
Blixt & Dunder

Redan vid tiden Íôr vâr tideràknings bôrjan var lyrverkerikonsten vãl utvecklad. I
lndien och Kina var Íyrverkerier uppskaltade nôjen. Detta lever íorlíarande kvar i
namn som bengaliska eldar, indiska ormar och kinesiska eldar. under medeltiden
nádde Europa, och sârskilt Ludvig Xlv gjorde sig kând Íiir storartade Íyrverkerier.
Med vetenskapens Íramátskridande har áven Íywerkerierna utvecklats. ToÍsen
beslôt sig Íôr att penetrera delta iniressanta àmne.

For att Íá lite insikter i vad som ligger
bakom ett fyrverkeri stàllde vi kosan
mot Nordens stôrsta tillverkare av pyro-
tekniska artiklar, Hammargrens i Anne-
berg.

Vál Íramme i Anneberg fann vi en
skylt med ordet "fabrik" páprántat. Vi
tog av in pà en liten vàg och krop
uppfôr en brant backe. Allting verkade
tyst som i graven. En ny skylt páminde
om att "obehôriga icke gÕre sig be-
svár". Pá var sida av vâgen uppenbara-
de sig nu smâ grôna hus. Platsen hade
till det yttre mycket gemensamt med en
spôkstad hâmtad Írán en klassisk wes-
tern-film. Detta mystiska, dunkla spor-
rade oss att tránga djupare in i fôr-
hoppning att skingra alla slojor av
ovisshet. Och se, hundra meter lângre
fram beÍann sig tvá mán i Íârd med att
lasta Íyrverkeripjâser pá en lastbil.

lnne pâ lagret hittade vi lngemar
Johansson, som vàlvilligt satte av ett
par timmar Íor att visa oss runt och
berátta om fyrverkeritillverkning.

lngemar bor.iade med att Íôrklara or-
saken till att alla de smá grona husen
lág utplacerade som de gjorde. 1970
intráÍÍade námligen en stor olycka med
mycken manspillan, och eÍter detta har
man inom branschen isamrád med
S pràngàm nes ins pekt ionen vidtag it
mánga sâkerhetsátgârder. En sàdan âr
att láta produktionen págá i mánga hus
med fá personer i varje, och med husen
placerade minst 25 meter Írán varandra.
Den grôna fârgen leder osÕkt tanken till
militâra tillãmpningar, och mycket rik-
tigt sá tillverkar Hammargrens en hel
del till det svenska fôrsvaret. Dess-
utom kan man ju se pá det hela
som en beredskapsindustri. lnom om-
rádet finns av naturliga skál ocksá en
hel del rôda smá kurer, innehállande
brandslâckningsmateriel, och ett stort
antal branddammar, som ocksá sá sent
som i somras anvândes Íor att slácka
en "civil" skogsbrand i nàrheten.

Návâ|, med dessa sákerhetsanord-
ningar forklarade vâgade vi oss ut pá en
runda bland lager och tillverknings-
lokaler. Àven lagren lâg utspridda inom
omrâdet, mánga i form av betongkasu-
ner, i stll med dem som militáren an-
vánder. Man var t. ex. mycket noga att
hálla leksaksammunition (ollonskott
o. dyl.) for sig. En gnista Íràn sádana
skulle ju látt kunna ástadkomma stor
f ôrôdelse.

I ett av de stôrre lagren Íick vi oss
demonstrerat bomber, som man brukar
anvànda fôr att sàtta extra pifÍ pà Íyr-
verkerier. Bomben kan nârmast beskri-
vas som ett slags tvástegsraket, exakt
hur den Íungerar kan ni se i foljande
sk i ss:

Innon avfyrningen ltiggs bomben i ett metall-
rór. Man tiinder stubinen och den sfiiriska
ôvre delen far upp mot skyn. Fortsdttningen
pti stubinen brinner dock forÍfarande, och
vid den pàfõljonde explosionen slungas alla
kulorna ut. De bestdr av rapskorn som har
pdrullats lager av frirgkiinsliga iimnen, som
ger den ónskade fdrgeffekten.

De minsta bomberna man tillverkar
har bara en diameter pâ 3/4 tum medan
de storsta àr pá hela 12 tum. En sádan
"12-a" skot man Íôrresten sásom av-
slutning pá det underbara fyrverkeriet
pá Marstrand i váras. Lyckliga ni som
ság det!

Alla Íyrverkeribomber tillverkas i Ki-
na, och dár ár man verkligen experter
pá det hâr med "himlens forgyllande
genom uppskjutandet av exploderande
pjáser tillverkade av mânsklig hand".
Sà vltt man vet tillverkas nâmligen allt
Íôr hand dâr borta, och det hânder rátt
sá oÍta att Hammargrens Íár sând-
ningar f rán Kina med de mest Íantastis-
ka saker, bch det brukar vara ett po-
pulárt noje att testa dem, fôr att se om
det kan vara nâgot Íôr den svenska
marknaden.

I ett annat lager.âr det en salig
blandning av olika Íyrverkeriartiklar.
Kinaprover ligger blandade med pjâser
som skall fôrstoras eller hâmtas av
Pyroteknikerna Íôr att smállas av vid
nâgot Íestligt tillfâlle. Forresten varfôr
àr det sá lite Íyrverkerier pá Chalmers
nu Íôr tiden i samband med Íester? I

slutet âv 60-talet var det vanligen fôre-
kommande saker, men allt gár ju att
ándra pá till det bâttre, eller hur
FeSt-U?

Ur ett hus kom det vid jâmna till-
fâllen smâ tryckluftsstôtar. Hár inne
hôll man pá att tillverka lyspatroneÍ till
det svenska fôrsvaret. Sjâlva lyskrop-
pen koper man som halvÍabrikat, men
hopsâttningen svarar man Íôr sjâlva.
Nàr vi nu ândá âr inne pá nyttiga saker,
sâ fâr vi inte heller glômma de facklor
som man tillverkar Íôr polis och traf ik-
sâkerhetsverk. Dessa varningsÍacklor
âr oÍta mycket utmârkta att anvânda nâr
man vill gora bilisterna uppmârksam-
made pâ nágon Íara, speciellt dâ vid
dimmigt váder, ty det stámmer ju att
"en varningstriangel ger inte mycket
sákerhet".

Hammargrens ligger utspritt pâ báda
sidor om jàrnvàgen, och oster om
densamma bôrjade Íoretaget'1879 med
att sâlja havregryn, Ílâsk och korv Íôr
att sedan overgá till "karnevalsartiklar".
I dessa lokaler sysselsâtts mestadels
kvinnor med att lâgga sista handen vid
montering av raketer m.m.
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Bitti och Ingmar visar prov pd olika bomber.



Produktionschef Evald Karlsson vi-
sade oss runt och demonstrerade bl. a.
en maskin som han har uppfunnit ÍÕr
automatisering av marschalltillverk-
ningen. Evald drog ocksá nágra siffror
om foretaget:

Man svarar Íôr l5o/o av produktionen
av pyrotekniska artiklar i Sverige, en
hel del gâr pá export till Norden, sâr-
skilt Norge. 72 personer âr kollektiv_
anstâllda. Tyvârr râdde en hel del sjuk-
skrivningar nâr vi kom pá besôk, nágot
som kanske kan verka iirenligt inÍôr den
hôgsâsong som fyrverkeribranschen
upplever sá hàr fore jul och nyâr.
Speciellt âr det i Skáne och Blekinge
som man brânner Íyrverkerier vid árets
slut, medan man i vást- och mellan-
sverige anvânder sig av pásk och i

Norrland âr det Valborgshelgen som
drar till sig storsta intresset. Fôr ôvrigt
kan man mârka en liten uppgáng i Íôr-
sâljningen varje àr, trots den skrâm-
selpropaganda som har riktats frán en
del háll mot smâllare och fyrverkerier.

I en annan byggnad hade man en
liten snickarbod, dâr man frámst till-
verkade stommar till de Íyrverkerier
som mánga Íôretag och organisationer
bestâller med anledning av nágot jubi_
léum.

lngemar berâttade att han ofta âr ute
och brânner av sádana fyrverke_
rier. Traditionella festhelger har han
inga problem med sysselsâttningen,
alltid var det nágot Íyrverkeri pá gáng.
Han fórtâljde oss ocksâ en ônskedeom,
nâmligen att Íá áka till Kina och brânna
av ett fyrverkeri dâr, men i vântan pâ att
detta tillfàlle skulle uppenbara sig,
inbjôd han ToÍsen att fotja med till det
inte riktigt lika avlágset belâgna Môln-
dal Íôr att beskáda ett som han for-
modade tjusigt och intressant fyrver_
keri.

Upp till bevis
Sagt och gjort, pá kvâllen den 1'l

november beÍinner vi oss pá slânten
nedanÍór Môlndals kyrka fôr att Íá
avnjuta det Íyrverkeri som skall brân-
nas av med anledning av att kopcen-
trat Môlndals Bro invigdes. Halv nio
skall det hela flyga i luften. I god tid
fôre detta magiska klockslag inÍinner
sig dÉirÍÕr Tof sens utsânda Íor att skild-
ra uppladdningen.

Nágra fakta om fyrverkeriet: Det kan
betraktas som ett mycket stort fyrver-
keri. Hela kalaset belôper sig pá 12.000
kronor, och det âr det sjâtte liknande
Íyrverkeri, som man brânner i âr. Fôr
ôvrigt págár det samtidigt ett Iikadant
bonbardemang i Nykoping, ocksá det
finansierat av det varuhus som invigdes
ocksá dâr. Sá hãr stár pjâserna utpla-
cerade i Molndal:
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Vâdret ár vál inte helt toppen, lite
grádisigt med regnet hângande i luften.
November brukar inte vara nàgon bra
mánad for fyrverkerier, och det verkar
ju overensstâmma med sanningen.
Nágot positivt dâremot âr det faktum
att ingen vind existerar. Men detta
brukar tyvârr oftast fá som konsekvens
att rôken làtt lâgger sig tât over upp-
skjutningsplatsen. Eftersom det àr
blôtt i markerna âr dock risken Íôr
brand minimal. UngeÍâr sà dâr gár
snacket mellan brânnarna, Richard,
Walther och lngemar frán Hammar-
grens och Bjôrn, Rickard och Walter
frân Pyrotekniska Juniorutskottet.
skottet.

Kvart ôver átta: Askádare bórjar att
samlas, barn kryper under avspárrning-
en och blir tillbakamotade. Facklorna
placeras ut, plasten over transparen-
ten, som innehâller en kâck hàlsning
Írán det sponsrande varuhuset, tas bort
och sjálva transparenten hissas upp.'

Fem i halv nio: Tàndror utdelas och
facklorna, som brinner i 20 minuter,
bôrjar tàndas.
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Tio minuter ôver átta bôrjar man
planera var de 30 varningsfacklor, av
saúma typ som vi beskrev tidigare,
som skall brinna under hela f yrver-
keriet skall stâllas upp. Det slutar med
att man beslutar sig fôr att sâtta ut
hâlÍten pá den plana delen av grâs-
mattan och hâlften i den lite backigare
terrângen omedelbart nedanfor kyrkan.
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Tre minuter i halv: plasten ôver
gloriorna tas bort. Folk borjar bli lite
otáliga, men enligt Walther, som har
varit med lite varstans, âr svenskarna
mycket mer disciplinerade ân exempel-
vis tyskarna, som gàrna trânger sig pà.

Halv nio: Nu âr det dags. Tre knallar,
flygande skott, inleder fyrverkeriet som
alltid. Fôr att komma igâng redan frân
bôrjan Íóljer dârefter nágra mindre
bomber. Sedan snurrar de fyra glorior-
na, eller solagna som de populârt kal-
las, och áskádarna jublar unisont. I

vàntan pá att transparenten skall bli
klar fôr antándning brakar ytterligare
nâgra av de sammanlagt 135 Smber-
na ivâg.

Transparenten bestár av papperstu-
bin, dvs. krutstubin inslagen i papper.
Papperstubinen tillverkas for hand och
âr mycket kânslig for fukt. Fôrdelen
med att trots detta anvânda papperstu-
bin âr att den brinner med 25 meter/
sekund mot krutstubinens 5 centime-
ter/sekund. I en minut stràlar nu det

ôverdâdiga budskapet ut till den mâng-
hÕvdade massan. Mer bomber fôljer,
bl. a. nâgra 8-tums, som âr de stôrsta
som anvânds hâr. De stiger upp till 400
meters hôjd, och det betyder att risken
âr ôverhângande att de skall Íôrsvinna
in i molnen.

Nu âr det dags fôr f ront 3 att skrida in
i handlingen. Denna front bestár av 40
eldbágare, 20 batterier om vardera Íem
romerska ljus, ett stort antal skrikande
ugglor, som visslar forbi pá nâra av-
stánd och fôr ett helvetiskt ovàsen.

Denna del verkar ge ett massivt intryck
pá speciellt den ungdomliga delen av
publiken och nog âr det mycket tlusigt.

Nu trissas verkligen tempot upp, ett
stort antal 6- och 8-tumsbomber kre-
verar med efÍektÍulla Íârgsensationer
som fôljd.

Fyrverkeriet avslutas med de tradi-
tionella tre Ílygande skotten. En stor
rungande applád frân mânniskomas-
sorna forkunnar att det hela har gátt
hem hos Íolket. Pâ initierat hâll âr fôr-
tlusningen stor: "Det bâsta Íyrverkeriet
i ár, inte en dôd punkt".

Nu borlar den stora anstromningen
av barn, och de àr hjàrtligt vâlkomna att
hjâlpa till med stádningen, bara de
aktar sig Íôr de ânnu brinnande delar-
na. lnom nágra minuter âr allt upplastat
pà lastbilen, och precis dá borjar det
regna, en perfekt timing.

Som avslutning máste Tofsens ut-
sânda Íá tacka fÕr ett urtjusigt Íyrver-
keri.

Rigoni-Schoenhetz:
Victor (Bellaphon BRO 8SO1)
Vill ni koppla av Írán er oroliga om-
vârld i ungefâr en och en halv timme?
Gor det dá med denna dubbel-Lp med
underrubriken "Ett symfoniskt poem',,
dâr Manuel Rigoni och Richard
Schoenherz tillsammans med nágra
studiomusiker, Royal Philharmonic Or-
chestra och Wiener Kammerchor skild-
rar historien om Victor. Och inte bara
genom musiken: Dubbel-Lp:n âr ut-
Íormad som en slags stor bok med
texter (pá engelska) och málningar pá
20 sidor!il en lnvitation kommer vi till en
cirkus, âr med om clownens son Vic-
tor's Debut, Sáng om Sig Sjâlv, Flykt,
Drôm, Sàng till den Vite Mannen och
Sáng om Livet. I en Epilog fôrklaras
cirkusen for en symbol for just vár oro-
l.iga omvârld, vár underliga, galna vârld
som fÕrstôrs av vinst- och konsum-
tionstânkande, av religiôsa och ideolo-
giska dárskaper. Texten och musiken
fôljer och forstârker varandra hela tiden
och ger en Íin helhetskánsla. Likavâl
hôr solosángen, den moderna popmu-

r siken, orkesterarrangemangen och kôr-
sángen intimt ihop. Detta beror pâ att
harmoni och rytm stândigt finns dâr
och att texten, musiken och arrange-
mangen helt och hâllet àr gjorda av
Rigoni-Schoenherz. De Íórsta en och
en halv timmarnas avkoppling kommer
utan tvekan att Íôljas av mánga fler!

Hansa

Harry Chapin: Greatest
Stories-Live Elektra 7E-2009
Ett dubbelalbum med Harry Chapins
bàsta + "Three Brand New Selections,,,
kan de'va' nâ't?

Som titeln antyder âr Harrys sânger
smâ berâttelser, noveller om man sâ
vill, varav den mest kânda âr "Taxi" Írân
1973. Den, liksom mánga andra, hand-
lar om drommar, saker som inte blev av
och kârleken man miste. Som i "Taxi":
"She was going to be an aitris and I

was going to learn to fly."
Som vanligt pá livealbum àr publiken

entusiastisk; de inledande, taktfasta
"one, two . . ." lâter fôrtroendeingivan-
de och man blir inte besviken pá resten.
Mot slutet âr stâmningen i topp och
publiken âr verkligen med pá noterna,
bokstavligt talat. Svaret till min i inled-
ningen stâllda f rága Íár du sjâlv f inna,
men tânk pâ, nâr du nu rusar till nãr-
maste skivaffàr, att Chopin skall utta-
las amerikanskt, inte f ranskt! Risken âr
nâmligen stor att de istâllet plockar
fram Chopins fjârde, eller nágot i den
stilen.

Claes

Íyrverkerier Írir alla Íester
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