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MiUiitnenden
nflr mfllarna
Kretsloppstiinkandet sprider sig. Nu har det kommit
till mAlarfiirgerna.
Ett helhetsperspektiv pi
fiirg innebiir till exempel
inte att en vattenspddbar
fflrg i det lAnga loppet har
fler ekologiska fiirdelar iin
en oliefiirg.

men fd svar, sammanfattarConny
Jerkbrant, verksam pA avdelningen fdr bebyggelsevArd,som f<ir
tvi Ar sedan skapades pi Chalmers.
En hel del av det samlade kunnande som dndA finns har Connv
Jerkbrant tillsammans med tvb
andra G<iteborgsarkitekter,Clas
Dreijer och Carl-Eric Wikner varit med om att sammanstdllai en
ny bok, Arkitekter om fdrg och
Konsument
mileri (Byggf<irlaget).I detta bokEn mAlarfdrgs kretslopp bdrjar' projekt har iinnu fler arkitekter
med att rivarorna bryts eller varit engagerade och den riktar
framstdlls,ddrefter tillvCrkasfdr- sig i f<irstahand till den egna kAgen, den mAlas pA, den sitter pA rens medlemmar.
en byggnad som anvdnds och ttll
, Med ftirdel kan boken ocksAldsist bryts fdrgen ned eller f<ir- sas av den lekman, som inte tyckstiirs.
er att ftirgbutikernas broschyrer
Ett lrelhetsperspektiv innehdr ger tillriickligt utt<immandeinforatt man vid alla dessastadier vii- . mation. Boken beskriver alla tyger in alla aspekter pA arbets- och per av fdrg, f<ir sivdl utom- som
hdlsofrAgor, milj<ikonsekvens;er inomhusbruk.
och energi- och resursanviindFiirvirrande namn
ning.
De traditionella fiirgerna himConny Jerkbrant tycker det dr
tar till exempel sina rAvaror frin
viktigt att vara nyanseradi debatolika naturprodukter, medan den ten om olika fdrgers liimplighet
moderna fiirgkemiska industrin och menar att varje hus har sitt
frdmst fAr sina rAvaror fr6n c(ika specielldmikroklimat.
- Gamla tiders milare kunde
petroleumprodukter.
Ldsningsmedlensvidliga hdlso- anvdnda en blandning till en vagg
och miljdeffekter dr vdlkdnda, och en annan till en vdgg i motsatt
men pA senareAr har mAlare iven vdderstreck, sdger Conny Jerkrapporterat att vattenldsligr la- brant. med risk fdr att sdtta dnnu
texfdrger kan ge hdlsoproblem.
fler myror i huvudet pA ridvilla
fdrgk<ipare.
Dilig miirkning
- Fdrgbranschen f<irvirrar ytNigon bra miljrivals-miirkning terligare ndr den ger fdrgerna
eller liknande finns dock 6nnu namn som "Pi list", "Pi mur" och
inte pA fdrgburkarna. Likasd sak- si vidare. Men det dr positivt att
nas en samlad ekologisk bed<im- de kunder som i dag kommer frir
ning <iverhuvud taget.
att kripa linoljefiirg, inte mAstegA
-Vi har i dag mAnga frAgor, tomhdnt ur mAlarbutiken.

Linoljefdrgens byggnadsv6rdande egenskaperupptar just nu
Conny.Ierkbrants intresse pi flera sdtt. Frir att frirsrika ta reda pi
vilka utomhusfdrger vi skall anvdnda i b<irjanav ndsta sekel,hAller han tillsammans med milerihantverkaren. Kerstin Lyckman
pA med ett forskningsprojekt om
linoljans mdjligheter, som bland
annat innebdr en inventeringav
hur man milade pi 1700- och
1800-talet.
Samtidigt iir han engagerad i
ett milningsprojekt i Tallinn, ddr
de tidigare rivningshotade trdhusen i stadsdelen Kallamaja skall
milas om. Det handlar om 600
snickarglada triihus frin 1850-talet. Det tir tvA- eller trevAningshus
och stadsdelenpiminner lite om
Haga, men er stdrre och har mer
karaktdr av trddgArdsstad.
Renoveringeni Kallamajadr en
del i ett vanortsutbyte ddr Conny
Jerkbrant har engagerats som
konsult. tillsammans med arkiteliitenLena Falkheden.

Inte milade pi 50 ir
- Vi uppttickte att husens trdfasaderna har klarat sig oerhcirt
bra, trots att husen saknar stupriir och trots - eller tack vare - att
de inte har blivit ommilade pi 50
Ar, berdttar Conny Jerkbrant.
Nu dr det meningen att frinstren skall renoveras och att husen skall milas med svensk linoljefiirg, om pengar till fdrgens
sjdlvkostnadspris kan skaffas
fram. Milningsarbetet skall g<iras
av inhemska m6lare, som samtidigt skall utbildaq.
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Fflrgindustrin
biirjar
svanga
aa

- Det iir intressant att storindustrin biirjar intressera
sig fiir de traditionella fiirgmaterialen. Bland annat vid
upprepat underhAll har det
ju visat sig att de moderna
fiirgerna inte har hellit mettet.
Med de orden var Sven-Olof
Hjorth, fcirste mAlerikonsulent pA
Riksantikvariedmbetet, med och
drog igAng en debatt, som i fdrra
veckan h<ills pA Niiiis slott, i arrangemang av Sveriges fiirgfabrikanters fcirening (Sveff).
Bara det faktum att debatten
h<ills iir ett tecken pi att fdrgindustrins f<iretrddare nu s<iker en
dialog och ett utbyte med arkitekter och byggnadsviirdare.
- Det dr betecknande att ingen
av de moderna fabrikstillverkade
vAggtemperor och biosilikatfiirger, som nu finns pi marknaden,
har utvecklats av den etablerade
fiirgindustrin, som i stdllet har
hamnat i bakvattnet, sade Clas
Dreijer frAn Abako arkitektkontor, som fortsatte:
- Fortfarande rekommenderas
plastf:irg som det sista skiktet pi
en utomhusvegg. Men hur underhAlls en sAdan yta?

Riitskador av plast
Sven-Olof Hjorth frAgade i sin
tur vad han skall sdga till tvA
grannar som nu hiller p6 och m6lar om sina hus som fett rdtskador av den gamla plastfdrgen.
- Man gAr tillbaka till det stiille ddr man kcipte fdrgen och diskuterar igenom problemet, blev
det diplomatiska svaret frAn Mikael Hellberg, vd i Alcro-Beckers
och ordf<irande i Sveffs milerisektion.
Vdrdet i hans rid f<irminskades
en stund senare ndr Anders
Maxe, utvecklingschef pA Nordsjci Nobel, inte utan stolthet upplyste om att nagot fdrgfciretag aldrig nAgonsin har blivit fiitlt i en
rattegeng om rcitskador. I Norge
har flera sidana mAl drivits.
BiId: ISTVAN ZSICA

farlig fdr 19rysom stryher pd den, men i ett kr.etsloppstcinhand.e
ingdr ocksd att viiga in vilhq fiirger Fdrsiikskaniner
hommerattbrytasnedpdnaturligviigochvilkasommdstetqsbo; tmedhjtilpaviemikqIier..
Mikael Hellberg pipekade
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kurrenternas fiirgsammansdtt-

nesisk trdolja som en f<irsta

att
de moderna plastfiirgerna utveckIades som en f<iljd av att konsurrienterna pA 6Q'talet biirjade efterfliiga perfekta och Idt tanviindbara material.
- Konsumenterna
fick vara
f<irsdkskaniner, ansig i stiillet
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- LreI ar Detecknande att
av de moderna fabrikstillvr
vdggtemperor och biosilikatfdrger, som nu finns pi marknaden;
har utvecklats av den etablerade
fdrgindustrin, som i stdllet har
hamnat i bakvattnet, sade Clas
Dreijer frAn Abako arkitektkontor, som fortsatte:
- Fortfarande rekommenderas
plastfiirg som det sista skiktet pi
en utomhusvdgg. Men hur underhAlls en sidan yta?

Riitskador av plast
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farlig fdr den som stryker pd den, men i ett kretsloppstci^nhandeingdr ochsd att viiga in vilhq
fiirger
kommer att brytas ned pd. naturtig vdg och vilhq "rii ma,sti ias i,i'rt mea
hjiilp av ii*iaon"r.

72-hige Rolf Hansen i
Gtiteborg har giort fiirg i
hela sitt liv och bland annat varit med om att framstiilla alkyd- och latexfiirger. Men ndr han blev
folkpensioniir och behiivde en hobby dammade
han av nigra gamla recept pd linoliefiirg.

Iinoljeliirg efter
enda standardkulii-

kurrenternas fiirgsammansdtt- nesisk trdolja som en fdrsta
nlngar.
grund, fdre tvA linoljebaserade
-- Den som vill tjena pengar grund- och mellanstrykningspa ftrg hdller i olika l<isnings- lager. Den kinesiska triioljan dr
medel,som bara avdunstarniir en nritolja (frAn trddet Aleurites
ftirgen torkar. Kunderna f6r be- fordii, respektive montana) och
tala ett hdgt literpris pa vatten dr den mest finmolekyliira av
eller lacknafta.
alla oljor.
Rolf Hansensfdrger inneh6lDen kokta linoljan som anler inte nigra traditionella lcis- vdnds har sitt ursprung i Arningsmedel,utan enbart en al- gentlna.
ternativ ickearomatisk paraf- Vi skulle vilja gynna den
Hobbyverksarnheten
har nu finolia.
inhemska linoljeproduktionen,
blivit en liten fdrgverkstadpA
Prismiissigt blir Rolf Han- men den vi har pr<ivat har visat
Hisingen
ddr'-valitetsochmil- sens hantverksmessigtblanda- sig vara alltftir sur, och giorde
j6tiinkandetstyr.
de linoljefiirger dubbelt si dyra att fergen efter kort tid blev frir
Att det dr skillnad pA linolje- som de stora fdrgfabrikanter- tjock, sdger
Rolf Hansens medfdrg och linoljefiirg f<irstir man nas.
arbetare Gdsta Svensson.
ndr man har talat med Rolf
-A andra sidan dr vAr fdrg
Hittills tir det friimst i arkiHansen en kort stund.
ndstan dubbelt s6 dryg, ler han. tekt- och mAlarkretsar som
- Vdr linoljefiirg har en torrI strid med de rekommenda- Wibo har giort sig ett namn.
halt pa 6ver 95 procent, medan tioner som Riksantikvariedm- Nyligen
fick firman i uppdrag
minga andra sAkalladelinolie- betet ger, anser Rotf Hansen aft leverera
oljefiirg till de gamfdrger har torrhalter nerAt Z0 inte att linoljefdrg, utspiidd la trdhusen
i stadsdelen Kalleprocent och alkydoljefiirger med lacknafta, skall anvdndas
maja i Tallinn, som skall bevaannu lagre, sdger Rolf Hansen. som grund- och mellanstryk- ras
och renoveras till sitt urHan bliiddrar i fdrgbroschy- ningsfdrg.
sprungliga yftre. (Se artikeln
rer och blir fcirargad 6ver konHan fiiresprikar i stdllet ki- hAr intill.)

Sven-Olof Hjorth frAgade i sin
tur vad han skall siif,a till tv6
grannar som nu hiller pi och mAlar om sina hus som fitt r<itskador av den gamla plastfdrgen.
- Man gAr tillbaka titl det st?ille diir man k<iptefdrgen och diskuterar igenom problemet, blev
det diplomatiska svaret frdn Mikael Hellberg, vd i Alcro-Beckers
och ordfcirande i Sveffs m6lerisektion.
Vdrdet i hans rid fcirminskades
en stund senare ndr Anders
Maxe, utvecklingschef pA Nordsj<i Nobel, inte utan stolthet upp:
lyste om att nagot fdrgftiretag al.
drig nAgonsin har blivit ftillt i en
rattc,gangom r<itskador. I Norge.
har flera sAdanam6l drivits.

Fiirsiikskaniner

bara material.
- Konsumenterna fick vara
f<irs<ikskaniner, ansAg i stiillet
milarmtistare Ove Allerby, som
undrade vems behovet egentligen
var.
Att enbart gcira fdrgen till syndabockdr fel, menadeniqra. DAligt, inte tillriickligt toni virke,
olZimpliga byggnadskonstruktioner och okunniga fritidsmilare
skall ha sin del av skulden.
- Det hdnder att folk f<irddrvar
redan fdrdiga, bra produkter,:
suckade Ebbe Johansson frAn'
Teknos Tranemo. Ster det att nvtt
trd behciverstrykas med tre lager,
hoppar de river det ena och de
struntar i att tvetta fasaden f<ire
omm6lningen, eftersom de tror
att Iuften dr ren ddr de sjdlva bor,
och sAvidare.
- Det voreju underbartom lin-:
oljan verkligenvar det endasalig-,
gdrande, sade Thomas Franz6ni
frin Haglunds fdrgfabrik i Grite-i
borg.Men vi skall vdl inte 96 b0 6n
tillbaka i tiden?Det finns ju en orsak till att vi kombinerar olikar
bindemedeli de nya fdrgema.
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