ammoniak. Dessa emulsionsflirger anviindes f<irtriidesvis
vid inomhusmfrlning, i nigon form till och med fcir utomhusmfllning. Jag minns en flirg som
hette ODICO som hdll utomhus i minga flr efter kriget. Detta var en engelsk flirg som slldes i"Gallonburkar" och skulle spiidas med kokhett vatten.varfrir vet jag inte.
En liimplig miingd med kvicksilver hindrade att flirgen surnade eller blev utsatt for mrigel och
svampbeviixtning. Men detta stog det ingenting om pt etiketten.
Klinda varumiirken pfl emulsionsflirger var friimst Torcomatt som tillverkades i mycket stora
miingder av EGE FARG pfl Hisingen. Torcomatt tillverkades pfl ett lite annorlunda sltt som
emulsionsfiirg,.Den baserades pi ullfett, standolja, kasein och vatten. Kvicksilver hjiilpte till



att hilla borta mcigel. Det fanns andra fabriker som konkurrerade t.ex Condorverken med sin
Condomatt och Gardomatt, som var en billigare variant.
Fcir snickeriflrger fick man extra tilldelning av linolja dfl emulsionsfdrgen inte var liimplig.
och denna gjorde mfllarna som vanligt.
Men fabrikerna hade f8tt in en fot i mileriet och diir hade dom tdnkt att stanna. Hittills hade
man tillverkat fdrger for allmiinheten och industrimilning men inte mer dn vissa lackflrger
och fernissor frir mileriet.

FARGFABRIKER

G<iteborg var den stad som hade flest f?irgfabriker i Sverige. Jag tror det fanns 17 st vid nlgot
tillf?ille.
For att nlmna n6gra som fanns vid tiden f<!r krigsslutet var kanske Dorsch Biicksin den iildsta
fabriken, den var beliigen i Agnesberg och mest kiind fdr sin Chinalack och linoleumfernissa.

Pfl Hisingen var de flesta fabrikerna viil samlade pfl f?irggatan som iin idag heter Fiirgfabriks-
gatan och dlr hade vi:
*Oscar Bdcksin, sliikting till Dorsch.
*Condorverken som tillverkade lackfdrger till industrierna, Den kriptes senare av Eskil
Tengelin som kom frln EGE FARG som ocksi lflg pi F[rgfabriksgatan Han silde vidare ef-
ter nflgra flr till Nordstrtim & Sjdgren i Malmri, dit de ocks6 flyttade fiirgtillverkningen och
dripte om fdretaget till NORDSJO.
*Pfl denna gata.lig ocksfl Collins Tekniska som iigdes av Hdglund. Det sades att Hdglund

startade EGEFARG av skattetekniska sktil.
*Nordiska Flrgfabriken som tillverkade som mest Falu Rddfiirg och utomhusflirger.
*Gustav Sjristedt & Co som gjorde alla slags fiirger.
*Kemiska Fabriken Norden som giorde b&tf?irger. Bottenfiirgen Durahart bl.a. anviind av de
fl esta seglare. Gatan heter fortfarande Fiirgfabriksgatan.
Och slutligen Gdta Irjon med gamla fru Nilsson , med sina tvi d<ittrar giorde de de biista
f?irdigstrykningsflrgerna pfl recept som Ingenj<ir Nilsson,efter flera tr som fabrikschef p&
fiirgfabrik i Tyskland, linat med sig. FAVORIT var namnet.

Det fanns fdrstts fiirgfabriker pi fler stlllen i staden.
C.Ljungdahl t.ex hade en liten f?irgfabrik i fastigheten pfl hdrnet Kdpmansgatan/Lilla Torget
df,r man ocksfl hade en affir. De flyttade senare sin fabrik till Irrum men gick s8 sminingom i
konkurs.
Som den st<irsta fabriken i G<iteborg fir man riikna F?irg AB International som giorde alla f?ir-
ger till varven. International , ingick i ett engelskt ftiretag som hade distribution av sina f?irger
i varenda hamn river hela vlrlden dlr ett skepp kunde komma in.
International blev mest kiint bland folk fdr sin bfltfernissa FABI DE LUXE och
HOLTZAPFELDTS KOPPARFARG till alla smflbttar som fanns i Gdteborg.
De giorde ocksi ftirtriiffliga flrger till milning av plflttak slsom Danboline och till husfasader
Interline, som var en alkydforstiirkt linoljef?irg. Det var fdrsta g&ngen efter kriget som jag h<ir-
de talas om alkydfdrstiirkt linoljef?irg. Denna f?irg anvflndes mest pfl fiskebltarna och anstgs
hilla mycket bra. Den hade tillverkats av International sedan l6ngt fdre kriget.



Pi Postgatan i en ldgenhet i andra vflningen hade N.Haglund sin f<irsta fabrik med lite for-
siiljning av f5rger i gatuplanet. Att man fick ha f?irgtillverkning mitt i ett bostadsomride, inne
pfl en gflrd ,6r ganska ofcirstieligt med tanke pi brandrisk och mycket ldsningsmedel.
Haglund blev mest kiind f<ir sin Exellent, den vita fiirdigstrykningsf?irgen med stora mangder
aromatiska kolviiten i form av Xyl6n.
Men flrgen var fin att mila med och burken var vacker.

Albert Malmgren & Co hade likaledes en flirgfabrik i ett bostadshus men pi Andra Linggatan.
De specialiserade sig pi att tillverka zinkvittpastor och brytningsflirger i tub, samt hade en
stor grossistrdrelse som pfl ett tidigt skede sllde pigment, penslar, linolja, krita mm till mflle-
rif<iretagen.
Fabriken flyttades senare till Biickebol pfl Hisingen och <ivertogs senare av Nils Malmgren
Han etablerade sig i Ytterby och har spicialiserat sig pi syntetiska fiirger.
G<iteborgs Fiirg & Fernissfabrik ltg ocksfl i Biickebol och tillverkade mest fernissor och lacker
f<ir industriiindam8l.

Vid Mcilndalsfln i hdjd med Stora friluftsscenen pfl Liseberg lflg Gdteborgs Hartsoljeflrgs-
fabrik som kokade olja av tallhartserna och iiven tillverkade utomhusflirger. De flesta husen
som byggdes i omrfldet omkring St.Sigfridsgatan under - 20 -och 30- talen mfllades med
st<irsta sannolikhet med hartsoljeftirgerna,.Det syns, ftir f?irgerna som mtlats senare har dragit
loss detta hartsskikt dl det nu har milats om ett antal gflnger. Hartsoljefiirgen hade sin biista
tid under krigsflren och lades ner nflgra ir efter kriget.
En liten fabrik som kallade sig Japana viixte upp i samma omrflde med en bra fdrsiiljare, som
var betydligt biittre iin frrgerna,.Denna fabrik f<irsvann riitt si snabbt.

En annan dagsltinda var en liten fiirgtillverkare ute i Backa som hette Holmstrdm & Johans-
son. De giorde och s6lde de ftirsta flrgerna som var baserade pt polyvinylacetat och luktade
starkt av 6ttika. Det sades att de diinade stora pengar pfl vattenfirgen, men de pengarna an-
viindes och f<irbrukades pfl andra viitskor 6n vatten. Fiirgen var dock bra, frir vi mfllade bas-
siingbottnen pfl Lisebergsbadet med den, innan man fyllde pfl klorerat vatten och jag tror att
den hrill hela den sommaren.

Fdrutom alla dessa ftirgfabriker fanns en uppsj<i av f[rggrossister i staden. F6r att niimna nigra
som blev ganska klnda, fOrutom Dorsch B[cksin och dito Oscar, sfl var Albert Malmgren
l6ngt framme hos mfllarmiistarna. Kanske det berodde pfl charmen hos fcirslljaren.
Pfl Vasagatan hade vi Gunnar Eriksson , mycket anlitad av firmorna i omrfldet.
De sttirsta, rena gtossisterna var dock Gustav Hovstedt och Eskil Borre. Den senare hade ett
stort lager av pigment i de gamla stallarna som A 2hade haft innan de flyttade till Kviberg.
Dessa var beliigna p8 g8rden mellan Hvitfeldtsplatsen och carolus Rex.

Otto B.Bolm var en mycket gammal f?irgaff?ir p6 Larmgatan, som i brirjan av seklet bidetill-
verkade och sf,lde linoljefiirger. Sedan hade vi ockst Apotekare Bergqvist pfl Linn6gatan som
hade ett stort lager av olika kemikalier som de andra inte kiinde till, plus fina penslar.

Eskil Bore hade en stark man som krirde ut varor till deras kunder p6 en flakmotorcykel,
mlrke HD. Han kunde lyfta ett 200litersfat med linolja frin flaket upp pe lastbryggan pt SJ
utan stdre anstriingning, vad nu detta skulle vara bra f6r.



Han btirjade senare som polis och avl<iste diskusbjiissen Kinna-Berg som patrullerande pi
Drottningtorget, ddr blev i fortsiittningen ganska lungt.

Efter kriget flyttade fler flirgfabriker in till Goteborg, varav Standard Varnish, som 6gdes av
ALF BJERKE frln Norge, och Geveco var tvfl fiirgfabriker som etablerade sig pi Marie-
holmsgatan.
Geveco var mest k[nd fdr viiglinjefiirger, men giorde senare dven milarfzirg.
Standard Varnish hade med sig Oxanoljan frfln Norge. Den kom viil till pass dfl man skulle
mlla Sidiplattor som monterades pi iildre triihus diir kristidsflirgen bcirjade att flaga. Mest pi
trhhusen ute i skiirgflrden.
Med Oxanoljan i botten skulle det gfl bra att mflla med linoljefiirg liven pi cementplattor me-
nade man. Det blev nu icke si bra, men si sminingom kom Sidiplattorna f?irdigmfllade vid
leveransen. Mest i gula nyanser, som bleknade tiimligen snart och mfllades om med plastflir-
gerna de kom i marknaden efter nflgra ir

Gustav Sjdstedt & Co dopte om ftiretaget till" GUSCO" och flyttade ut till Plfltmanufakturs
fabrik i Htigsbo, och gick sfl smflningom ihop med Collins Tekniska, EGE fiirg och Dorch.
Blicksin och bildade" FORENADE FARG" och blev fdrmodligen den stdrsta leverantriren av
ftirdiga flrger till mflleriet. FORENADE FARG k<iptes si smflningom av BECKER som
flyttade hela etablissementet till Stockholm.

HENNING PERSSON eller HP FARG hamnade i Bollebygd sfl smflningom och det dr v[rt ett
slrskilt avsnitt. Henning Persson jobbade som forsiiljare hos Collins Teknisk och sfllde bl.a.
Falu R<idfiirg . Han ledsnade pt detta och startade eget inom samma bransch i samma omrflde
pl Hisingen. Dock b<irjade han inte med att grira f?irg utan packade Trinatriumfosfat i runda
pappburkar (plasten var inte uppfunnen) och vilsignade mfllarna med en bra Mfllarlut istiillet
fdr det vi anvdnde; Natronlut, som f<irstdrde penslar och skinn. Pulvret fick dock anviindas
inom rimlig tid fdr det ville kristallisera sig i pappburken genom att ta upp fukt fr6n luften och
bloda genom pappen. Stog den pfl ett oltimpligt stiille kunde saker och ting fdrstdras.
Han nojde sig dock inte med mtlarlut utan satte igflng med att tillverka Falu Rodf?irg. Sedan
tkte han runt till alla stationsfdresttndare, (stinsar) utefter stambanorna och erbjod dem pro-
vision pi all rddf?irg de kunde slilja till brinderna runt omkring.
Det gick st bra att han flyttade till en gammal textilfabrik i Bollebygd och koncentrerade sig
pfl ratt och reng6ringsmedel, samt firg. Han anstiillde provisionsfdrsiiljare frir sina flrger,
men dom lyckades inte s[ bra. Det var svflrt att stilja fIrgen flera ginger, trots fcirgylld text p6
burkarna. Det blittrade sig dock sfl smflningom och fabriken stldes till Bygg-Grita i partille.
De sfllde si smflningom fabriken till BPA, som senare sfllde fabriken till ett danskt f<iretag.De
i sin tur byggde sfl smflningom en ny fabrik pi orten. Henning Persson sjiilv gav sig in i fas-
tighetsbranchen.

Nu efter kriget blev det en renlssans fcir rivna vita flrgpastor baseradepLs3%o zinkvitt och
lTVo blekt linolja. Ftirkrigstidens garanterade rena fIrgrastor hadeunder kriget utbytts mot
vita pastor innehtllande stora m[ngder tungspat, som gjorde pastan dubbelt si tung och timli-
gen 916.
Sl nu fick fabrikanterna tter kontakt med mflleriet genom att tillverka S3%oigapastor f?irdiga
till att spida med ca 30Vo kokt linolja. Zinkvittpasta med en liten tillsats av titanvitt, samt 20
7o vit oljelackflrg gav en utomordentligt fin fiirdigstrykningsf?irg fdr innem&lning pfl snickeri-
er. Tiickzinkpasta, kokt linolja och terpentin gav'en fin slipstrykningsf?irg. Detta forenklade ju

10



arbetet pi byggena avsevdrt istlllet f<ir att sti med pigment och rrira tills man fick en homogen
fiirg.Titanvitt fanns fdr dvrigt inte i pigment pi den tiden.
Det drtijde dock inte l6nge innan fiirgfabrikerna " hdrmade" mfllarna och giorde fiirdiga inom-
husf?irger. Mfllarna hade bara till att nyansera desamma med f?irgpastor som levererades i stora
tuber. Dessa f?irgpastor var ju mycket finrivna och diirfrir betydligt starkare 6n vi var vana vid.
F<ir tillagning av utomhusflirger fick vi inte anvdnda dessa vita zinkvittpastor, mfllarmistarn
ansig att dom var fcir hflrt rivna och blev f<ir hflrda frir att mflla pfl tr6hus.
Fabrikerna kunde faktiskt inte gtira annat 6n vita fdrger niir det giillde oljefiirg.
Diiremot fanns en uppsjti av synetiska lackf;irger som folk kunde mflla mtjbler, cyklar mm
med. Medelsvensson mfllade inte sjiilv, utan anlitade i de flesta fall en milerifirma niir det
skulle milas i liigenheten eller pfl fasaden.

DEN IIYA TIDEN EFTER KRIGSSLUTET.

Nybyggnationen kom iging ganska snart, efter den lflnga pausen frfln 1938 di man byggde 6vre
Johanne-bergs flttaviningshus De var sv6ra att hyra ut, folk fick bo ett halvflr utan att betala hyra
bara f<!r att huset skulle vara bebott vid frirsiiljningen.
Dessa hus var siikert de sista byggena som milades pi det gamla viset, med limftirgstak och lin-
oljefiirg inomhus samt gulkalkade fasader. Sedan byggdes det viildigt lite i Gdteborg dnda fram
till 1950 talet. Och nu hade det kommit nya skivmaterial till viiggelement och takvalven gjots
direkt pfl formar. I mtnga fall prefabriserades hela viiggelement och monterades.
Under krigstiden hade det likasi kommit fram nya flirgprodukter, f6r militiirt bruk som anvants
vid milning av vapen, vdrn, bfltar, frirl[ggningar mm mm.
Dessa flrgmaterial transformerades till att anvlnda inom bygg. Sfl det blev nya snabbehandlingar
pfl byggena med ftirdiglagade firger och spackel.
Milarrullen kom till G<iteborg 1947 meden mllare som jobbat i USA. Den frirsta rukllen var
bara till att stdppla med, sfl det tunga stdpplingsarbetet med handst<ipplade tak blev ett minne
blott.
Men det drdjde dock inte l[nge ftirriin man tillverkade m8lningrullar av lammskin.

De fdrsta omridena som man byggde efter kriget var ute i H<igsbo. i trakterna kring Axel
Dahlstrdms Torg, samt i Kortedala
Kortedala ltg n[stan ute i vildmarken fdr det var river en mil till nlrmaste systembolag och upp-

fdrsbacke pi flterviigen. Man cyklade ju i allmiinhet till jobbet pi den tiden och det var jobbigt
uppfdr alla backar till Kortedala. Bussarna hade inte bdrjat att gt.

Dessa omrtden byggdes mycket snabbt med prefabricerade betongviiggar och fiirdiga snickerier
till kdk och garderober, som inte behdvde platsmfllas.
Nu kom dven sandspacklet in i bilden och det blev en del palaver mellan murare och milare om
vem som skulle spackla eller putsa betongtaken.
Mfllarna vann och fick ett hert jobb att bredspackla betongtaken f6r hand.
Det var inte alla tak som spacklades eller putsades , utan man kalkade direkt pi den rfla betongy-
tan dlr trii-flis och ojiimnheter frfln giutformen satt kvar. Enligt arkitekten skulle detta var" senaste modet".
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Snickerier som lister och fdnster mm mfllades i allmiinhet med fiirdigstrykningsfdrger som
tillverkades av mfllaren utav zinkvittpastor och kokt linolja samt med en tillsats av n8gon typ av
flirgblandningslack. Detta med pimpstenslipning var nu bortrationaliserats, men de obligatoriska
spacklingarna var fortfarande i bruk. Putsvtiggar i trappuppgflngar och kiillare kalkmllades ett
antal gflnger.
I borjan av 50 talet var ndsta byggnadsomrtden Guldheden , Vdstra Frcilunda och fortsdttningen
p8 Biskopsgirden.
Nu hade det kommit sandspackel som sprutades som fiirdigstrykning pi de rfla betongtaken.
Detta spackel blev si sminingom ganska gult och milades om efter nlgra 6r med matta alkyd-
flirger eller de plastflrger som kom i b<irjan av 60 talet.
Utomhus sprutades fasaderna med K C flirger, sk Serponit. Detta giorde diiremot murarna i
samband med putsningen.

Vi har nu kommit in pfl 60 talet, och f?irgfabrikanterna giorde allt mer f?irg till mflleriet. De flesta
hade egna lackkokerier- som ofta brann upp! H[r kokade man linolja till , eller till-
sarnmams med hartser, som sedan anviindes som bindemedel i fiirdigstrykningsf[rgerna eller till
fernissor fdr olika iindamfll.
Tvi popul2ir takflirger var KOVERMATI och FANTOM, som tillverkades av Standartd Varnish
resp. Condorverken. De var baserade pfl en alkyd som blev helmatt och som var viildigt bra
tlckande. De kunde milas p8 alla sorters underlag, men hade dock en stor nackdel i att den
inneh<ill starka aromatiska ldsningsmede. De som jobbade mycket med flirgerna i tak mfldde inte
st bra. Fiirgerna forsvann dfl de vattenbaseradelatexflrgerna giorde sitt int6g,.

Man hade ocks8 kommit pfl att om f5rgerna giordes mer tiickande med titandioxid, sfl kunde man
tillsiitta lacknaftor till f?irgerna och pi sfl siitt <ika avancerna. Lacknaftan kostade 17 6reAit. vid
denna tid.
Nu tillverkades lacknaftor med relativt l6ga aromatvdrden ca l7To, vilket var en stor skillnad mot
Xyl6n medsina99Vo.

Alltsi kom det fram slip-och f?irdigstrykningsfiirger baserade pi linolje- / hartsblandning som
blev ganska seg att mflla med. Med hjelp av lacknaftan gjordes fiirgerna liittstrukna, vilttickande
och snabbare i torken.
Frfln det att fabrikerna sjiilva kokade sina oljor och alkyder kunde man frfln Tyskland kdpa
alkyder f<ir anviindning till alla sorters iindamfll inom mflleriet.
Nu kunde ju inte mfllarna gtira sin fiirg sjiilva eftersom det blev nflgot mer komplicerat med andra
oljor in man liirt sig. Det fordrades snabbtorkande fiirger pfl byggena fdr nu gick det undan.
Sfllunda kunde f?irgfabrikerna offerera alla typer av flrg till mtlerierna som hittills endast litat
pfl sina egna tillverkade fiirger. Inkdparen hade ju inte heller kontroll pt prisbilden eftersom man
inte kiinde till vad f?irgerna tillverkades utav fdr olika iimnen. Man offererade diirrdr relativt
hdga priser och liimnadeistiillet h<iga rabatter och trsbonus. Man talade inte mycket om vad det
var fdr ldsningsmedel eller hur mycket det var i flrgerna, frir mfllarmiistarn ansigs iindfl inte
k?inna till alla olika iimnen, fdrutom terpentin.

Alkyder var nu tidens l6sen. Frin bdrjan alkydfiirstiirkt linoljefiirg, dlrefter ALKYDFARG.
Alkyderna som tillverkades av fettsyrorna frfrn olika vegetabiliska oljor sflsom linolja, sojaolja,
kinesisk tr6olja, resinolja och iiven dehydratiserade fiskoljor kokades ihop med nigon tvflvirdig
syra ex.ftalsyra. Pfl detta vis fick man ett harts som splddes med lacknafta till viskositeter som
gick att bearbeta.
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Beroende av miingden olja kontra ftalsyra, kunde man fi alkyderna blankare och mer snabbtork-
ande. Blanka eller matta. Allt efter behag.
Sfl efter en kort tid kom ett stort antal alkyder ut pi marknaden och flirger kunde goras for alla
m<ijliga dndamfll.

Aven fiirger fdr utomhusmilning av fasader giordes av alkyder. Man fick blanka, fina ytor som
skiljde sig frfln linoljefiirgerna vilka mattnade ner efter en kort tid.
Diiremot fick man problem med att de nya fiirgerna flagade eller att trtivirket ruttnade under
flirgen eftersom flrgen blev f<ir t[t och frir h8rd.

F<ir den intresserade har jag hiir nigra recept pi dels tixotropa alkydfiirger och dels ett par
plastflirger. Som Ni ftirstflr var det inte liitt fdr mfllaren att overgi till att g<ira dessa flirger niir
man vant sig vid kokt linolja och zinkvitt i alla tr.
F<irst en blank tixotrop fiirdigstrykningsfiirg for innem8lning; diir alkyderna kom frin en fabrik i
Holland.

Tixotrop lackflirg blank:

Alkyd Urathix 4000-40Voig 2l viktVo varav lacknafta I2,6Vo= 8,47o bindemedel" " 4929-60Voig 34 " " " 13,6 Vo=20,4Vo "
Uralac 124l-70Voig 10% " " 3,0 Vo= 7,0Vo ,,
Titandioxid 28 "
Sicativ 7,94 - 7,5Vo
I"acknafta och antiskin 5,25V0 5,26Vo

Summa lacknafta 35,96viktVo= 46,10vol.%
Sp.vikt 0,78
Summa bindemedel 35,8 vol.Vo Specifik vikt ca 1

Matt tixotrop alkydfiirg ex NONDROPP:

Alkyd Urahtix 4000-  UVoig 22viktVo varav lacknafta 13,20 Vo= 8,8Vo bindemedel
Uralac 515 4o%oig L0 " " " 6.0 Vo= 4Vo bindemedel
Titandioxid 15Vo
Krita 44Vo
Siccativ 0,69Vo " " 0,62 %
Iacknafta 8,0Vo 8.0 Vo

Summa lacknafta 27 ,82 viktVo= 35.66 volvmVo
Sp.v.0,78

" Bindemedel 12.80 "
" Pigment 59,0 "

Uigg miirke till att det iir niistan enlzliter lacknafta i en liter fiirg.
I dessa fall giiller det lacknafta med cal7%o aromatiska kolviten. Det tir inte konstigt att folk som
jobbade med dessa f?irger fick skador av olika slag.
Numera har Kemikalieinspektionen givit ut ett hiifte med Hygieniska Grlnsvdrden f6r de flesta
produkter som ing6r i f?irger. Det [r ocksfl ett tvflng att angiva pfl etiketten vad produkten inne-
hflller och ungef[r hur mycket aromatiska ldsningsmedel t.ex. 30-60Vo osv.
Volymtonhalterna skall ocksfl angivas. Volymtonhalt iir det som [r kvar i f?irgfilmen dt los-
ningsmedel och vatten har avdunstat.

Hbr ett par exempel pt vanlig plastfiirg:
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Plastfiirg for interirirmilning;

Titandioxid 20 vikt%
Talc 6
Krita 17,7
Frirtjockningsmedel 17,5
Filmbildare 0,2
Glycol 1,5
Skumddmpare 0,2 Vo
Antimrigelmedel 0,2 Vo
Vatten 45,0 Vo
Vinamul 3401 binder 52%ig 3t,0 Vo
Pigmentvolymhalt 50 %
Vatten 60Vo
Halt bindemedel t6.l2%o

Billig plasttiirg: Takplast

Titandioxid 8 vrkt%o
Talc 1
Krita 33,5
Fcirjockare 33,5 98Voig
Filmbildare 2,0
Dispergeringsm. 2,5
Skumdiimpare 0,1Vo
Antim<igelmedel 0,O4Vo
Vatten 10,0 %

Vinamul 52Voig 9,0Vo
Pigmentvolymhalt 79,0 Vo
Vatten 477o
Halt bindemedel 4.68Vo

Fdr att gdra en j[mf<irelse vad man fick fdr pengarna sfl var det I00Vo fiirg i linoljeflirgen varav
ca 50Vo utgjordes av linolja, eftersom man kunde bortse frin aromatiska kolviiten.
I ovanstiende recept som var ganska vanliga kan man se att den blanka f?irdigf?irgen inneholl
46 volym%o lacknafta och 35,8V0 vikt Vo bindemedel och den matta flirgen 27 ,82 viktZo lacknafta,
vilket iir lika med 35,66Vo ivolymoch bindemedelshalt lL,sviktVo,vilket = 12,16volymZo.
Ftir plastfiirgerna g?illde ju detsamma, lite bindemedel och mycket vatten..

Detta var ju de ftirger som flirgindustrin offererade till mflleriet, och med tanke pi vattenmiingden
i fiirgerna- liksom lacknafta torde literpriserna varit alltfdr hdga, i fdrhtllande till f?irgmiingden.
Det som kostade pengar i dessa recept var i frirsta hand bindemedlet. Kritan kostade bara 40 cire
per kg. Ovanstlende recepturer skiljer sig inte si siirskilt mycket frfln dagens f?irger.
Men mileriet accepterade fiirgerna frir att hinna med att m8la byggena inom kontraktstiden.

Nu hade ju iiven milningsrullen i lammskinn kommit pi ropet, lven om de gamla mfllarna inte
accepterade nymodigheten. Ytorna blev inte dom samma som med penselmilning- helst som de
obligatoriska spacklingarna pi snickerierna ocksfl utesl<its. Vid ommilning i t.ex skolorna i
Griteborg, fick man inte anviinda roller annat iin till stdppling.

Utomhusflrg baserad pfl linolja och zinkvitt anviindes i mtleriet under ndstan hela 50 talet, innan
alkydfiirgerna tog dess plats. Aven linoljeftirgerna b<irjade tillverkades av flirgindustrin men pi
ett nigot annorlunda recept iin vad mtlarna giorde. Bland annat skulle flrgen blandas med 40To
lacknafta vid grundmfllning pfl nytt trii och med 30Vo lacknafta vid mellanstrykningen.
Detta var beskrivet pfl f?irgburkar som kom frfln Stockholmsfriretag men accepterads inte i
Gdteborg. Receptet rekommenderades dock av Riksantikvarieiimbetets Sven Olof Hjort i RA"{ s
brochyr s6 sent som i mitten av 1980 talet.
Si smflningom kom dock alkydflirgerna att dverviiga dven som utomhusflirg och dfl blev det iiven
grundning med alkydgrund.

PAL1970 talet hade det kommit dithiin att man hade tryckt en BYGG AMA som skulle foljas till
varje pris. Nu var det inte frtga om grundning, spackling osv, utan nu skulle man till varje pris
ftilja en AMA kod, en siffert<iljd som talade om vilka behandlingar som skulle utfriras.

Det var i princip arkitekten som bestdmde hur man skulle mflla och dessutom
bestiimde bflde fabrikat, nyans och arbete. Man kunde naturligtvis ffl byta ut fiirgerna mot lik-
vtirdiga dito, och det giordes. Man kripte helt enkelt flrgerna diir man hade biist bonus.
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F<lljden av detta blev att de som jobbade med att pif<ira fdrgerna inte behovde tiinka si mycket
pi varken fiirg eller utfdrande, utan bara pi att pflfcira densamma. I och med detta si glomdes
hantverket bort av den iildre generationen milare, och den nya generationen fick aldrig liira sig
varken fiirgbrytning eller tillagning av de allra enklaste milningsmateriel.
Den nya tidens hantverksmflleri bestir av specialutbildade byggnadsvirdskonsulenter och
antikvariska mfllningsspecialister som skall utfrira det milningsprogram , sisom fldringsarbeten,
marmoreringar och lasyrmilning som var obligatoriskt si sent som av 50 och 60 talets mfllare.

I annonser och fiirgaffiirerna dyker nu efter kriget upp stora reklamskyltar om nya tidens flirger
som kommer frfln USA bl.?. tixotropa lackflirger som vem som helst kan mila med pi allting.
Tidningsannonser ropar:SAG DU--siig DURESAN eller som Alfort & Cronholms annonser,,MALA PA LORDAG" !
Den fcirsta firman som kom ut med denna typ av fiirg var BECKER med sin SPREEDf?irg i
minga kul<irer och som i princip gick att mila pi det mesta. Spreedf?irgen tillverkades av ren
latex , som ftjrmodligen levererades frtn Du Pont i USA, och bildade en tiit f;irgfilm som fliste p6
alla typer av underlag. Dock, ndr man mfllade pi kalkade putsytor, kunde man med liitthet ta i
ena kanten och fi med sig hela fiirgen frfln v6ggen. Det sflg ut som ett lakan.
Fiirgen hade en stark doft av tittika.
Det kom ocksfl en blank tixotrop fiirg som Becker kallade fdr SNICLAC. Den skulle mfllas pi
snickerier, vbggar i kdk och badrum, dock icke utomhus. Fast en del provade pt det ocks6.
Denna f?irg gick att k6pa i minga vackra nyanser men innehtill stora miingder kisningsmedel
och stldes fdljaktligen i mycket stora miingder, ty nu kunde alla MALA.
Bide tak, viiggar och snickerier. Mtlerifciretagen hade bdrjat ffl mycket att grira efter kriget, sfl
man reagerade inte st mycket pi konkurensen frfln allmiinheten.
Dock reagerade man mera pfl alla sk "skuttar" som bdrjade att ta mflleriarbeten. Det var brand-
min, spfrrvdgarc,jiirnviigare och sjdmiin, som hade arbete med mycket fritid. Fiirger fanns ju
f?irdiga, sfl de behdvde man ju inte kunna gdra. Det riickte med ett bra handlag med penseln.
Antal Mfllarmiistare och milerifdretag nyregistrerades, men alla kom inte in Mfllarmiistarnas
Frirening utan bildade sl sminingom en egen frirening.

Aven utbildningen till mtlare foriindrades.Man skulle gi p8 gymnasium ett par 8r och sedan ut
pi mflleriftiretagen. Det fclriindrades senare till tre &r pi gymnasium fore praktik. Vissa flr utbil-
dades fler milare iin behovet. Andra flr fdr ft, allt efter politiska beslut om nybyggnation
I denna gymnasieutbildning fdrekom inte nflgon utbildning i f?irgkemi att tala om och heller inte
om milning i tidigare decennier, si kunskapen om att sjiilv laga till sin fiirg fcirsvann till stora
delar och man kom alltmer i hlnderna pt de stdrre f?irgfriretagens f?irdigblandade fdrger, som
trflkigt nog hann att ftirstdra hiilsan fdr alltfdr minga yrkesmiin .
Inte fdriin 1967 , tror jag, man indelade flrgerna i vattenbaserade fiirger och ldsningsmedelsba-
serade firger. Dtir fick man anvdnda vattenbaserade firger inomhus och ldsningsmedelsbaserade
flirger endast utomhus om dom innehdll l<isningsmedel.
Kemikalieinspektionen konstruerade YSAM grupper.Dvs att en viss miingd av l<isningsmedelet i
regel lacknafta, fick inte dverskridas. Senare iindrades detta till YL tal - Yrkeshygieniskt Luftbe-
hov.
Efter nflgra 8r fcirbjtids all mtlning inomhus med flirger som var losningsmedelsbaserade. Hliri
ingick iiven linoljeflirger som inte innehdll nigra l<isningsmedel.
Antikvarisk milning fick utfdras med l<isningsmedelsbaserade fiirger inomhus. Detta enligt ett
avtal som giordes upp med Riksantikvarielimbetet. Dfl det vid denna tidpunkt inte fanns nigon
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ren linoljef5rg sfl fick man foljaktligen anvlnda sig av de fiirger som fanns, d v s alkydfdrger
innehfl llande lacknafta.
I byrflkratin var alla f?irger som gick att spdda med lacknafta, baserade pi kisningsmedel, trots att
det var bindemedlet t.ex linolja som var basen.
Man hade inte tiinkt tillriickligt i Stockholm. Kanske var det s8 att det kunde finnas bindemedel
fcirutom latex, t.ex linolja, som inte behrivde spiidas, eftersom den i allmiinhet var tunn tillrdck-
ligt. Dfl bflde mllarmdstare och fack hade gl<imt av de gamla mfllningsmetoderna blev man
kanske nigot konfunderade di man m8ste godkinna linoljefiirg, som inte innehcill ldsningsme-
del, ftir mfllning inomhus.
Men tekniken gflr framflt inom fbrgindustrin, som varje vflr kommer ut med nya fantastiska fiirger
som sl6r ut allt som funnits tidigare, dock dr<ijer det inte liingre iin ett 8r eller tvfl innan man hittar
nya epokgdrande flirger.

Chalmers giorde en inventering hiir i Sverige pi 1980 talet hur mflnga husiigare som ffltt byta
panelbridor pga nita, och som mfllats med plastf?irger. Man slutade nlr man kommit till 10.000
hus.

1960 talet blev ocksfl btirjan till en hausse i byggnadsindustrin .
Socialdemokraterna var mycket starka i Sverige liksom facken.
Med 30 kronor i uttaxering frin alla som var med i n6got byggfack startades G<iteborgs Bygg-
nadsgille, Gillet kallat och som leddes av politiker. Hade man den rdtta instdllningen si var det
enkelt att ffl jobb pfl Gillet. Riksbyggen startades och som i konkunens med HSB skulle bygga
billiga llgenheter som folk i allmiinhet skulle ha rfld att kdpa. I varje stad i hela landet fanns nu
en BPA med tillhdrande mileri, rrirliggeri, snickeri, betong, mureri mm,mm + att man startade
FARGMATERIAL. Diir fick folk, som flyttade in i Riksbyggens hus ta ut tapeter och f?irger, sfl
t.ex smflhusbyggarna som gjorde det mesta arbetet sjiilva och det var ju i princip mflleriet.
Under det sfl kallade millionprogammet ,ftinL964-1974byggdes det en oherh<ird massa hus
tiver hela landet. Bflde hdga och lflga. Det gick it minga mfllare i BPA s mflleri, som till slut blev
en koloss pfl lerfotter, st att politikerna som satt i styrelsen klarade inte av det hela, utan ett
foretag som heter PEAB kdpte bygg-och markavdelningen av BPA, och mtleriet som gick
omkull, sildes till olika fdrsiikringsbolag och banker och mileriet bytte dfl namn till SANDA
UAfBru. "Fdrgmaterial," som feg pe Oitra Hamngatan hade en excentrisk f<irestflndare som
tagits frtn tapetbranchen. Han liimnade stadens hrigsta rabatter, vilket gjorde att ekonomin inte
blev den blsta. Flrgmaterial fdrsvann under tystnad. Detta hdnde under 1990 talet.

Bostadsftiretagen i Gciteborg anstillde mfllare som gick p6 alla reparationer i t,ex Griteborgs
Bostadfriretag, Gdteborgsbostlder m.fl .
Egnahemsbyrln byggde smihus och radhus, som inte fick tiverskrida en viss storlek, som
passade det arbetande folket, Om de sparade 5000 kronor fick de lflna resten, men g<ira jobbet
sjiilva. Det har aldrig varit s8 mycket svartjobb i stan som under de tr som man byggde smflhus.
Sex m8nader vitt och 4 mtnader svart.

Stora ftiriindringar har iiven skett inom Fiirgindustrin. De smfl f?irgfabrikerna forsvann och de
medelstora fabrikerna slog sig ihop och bildade stOrre enheter.
S[ till exempel fdrsvann Fdrenade Fiirg och gick upp i Beckerkoncernen som senare involverade
ALCRO. Nu heter det ALCRO BECKER och har den pt.senare tid sfllts till ett finskt friretag.
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Den andra stora fzirgfabriken, NORDSJO FARG, koptes upp av CASCO, som i sin tur koptes av
NOBEL och blev CASCO NOBEL. De kdptes av AI(ZO i Holland och blev AI<ZO NOBEL.

N.HAGLUND har fltt tyska iigare. Sfl det dr nu bara INTERNATIONAL kvar i Gciteborg om
man bortser frin en liten tillverkare p6 Hisingen som koncenterat sig pfl linoljetiirgstillverkning
efter gamla recept och iir ett svenskt familjefriretag som heter WIBO.
Och granne med N.Haglund finns ocksi ett litet foretag som heter Scala, med leveranser mest till
flirgaffiirer.

Si de cirka 2000 f?irgarbetare som fanns i Gciteborg pi 60-70 talet har reducerats till omkring 300
personer.

Den service och kunskap som fanns hos de gamla fiirgfabrikanterna har <iverflyttats till stora
koncerner som inte ens ligger i Sverige. Och frflgan iir hur de masstillverkade internationella
flirgerna passar in i den gamla bebyggelsen, ndr det skall milas om i gamla kyrkor, herrgirdar
och liigenheter, ddr man vill bevara den gamla klassiska stilen, som bestiimmes av Riksantikva-
rieiimbetet.
Finns det om nflgra flr, yrkesmiin som kan gdra det gamla mflleriet och finns det tillgtng till
flirger baserade pi rena linoljor?
Med tanke pfl att det blir alltmer frigor om miljo och hiilsa pfl jobben, st kommer alla flirger mer
eller mindre att gdras miljdviinliga. Frigan iir hur dessa fiirger kommer att utvecklas niir det inte
[r tillfltet med lOsningsmedel, eller fungicida medel, som fordras fdr att vattenfbrger inte skall
mdgla? Som jag ser det st finns det i princip bara en viig att gfl och det iir att odla mer lin fdr
mfllningsiindamil. Fettsyror glr att omvandla till differtierade bindemedel som kan anviindas
till alla sorters underlag. Detta med tanke pfl att det hela tiden kommer nya material frir vtigg- och
takbeliiggningar.

Den historiebeskrivning som jag giort hiirovan iir den jag sjilv har upplevt och kanske inte
sammanfaller med andra personers upplevelser.
Jag har velat gdra denna lilla historiebeskrivning om mflleri och f?irgfabrikation i Gdteborg till
minne av mina kollegor som pi 60 och 70 talet utsattes fcir stora miingder losningsmedel utan
ftirvarning och fick diirmed en frir tidig, om inte d6d, si ett liv utan minnen.
Jag gldmde tala om i inledningen, att pd 1930 talet bar mdlare liksom kirlingar stips i arbetet,
den blev med tiden ganslw prickig av ftirgsttink

Rolf Hansen
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