


























Gustavsberg
(Fort,, fr. sid. 226)

Onda vindar började tjuta omkring
det gamla bruket. De feta åren var
gångna, och framför grinade endast
magra decennier. ivlen om detta visste
Wilhelm Odelberg intet, även om han
kanske anade det. Fackföreningens se
ger över hans femtioåriga, sega mot
stånd hade knäckt honom. Hans mäk
tiga hjärna sviktade och under de
återstående åren fram till sin död var
han oförmögen att längre hålla bru
kets tyglar i sin hand.

Wilhelm Odelberg var en stor man,
en av de sista ur den generation av
svenska industrimän, vilka ryckte
upp landet från en fattig jord
bruksnation som nästan svalt ihjäl
1869 — samma år som Odelberg
började sin bana som industri
man. Under femtio år hade han
inte endast byggt upp Gustavsberg
till Sveriges största och förnämsta ke—
ranliska industri, han hade också fått
tid över att ägna sig åt allmänna
uppdrag. 1 ett kvarts sekel tillhörde
han första kammaren. Han var ord
förande i landstinget, medlem i hus
hållningssällskapets förvaltningsut
skott, ledamot av statsutskottet, kom—
munalfullmäktiges ordförande m. m.
ni. m. Ordensprydd och ärad, konun
gars vän och förtrogne, avslutade han
sina dagar.

Akta och oöktu.

Gustavsbergs öde efter gamle pa—
tronens död är intimt förknippat med
tjugotalets världspolitiska eruptioner,
vars dyningar även nådde in i Bag—
gensfjärden och började hamra mot
brukets solida grundvalar. Men me
dan vi låter det världshistoriska böl—
jesvallet utföra sitt dystra verk, kan
det ha sitt intresse att i all korthet
behandla en del försäljningspsvkolo
giska faktorer — eller de myter, som
fortfarande reglerar inköpet av en
porslin sserv is.

All porslinstillverkning, den sven
ska inte undantagen, uppdelas sedan
gammalt i två stora huvudgrupper,
»äkta porslin» och »fajans». Den se
nare Ilar Sverige även fått namnet
»oäkta porslin», ett begrepp som
gett de svenska fabrikanterna myc
ken huvudvärk. Skillnaden mellan
de två grupperna ligger både i
råmaterialen och fabrikationen. Där
till kommer, att den historiska utveck
lingen inom industrien har följt två
nationella linjer, den tyska och den
engelska.

Den tyska industrien fick sin start
i och med Johan Böttgers upptäckt
av en tillverkningsmetod, som gav ett
porslin, liknande det kinesiska. Sam
mansättningen av råvaran är un
gefär denna: knall,, (en ytterst vit
lera, uppkommen genom förvittring
av fältspat) 40 % andra slags i’it—
bnYn,,a,,de kror ro %; kvarts ay
1111/spot 25 %. Sedan massan formats
utsättes den för en lågbränning vid
ungefär 9500. Därefter doppas det
brända godset i en glasyr, som också
består av fältspat, kvarts och kaolin,
jämte en del andra glasbildande äm
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nen. Slutligen glasyrbrännes det vid
en temperatur av ungefär t 400°,

och då händer någonting som Ilar stor

inverkan pa den svenska handelsba
lansen. Fältspaten och kvartsen smäl
ter i den höga temperaturen till en
glasmassa, vilken fyller ut porerna i
den svårsmälta leran. Man säger att
godset sintras, vilket med andra ord
betyder att det förglasas. När porsli—
net kallnat, är det genomskinligt på
grund av glasmassan i godset och sa-
ledes mycket »fint».

När under 1700—talet fältspatpors
bnct blev mera vanligt i Tyskland,
spred det sig bland överklassen och
ersatte silvret som material för bords—
uppsatser. Från Tyskland exporterades
det till övriga länder som stod under
tyskt kulturellt inflytande. För att
fnmhäva likheten med det kinesiska
porslinet, började de tyska och böh—
miska exportörerna tidigt att beteck
na det för »echtes», och när svenska
tullare hade sett tillräckligt många
fakturor med »echtes», blev det sä
småningom »äkta» i svenska tulltaxan
och bland köpmännen. När genom
skinligt porslin kallades äkta, fram
stod det som självklart för den sven
ska rullbyråkratin, att allt ogenom—
skinligt porslin skulle kallas för oäkta.
Det ogenomskinliga porslinet — för
vilket de svenska fabrikerna nu Ian—
serat termen flintporslin — är emel
lertid inte, som okunnigt folk tror,
någon förfalskning. Det är helt en
kelt ett annat slags porslin.

Flintporslinet framställdes först i
England av Josiah Wedgwood, som
därmed grundade den brittiska pors
linsindustrien. Massan i flintporslinet
har ungefär följande sammansättning:
,itbrj,,nandc kror o k,-arts och
fbnta 40 %; faltspat io %. Ragods
bränningen sker vid betydligt högre
temperatur än för fältspatporslinet
(c:a 300°), men är inte tillräckligt
hög för att sintra massan till genom—
skinlighet. Godset dekoreras sedan
och glasyrbrännes vid ungefär i 1000.

Denna porslinstyp började tillver
kas i England ungefär samtidigt med
fältspatporslinet i Tyskland. Men pro
duktionen var från början så stor,
att även medelklassen hade råd att
lägga sig till med porslin, vilket så
ledes utträngde borgarklassens tenn.
Tack vare Wedgwood-porslinets höga
konstnärliga och tekniska kvalitet, ac
cepterades det snart även av överklas
sen. Till och med drottningen, Sophia
Charlotta, så tysk hon än var, blev
förtjust i porslinet och lät införa det
vid hovet. Josiah Wedgwood fick till
stånd att kalla sin nya produkt för
»Queen’s Ware», och därmed var sa
ken klar för ett par hundra år framåt
i den engelsktalande världen. Namnet
Wedgwood är i England och Amerika
förknippat med allt vad som är
»right» och »eorrect». Och där sit
ter sålunda flintporslinet i det sociala
högsätet.

Men i Sverige är förhållandena an
norlunda. Där har den olycksaliga
kvalitetsbeteckningen »äkta» satt en
klasstämpel på porslinet, som det
kommer att fordras stora ansträng
ningar att få bort. 1 tullens och den
stora allmänhetens ögon är det unge
fär samma skillnad mellan fältspat—
och flintpnrslin som mellan Napoleon
cognac och Vin- och Spritcentralens
tvåstjärniga Eau de Vie. Det groteska
i situationen är, att det numera mån
ga gånger ställer sig oerhört svårt att
skilja på de olika porslinssorterna, och

tullverket har fått utfärda mycket
utförliga och tillkranglade instruktio
ner, för att tullarna skall veta hur
de skall bete sig i de olika fallen.

Den första hushållskeramik, som
tillverkades industriellt i Sverige, var
fajans, ett röd— eller gultonat gods
överdraget med vitaktig, täckande
glasyr. Det var Rörstrand och senare
Marieberg, som tog upp denna pro
duktion. När sedermera den svenska
porslinsfabrikationen började följa en
gelska linjer och framställde ett vitt,
poröst gods med genomskinlig glasyr,
en Wedgwoodtyp således, kallades
denna för finfajans. Sedermera bort-
föll konstigt nog »fin», och så blev
det fajans, vilket är någonting helt
annat.

Dessa historiska utvecklingslinjer
ha haft stor betydelse för de svenska
porslinsfabrikerna, i synnerhet un
der de sista decennierna, när kon
kurrensen utifrån skärptes på samma
gång som kampen på den inhemska
marknaden blev allt hårdare. De stör
sta svenska fabrikerna, och framför
allt Gustavsberg, äro inriktade på att
tillverka flintporslin, och endast de
mindre producera fältspatporslin.

På Gustavsberg tillverkas ännu en
typ av porslin, det s. k. benporslinet.
Det skiljer sig från flintvaran hu
vudsakligast genom en tillsats av
nära o % vitbrända kreatursben i
massan. Benporslinet är både vitt och
genomskinligt men framför allt oer
hört starkt. Det har den högsta me
kaniska hållfastheten av allt slags
porslin, och Gustavsberg är den en
da fabrik utanför England med en
dylik tillverkning.

Porslinet i världsperspekliv.

Före kriget arbetade den interna
tionella porslinshandeln under lugna,
ja, nästan idylliska former. Tyskland,
England och Böhmen var de stora ex
portörerna som försåg världen med
dess behov av porslin, och Amerika
slukade årligen oerhörda kvantite
ter hushållsgods. Så kom kriget
med sin varuspärr, vilket tvinga
de importländerna att bygga upp sin
egen industri, och när kulsprutesmatt—
ret upphörde på västfronten, hade
förhållandena inom porslinsindustrien
ändrats betydligt. japan t. ex. hade
byggt ut sina fabriker till sju—
dubbla kapaciteten och Förenta Sta
terna var i stånd att täcka en stor del
av sin förbrukning. Men det skulle
bli värre.

1 Sverige hade man emellertid ännu
inte någon känning av den störda ba
lansen. Tvärtom var 1920 det stora
rekordåret, då den svenska porslins—
handeln nådde siffror, som ter sig
astronomiska i jämförelse med den se
nare utvecklingen. Svenska folket för
brukade det året porslin för 27,1 mil
joner kronor, varav i 6,6 miljoner
gick till de fem inhemska fabrikerna
och resten till Tyskland. Bland de
svenska fabrikerna låg Gustavsberg
främst med en vinst av 20,8 %, den
största i företagets historia; sämst
lottat var Gävle, som redovisade ett
plus av 300 kronor pä ett aktiekapital
av t milion.

Sedan gick det fort. Tysklands ne
derlag på slagfältet blev också en eko
nomisk katastrof, och kaos regerade
i landet. Marken tumlade och valuta-

hajarna smorde kråset i den expan—
sionsruttna samhällskroppen. De tyska
porslinsfabrikerna skrev av sina an
läggningar i värdelösa mark gång ef
ter annan. De arbetade med inhemskt
rmaterial och bränsle. De sålde till
vilka priser som helst, huvudsaken
var att de fick god valuta. Men den
na ström av goda kronor, pund och
dollars som under inflationsåren fyll
de de tyska porslinsfabrikanternas kas
savalv till bristningsgränsen, kunde
inom Tyskland endast begagnas för
ett ändamål: ytterligare utbyggnad av
fabrikerna. När marken stabiliserades
i november 1923 var den tyska pors—
linsindustriens produktionskapacitet
väsentligt ökad.

Men det skulle bli värre. Livsförin
gen bland de västerländska folken
hade ändrats. 1-lemmet hade förlorat
sin forna betydelse. King Jazz Ilade
börjat sitt regemente. 1 Amerika hade
bilen, radion och nöjesindustrien seg
rat i dragkampen om löntagarmassor
nas ekonomiska »kulturmarginal».
Stora samhällsgrupper började att ute
slutande äta på restauranger. För—
brukningen på världens förnämsta
porslinsmarknad sjönk snabbt.

Nu hade världsstormarna börjat
skaka de svenska fabrikerna. Gävle
var den första som föll — efter en
förlust på 70 år 1921. Men efter
konsolideringen började företaget gå
framåt igen. Rörstrand visade förlus
ter under större delen av tjugotalet
och skulle otvivelaktigt ha gått om
kull om inte bruket hade hamnat i
mäktiga händer. Gustavsberg visa
de sin grundmurade soliditet genom
att redovisa vinster under hela tjugo
talet, ibland goda ibland mindre goda.
Men härtill bidrog utan tvivel rede
riet och jordbruket.

Men det skulle bli än värre. Den
tyska demokratien Ilade lyckats köpa
sig till en femårig brittsominar av
relativt välstånd, med hjälp av lån
på r miljarder kronor från U. 5. A.,
England, Sverige. 1 Förenta Staterna
fortsatte den Coolidgeska boomen, och
spekulationsfebern steg dagligen. Sam
tidigt tjöt industrien om allt högre
och högre tullar. Den amerikanska
epidemien spred sig snabbt, och runt
alla länder började tullmurarna skjuta
i höjden. Den 24 oktober 1929 brast
bubblan. New Yorkbörsen rasade och
depressionen lägrade sig över världen.
Vid jultiden 19a9 var 30 miljoner

människor arbetslösa.

Porslin och arbetslöshet.

‘id trettiotalets inbrott var situa
tionen inom porslinsvärlden således:
produktionskapaciteten var mycket
större än den ständigt dalande för—
brukningen, och varje nation hade
omgivit sig med höga tullmurar, inom
vilka arbetslösheten härjade. Hade nu
ekonomiska lagar fått verka obehind
rat, så är det väl troligt, att produk—
tionsnivån så småningom skulle ha
pressats ner till förbrukningskurvan
och därmed kramat livet ur- åtskilli
ga fabriker litet varstans i världen.
I\1en därav blev intet — av följande
anledningar.

För det första tycks det vara omöj
ligt att ta död på en dålig porslins
fabrik. 1 likhet med skattletning, ol
jeborrning, guldgräveri m. fl. andra
spekulativa näringar, utövar porslins
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tillverkning en ocmocstandlig tjusning
pa vissa människor. Och likaväl som
det finns kapitalister villiga att för
lora en förmögenhet pa underhållet av
revyer, rashästar eller blondiner finns
det sådana, som med förtjusning kas
ta sina pengar i det omättilga gapet
pa en gammal porslinsfabrik. En sjuk
porslinsfabrik dör aldrig. Den byter
endast ägare, allteftersom kapitalet
konsumeras.

Därtill kommer emellertid att pors—
linstillverkning är en ytterst arbets—
konsumerande industri. Ungefär 6o
—6 ‘ av produktionskostnaderna
består av arbetslöner, och det är där
för tämligen naturligt, att statsmak
terna i arbetslöshetstider göra allt för
att söka bibehålla driften vid pors
linsfabrikerna, i all synnerhet som det
visat sig praktiskt omöjligt att över—
flytta porslinsarbetare till andra in
dustrier.

1 trots av depression och tullspär—
rade marknader fortsatte alltså den
tyska industrien att köra med endast
obetydliga inskränkningar. Försäljnin
gen bestod inte längre i att få av
sättning för produkterna till ett visst
pris i förhallande till kostnaderna.
Den bestod helt enkelt i att på någon
exportmarknad bli av med överskot
tet till vad pris som helst. Arbets—
löshetssubsidicr från staten täckte ju
kostnaderna i alla fall.

Sa floden av tyskt subsidieporslin
svaliade mot tullmurarna av alla
världens länder, och där de var
lägst forsade porslinsfloden in över
landet och underminerade prisstruk
turen. 1 synnerhet Sverige, mcd sina
jämförelsevis låga tullar och stabila
köpmän, blev översvämmat av tyskt
porslin, med ty åtföljande dystra re
sultat för den inhemska industrien.
Men tyskarna var inte ensamma. Ja
panerna, tjeckerna och efter 1931

även finnarna dumpade också de sitt
överskott på den svenska marknaden.

Detta var för mycket t. o. m. för
Gustavsberg. Är efter år sjönk vins
terna med till synes ödesbestämd re
gelbundcnhet, och 1932 hade bruks
ledningen den sorgliga plikten att

rapportera den första förlusten i
bolagets historia — 2 .Året därpå
tiodubblades förlusten och reservfon—
derna började tunnas ut. Bland de öv
riga svenska fabrikerna var det en
dast Gävle som lämnade goda resul
tat. Under krisåren 1932 och 1933

bokade detta företag vinster på
respektive 3 1,5 och 19,3 -

Gusikramningen.

Det var nervslitandc år för bruks—
ledningen på Gustavsberg. När det
gällde hederlig keramiktillverkning
eller jordbrukets rationella skötsel,
kunde nog gamle patrons söner, Axel
och Victor Odelberg. sin konst. 1
femtio år hade de fostrats i faderns
härda skola och i trettio hade de fått
arbeta hårdare än någon annan på
bruket. Och under denna tid hade
Axel Odelberg skapat sig ett namn
välkänt i hela den keramiska världen.
Den ena uppfinningen efter den and
ra hade sett dagen på Gustavsberg.
och den första elektriska brännugncn,
som öppnade nya perspektiv för den
keramiska industrien, hade konstrue
rats av Axel Odelberg år 1926. Finn
var den förste i Sverige att införa di
rekt drift till arbetsmaskinerna, år
tionden innan man inom den svenska
industrien började plocka ner sina
livsfarliga remtransmissioner. Han
hade kämpat som ett lejon för att
Wilhelm Kåge skulle få fortsätta sitt
konstnärliga skapande, när den öv
riga svenska porslinsindustrien poc
kade på att få bort honom, och gamle
patron ansåg det som en lyx att stän
digt hålla en konstnär på bruket.
Även som vägbyggare var han pion
jär, och när hela Värmdö drömde om
järnväg talade han framsynt om den
busstrafik som komma skulle — för
vilket han blev utskrattad på kom
munalstämman år i 916.

Men detta var någonting annat.
Gustavsberg skakades till sina grund
valar av krafter som inte Odelber—
garna förmådde behärska. Det var
inte uteslutande tekniska— eller för
säljningsproblcm, som måste lösas för
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att rädda bruket. Situationen ford
rade en radikal omvälvning, som
förutsatte en annan syn på tin
gen än deras. En lösning låg
nära till hands. Gustavsberg kun
de följa Gävles exempel och lägga om
produktionen pa tillverkning av en
dast sådana produkter, som lämnade
god förtjänst, och saledes skumma
gräddan av marknaden. Men en dylik
lösning skulle medföra en nedskär
ning av arbetarstammen till ungefär
hälften, och var därför oförenlig
med Odelbergarnas patriarkaliska he—
dersbegrepp. Det fanns kanske ett an
nat sätt. Gustavsberg fick inte ett
öre i ersättning för den höga kva
liteten på sitt porslin. Varför inte
helt enkelt sänka den till satnma nivå
som konkurrenternas varor? Mot ett
sådant förfarande opponerade sig
emellertid keramikern Axel Odelberg.
Det var också omöjligt.

En atminstone partiell — lös
ning fanns dock. Man beslöt moderni
sera fabriken och införa tunnelugnar,
vilka tillät en löpande tillverkning och
reducerade arbetskostnader. Med lägre
tillverkningskostnader skulle Gustavs
berg bättre vara i stånd att möta pris—
pressen på marknaden under normala
förhållanden. Mot dumping hjälpte
inga som helst tekniska anordningar.
Odelbergarna tog därför ett djupt
grepp i reserverna och satsade r,y mil
jon kronor på nybyggen, samtidigt
som lagren nedskrevs med sexsiffriga
tal. Gustavsberg hade börjat omgjorda
sina länder till sitt försvar. Och det
belsovdes nu mer än någonsin, tv en
ny konkurrent — Finland — hade
gjort sitt inträde på den svenska
marknaden.

Tullur.

Det var ju endast naturligt att den
ovan skisserade utvecklingen inom
porslinsindustrien skulle få politiska
återverkningar. Jämfört med de fles
ta andra länders, är de svenska pors
linstullarna relativt låga, och det var
därför det tyska subsidieporslinet sök
te sig hit i så stora mängder. Motio

neringen om höjda tullar började
932, när man ville tredubbla tull—

skyddet. Men handelstraktaten med
de olika länderna fordrade att man
gick försiktigt till väga, och 1932

års motion, liksom de efterföljande
årens krav på ökning, stöp i utskot
ten. Men tilläggstullar gällande tre
år i taget godkändes av riksdagen år
1934, och tullskyddet utgör numera
75 öre per kilo för fältspatporslin el
ler ungefär 55 % av värdet. För
flintporslin räknar man med 25 öre
per kilo, motsvarande 23,6 % av vär
det. Dessa tullar beräknas täcka skill
naden i löner mellan svenska och
utländska porslinsarbetarc, men nå
got effektivt skydd mot subsidierad
dumping utgöra de inte.

Det kan här ha sitt intresse, att
som hastigast titta ett slag på pro—
duktionsförutsättningarna för den
svenska porslinsindustrien. Vid för
sta anblicken förefaller det, som om
porslinstillverkning är en för Sverige
onaturlig näring. (Mot ordet >ona
turlig» opponera sig storligen alla
svenska porslinsmakare — i deras öron
later »intclligensindustri» bra mycket
bättre.) Emellertid måste större de
len av råmaterialen importeras, och
bränslet, som åtgår i stora mängder,
tas också utifrån. Även arbetslönerna
äro höga. När en svensk manlig ar
betare erhåller 1,25 kr. i timmen får
en tysk 70 öre och en finne 75 öre.
Den risätande japanske porslinskulin
får ännu mindre. Han nöjer sig med
35 öre i timmen.

De viktigaste produktionskostna
derna för svenskt porslin te sig un
gefär så här: råvaror ‘o , bränsle
och kraft ,o , arbetslöner 6o ¶.
Nu är att märka, att 6o ¶ av de to
tala kostnaderna för råvaror och
bränsle kommer på utlandets räkning,
resten far skrivas på svenskt konto.
Med andra ord endast to 12 av
totalkostnaderna för framställning av
en svensk tallrik hänför sig till ut
landet.

Det förhåller sig emellertid så, att
även om råmaterial och bränsle mås
te ilTiporteras, äro frakteroa till de
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flesta svenska bruken synnerligen
laga. Engelsk lera ställer sig billigare
i Sverige än vid manga engelska fab
riker, och tyska kol kosta mindre vid
Gustavsbergs kj nvid \Ieissens
stickspar. Ä andra sidan sett, är järn
vägsfrakterna ytterst tyngande för
det tyska och tjeckiska porslinet, för
att inte nu tala om de transoceana
frakterna för det japanska. Det fins
ka porslinet däremot är mera gynnat
i fraktavsccnde, åtminstone till den
svenska ostkusten.

Sa nog ha de svenska porslinsfabri—
kanterna fog för sig, när de kalla sin
näring för en intelligensindustri, och
ett faktum är, att i nuvarande stund
köper svenska folket bättre porslin
till billigare priser än vad som star
att fd i något som helst annat land
i världen. Vad priserna anbelangar, är
det väl inte uteslutande porslinsma—
karnas förtjänst att de äro laga. Epa
och de övriga basarföretagen ha haft
en hel del att säga till om i den sa—
ken.

E och Arabic,.

År 1931 började Epa organisera sin
porslinsförsäljning och kom då i kon
takt med en kartellartad sammanslut
ning kallad »De Svenska Porslinsfab
rikerna>, som genom stränga bestäm
melser sökte tvinga porslinshandlarna
att hålla fabrikernas priser. Det var
ett försök av de svenska fabrikerna
att reglera den inhemska försäljning
en, men pI industrihåll förnekar man
alla som helst monopolhistorier. Det
hela var — och är— endast ett gent—
lemen’s agreement mellan fabrikerna,
att inte underbjuda varandra, något
som var och en kan bryta så snart
han får tillfälle därtill, vilket Odd—
bergarna pa Gustavsberg fick erfara
vid atskilliga tillfällen.

När så Epa började att på gammalt
beprövat chain storeman& diktera
priser för karrellen, gick förhandlin
garna i stopet, enligt uppgift där
för att epapriserna inte täckte till—
verkningskostnaderna. Odeibergarna
var villiga art möta Epa på halva vä
gen, men därav blev intet, varför
firman i stället började underhand
lingar pi andra sidan bottenhavet.
Där träffade epafolket en man som
var villig att lyssna till deras försälj
ningsfilosofi. Det var Carl Hcrlitz,
chefen för Arabia, Finlands enda och
mycket moderna porslinsfabrik. Han
sysselsätter omkring 6oo arbetare,
och måste ha en omfattande export
för att hålla produktionen igång,
och även om epapriserna inte täckte
tillverkningskostnaderna, så blev han
i alla fall av med en stor del av pro—
duktionsöverskottet. Och det var
huvudsaken.

Därmed började den finska expan
sionen på den svenska marknaden,
som hade till resultat att bottnen
slutligen föll ur de svenska porslins—
priserna. Den finska fabriken sålde
serviser i Sverige till kr. : zo, ex
klusive tull och frakt, fastän priset
för samma vara i Finland var 35: 63
kr. Och detsamma var förhallandet
mcd många andra artiklar. Genom av
tal med Rörstrand är Arabia hundet
att endast hal la sig till cnhetspris —

affärerna, men avtal inom porslins
industrien höra nu en gång inte till

de säkra tingen i tillvaron. Porslin
användes dessutom av basarföretagen
som »flash goods», och med tanke på
svenskarnas glädje över upptäckten av
denna distributionsform, när den ef
ter ett halvt sekel nådde Sverige, har
Arabiadumpingen genom Epa och
andra kommit att spela den ordsprks
nlässige tjuren i porslinsboden, när
det gäller hushållsgods.

Medan Odelbergarna pä Gustavs
berg grubblade sig sjuka över sättet
att värja sig mot dessa, för dem främ
mande konkurrensformer, än från det
ena landet och än från det andra,
fortgick en snabb trustbildning bland
Sveriges övriga keramiska företag.
Cementtrusten övertog Rörstrand och
Lidköping på tjugutalet. Den senare
är numera Rörstrandskoncernens hu
vudfabrik och har blivit ytterst mo
derniserad, så att den kan räknas
bland Europas mest mekaniserade ke
ramiska industrier. Gävlefabriken har
köpts av Uppsala Ekeby, som i sin
tur försäljningstekniskt samarbetar
med AB Iföverken (äges av Cement
trusten) och en del andra keramiska
företag. Under de gångna åren Ilar
Cementtrusten varit mycket intresse
rat i Arabia, och äger fortfarande
aktier i fabriken. Formellt sett är
Rörstrand och den finska storfabri—
ken självständiga företag, och graden
av intressegemenskap är det ytterst
svårt för en utomstående att avgöra.
Om den vet endast ett fåtal männi
skor och de säger ingenting.

Av de övriga fabrikerna arbetar
Hackefors med importerat vitgods,
som dekoreras och brännes och sedan
släppes ut i marknaden som svenskt
porslin. Skillnaden i tull mellan deko
rerat och enfärgat porslin, eller 30 öre
per kilo, gör en sådan tillverkning
lönande. De övriga fältspatfabriker
na, Lidköping och Karlskrona, använ
der också sådana halvfabrikat för vis
sa typer av sin tillverkning. Återstår
endast Gustavsberg, den största fabri
ken av dem alla, och den inneslöts i
den kooperativa industrifållan år
‘937.

Exil Odelberg.

När Kooperativa Förbundet den
juni 1937, för en köpeskilling av
3 6o ooo kronor, förvärvade ägan
derätten till Gustavsbergs porslins—
fabrik med tillhörande rederirörelse,
bestående av fem skärgårdsbåtar och en
2 000 tons lastångare, samt lantegen
domen Farsta, säteriet Lämshaga, fräl—
sehemmanen Skevik och Karboda samt
lägenheterna Katrineberg och Ostra
Stäket, var den omedelbara situationen
inte si skrämmande. Något särskilt
bokslut gjordes inte vid köper, men
balansräkningen vid 1936 års bokslut
såg ut så här:

?il!gew ear.

GustavI,er’’s Fabrik . . -

Nvbvgin,ider
Fastigheter
\Tasl:i,,rr, rönaaterial. per—

Slillsiager, in’entarier
Ångbåtar
Lantbruksinventarjer . . -

Fordringar
Diverse aktier
Kassa
1:örIut

Kronor 4.194.373 68

Kronor 4.104.373 65

På en omsättning av cirka miljo
ner kronor hade företaget en förlust
av 6o 326 kronor, men fondcrna voro
stora och moderniseringsarbetena i
full gång. Om en kort tid skulle
Gustavsberg vara i stånd att ta upp
kampen med Arabia om det billiga
bruksporslinet. Men Odelbergarna
hade bägge passerat 6o—årsstrecket och
hade slitit ut sig i brukets tjänst.

När så kooperatörerna — enligt
egen utsago för att göra sig obero
ende av porslinskartellen — började
se sig om efter en lämplig fabrik
och visade intresse för Gustavsberg,
fann de Odelbergarna villiga att
lyssna till ett hederligt förslag.
Men det var inte lätt för dem
att förlika sig med tanken, att
den närmare sjuttioåriga ödesge
menskapen mellan Gustavsberg och
den Odelbergska familjen nu skulle
slitas för alltid. 1 veckor tvekade
man, men slutligen segrade omtan
ken för brukets framtid. Vem an
nan än KF kunde erbjuda bättre ga
rantier för Gustavsbergs bestånd och
bygga vidare på brukets keramiska
traditioner? Odelbergarna slog till
och drog sig tillbaka till ett mera
bekymmerfritt liv.

Enler Johunssan.

När KF beslöt att sätta en del av
sina många miljoner i arbete på
Gustavsberg, tillkännagavs inte be
slutet därom med de vanliga koopera
tiva hosiannaropen, som brukar ac—
kompanjera kooperatörernas inträde i
en ny industri. Här fanns ingen
månghövdad monopolitisk hydra, som
sög ut konsumenterna genom att
tvinga dem att betala i; öre för en
kaffekopp, som enligt kooperativt—
kapitalistiskt evangelium rätteligen
inte borde kosta mer än 14 öre. Al
bin Johansson begränsade sig den här
gången till att bjuda det kooperativa
härskarskiktet på lunch och en ut
flykt med de nyförvärvade koo
perativa skärgårdsbåtarna till det
nya kooperativa vildmarksparadiset
vid Baggens- och Grisslingefjärdarna.
Samtidigt talade han kloka ord om
utvecklingen inom den svenska pors
linsindustrien, om den tekniska ef
terblivenheten och behovet av att be
fria porslinsbandeln från det tvång,
som bidragit till den ökade importen.
Sist, men därför inte mindre intres
sant, kom så hans deklaration, att
ökade tullar inte skulle kunna ha
någon annan effekt, än att vid en
kommande depression minska arbets
tillgången inom den svenska porslins
industrien.

Vad Albin Johansson syftade på
med talet om tullarna är en mycket
märklig historia — en r1;nsr rébbre
inom porslinsindustrien. Saken var
nämligen den, att vid avtalsförhand—
lingarna på hösten 1 936, hade pors
linsarbetarna begärt höjda ackord,
vilket industrien inte kunde gå med
på. För att övertyga faekförenings—

Skubfei.
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pamparna om det verkliga läget, ha
de en utställning anordnats, där de
i detalj kunde studera tillverknings—
kostnaderna för svenskt och ut
ländskt porslin och detaljhandelspri
serna på den svenska marknaden. Ut
ställningen gjorde succés: vederbö
rande blev övertygade om det tryckta
läget, och kraven på höjda löner
dämpades. Istället ingick Svenska
Grov- och Fabriksarbetarförbundet
med en framställning till regeringen
om höjda porslinstullar. Generaltull
direktör Wohlin fick i uppdrag att
företaga en allsidig utredning om in
dustrien, och på våren 1937 var re
geringen beredd att lägga fram en
proposition om nya tullar, som skulle
knappa in skillnaden mellan dec fin
ska porslinet och det inhemska med
några ören, för att därmed söka sä
kerställa arbetstillgången vid de
svenska porslinsfabrikerna.

Emellertid föll propositionen i och
med KF:s köp av Gustavsberg.
Kooperatörerna ansåg att några höj
da tullar inte kunde göra någonting
annat än förvärra situationen. Vad
som behövdes var en genomgripan
de sanering och en duktig karl att
utföra den. Under några dagar blev
det livligt utefter förbindelselinjen
Slussen—Kanslihuset

Första misstanken att någonting
var i görningen, fick porslinsmakar—
na genom en artikel i »Vi» om
Gustavsberg. Den innehöll en myc
ket oskyldig beskrivning av det nya
kooperativa förvärvet, men rubriken
åstadkom åtskilliga höjda ögonbryn i
porslinskretsar. Titeln var »En
rundtur i Gustavsbergs porslins
fabrik, som inte behöver ökat tull—
skydd». Inte vidare briljant som
fruhlicity co fry — Kooperatörernas
copywriters ha gjort bättre saker —

men den utgjorde en liten fingervis
ning om, att den Wohlinska utred
ningen hade hemligstämplats och
skickats till arkivet att samla damm.
Det blev tyst på tullfronten.

Ung man med stan iohh.
Men på Gustavsberg började livet

sjuda. Saneringen av det gamla bru
ket togs upp med energi och mål
medvetenhet. De redan påbörjade
nybyggnadsarbetena avslutades snabbt
och de nya ugnarna insattes i pro
duktionen. Under tiden planerades
förnyelsen. Den ena byggnaden ef
ter den andra i r8oo-talsgyttret
dömdes att rivas, nya metoder och
ny teknik infördes. En ny tillverk
ning av sanitetsgods lades upp, och
KF satte in miljoner i den nya
fabriken, den största i Skandinavien.
Ägorna flygfotograferades för allmän
sanering av samhället, vatten och
avlopp. Nya bostadsområden uppför
des, det äldre bostadsbeståndet bör
jade moderniseras. Är slöt
med en förlust av 54 965 kr. och
6i öre.

Mannen, som Albin Johansson
satte i arbete på Gustavsberg, heter
Hjalmar 0. (för Otto) Olsson.
lirunbränd, axelbred, finmejslad och
trettiofyra, var han med säkerhet den
bäste som Albin Johansson kunde få
för Gustavsbergs förnyelse. Till hälf
ten visionär och resten fighter,
silikatkemist och maskiningenjör ha
de Hjalmar Olsson varit teknisk le
dare under Odelbergarna i ro år, när

han placerades på sin nuvarande nye
kelpost i den kooperativa industrige
menskapen. Dessförinnan hade han
pluggat och arbetat i Tjeckoslovakien
och Tyskland, och vad han inte vet
om keramisk tillverkning är inte
värt att veta.

Det är ett jobb av gigantiska mått,
som Hjalmar Olsson har fått — ett
jobb, som omspänner många och
olikartade problem, vart och ett av
grovt tilltagna dimensioner. Först
och främst måste han sätta fräs på
tillverkningen, så att Gustavsberg i
fråga om bruksporslin kan producera
lika billigt som de mest effektiva av
de utländska konkurrenterna, men
utan att därför låta Gustavsbergs—
kvaliteten försämras. Gustavsbergar
na har alltid varit stolta över slit—
styrkan och hållfastheten hos sitt
porslin, en sak som gamle patron
brukade praktiskt demonstrera på
officersmässen vid Södermanlännin
garna, genom att hyva gustavsbergs
tallrikar utefter golvet med anmärk
ningen att »såna här tallrikar gör vi
på Gustavsberg». Den traditionen
har inte Hjalmar Olsson velat bryta
med, även om hållfasthetsproven ha
fått en mera vetenskaplig karaktär.

Gustavsberg har således accepterat
den pressade prisnivån men har be
hållit kvaliteten. Med andra ord: det
har föredragit den hårda vägen, vil
ket betyder act varje arbetsprocess
måste minuciöst analyseras för att
fila bort kostnader, som endast kan
mätas i bråkdelar av ören. Den me
kaniska utrustningen måste moderni

och förnyas, moderna trans
portanordningar införas... Ännu
kar väl inte Gustavsberg fått sin
strömlinjeformade produktionsappa
rat, men för varje dag som går,
kommer man allt närmare — allt
eftersom nybyggena bli färdiga att
tagas i bruk.

Under tiden är det dubbelt svårt.
Produktionen måste hållas i gång
trots konstruktionsarbetena. Hela av
delningar, som varit rotade på sam
ma plats i över ett halvt sekel, måste
på en natt flyttas mcd maskiner,
ugnar och allt, för att någon tid ef
teråt drivas bort till ett annat hörn
av fabriken, som för tillfället är re
lativt ostört av byggnadsarbeten.

Men det stora problemet är av
mera subtil natur. 1 en industri,
där 6o ¶ av produktionskostnader
na gä till arbetarlöner, spelar arbe
tarstammen en oerhörd roll. Hur
mycket maskiner som helst kan in
föras i det nya Gustavsberg, men det
stora mänskliga inslaget kan man
inte komma ifrån. Yrkeskänsla och
yrkesstolthet måste genomsyra hela
personalen för att en porslinstillverk—
ning skall kunna höja sig över det
vardagliga.

Dessa psykologiska värden fanns
en gång på Gustavsberg, men gick
delvis förlorade under krigsårens hek
tiska produktionsförhållanden. Nu
går fjärde generationen gustavsber
gare till arbete vid fabriken. Men
dessutom har expansionen under de
senaste åren tillfört företaget många
»utomstående». Antalet arbetare har
sedan KF—köpet stigit oavbrutet och
är nu omkring r zoo, men ännu fat
tas en hel del för att tillfredsställa
behovet av arbetskraft. Däri ligger
Hjalmar Olssons största jobb, som
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han själv ser det: att skapa en ny
anda och intressegemenskap hos både
den äldre och den nya personalen.
Han måste bygga en bro över klyf
tan, som i viss mån fortfarande
existerar mellan bruket och dess an—
ställda, han måste väcka till liv yr
kesstoltheten hos de äldre och skapa
yrkesskicklighet hos de många ny
komlingarna. Sådant tar tid, men
redan Ilar en ny industridisciplin
börjat göra sig gällande och en skir
planta av ödesgemenskap har slagit
rot och begynt skjuta i höjden.

Dagligdags möter Hjalmar Olsson
delikata problem som måste lösas
med takt, oändligt tålamod och för
ståelse. Antingen han eftertraktar det
eller ej, vilar ju ansvaret för Gsas
tavshergs samhälle på l,onom. Hela
bostadsbeståndet tillhör bruket. Vä
gar, vatten och avlopp och alla
de övriga samhällsagremangen ha
byggts, ägas och underhållas av före
taget. Under patriarkalismen bodde
nian i stort sett gratis. Men alla
de hundratals hus, som var utmärkta
på sin tid, är nu i behov av moder
nisering. Det nya tillflödet av ar
betskraft har gjort att nya bostads
områden måste uppföras. Att nu för
må folk, som varit vana att betrakta
fri bostad som något fullkomligt na
turligt, att inse de ekonomiska kon—
sekvenserna av dyrbara modernise—
ringsarbeten, hör minsann inte till
den lättare sortens diplomatiska upp
gifter. Att det dessutom är det stora,
mäktiga KF — arbetarnas eget före
tag — som står för det hela, gör ju
inte saken på något vis enklare.

Med tonvikt på llintu.

De stora fyrbåkarna, som Gustavs
berg måste navigera efter för att
inte haverera på den svenska pors
linsmarknadens förrädiska grynnor
och stenar, ser ut ungefär så här:
Den årliga förbrukningen i Sverige
av hushållsporslin håller sig för när
varande vid ungefär : 6 miljo
ner kronor, av vilka cirka io milio
ner går till flintporslin. Importen,
som har sjunkit något under de se
naste åren, uppgår till omkring 25 %
eller i kronor ungefär z½ miljoner.
Av den totala förbrukningen av fält
spatporslin, eller för y—6 miljoner
kronor, kommer 29 utifrån —

runt tal i, miljon kronor. Men
fältspatporslinet är av mindre be
tydelse i det här sammanhanget,
ty Gustavsberg är helt och hål
let inriktat på en ben— och flintpro—
duktion. Importen av sanitetsgods
däremot är av betydligt större in
tresse. Den uppgår till cirka 3 000

ton om året och är värd omkring
a miljoner kronor.

Förra året sålde Gustavsberg för
3,2 miljoner kronor eller ungefär
tredjedelen av allt flintporslin som
avsattes i Sverige, vilket i och för
sig är en lagom produktionsnivå för
bruket, om nu endast priserna vore
sådana att de lämnade en någorlun
da god nettobehållning. (1938 års
driftsvinst: 91 o6o: 90 kronor, eller

2 52
1,7 % på en investering av
5 436 547: 94 kronor, vilket inte
täcker avskrivningen). I\4en det tro—

liga är väl, att när bruket blir fär
digsanerat, kommer den löpande pro
duktionen att fordra en större av
sättning än så. Att döma av den
jämförelsevis höga importen, är väl
en utökning av marknaden inte
omöjlig, men att beskära hela im
porten anser Hjalmar Olsson både
onödigt och oriktigt. Inget bruk kan
tillfredsställa alla smakriktningar, och
det finns ingen anledning varför
inte svenska porslinsköpare skall kun
na fd det porslin de önskar. Men här
inställer sig ett försäljningspsykolo
giskt problem, vars rätta behandling
kommer att få stor betydelse inte
endast för Gustavsberg utan för hela
den inhemska porslinsindustrien. Det
gäller ingenting mindre än att ta
död på den svenska finhetsdjävulen.

Som förut nämnts tillverkar Gus
tavsberg endast ben— och flintpors—
lm. Gustavsberg tillverkar bra flint—
porslin, bland det bästa av sitt slag
i världen. Även i flintporslinets hem
land, England, uppskattas gustavs
bergsprodukterna av kännarna. Men
vad hjälper väl allt detta i hushålls
magasinet i Pjätteryd eller, v a d d e t

anbelangar, när direktörskan
K:son Kosing skall ut och shoppa ett
tea set på NK. Man kan ju inte se
igenom porslinet. Det är oäkta. Det
är inte fint. Då köper man hellre en
tunn, genomskinlig tysk eller japansk
fältspatsservis, som medvetet har
gjorts så lätt och tunn som möjligt
för att nedbringa frakterna och
framför allt tullarna.

Det hela är således ingenting an
nat än ett upplysningsproblem, och
där är ju KF på sin mammas gata.
Man bar satt igång ångvälren, och
nu drillas de kooperativa (likaväl som
dc privata) biträdena i porslinstill
verkningens detaljer och flintporsli—
nets naturliga skönhetsvärden och
hållfasthetskarakteristik. Professionel
la skönhetsdyrkare predika flintporsli
nets estetik. Talföra ingenjörer be
skriva råmaterial, formning och
bränningsteknik, och tillsammans
med de övriga svenska fabrikerna
har Gustavsberg ingått till K. Maj:t
om nya, förnuftiga beteckningar på
porslin.

F&sljningsprohlem.

Om man med försäljning menar
distribution, eller avsättning genom
lämpliga kanaler, existerar strängt
taget icke något problem längre för
Gustavsherg. Vart och ett av de
6oo ooo hushällen anslutna till den
kooperativa rörelsen, behöver nämli
gen inte krossa mer än för jo öre
porslin i månaden för att säkerställa
Gustavsbergs hela flintproduktion.
Och ett så minimalt uttryck för
lojalitet hör även en pessimist kunna
räkna med i sina sura kalkyler. Läg
ger man därtill de 250 000 isolato
rerna, som månatilgen kan produce
ras för telegrafverkets räkning, och
den ständigt växande avsättningen
för benporslin till restauranger, sjuk
hus och dylika institutioner, vars
porslin utsättes för hård behandling,
och som därför lärt sig uppskatta
benporslinets slitstyrka, så har Gus
tavsberg sin årsproduktion på det
torra.

Men ännu ha de kooperativa mas
sorna inte blivit kallade till offer,
och det troliga är väl att de aldrig
kommer att bli det heller. Koopcra—
törerna är ju som bekant goda af
färsmän, och när det kommer till
porslinsförsäljning så hyllar de prin
cipen, att så länge inte smaken har
blivit likriktad, bör de kooperativa
affärerna kunna tillfredsställa de
mest olika smakriktningar. Och detta
betyder en långt större sortering
i porslin än vad Gustavsberg för
mår fylla. Detsamma är förhållan
det med de privata affärerna. Oav
sett vad den privata handeln må
tycka och tänka om kooperationen i
allmänhet, och Gustavsberg i syn
nerhet, så måste ett privat porslins
magasin föra Gustavsbergs varor för
att vara välsorterat, om inte annat
för att kunderna skall kunna kom
plettera sina förut inköpta serviser.
Även den mest rabiate konsumhatare
säljer hellre en gustavsbergsartikel
än ingenting alls. Order har därför
börjat komma in från håll, där man
i det första upprörda känslosvallet
svor på, att inte mer ha med Gus
tavsberg att göra.

Under det senaste året har Gus
tavsberg arbetat på andra håll. Till
sammans med Gävle har bruket flyt
tat striden över till fiendelägret och
börjat sälja i Finland. De svenska
fabrikerna voro beredda att under
sälja finnarna på deras hemmamark
nad, men några drastiska metoder
behövdes inte. Det blev goda resul
tat ändå, Danmark har alltid varit
en bra kund till Gustavsberg, och där
har försäljningen ytterligare inten
sifierats. Och så Holland . . . Där
köper man alldeles för litet av
svenskt porslin ... Gustavsberg har
inte blivit någon jätteexportör, men
en exportmarknad bygges inte upp
på några månader. . . och grunden
har lagts. Med KF:s »Produets from
Sweden» i New York, borde möjlig
heterna för en större gustavsbergs—
marknad i Amerika ligga bra till.

Ny lobrikalion.

Men detta är framtidsperspektiv.
Vad som just nu sysselsätter Hjal
mar Olsson mer än någonting annat
är sanitctsgndsfabriken. Den är snart
färdig och skall sättas i produktion
på höstsidan. Men innan den första
vagnen börjar sin snigelgång genom
de ‘0° meter långa ugnarna, återstår
många invecklade problem, som
måste lösas — och lösas riktigt. Det
är inte så mycket fråga om att få
i gång en stor anläggning. Fabriken
är 170 meter lång och har en spänn
vidd av 6o meter. Dess produktion
beräknas till j 000 ton per år, och
kan med andra ord täcka så gott som
hela det svenska årsbehovet av klo—
setter och tvättställ. Det gäller här
att starta en alldeles ny tillverkning,
som dessutom tekniskt sett är bland
de svåraste inom den keramiska in
dustrin.

Det gäller först och främst att
skaffa kunnigt folk, arbetsledare så
väl som arbetare. Förr i tiden gick
det lätt att köpa utländsk expertis
— större delen av den svenska indu
strien fick hjälp vid starten av främ
mande förmågor — men nu vägrar

utlandet släppa från sig skickligt folk.
Vad Gustavsberg har satt sig före att
tillverka är sintrat sanitetsgods, men
för att godsets mekaniska hållfasthet
skall bli stor fordras en annan teknik
än den som tillämpas för fältspat
porslin. Förglasningen måste ske vid
en lägre temperatur än 1 4000 och
därtill fordras en särskild komposi
tion av råmaterialen och speciella
bränningsmetoder. Mycket pengar
och forskningsarbete har gått åt för
att få fram en produkt med en full
ständigt jämn och glatt glasyr —

det tekniska underlaget för att hind
ra uppkomsten av den allom bekanta
smutsranden i badkaret eller tvätt-
skålen. Så är alltid fallet med en matt
eller äggskalsliknande glasyr — något
för badrumshabituéer att beakta!

Därtill kommer att det skall brän—
kontinuerligt och elektriskt, en

teknik, som i och för sig är djärv
och relativt oprövad. Gustavsberg
Ilar haft svårigheter förut med elek
trisk bränning, och den här gången
är hela fabrikationen baserad på elek
triska ugnar. Nu är visserligen ug
narna oerhört mycket bättre, än når
den första elektriska ugnen installe
rades på Gustavsberg för 13 år se
dan, men ändå ... Både den inhem
ska och utländska industrien är syn
nerligen intresserad.

Men genom att från början ha gått
in för Isögvärdiga produkter har Gus
tavsberg förekommit hälsovårdsmyn
digheterna i deras strävan att råda
bot mot de bakteriehärdar som ett se
kunda sanitetsgods utgör. Nya be
stämmelser rörande hållfasthet och
frihet från glasyrsprickor m. m. tor
de väl snart komma att utfärdas och
därmed har Sverige tagit ett stort
steg framåt i riktning mot en hygie
nisk standard i ö’erensstämmelse med
nutida krav.

Samtidigt som den nya fabriken
kör i gång, introducerar Hjalmar
Olsson en märklig nyhet för svensk
keramisk industri. Gustavsberg ‘wm
mer — betecknande nog förresten —

att börja med organiserad teknisk
forskning, och en stor del av det nya
bygget är avsett för laboratorierna.
Det är naturligtvis i första hand
fabrikationsproblemen i samband med
den nya tillverkningen, som skall
bearbetas där, men det finns oerhört
mycket annat att göra inom silikat
kemien, så nog får laboratoriet fullt
upp att göra. Nu gäller det bara för
Hjalmar Olsson att skaffa sig for
skare, och det blir törhända inte så
lätt.

Estetisk oro.

Det är inte utan, att de senaste
årens utveckling på Gustavsberg ter
sig litet oroväckande för de professio
nella estetcrna. Odclbergarna, och i
synnerhet Axel Odeiberg, hade ju
lyckats lyfta Gustavsbergs produk
tion till en hög konstnärlig nivå och
hade en personlig ambition i att
hålla sina produkter ansedda i den
keramiska världen. Nu fruktar man
för, att fabrikens noggranna kalky
ler och KF:s försäljningsintresse inte
skall lämna mycket spelrum över
för fortsatt konstnärligt skapande.
Dessutom är man litet fundersam
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över kooperatörernas nyväckta in
tresse för heminredningskonsten. Na
turligtvis gläder man sig enbart över
kooperatörernas plötsliga upptäckt,
att något måste göras för att förmå
svenska folket att gestalta sitt liv
och sina bostadsförhållanden efter
förnuftiga och moderna linjer, nu,
när man lyckats mätta den värsta
hungern vid köttgrytorna. Men det
är inte så lätt att lära människor
uppskatta enkelhetens skönhet efter
ett liv av snirklar och krusidyller.

Albin Johansson struntar väl i
estetiska hårklyverier, även om han
är tillräckligt medveten om det so
ciala värdet av rena linjer och he
derlig materialbehandling för att
satsa pengar på en väckelserörelse
för bättre hemkultur. Men många
av de övriga ledarna av de koopera
tiva och fackliga massorna, som har
tagit till sin uppgift att föra dem till
det funktionella folkhemmet, har vi
sat både osäkerhet och ett svävande
smakbegrepp, som inte bådar gott.
Därtill kommer ju, att de åtminstone
hitintills, haft det synnerligen svårt
att hålla politik och konst åtskilda.
Man behöver ju endast tänka på Ken
tauren och Kylbergshistorierna.

?slan fruktar således, att när det
kommer till ett shoudowu, får det
konstnärliga ge vika för försäljnings
intressena. Affärerna vill ha några
självsäljande blomster på tallrikarna.
Wilhelm Kåge får i uppgift att göra
dekoren, svär och förbannar eländet
någon tid, men ger slutligen med sig.
Och sedan utbasuneras resultatet över
svenskheten som det enda rätta och
saliga. KF har med andra ord till
räckligt grepp om större delen av
svenska folket, för att kunna sälja det
vilken konstuppfattning som helst,
anser dessa kulturens väktare.

Konstnärlig lrygghcl.

Men åt sådana farhågor skrattar
endast Wilhelm Kåge. Ett bullrande
satyrskratt, som sprider rynkor kring
de blåa pojkögonen. Skrattar som det
alltid har skrattats, när världen känt
sig ung och full av obändig skapar-
lust. Wilhelm Kåge hör sannerligen
inte tiLl dem som tolererar någon
tvångströja av vad slag det vara må.
När det gäller keramisk produktion,
följer han sina egna linjer tills värl
den går under.

Men än så länge har Kåge inte haft
anledning att slåss för sin konstnär
liga frihet. Under Odelbergarna hade
han obegränsat spelrum för sin ska
parkraft, och det har han fått behål
la även under KF:s regi. Albin Jo
hansson har här ännu en gång visat
ett exempel på kooperatörernas bred
spåriga personalpolitik: när de funnit
en duktig karl, låter de honom hål
las utan att blanda sig i hans verk
samhet. Däri ligger kanske den största
skillnaden mellan bankkontroll och
KF-kontroll. Och däri ligger kanske
förklaringen tiLl de kooperativa fram—
gångatna.

Wilhelm Kåge på Gustavsberg, lik
som Gate och Hald på Orrefors, har
gett stoff till ett stycke glänsande
svensk konstlustoria, som behandlar
konstindustriens födsel och snabba
frammarsch till internationellt erkän
nande. En hel rad utställningar un

der de senaste 22 åren, utgöra mil
stolparna utefter en väg, som lett till
en alltmer fulländad teknisk och
konstnärlig behandling av industri-
produkterna, även om det tidiga sven
ska försprånget numera knappats in i
den skärpta konkurrensen. Under hela
denna period, den mest betydande i
svensk konsthistoria på ett par hundra
år, har Wilhelm Kage varit det ledan
de namnet inom den keramiska kons
ten. Men det märkliga med alltsam—
mans är, att det egentligen var genom
en ren tillfällighet, som han kom att
bli keramikcr.

Kåge var 28 år gammal stafflimå—
lare och hade aldrig sysslat med lera,
när han 1917 kom i kontakt med
Axel Odelberg på Gustavsberg. De
magra resultaten av Baltiska Utställ
ningen pockade på en allmän upp
ryekning av industriprodukterna, och
Svenska Slöjdföreningen hade som ett
medel därför planerat en general—
mönstring på Liljevalchs, där endast
sådana industrier skulle få delta, som
anställde konstnärligt ansvariga leda
re. För att underlätta kontakten mel
lan fabrikanterna och konstnärerna,
upprättade föreningen en förmed
lingsbyrå, och det var genom denna
som Wilhelm Kåge, liksom en hel del
andra av hans kolleger, blev överförd
till industrin.

Meningen var ursprungligen, att
han endast skulle göra en del saker
för utställningen, men när den var
över, hade Kåge gripits av keramiken
och beslöt stanna kvar på Gustavs
berg. Nu började hans tekniska ut
veckling. En keramiker måste kanske
mer än någon annan konstutövare,
ovillkorligen vara yrkesman också.
För att uppnå konstnärligt goda re
sultat, måste han känna sitt medium.
Och leran, elden, glasyren är mot
sträviga element, som inte gärna släp
per ifrån sig sina hemligheter. Kåges
styrka som industriellt arbetande
konstnär har varit, att han tidigt in
5ig nödvändigheten av att sätta sig
in i den tekniska processen. Han
slängde ritstiftet och gick att arbeta
med leran i stället. Därigenom und
vek han många av de fallgropar, som
ligga i försåt för de flesta konstnä
rer, när de ge sig in i industrien,
okunniga om tillverkningsmetoder
och materialets begränsning.

1 och med att Kåge levde sig in i
produktionen, började han också inse
dubbdsidigheten hos keramiken, dess
karaktär av kommersiell utlöpare av
de sköna konsterna, och de rent eko
nomiska synpunkter som måste läggas
på den i egenskap av industriprodukt.
Han blev konstnärlig ledare på Gus
tavsberg.

1 »ledare» ligger mycket av både
gott och ont. Det betyder bl. a. rin
gande telefoner, det betyder ett stän
digt spring av verkmästare och en
oavltlig ström av besökare. Mam
mor, med döttrar, som har fina betyg
i teckning, som helt enkelt måste ha
anställning på Gustavsberg. Det be
tyder rutin ... Och det betyder att
Wilhelm Kåge, konstnären, inte fick
mycket tid över för sin verkliga
uppgift — att skapa keramik. Den
fick han göra hemma om nätterna.

Allt det där är slut. Det finns
många krukor ogjorda i Kåges pro

duktion, som pockar p att få ta
form. \Vilhelm Kåge har nu alltmer
kopplat ifrån rutinarbetet för att ägna
sig år viktigare ting.

Nyn nun.

Det blir den svarthårige, blåögde
Carl F. (för Ferdinand) Blomquist,
f. d. kommunist och grovsmed, som
skall leda Argentaproduktionen efter
Kåge. Han är norrlänning, född 1902,

och kom till Gustavsberg i 921. Un
der dagarna arbetade han med järn—
konstruktioner, om kvällarna utveek
lade han Karl Marx’ filosofi, och om
nätterna odlade han sin medfödda be
gåvning för färg och form.

Ett år senare tog han gud i hågen
och gick upp och visade sina skisser
för Kåge, som snart nog insåg, att
den norrländska urkraften, sådan
Gustavsberg har anledning använda
den, inte endast var begränsad till
Osslund. Grovsmeden Blomquist fick
börja måla porslin under Kåges led
ning och kom så småningom in på
Argentan och Gustavsbergs övriga
prydnadskeramik. Nu är Carl Blom
quist gift, har en unge och anser att
Karl Marx när allt kommer omkring
ändå inte hade det riktiga greppet på
tillvaron. Han tycker att KF-köpet
endast var härligt, att det blåser fris
ka vindar genom Gustavsberg, att det
är enbart muntert att leva..

Och det finns andra. Där finns
t. ec. den 23-årige Stig Lindberg, het
och otålig, som söker sina egna vägar.
Han har varit på Gustavsberg ett par
år nu, och kommer så småningom
att ställa ut — tillsammans med and
ra ungdomar.

Ostörd storskog.

Vad som httll skett på Gustavs
berg är endast början. Mycket åter
står att göra innan saneringen av bru
ket är fullt klar och planerna för
samhällets modernisering har genom
förts. Men få kooperatörerna och
Hjalmar Olsson hållas, så är det myc
ket möjligt, att ett i sitt slag ena
stående industricentrum kommer att
växa upp därute på Ormingelandct.
På Gustavsberg finns nämligen ett
ypperligt tillfälle att sammansmälta
modern maskincivilisation med det
bästa av den gamla brukskulturen till
en ny form av industrigemenskap.

Gustavsberg är ju inte enbart en
porslinsfabrik. Det är också jordbruk,
kvarnar, sågverk, rederi och mycket
annat. Jordbruket är ett av de stör
sta i Stockholmstrakten — med oo
tunnland odlad jord, bo reaktions

anvisning om den mest lämpliga tid
punkten att släppa sina ägg. Därtill
kommer att radiosändarna är förlagda
tilL tätt befolkade trakter och många
gånger befinner sig i omedelbar när
het av viktiga strategiska mål. Denna
svaghet hos radion gör, att man måste
tysta sändarna vid tillfällen, när de
behövs bäst för att bygga upp mo
det hos civilbefolkningen. Att dess
utom fienden gör vad den kan för
att störa sändningen är ju självklart,

fria kor, hundratals får, grönsaks- och
trädgårdsodlingar in. m. Därtill kom
mer den ståtliga ramen kring brsmkct,
Gustavsbergs 000 tunnland lövän
gar, skogsmarker, stränder och öar.
Det utgör ett av de få helgjutna na—
turområden, som numera återstå vid
Saltsjön i någorlunda närhet av Stock
holm. 1 många år har huvudstadens
tomthajar haft ett gott öga till detta
paradis, och när ryktena om Gustavs
bergs försäljning började spridas un
der försommaren 1937, var det tele
fonkö vid växeln därute. En av de
bidragande orsakerna till att Odelber
garna sålde till TU’ var deras önskan,
att området skulle få bibehållas i
ostyckat skick. Ty enligt deras för-
menande lämnade TU’ de bästa garan
tierna för att detta pund skulle för—
v altas på ett riktigt sätt.

Det där naturområdet har blivit
KF:s ögonsten i lika hög grad som det
var Odclbergarnas. Alla förutsägelser,
att de femtusen tunnlanden ome
delbart skulle avsättas till ett na
turreservat för stockholmscampare,
har kommit på skam, och på tallstam
marna blänger »Landstigning förbju
den» lika ilsket nu som någonsin förr.
Bortsett från 17 tunnland p en
halvö i Grisslingefjärden, som har
blivit upplåtna för naturentusiaster.
och där i sommar oo unga koopera
törer hade tillfälle att löga sin kropp
i Östersjöns saltbrutna vatten och
sin själ i lövängarnas prunkande flo
ra, är de gustavsbcrgska vildmarker
na fortfarande reserverade åt en älg—
stam på 70 djur, som där i ostört
hägn avvaktar, att en kulen höstmor
gon få stoppa en kula.

i\ten även om såLunda storskogen är
avstängd för främlingar, så utövas
dess större gästvänlighet nere på bru
ket. KF har fått ett nytt sightseeing
objekt för sina många entusiastiska
beundrare från andra sidan Atlanten.
Det är livligt och amerikanskt utefter
routen Gustav lll:s staty—Gustavs
berg under sommaren, när Gustavs
bergsbåtarna, lastade till relingen med
amatörsociologer, ormar sig genom det
trånga Baggensstäket. Och snart nog
kommer de amerikanska magasinen
och Christian Science Monitor att
spraka med rubriker som »Gustavsberg
— a eooperative idyll» eller »Gus
tavsberg — a Cooperative Creative
Center», över artiklar bräddfulla med
entusiasm och »beautv», »interesting»
och »lovely». Försäljningsvärdet av
dylik publicily är inte att förakta och
Hjalmar Olsson får nog med tiden
skaffa sig ett extra stort antal sten—
ciler märkta »U. S. A. för sin pack
avdelning. — Om han nu inte redan
har gjort det.

men båda parterna har lika stor an
vändning av sin rundradio, så »jam
ming» kommer nog att begränsas till
ett minimum, tills man funnit upp
bättre medel att göra en fientlig
rundradiostation obrukbar.

Hos de neutrala.

1 det stora flertalet av de neutrala 253länderna arbetar f. n. de krigförande

DET FEMTE VAPNET. (Forts.frsiLn4
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