G 6 T E B o R G S - P o s T ETN
I S D A G2 o K T o B E R2 o O I
R e d a k t o rM: a t sD v b e r o0 3 1 - 6 24 1 2 8

Adress;N;:mn,Gctehorgs-Posten,
4fi5 0? Gcteborg
lledaktion:Leila[Joren03i -62 40 1i

['ra l-{orrner
03 ]-

Den
goda
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Ndrden vdxandefdrgindustrin i ntroduceradealkydfiirger med det aromatiskakolvdtet xylen som l6sningsmedel fick RolfHansennog.Efter
ndstantjugo 6r som milare
sadehan upp sig och oppnade en egen litenfirgaffdr.
I - Det var Ar 1954 och nymodigheterna fr6n industrierna kom slag
i slag. MAnga kamrater i branschen
drabbades av minnesfrirlust, cancer och andra sjukdomar orsakade
av niirkontakt med de livsfarliga
komponenter som ingick i fiirgerna. Jag ville inte gA deras vtig si i
november det 6ret iippnade jag
eget pa Storkgatan i Olskroken,
dtir jag sAldelinoljefiirg jag blandat
sjiilv och diir jag gav kunderna rAd
hur de skulle biira sig At.

,','Jubilare
Rolf Hansen satte in en liten annons och den forste som ringde var
ordforanden i MAlarmiistarnas forening. Han uttryckte hogljudd irritation over nyfriretagare Hansens
affiirsid6 om kundhandledning och
menade att tilltaget hotade hela
branschen.
- Efter fem 6r med nojda kunder
och ursinniga milarmiistare uppdagades att en handfull av mina
kritiker sjiilva borjat s:ilja harmlosa och mindre farliga produkter till
allmdnheten. Sjdlv hade jag etablerat I'tterligare tvi butiker, hade tio
anstiillda och var pA viig in i det stora dventyret.
Avlade gesillprovet I 942
Sexton Ar ung blev han mAlarldrling i firman CG Fernlund & Sriner i
Lorensberg och Ar 1942avlade Rolf
Hansen sitt gesiillprov. Di forutsattes att varje milare sjiilv skulle
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n6gon timme senare dr ytan fcirvandlad till kvistrikt ddeltrii eller
marmor fr6n Carrara.
For att i grunden inse vilka iimnen han arbetade med liiste Rolf
Hansen in ett antal Hermodskurser
i fiirgkemi. PIus matematik som enligt honom var ett forbisett iimne i
folkskolan. Pi dagarna kldngde
han utomhus pA m&larstiillningar i
Guldheden, Kortedala och andra
stadsdelar som viixte upp i Goteborg. Och inomhus i allt siimre och
farligare arbetsmiljo.
- Vintertid var det mycket mAlningsjobb pii varven och vi milade
direkt pA sno- och istiickta skrov.
Det var inte sA noga pi den tiden
och niir fiirgen ramlade av frAn b6tarna var de tusen mil fr6n Goteborg. Huvudsaken dA var att jobbet
skulle gA undan och sannolikt iir att
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Hansen som den goda fiirgens f<irkunnare och ideligen upprepade
han budskapet om forberedande

de en hektisk period med reso
over viirlden - och sA blev det jord
biivning i den del av Kina ddr dr
miirkliga triiden vexte. Leveranser
na sinade.
- Vi kdnde lukten av guld men di
det inte fanns tillriickligt med kine
sisk trAolja att tillgd drog si1
Mobileoil ur affiiren. Men vi hadr
nog fcir den svenska marknadet
ddr miljonprogrammet var i ful
g6ng. Firman upplevde en vAldsan
uppgAng innan det blev tvdrstopp
Precis innan luften gick ut bygg
branschen sAlde vi med viss for
tjiinst. Jag blev vd fdr "v6r del" hor
den nye iigaren och upplevde fen
ganska sysslol<isa dr diit f,ram til
pension.

Aterkiipte sitt gamla fiiretag
I samband med ar,'tackninger
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Ndrden vdxandefdrgindustrin introduceradeaIkydfiirger med det aromatiskakolvatetxylen som l6sningsmedel fick RolfHansennog.Efter
nestantjugo 6r som melare
sadehan upp sigoch oppnade en egen liten fdrgaffiir.
I - Det var 61 1954 och nymodigheterna frAn industrierna kom slag
i slag. MAnga kamrater i branschen
drabbades av minnesforlust, cancer och andra sjukdomar orsakade
av ndrkontakt med de livsfarliga
komponenter som ingick i fiirgerna. Jag ville inte gA deras viig sA i
november det 6ret tippnade jag
eget pi Storkgatan i Olskroken,
ddr jag sAldelinoljef:irg jag blandat
sjdlv och dZirjag gav kunderna riid
hur de skulle biira sig At.

,',.'Jubilaren
Rolf Hansen satte in en liten annons och den forste som ringde var
ordforanden i MAlarmiistarnas frirening. Han uttryckte hogljudd irritation over nyforetagare Hansens
affiirsid6 om kundhandledning och
menade att tilltaget hotade hela
branschen.
- Efter fem 6r med ncijda kunder
och ursinniga milarmiistare uppdagades att en handfull av mina
kritiker sjdlva borjat siilja harmkisa och mindre farliga produkter till
allmiinheten. Sjiilv hade jag etablerat ytterligare tv6 butiker, hade tio
anstiillda och var pA viig in i det stora dventyret.
Avlade gesillprovet I 942
Sexton 6r ung blev han m6larldrling i firman CG Fernlund & S<jneri
Lorensberg och.rAr1942avlade Rolf
Hansen sitt gesiillprov. DA forutsattes att varje m6rlare sjiilv skulle
kunna blanda fdrg till varje objekt,
utg6ende frAn kokt linolja och frirgpigment. Kokt linolja var di en produkt som under flera timmar upphettats till ndrmare trehundra grader i vakuumkdrl. Dagens "kokta,'
produkt har vdrmts till drygt hundra grader under lufttillfcirsel och
den alltmer forekommande kallpressade oljan dr ett resultat av
svensk EU-politik. Ingen av de
b6da sistniimnda linoljorna kan
tillndrmelsevis ni den kokta oroduktens egenskaperniir det gdller
h6llfasthet och lyster.
- Under min liirlingstid ville jag
forkovra mig ytterligare och under
ndLgrakvdllsterminer pA Slojdfcireningen (nuvarande hogskolan for
design- och konsthantverk) ldrde
jag mig dekorationsm6leri och
marmorering. Det hantverket sitter
i dnnu - ge mig en spAnskiva och
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nAgon timme senare dr ytan fdrvandlad till kvistrikt iideltrii eller
marmor frin Carrara.
For att i grunden inse vilka iimnen han arbetade med ldste Rolf
Hansen in ett antal Hermodskurser
i fdrgkemi. Plus matematik som enligt honom var ett forbisett iimne i
folkskolan. PA dagarna kldngde
han utomhus pi milarstdllningar i
Guldheden, Kortedala och andra
stadsdelar som vaxte upp i Goteborg. Och inomhus i allt sdmre och
farligare arbetsmilj<i.
- Vintertid var det mycket mAIningsjobb pA varven och vi mAlade
direkt pA sno- och istdckta skrov.
Det var inte sA noga pA den tiden
och niir fdrgen ramlade av frAn b6tarna var de tusen mil frin G<iteborg. Huvudsaken dA var att jobbet
skulle gi undan och sannolikt iir att
dagens varvsmAlare har dnnu mer
pressadebeting.
Med tiden insAg Rolf Hansen att
han och den alltmer kemikalief<irankrade fiirgindustrin var tvA of<irenliga faktorer och som egen friretagare kontaktades han av frirtvivlade husdgare som sett sina k6kar.
ruttna under gliinsande fiirgytor.
- Katastroferna i de nya produkternas spAr pAgir tinnu, och kardinalfelet atskilliga hemmam6lare
grir iir att kopa forsta bdsta fiirg pA
hristrea i fiirgaffdrerna. Pi burkarna stAr att produkten rir jiittebra pA
alla sdtt och vis. De som fyndat fdrg
kdnner sig nojda dnda fram till virens mAlning. Visst gldnser det
grant sedan stdllningarna tagits
bort, men efter en tid moglar oftast
hela skiten. Och under fdrgskiktet
ruttnar triiet.
I sina tre butiker verkade Rolf
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Hansen som den goda fiirgens f<irkunnare och ideligen upprepade
han budskapet om fdrberedande
grundning pi obehandlat trd. Med
kokt linolja och zinkvitt, den produkt som bevarat triihus friska under mAnga, m6nga hundra ir.
- Under femtiotalets sista Ar hiinde stora saker, jag kom i kontakt
med Chalmerskemisten Ragnar
Bergstedt och med Folke Edler som
drev fiirgfabrik i Lerum. Under
miissor hade vi bland en mdngd
produkter funnit den kinesiska trdoljan, pressad ur n<itter och rdtt fcirddlad en enast6ende produkt for
rmpregnerlng.
Resteiiver hela vdrlden
I partnerskap utvecklade de tre
produkten Westcoast som n6dde
internationellt vdrldsrykte. Mobileoil, som var en av de sju systrarna i
oljebranschen, anmiilde sitt intresse, Rolf Hansen blev vd for Westcoast Alaforsverken AB och inled-

de en hektisk period med resor
over viirlden - och sA blev det jordbdvning i den del av Kina diir de
mdrkliga trdden vaxte. Leveranserna sinade.
- Vi kiinde lukten av guld men dA
det inte fanns tillriickligt med kinesisk triiolja att tillgA drog sig
Mobileoil ur affdren. Men vi hade
nog for den svenska marknaden
ddr miljonprogrammet var i full
gAng. Firman upplevde en vAldsam
uppg6ng innan det blev tviirstopp.
Precis innan luften gick ut byggbranschen silde vi med viss fortj:inst. Jag blev vd fdi "vir del" hos
den nye iigaren och qpplevde fem
ganska sysslol<isa 6r diir,fram till
pension.
Aterkiipte sitt gamla ftiretag
I samband med ar,tackningen
Aterkripte Rolf Hansen delar avlitt
gamla foretag och drog iging tillverkning av fiirger baserade pA
kokt linolja. I dag ligger fabriken i
Arcids industriomrAde pA Hisingen,
firman iir overlAten till barnen, omsiittningen snuddar vid sju miljoner
och prognosen dr mycket god.
- Alltfler kulturbyggnader viirlden over stryks med v6r fiirg. Liksom villor, radhus och friggebodar
vars dgare vill undvika skador och
angrepp. Foretagets anstdllda har
god kompetens och den dag man
lyfter mig ur fabriken finns recepten kvar. Jag vet hur man skall
giira fdrger som hAller, vad man
skall ha i produkten frir att den
skall vara bra i dag, i morgon och i
framtiden.
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