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l 7 Särtryck ur Vår tidning. 

Hur man gor porslin vid Gustavsberg 
Konsten att med eldens hjälp för- · 

vandla den mjuka leran till en mer 
elLer mindre hård massa med förmåga 
att till en viss grwd emotstå stötar och 
slag, luftens, vattnets och tidens åver-
kan var utan tvive'l ett av mänsklig-
hetens största framsteg. Långt sooare 
i tiden lärde illilll sig att mede~ gla-
syr öka kärlets styrka; härdighet och 
yttre glans. En älnnu senare uppfin-
ning var att låta drejskivan underlätta 
och fullkomna själva formningen. 
Lägga vi därtill de under de allra se-
naste åren framstä11dla tumielugnarna, 
vilka uppvärmas med gas eller e.l.eJktri-
citet, ha vi hela den keramiska indu-
strins mångtusenåri,ga utveokling. 

Keramik är den gemensamma be-
teckningen för allt lerrgods- fråi[] den 
enklaste tegelstenen.4;ill den dyrbaraste 

porslinsservisen. Den s. k. prydnads-
keramiken har al!ltså oegentligt lagt 
s.Lg till med ett namn, som beteclmar 
alla ]ervaruindUJ.Strins produkter. Be-
greppet keramik kommer av det gne-
kiska ordet keramos = lera. Den stör-
sta delen av de råvaror, som denna in-
dustri förbrukM, utgöres nämligen av 
olika siag av leror. Som synes av bild 
2 anv-ändas också hårdare mineralliJer, 
t. ex. flinta, marmor och fältspat. 

Råvarorna ingå i olika proportioner, 
berorode på vilken vara, man vill ha 
fram. Bordsserviser och övrigt hus-
hållsporslin framställes huvudsakligen 
av fältspatporslin och flintporslin. Det 
senare kallas ofta fajans, men då diet-
ta n::tmn egentligen betecknar en !helt 
annan keramisk produkt och då flinta 
;'Ji;ll s~or delingår som :råvara, har man 

Detaljbild av Gustavsbergstabrikens två gaseldade tunnelugnar. 
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allt mera börjat byta ut nanmet fajans 
mot flintporslin. Huvudparten av diet 
porslin, som framställes vid Gustavs-
ber;gsfabriken, utgöres av flintporslin, 
och vi skola i det följandie ski]dra tiU-
vetikningen av detta. · 

De alika lerorna rensas genom 
slamning oah utrÖrnJS tilLsammans med 
vatten tilll en gräddili.knande konsistens 
i stora betoog1l.G!Jr. Fliinta och kvarts 
br1ännas ri särski1d!a ugnar, söndersmu-
la:S med vatten på ku~kvarnar ( cyfli.nd-
rar till hälften förut fy]lda med flint-
bol:lau). Fälltspaten males u'tanl attt 
förut ha undergått bränning. Kvarts, 
flinta ooh fältspat, nu söndermalda till 
fint mjöl, uppslallilmas i vatten ooh 
tilLsättas i det s. k. "blandningskaret" 
til'I lerorna. I detta blandningskar, som 
i likhet med det förut nämnda betong-
kar& är försett med en ipropeUerlik-
nande omrörare, åstadkommes nu 
en flytande massa. Denna bliand'niln!g 
f år passera genom fm silkes- o oh 
metaHsikrt:aT och rinna genom rälmor 
och kar, försedda med starka magne- _ 
ter, som befria massan från ieJVenrtnellt 
järn eJJ.er metalllisk j ärnsand!. För att 
få ma:s1san: från välling- tiH d!egform 

, preStSas den i s. k. "filterpressar" för 
att befrias från sitt va:ttenöver&kott. 
Mas6-alru lämnar därefter filterpr·essa.r-
na i form a:v kakor. Se bi:l'di 3. 

Därefter beametas leran i särskiLda 
maskiner (bild 4) för att Mi mer ho-
mogen och fri från eventuella iuft-
blåsor. Massan valsas därefter till 
en fyrkantig strän:g, va:refter den skä-
res i bitar, som lagras eller omedellbart 
gå med hissar upp till de övre vå-
i11Jin:garna, ·dar formningsverkstäderna 
äno lbeilägna. 

F ormningen sker på oJika: satt, dels 
för hand! på den bekanta drejskivan, 
bi'ldS,, viliket torde vara ett av mänsk-
lighelens äldsta redskap, ,dJels genom 
formning och dells genom g}U:tning i 
gipsform. Drej>Skivan utgöres helt en-
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kelt av en skiva, som är fäst på en 
vertikal axel. Själva arbetet tillgår 
sålimda : Arbetaren formar mellan 
händerna en boll av lera, vilken, 
sedan skivan satts i gång, kastas på 
det övre skivhuvudet och där den 
med händerna formas först till en 
rund solid klump, vilken sedermera 
drages upp tiH en kägla, i vars topp 
a1•betaren gen1om ·intryckning med 
högra tummen bild<11r en fördjupning. 
I denna fördjupning nedsättas båda 
tummarna och käglan nedtryckes, så 
att den kommer att bi1da en skål med 
tjocka väggar. Arbetaren fatta>r sedan 
med båda händerna om pjäsens utsida 
och håUer på samma gäng tummarna 
tryckta mot insidan av dess överkant 
samt drar pjäsen sakta uppåt, så att 
den får ungefär den form, som är av-
sedd. Han ger cliär.efter pjäsen dess 
rätta form ge!llJom .ett s. k. "steg", en 
schaJb1on av trä, som hålles i högra 
handen vilken tryckes mot kärlets inre 
vä:g;gar, medan pjäsen utvändigt stö-
des av den vänstra handen. Den så-
lunda framställda pjäsren har nu in-
vändigt sin rätta form, cl:en yttre sidan 
slätas nu med en .schablon, varefter 
pjäsen med en metalltråd lossa,s från 
skivan odh torkas. Drejning användes 
numera huvudsakligenJör vissa konst-
föremål, av vilka Gustavsberg har en 
både kvalitativt och kvantitativt bety-
delsefull tillverkning. 

Gipsen har stor förmåga att upp-
taga vatten och denna process åter-
npJilrepar sig, Siedan gipsen fått torka. 
Det ligger därförr nära ttll hands att 
utforma lerföremålren i girpsformar, 
vilka tjänstgöra .som mail för själva 
formen. Gipsformen fastsättes alltså 
på en roterande skiva. Masrsan utpres-
sas med en rörlig arm, vilken i sin tur 
är försedd med en metalllprofil, som 
bea11betar massan och avskrapar det 
överflödiga. Genom att profilen kan 
sänkas till ett visst läge, bli föremå-



len av exakt samma storlek. Om gips-
formen är försedd med ornament, av-
tryckas dessa i det formade föremålet. 
Då man formar exempelvis en taUrik, 
bild 6, motsvarar gipsformen tallri-
kens inre pmfil och metallarmens 
sohaiblon motsvarar dess yttr-e profil. 
Vid formning av en kaffekopp är för-
hållandet det motsatta, då arbetar me-
ta:llarmen inne i koppen. Handtag el-
ler öron (hänklar som det heter på 
fackspråket) pressas i järnformar och 
fästas efteråt på föremålet medelst i 
vatten upprörd lera, tillsatt med någon 
'gummilösning. 

Under de senaste åren har man i 
al'lt större utsträclruing använt en an-
nan metod för för,emål av mer inveck-
lad form, nämligen gjutning i gips-
form. Se bild 7. 

Lermassan utröres med vatten och 
soda till flytande konsistens och hälles 
i en gips•form. Efter en tid, som varie-
raJr meBan 20 och 60 minuter, bero-
endle på vilken tj.ocklek den gjutm 
pj•äsen skall hålla, tömmes formen. 
Ett lerlager har då kvarstannat på for-
mens väggar vill följd av att gipsen 
sugit åt sig en del av lermassans vat-
tenöverskott. Formen ställes nu till 
torkning, ooh så småningom är mas-
san så fast, att formen kan tagas bort 
från det färdiggjutna föremålet. Gips-
formen torkas och kan sedan använ-
das flera gånger. 

Efter torkningen, som för en del 
gods sker i särskilda torrugnar med 
100-procentigt fuktig luft för att för-
hindra yttorkning, fyl'les godset i 
kap;slar eller kasettlar av eldfast lera. 
För att de olika föremålen i<:Jk;e skola 
bränna ihop, bäddas de in, i fin sand 
eller också placera,s mellan~ägg mellan 
de olika pjäserna. I Gustavshergsfab-
rik,en brännas tallrikarna stående. Se 
bild. 8. I botten vila ·de på :två tre-
kantslister av någon bränd lermassa. I 
Ö•vre kanten håU1as de isär från var-
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andra genom en liknande list med tag-
gar på. Denna omsorg,sfulla placering 
är av särskilt stor betydelse vid den 
andra bränningen, glattbränningen, 
ty med denna placering blir även tall-
rikens bottenring glaserad, vilket 
medför mindre repning, när taJlri-
karna i hemmet skjutas över varandra. 
Tallrrikens hottensida blir dessutom. 
lättare att hålla ren, vilket är en vik-
tig hygienisk sy~punkt. 

Kasettlama placeras på vagnar, å 
vilka godset föres in i den s. k. tunnel-
ugnen för den första bränningen. Se 
bild 9. I GustaJvsberg har man två 
stycken sådana c :a 72 m långa ugnar, 
vilka eldas med gas. Fabrikem. har 
egen gasl!S'enera1Jor ·med sinnrika <![l-
parate r för kontroll av en jämn gas-
tillförsel. Förr tog bränningen (inbe-
räknat avtkylningen) i de gamla ug-
narna c :a 140 timmar. Nu va:ndmr 
godset genom de mode,ma ugnarna på 
c :a 40 timmar. Resultatet av brännin-
gen är beroende av t•öill[leratur, tid och 
lerornas beskaffenhet. Lerorna kunna 
vara ganska oberäkneliga, t. o. m. för-
ändringar i det sjövatten, som farbri-
ken a,nvänder för lerornas uppslam-
ning, kunna inverka. Därför söker 
man genom blandning av olika leror 
få en så tillförlitlig sammansättning 
som möjligt. 

Efter brännin:gen sker en första 
sortering. Föremål, som under brän-
ningen slagit sig eller ha andra defek-
ter, avskiljas från den fortsatta t:i<ll-
verkningsprocessen. Se 'bild 10. Hu-
vudparten av sort.e>ringen sker över ett 
löpa;,nde band. 

De nu vita, porösa men icke genom-
lysande föremålen gå efter sorterin-
gen upp till dekorationsvetik!suädenna 
för p~tsning och del~Jorering. 

Dekoreringen sker medelst hand-
målning, målning över schatblon, sprut-
ning Över schablon, trycknillig eller 



stämpling. Handmålning och målning 
över schablon ske givetvis med pensel. 

Sprutning är ett relativt nytt deko
reringssätt, som användes icke endast 
inom porslinsindustrin utan även på 
andra områden. Som namnet anger, 
sker dekoreringen med hjälp av en 
färgspruta och man får med detta ma
ner fram mjuka och ofta vackra ef
fekter. Se bild 11. 

Dekorering medelst tryck sker på 
följande sätt: Partiet med porslins
färgerna är tryckt på ett särskilt be
rett papper. Det fuktade färgpapperet 
pålägges på varan och efter något up
pehåll avsköljes papperet i ljumt vat
ten. Färgerna äro då så preparerade, 
att dekoren stannar kvar på föremå
let. Se bild 12. - Som synes ungefär 
samma förfarande som med de s. k. 
"trollbilderna", med vilka de flesta 
barn någon tid syssla. FaJbriken har 
eget tryckeri för tillverkning av mön
sterpapper. 

Det enklaste och billigaste sättet att 
dekorera är medelst stämpling, som 
helt enkelt tillgår så, att mönstr"d är 
återgivet på en vanlig gummistämpel, 
som medelst biå, brun eller svart färg 
stämplar dekoren på godset. Se bild 
13. 

Det allra förnämligaste dekorations
förfarandet är handmålning, Fabri
ken har många skickliga dekoratörer. 
Å bild 14 visa vi en av dessa i arbete. 

Å flintporslin ligger dekoren alltså 
1mder glasyren och skvddas därige
nom för 'r~por och för:sl1itrring. Delko
ren lbltir dodk n~g101t vackrare, om den 
·ligger ovanpå 'gla~syren, vm1för f.albri
ken deitv.is !har ävengått ,t'iltl :att deko
rera på ,glllatsyren. Tack rvar1e ökad 
t~ekni;stk utr'lltstnin:g, bil. a. en dektrilslk 
ugn, kan man få fram en både V'aclker 
Dcih lhåJtlbar dekor. Den nya tserv;isen 
N ai:ma är tdelkorer,a;d ovanipå ~a'syren. 

Man kan tg1ivetvi~s oclkså ålst.adlkom
ma en 'stla,g1s de!kore.ring gentom altt fär-



ga sj,ä;lva ,mafS:san, va,rvid l:iksom öv,er-
allt 1ino1m den kerami1sika 'indius1trin rne-
ta!li1o:x:idier ,åJs<twdikomma färrg·en. Även-
så kan enda<st glasyren fä11gas ~genom 
inibränning av metalloxider. 

V aran !Skallil nu glaseras. Gl:aJsyren 
består arv lborax, lbor<svra marmor 
f1Linta, fäit15pat oclh !kaolin. 'Efter de~ 
kloreringen neddoppas ,l,edöremMen i 
den ;flytande gla<syrma,s:san, som kan 
karaJkteriis~eraJS 1Som 'en yttertst f,in<stlam-
mad ,g!l<a!Stmars,sa. Se !bild 15, Denna 
gl'a;srmatssa 'bildar e<fJter torkningen en 
ih1inna omlkring godis,et. Godset [l'laoe-
ra;s ldä!'ef,ter åter i kia<s,ettlar. Då eme[-
lertid ,f,ör,emåJ'en :sikJuitle s:mä'lta ihorp, 
om de sattels 'På rva,randra, <måJste man 
älven nu !hå<l!la i:sär de 101hkJa 'fröremå!1en 
medeJLst ifa,Jansstän:ger ~eUer pinnar. 
GLattbränning äger nu rum tills gbsy-
sen :smält~er. Då denna är genonnSik~in
Iig, framträlder rddk!oren eiHer brän-
ningen untder gil'a1syren. 

Sedan vanan ~Htlså ä~r färdigtitlilver-
k.ad, sker :put1sning, lbiiid 16, 'ocih sonte-
rmg. 

Så 1är 1då :porsliinet färdigt~: att gå ut 
tr~l ik!ons11.1menterna ~efter ~en omfattan-
de anbetlsprocess, ,j v,i:lken icke minist 
det rmanueJHa arlbetet ~spelar ISitor r:oilil. 
Innan vi sluta v:å:r 1ski:lidning aN pons-
linstirHvenkningen, rslml<a vii 'göra <en 
k!mt !beskrivning 'av de olika rponsiEns-
sorterna. 

Flintporslin, 

vans 1tialvenkning ry,i s:bldrat, hestår 
av ~en ponds, ;iclke !genoml)llsandermassa, 
som är tädkt med rg~enomslkinrlågrg11ws,yr. 
Rå:varan ut<gÖres tiil>lrs,tor de'l av kva,rts 
e!Ier flinta. Se talbenen å sid. 8. 
Delkloren [igger :i 'a!llimänlhet (oblserrvera 
doc!k 'ej a[I:tid) under <g'liasyren. Första 
bränningen rsiker 11.1nder en t~emperatiUr 
av 1300° oclh den andra! vi:d 1100·0

• 

F:lintpors~1inet 'ha,r en stor meJmni1sk 
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hå:llbarlhet och ar et:t utmiDrkt briU!kis-
porSilin. 

Fältspatporslin 

M<assan är icke :så porös som hos 
fLintpronsEnet utan lbeståcr arv en zin-
tra:d, lhånd 1s:kärva. RåNaran u:ta'Öre:s 

o s b tiil<l 2 proc. <av fälitiSpat. Formningen 
är ,j stort rs~ett :densamma som b.e<bräf-
fande frEnt:poml:inet. Rå:g1odslbrännin-
gen ,srker v,id en tiDmli,gen lå:g tempera-
tur, n:ämliig;en 950°. Efter denna brän-
ning 'är· aHtrså godset porösare oclh 
icke så hårt bränt 1srom Hin<tporsliinet 
e!f,ter den ;fönsta bränningen. Omed:d-
lbant etftter rårgodisbränningen nedidorp-
pas gudset i gilasyren, aU!Irså före de
koreringen. Gla,ttlbPänningen ISiker mt 
vid ~en rmJCiket rhÖ!g t<em[Jeratur, 1410°. 
V,id denna !hö<ga tempe:ratur lbningas 
ikrvart:sen oclh fä:htspaten ti:ll :smältning 
odh denna glra'Simas:sa utfyUer de 
a&mä1:tbam Q~er:ornas porer, <så att hela 
ma:s1san förg1La1sa:s odhbiliir genomlysan-
de. Glwsyr odh :ma1ssa rbrlrcla ett :sam-
mansm:äl,t helt. På ~grund av 'Stin .ge-
nomly:sande egens,lmp kaJl:lars fäQts:pat-
porsl:inet oriktigt "akta". Se v1idare 
s~dam 8. 

Benporslin 

RåJvaran utrgö,ms til1l 40 p11ocent a:v 
brända d j1urlben. Detta mate:ria1 :gör 
~od!set synnerll!~gen okänslli,gt för stö-
tar oclh slag. A:v ant prons~I,in lhar lben-
pons:Linet rden snönsta mekani:sika ihåiltl-
fas~het,en. Det lbö,rj:ar anv:änc:La:s i a'Ht 
stJÖPre ut:sträckning av bl. a. restallt-
ranger oclh !Sjluiklhuts. 

Kalkporslin 

före1lmmmer lh!UJv,udsarklligen <som riu:n-
pontJVara. Marsrsan är bilandad merd 15 
pnocent krita. Det brännes under :låg· 
temperatur, oclh g1od1set ib1!1ir myckJet 
skört oclh ömtål:i1gt, varfö,r det är rsyn-
nenlirgen o€l)k!onomli:srkt i användning. 

W. Tollqvist. 



Inköp och försälining av porslin 
Chefen för Gustavsbergsfabriken, 

iugenjör Hjalmar Olson, lämnar i 
följanåe arcikel några intressanta 
synpunkter på inköps- och försälj-

~ ningshågor. · 

Kundtjänsten skall baseras på kor-
rekt information och önskan att hjäl-
pa köparen. Både de som skola sälja 
och köpa porslin, måste ha klart för 
sig vad porslin är odh vad som karak-
teriserar de olika porslinssorterna. 

Upp till kamp emot frasen 
"äkta porslin". 

Endast i Sverge användes beteck-
ningarna "äkta" och "oäkta" porslin. 
Det finnes ej något "oäkta" porslin. 
Det 11Ör sig endast om olika produkter, 
vilkas sammansättning ·och brännbe-
tingelser framgå av nedanstående 
tabell. 

Vi måste med kra.ft och målmed-
veten energi söka rensa bort de fel-
aktiga benämningarna. En svensk, 
icke fackman, tror med bestämdhet, 

att porslinet är särskilt fint, så fort 
dagern lyser igenom. Denna genom-
skinlighet beror på att vissa av de 
ingående ·beståndsdelarna vid upphett-
ningen smälta till en glasartad för-
ening. Om denna förmåga att släppa 
genom ljusstrålarna vore det främsta 
kännetecknet på kvalite, skulle vanligt 
glas vara förnämligast odh ungefär 
följande kvalitetsgruppering uppstå: 

Vanligt glas, helt genomskinligt; 
Opalglas, starkt genomskinligt; 
Fältspatporslin och :benporslin, svagt 

genomskinliga; 
Kalkporslin och flintporslin, oge-

nomskinliga. 
Det ogenomskinliga flintporslinet 

passar i de flesta fall nutidsmänni-
skan bättre än fältspatporslinet. Det. 
är i regel starkare, ooh .färgerna ligga 
vanligen. under glasyren, vilket ger 
större livslängd och ett alltid fräscht 
utseende. Den rikare möjligheten att 
variera färgerna i flintporslinet gör, 
att varje husmor har lätt att hos flint-
porslinet finna de färger, som passa in 
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i S a m rn a n s ä t t n i n g: : 

l Porslinslera c :a .......... . 
1---------~------i -----

so % so % so % 40 % l K v arts eller flinta c :a ........ :
1 

l' .. 

j Faltspat c :a .................. , 
3S % 3S-40 % 25 % 

ro-rs % ' 20 % 

Krita c :a ................ . 
Kale. djurben c :a . . . . . . . . . . . . . 40 % 

-----·-·'----------·---·-' - . --··~-

n t e m p e r a t u r: 

Första bränningen (rågodsbrän-
----c--·-·--- ---

ningen) .................... . 
Andra bränningen (glattbrännin- , " 

gen) ...... _ .. _ .. _· ._. ··~-· _··:_-__:_! _ __r_ooo"__[ _ __r_wo:_ ___ r4I0° _ _j 
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i hemmet. Icke desto mindre före-
draga kunderna ofta fältspatporslinet, 
fångade av slagordet "äkta". För-
säljaren måste veta, vilka fordringar 
en kund har rätt att ställa på porsli-
net och söka råda kunden i en sådan 
riktning, att denna får största möjliga 
valuta för sina pengar. 

Kundens fordringar på porslin 

V arans form, dekor och pris äro i 
allmänhet de faktorer, som fälla ut-
slaget, då kunden fattar sitt beslut. 
Dessa faktorer böra emellertid icke 
ensamma 1bestämma kundens val. De 
frågor, som böra uppställas till be-
svarande innan inköp sker, äro föl-
jande: 

l. Hurudan är godsets tekniska !wo
lite? Den tekniska kvaliten omfat-
tar bl. a. den mekaniska hållfast-
heten, d. v. s. motståndsförmågan 
mot slag ooh stötar, risken för 
avnötning av 'färgerna, att glasy-
ren repas eller spricker. 

2. Form och dekor. Xro dessa vack-
ra? Äro formerna sådana att de i 
praktiskt bruk lämna största möj-
liga utbyte? Passa färgerna till-
sammans med de färger, som förut 
finnas i hemmet? 

3. Priset. Priset är i sig själv icke 
ett absolut mått utan måste mätas 
med hänsyn till vad ·man får för 
pengarna. 

Detta ,betyder, att kunden har stör-
sta möjliga intresse av att de fordrin-
gar, som angivits såsom tekniska for-
dringar, uppfyllas. På den punkten 
nzåste upplysningsarbetet och informa
tionstjänsten intensifieras. Kunden 
reagerar för form ooh dekor, därför 
att den ser varan. Den tekniska kvali-

ten kommer endast så småningom till 
synes i användningen och är även där 
svår att omedelbart fastställa. Att en 
porslinssak slås sönder och blir kant-
st~ött, känner varje husmor till, men 
har sällan klart för sig, att livslängden 
hos en förstklassig vara är kanske 10 
--15 gånger större än hos en sämre. 
Det är en villfarelse, att tunt porslin 
alltid är "finare" än tjockt. Import-
varans tunnhet är vanligen beroende 
på att tullarna utgå efter vikt. Håll-
fastheten mot stötar och slag är i viss 
omfattning 1beroende av godsets tjock-
lek. 

När det gäller den tekniska kvaliten 
står Gustavs!bergsfabriken i främsta 
ledet, därvid stödjande sig på en gam-
mal god anbetarstam och en tekniskt 
väl rustad fabrik. Denna, jämfört 
med de flesta utländska fabrikat, tek-
niskt höga kvalite gör att kunden för 
var j e krona inköpt Gustavsbergspors-
lin erhåller större valuta. Att upplysa 
kunderna om detta är fullt berättigat 
och innebär att hjälpa konsumenterna 

l fabrikens laboratorier prövas med olika 
apparater 90dsets motståndskraft emot 
temperaturväxlingar, stötar och friktioner. 



att få ut största möjliga materiella 
varde för ett visst penning1belopp. 

Porslinsförsäljningen och konjunkturerna 

De materiella element, som tillsam-
mans bilda ramen omkring manniskor-
nas dagliga liv, ha olika nödvandig-
hets'grader. I första hand disponera 
vi avkastningen av vårt a1'bete för så-
dana nyttigheter som bostad, klader, 
skodon 'o. dyl. En del av inkomsten 
måste disponeras för skatter, sjukför-
sakringar och andra liknande avgifter 
samt för bildande a,v sparka,pital. 
Först sedan dessa nödvaneliga utgifter 
aro tackta, uppstår ett överskott, som 
kan disponeras öv,er på ett sådant satt 
att vars och ens personliga intressen 
komma mer till uttryck. Det rör sig 
darvid om de elastiska behovens till-
fredsstallande till skillnad från de 
nödvändiga beho'uen. Harav följer att 
hesluten alltid äro i högre eller lagre 
grad känslomässigt betonade. Till de 
elastiska behoven få vi bl. a. räkna en 
viss klädlyx, teater-, :biograf- och re-
staurangbesök, resor och övriga re-
kreationer, :böcker och bohagsföremål, 
vilka göra hemmet vackrare och ri-
kane. 

Tänka vi igenom detta problem, fin-
na vi alltså, att vi ha ett mycket stort 
fält, där vi kunna placera våra "över-
skottspengar". Det talas mycket om 
högkonjunktur och lågkonjunktur. 
överväga vi genomsnittsmanniskans 
möjligheter i dessa olika ekonomiska 
situationer, finna vi att de( vid låg-
konjunktur är mycket lätt att avstå 
från inköp av porslin. Nyanskaffning 
kan i de flesta fall uppskjutas en må-
nad, två månader, ett år, två år eller 
ännu längre, om det skulle vara nöd-
vandigt. Man avstår vanligen hellre 
från nyanskaffning av porslin an från 
nyanskaffning av kläder eller från att 
gå på en biograf. När därför en hög-

konjunkturs ökade möjligheter stå till 
förfogande för de elastiska behoven, 
söka sig människorna i regel ut för 
att roa sig, och först när en viss matt-
nad inträtt häri uppstår en Önskan att 
använda en del pengar för att göra 
hemmet vackrare. 

"Finservis" i vardagslag 

Det är en gammal vaneföreställning 
inom vida kretsar av vårt ,folk, att på 
vardagarna kan man äta på trasigt och 
fult porslin, men däremot skall vid 
festliga tillfällen användas en "fin" 
servis, som vanligen står inställd i 
något skåp. J ag änser detta vara en 
ståndpunkt, sorri, · om. den någonsin 
haft ett berättigande, icke längre bör 
uppraUhållas. Flintporslinet är i dag 
så billigt, a!tt de allra flesta ha råd att 
ata på vackert porslin både till var-
dags och fest. Om man framhåller 
dessa synpunkter, reagera ofta män-
niskorna mycket häftigt och säga, att 
det är givet, att man vill ha ett vack-
rare porslin 'vid festliga tillfallen. Vad 
som ligger bakom denna önskan är ett 
behov av omväxling. Men det ar fel-
aktigt att söka en utlösning av detta 
behov genom att använda fult porslin 
till vardags och vackert vid helg. Man 
skall ha ett vackert porslin till vardags 
och ett annat vackert porslin vid fest. 
Det är ingen överdrift att framhålla, 
att det porslin, som skall användas till 
fest, i in!köp mycket val kan vara bil-
ligare än det som användes på varda-
garna. Porslinets stämningsv(irde lig-
ger nämligen i dess form, färg och de-
kor - dess livslängd i den tekniska 
kvaliten. Fullt till sin rätt kommer 
det dock först när lämplig duk med 
passande färger anvancles - likgiltigt 
seelan om det är vaxduk eller textil-
duk. 
VaCPkert porslin höjer trevnaden 
i hemmet. 
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