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Forord
Indsamlingen af porcelæn og oplysninger om Porcelænsfa
briken »Danmark« i Lyngby blev påbegyndt af Byhistorisk
Samling for Lyngby-Taarbæk Kommune allerede i 1980’erne. I 2003 havde Byhistorisk Samling en udstilling om em
net med bistand fra en lang række ejere af porcelæn. Noget
af det indlånte porcelæn blev fotograferet til illustrering af
denne bog. Mange af udlånerne har desuden velvilligt ladet
sig interviewe om deres brug af porcelænet.
Jeg vil gerne takke alle, der har udlånt porcelæn og fotos,
og som har bidraget til undersøgelsen med erindringer. Jeg
vil også gerne takke de tidligere medarbejdere på fabrik
ken, der i teksten fortæller om produktionen, og som har
fundet gamle fotografier frem til bogen.
Jørgen Holst, der som tredje generation af fabrikantfa
milien lærte virksomheden at kende i 1960’erne, har venligt
bidraget til manuskriptet med erindringer og kommentarer,
ligesom Carl Gustaf Kehler Holst har gennemgået og kom
menteret manuskriptet. Charlotte Brüel har velvilligt stillet
viden og materiale til rådighed for undersøgelsen af, hvilke
produkter hendes far, Axel Brüel, har formgivet til Porce
lænsfabriken »Danmark«.
Jeg har desuden fået stor hjælp i undersøgelsesfasen fra
samleren Birthe Donslund Thomsen, der har udlånt gen
stande og foretaget undersøgelser til brug for denne bog.
Samleren Birthe Jensen hjalp os op til udstillingen i 2003
med overblik over de forskellige prydgenstande.
I porcelænsbyen Selb i Bayern findes en meget fin ud
stilling om porcelænsfabrikationens historie i Europäisches
Industriemuseum für Porzellan, Selb/Plössberg. I arkivet
udviste arkivar Wolfgang Schilling stor hjælpsomhed med
at finde arkivalier og litteratur om den tyske porcelænsin
dustri.
Jeg takker Leif Lautrup-Larsen, tidl. teknisk direktør på
Den kongelige Porcelainsfabrik, for at have bragt mig i kon
takt med pensionerede medarbejdere og for hans kom
mentarer til de porcelænstekniske dele af manuskriptet.
Steen Nottelmann takkes for inspiration ved projektets be
gyndelse. Jeg takker også museumsinspektør Inge Mejer

Antonsen og arkivar Karen Hjorth, der ligesom min gamle
vejleder på historiestudiet, lektor dr. phil. Ole Hyldtoft,
venligt har bidraget med gode råd under udarbejdelsen af
manuskriptet. Stadsarkivar ph.d. Jeppe Tønsberg takkes for
megen kollegial hjælp og for værdifulde kommentarer og
industrihistoriske betragtninger undervejs i forløbet.
Hjerteligt tak til alle, der har været involveret i at fremskaf
fe materiale til brug for udstillingen i 2003 og til denne bog:
Edith Karup Andersen, Jens Korre Andersen, Susanne
Balsløv, Jens Ole Bjerre, Natali Bjørn, Ellen Breinholt,
Charlotte Brüel, Ina Braarup, Inger Marie Burkø, Erna og
Poul Carlsen, Hanne Castenschiold, Jørgen Challet, Birgit
Christiansen, Erik Danielsen, Tommy Ebbesen, Edith Edeltoft, Mogens Fabritius, Jørgen Gregersen, Grethe Grynitz,
Inger Margrethe Hald, Gitte Hansen, Karen Margrethe
Hansen, Kamma Hansen, Kirsten Hansen, Maren Hansen,
H. C. Hermansen, Poul Isaksen, Carl Gustaf Kehler Holst,
Jørgen Holst, Inger Jacobsen, Anne Kate Jensen, Birthe
Jensen, Birthe og Stig Jensen, Birthe og Vagn Jensen, Edith
Jensen, Evy Jensen, Tina Borlund Jensen, Kirsten Johansen,
Frank Johnsen, Birthe Jørgensen, Anne Knudsen, Preben
Kolbøl, Steen Kristoffersen, Kunst og Antik Jembanepladsen i Lyngby, Anne Marie Køllgaard, Birthe Larsen, Birthe
Lehmann, Fr. Lillie, Lis Madsen, Karen Marstrand, Svend
Maul, Tina og Per Meldøgaard, Jette Mikkelsen, Margit Mo
gensen, Iben Hedmann Mohr, Svend Aage Mortensen, Eli
Nielsen, Arne Olsen, Bent Pedersen Butik 52, Esther og Leif
Petersen, Henry Petersen, Karen Munk Petersen, Ulla Pe
tersen, John Petersen, Jytte Petersen, Elin Poulsen, Ulla
Radmer, Asta Bistrup Rasmussen, Jørgen Rasmussen, Lis
beth Reisenberg, Bent Richnagel, Per Rønsted, Michael
Schmidt, Antikvitetshandler Ole Skov Skovs Antik, Ruth
Skyum Nielsen, Peer Skaarup, Fr. Steinhauer, Elly Stærk-Johansen, Elisabeth Sundgaard, Flemming Gudmark Søren
sen og Lissie Sørensen, Inge Sørensen, Wagna Sørensen, Per
Thestrup, Birthe Thomsen, Karen og Kurt Scharling Thom
sen, Rie Tønsberg, Inger Marie Ungstrup, Lisbeth Vad, C.
A. Vernersen, Grete Vestergaard, Helga Vollertsen, Brita
Wohlgemut, P. A. Wortmann, E. Ølting.
Lise Skjøt-Pedersen
Lyngby, oktober 2006

5

Jubilæumsvase med Porcelænsfabriken »Danmark« som motiv. Malerstuerne og kontorerne var i bygningen til venstre, midt i var ovnhallen og lager
og til højre blev råvarerne forarbejdet til porcelænsmasse og der var porcelænsdrejeri og støberi. Vasen blev givet til lagerekspedient og tillidsmand E.
Korre Andersen i 1964. Den er malet af porcelænsmaler Orla Snekye, der malede unika, som man kunne bestille hos Kjøbenhavns Porcelains Maleri
til gavebrug. H. 22 cm.
Foto Henrik Wichmann
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Indledning
Rundt omkring i de danske hjem står der mange blom
strede kaffestel af porcelæn. Vender man kagetallerke
nen om, ser man ofte stemplet: Kjøbenhavns Porcellains
Maleri i et skjold. På loppemarkeder leder de retrointeresserede unge mennesker efter Dan-ild produkterne fra
Porcelænsfabriken »Danmark«. Hvad er nu det? Det er
de synlige minder efter en stor dansk porcelænsfabrik,
der sendte masser af servicestel og prydgenstande ud på
hjemmemarkedet midt i 1900-tallet.
Begge dele blev fra 1936 fremstillet på Vinkelvej 10 i
Lyngby. I 1969 lukkede fabrikken, og bygningerne blev
nedrevet året efter. På grunden blev der opført et bolig
kompleks.
Byhistorisk Samling for Lyngby-Taarbæk Kommune ar
rangerede i 2003 en udstilling af Lyngby porcelæn med
hjælp fra en lang række private, der udlånte deres porce
læn. Det er derfor muligt at beskrive hovedtrækkene i fa
brikkens produktion og vise fotos af stel og prydgenstan
de i de sidste to kapitler i denne bog. Når man undervejs
i den historiske fremstilling møder et navn på et produkt,
kan man søge det i de to afsnit, der beskriver porcelænet.
Det lykkedes på samme tid at få kontakt til tidligere
medarbejdere, der kunne fortælle om produktionen, og
der dukkede udklip og arkivmateriale op om markeds
føring og afsætning hos en efterkommer efter en af fa
brikkens direktører.
Det indsamlede materiale er sammen med oplysninger
om fabrikken i andre industrikilder og litteratur om por
celænsindustrien blevet undersøgt for at belyse fabrik
kens historie fra tre synsvinkler:
For det første er det undersøgt hvilke konjunkturer og
konkurrencevilkår, virksomheden opererede i. Dernæst
er det undersøgt, om fabrikken i Lyngby stod for afgø
rende ændringer af teknologien i porcelænsproduktio
nen i Danmark, samt hvordan man reagerede på efter
krigstidens nye udfordringer for dansk industri. Endelig
har bl.a. udlånerne af porcelæn til udstillingen i 2003 kun
net bidrage med forbrugernes synsvinkel. De er blevet

spurgt om deres smagsmæssige holdninger og om, hvor
når og hvordan de dækkede bord med Lyngby porcelæ
net. Forbrugernes svar belyser yderligere markedsposi
tionen for virksomheden. Sammen med beskrivelsen af
produkterne i de efterfølgende afsnit medvirker de også
til en forståelse af, hvordan man opfattede det traditio
nelle og det moderne midt i 1900-tallet.
Disse tre undersøgelser fortæller historien om en dansk
porcelænsfabrik, der midt i 1900-tallet var lige så stor som
de to kendte gamle danske fabrikker, Den kongelige Porcelainsfabrik og Bing & Grøndahl. Sammenligningerne
går dog oftere til tysk porcelænsindustri end til den dan
ske, fordi produktionen især tog tråden op efter det tyske
porcelæn, der var blevet importeret i store mængder i de
foregående årtier. De svenske porcelænsfabrikker fulgte
til ind i 1900-tallet en engelsk tradition, og deres forhold
er derfor kun inddraget i enkelte tilfælde.
Der fortælles om forandringer i forbrug og smag i
1900-tallet og om brydninger mellem tradition og nyska
belser i den industrielle produktion.

Historien i korte træk
Fra 1936 til 1969 blev der produceret porcelænsstel og
prydgenstande på Porcelænsfabriken »Danmark« i
Lyngby. Fabrikken blev oprettet for at skaffe porcelæn til
at dekorere på for Københavns Porcellainsmaleri, der
havde eksisteret siden 1883. Københavns Porcellainsma
leri var i 1924 blevet opkøbt af det driftige århusianske
grossistfirma Holst & Knudsen, der havde handlet med
glas og porcelæn og andre isenkramvarer siden 1904. Por
celænsfabrikken i Lyngby blev hurtigt til en stor arbejds
plads med op mod 500 medarbejdere i porcelænsfrem
stilling, porcelænsmaleri, glassliberi og lager for egne og
importerede varer.
Med Københavns Porcellainsmaleri og Porcelænsfa
briken »Danmark« erobrede Holst & Knudsen en del af
markedet for porcelænsstel, der blev ledig, da de tyske
porcelænsfabrikker med valutarestriktionerne fra 1932
blev forhindret i at sælge deres dekorerede porcelæn i
Danmark.
I 1940’erne var Porcelænsfabriken »Danmark«s pro7

kokostellet Rosenborg med rosenbuketter i overførings
teknik følger traditionen fra 17-1800-tallet. Hverdagsstellet Dan-ild repræsenterer det folkelige gennembrud
for funktionalismen midt i 1950’erne. Der var fire linjer
i produktionen og i kundernes smag. Foruden flere stel i
rokokostil var der nogle populære stel i en Art Nouveau
stil, der slog igennem i 1930’erne, bl.a. Vallø. 1 1950’erne
begyndte de unge par at foretrække såkaldt »moderat
moderne« stel med kantdekoration som deres fine stel,
bl.a. Rebild og Trend. Dan-ild brød på samme tid med
traditionen i former og dekorationer. Da man havde
valgmuligheder ved anskaffelse af porcelænet, var der
også en mulighed for at tillægge sit valg af stel og deko
ration en signalværdi. De fleste af de interviewede har
udtrykt en smagsmæssig holdning i valget af deres stel.

Damerne i porcelænsstøberiet har støbt kander og sukkerskåle, sat han
ke på og glattet overfladen. De færdige produkter blev sat på lange bræd
der og båret på skulderen hen til reolerne, hvor de stod til tørre, indtil de
skulle brændes første gang. Støberen, der står som nr. to fra venstre, er
ved at skubbe et bræt med Rosenborg mælkekander på plads. Foto Jør
gen Balsløv, 1938-1943.
Byhistorisk Samling

duktionsværdi af nogenlunde samme størrelse som Den
kongelige Porcelainsfabriks og Bing & Grøndahls. Sidst
i 1950’erne blev den overhalet af de to gamle fabrikker,
der fik en betydelig vækst i 1960’erne, hvor fabrikken i
Lyngby indskrænkede produktionen. I 1960 ophørte
handelsrestriktionerne, og i løbet af 1960’erne fik im
porten igen en større betydning i firmaet. I 1969 beslut
tede man at nedlægge Porcelænsfabriken »Danmark«.
Historien om Lyngby porcelænet har træk, der går til
bage til 1800-tallet og den tidlige industri, og den viser
træk, der var karakteristiske for forandringer i produk
tion og forbrug i 1900-tallet.

Fra klunketid til funkis
Porcelænsfabriken »Danmark« blev mest kendt for to
meget forskellige porcelænsstel, der blev produceret i
store mængder, og som findes i mange danske hjem. Ro
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En tidssvarende fabrik på håndværksmæssigt grundlag
Fremstillingen var i store træk en videreførelse af porce
lænshåndværket, som det var udviklet i 1700-tallet og
sidst i 1800-tallet. Da fabrikken i Lyngby blev etableret,
tog man alligevel en række tekniske nyskabelser i brug
for at skabe en høj produktivitet og et bedre arbejdsmil
jø, og det var således en tidssvarende fabrik i 1936.
»Danmark« gik for at være en god arbejdsplads både
blandt arbejdere og funktionærer. Lønnen var konkur
rencedygtig fra starten, og man syntes, at man havde or
dentlige forhold i hverdagen. Selvom det pga. 1960’ernes
højkonjunktur var let at få andet arbejde, da fabrikken
lukkede i 1969, var medarbejderne kede af, at deres go
de arbejdsplads ophørte.
Produktudviklingen kom i stand i en uformel dialog
mellem ledelsen, der var salgsorienteret, den ledende in
geniør og værkstedslederne. Der var enkelte tiltag i ret
ning af at benytte eksperter. Da man midt i 1950’erne
puslede med at formgive mere moderne produkter, allie
rede man sig sideløbende med keramikeren Axel Brüel,
og man forsøgte senere at få andre kunstnere involveret
via en designkonkurrence i 1959.
Målrettet markedsføring i 1950’erne
Afsætningen byggede i hele firmaets levetid på den per-

11956 tog man fat på noget helt nyt: Dan-ild.
var et hverdagsstel i porcelæn med mange ild
faste dele. Plakat til ophængning i isenkræm
mernes vinduer, ca. 7967.Byhistorisk Samling

DAN-ILD - dansk, ildfast porcelæn!
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sonlige kontakt mellem firmaets rejsende og isenkræm
merne, ligesom den havde gjort i begyndelsen af 1900-tallet, da Holst & Knudsen startede deres virksomhed. Al
ligevel skete der noget nyt. Samtidig med at man midt i
1950’erne udvidede sortimentet med mere moderne pro
dukter, var man også fra 1958 med på noderne i mar
kedsføringen, hvor man henvendte sig direkte til detail
kunderne via damebladene og via brochurer og plakater,
som isenkræmmerne kunne benytte i forretningerne.

Det fine stels epoke
Ejerne af det dekorerede porcelæn fra Kjøbenhavns Porcellains Maleri kan grupperes i to generationer, der har
det tilfælles, at de har været glade for deres stel og har
passet godt på dem. I 1920’erne og 1930’erne fik mange
familier for første gang et dekoreret porcelænsstel i
hjemmet. Fra 1940’erne til ind i 1960’erne var det en selv
følge, at der skulle anskaffes et fint stel foruden hverdagstallerknerne, der fra nu af også kunne være et stel

Opsats med håndmalede blomster fra Københavns Porcellainsmaleri, fremstillet af Carl Tielsch, Altwasser i Schlesien. Den hørte til lagermedarbejder
Jens Nielsens søndagsstel i 1920’erne.
Foto Henrik Wichmann
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med navn. Her kommer Dan-ild ind i billedet. Fra
1970’erne rummede hjemmet ikke længere nødvendigvis
et dekoreret stel af porcelæn.
Da Porcelænsfabriken »Danmark« blev etableret, var
der nogle forudsætninger til stede i markedet, der gjorde
det muligt at starte en tredje dansk porcelænsfabrik. Da
den lukkede, var disse forudsætninger bortfaldet. Ejerne
af Porcelænsfabriken »Danmark« var uddannet som
handelsmænd, ikke som fabrikanter, men de så mulighe
derne i den særlige situation for dansk produktion, der
var opstået med importbegrænsningerne i 1932. I
1960’erne så den næste generation, at vilkårene for en
produktion som den, der foregik i Lyngby, ville blive van
skelige, og derfor indstillede de produktionen.

Hoist & Knudsen
Det var ikke to unge fusentaster, der oprettede Porce
lænsfabriken »Danmark« i 1936. Niels Holst og Christian
Knudsen var begge omkring 60 år, en alder, hvor de også
kunne have trukket sig tilbage fra verdens tummel. De
drev sammen under navnet Holst & Knudsen en veletab
leret grossistvirksomhed. I 1920’erne var de på forskellig
vis begyndt også at involvere sig i fremstillingsvirksom
hed. Firmaets historie går tilbage til 1. juli 1904, hvor den
isenkramuddannede handelsrejsende Niels Holst etable
rede sig i Århus som grossist i isenkramvarer. Senere spe
cialiserede han sig især i glas og tysk importeret porce
læn.1* Under 1. Verdenskrig gik han i kompagniskab med
en anden nordjyde, Chr. Knudsen, der var ansat i det år
husianske cykel-engrosfirma Poul Christensen. De fik
fremstillet karbidlamper til cykler. Firmaet havde hjem
me i Århus, og medens Niels Holst rejste rundt og solgte
lamperne, sørgede Chr. Knudsen for, at de blev produce
ret forskellige steder i Århus. Lige til porcelænsfabrikken
lukkede, havde man stadig lager af reservedele til disse
lamper fra 1. verdenskrig. Fra 1919 havde grossistfirmaet
Holst & Knudsen under navnet HK også et kontor i Kø
benhavn, først på Vesterbrogade 74-76, derefter på Axel-

Porcelamsmalerinde Karen Margrethe Hansen er ved at male guldkant
på en Rosenborg underkop. Den står på en drejelig cavalet, og hun støt
ter armen på en opstablet klods. 1950’erne.
Byhistorisk Samling

borg. Telegramadressen var GlasHolst, denne fortsatte i
hele firmaets levetid. Niels Holst boede i Hellerup nord
for København, og Chr. Knudsen ledede fortsat lager og
ekspedition på Vestergade 50 i Århus.2*
Holst & Knudsen importerede glas og porcelæn, især
fra Tyskland. I en periode i 1920’erne har de fået stem
plet porcelænsvarer med initialerne HK, sat sammen i et
tegn. »HK porcelæn« vedblev omkring 1940 at være en
betegnelse for det importerede porcelæn. I en liste over
jyske handelsforbindelser, der omtales mere udførligt i
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Tage Holst afslører et maleri forestillende ham
selv. I baggrunden står driftslederen, Søren
Berg.
Byhistorisk Samling

kapitlet om afsætningen, kan man se, at Holst & Knud
sen i 1920’erne havde forbindelse til isenkræmmerne i al
le købstæder og i en del mindre byer.3)
11924 blev grossistvirksomheden suppleret med frem
stilling. Holst & Knudsen købte Carl Jacobsens Porce
lænsmaleri i København, og i de nærmest følgende år
blev denne lille virksomhed udbygget. Man flyttede por
celænsmaleriet fra Store Kannikestræde 18 i Køben
havns indre by til Howitzvej 5-7 på Frederiksberg i 1927,
og firmaet havde engroslager i nærheden på Grundtvigsvej 37.1 1928 overtog de desuden porcelænsfirmaet Johs.
W. Christensen.4)
Omkring 1927 var Holst & Knudsen desuden involve
ret i planer om at overtage Dansk Porcelænsfabrik i Ka
strup sammen med porcelænsindustriens fagforbund, Ke
ramisk Forbund. Dette blev dog ikke til noget. 11929 gjor
de de til gengæld alvor af at overtage fajancefabrikken Sø
holm på Bornholm sammen med Keramisk Forbund, og
Holst & Knudsen var en del af dette interessentskab fra
1929 til 1938. Fra 1935 til 1953 har Holst & Knudsen tilsy
neladende haft aktier i Den kongelige Porcelainsfabrik.
Da Holst & Knudsen i 1935 besluttede sig for at købe
12

et nedlagt sukkerraffinaderi i Lyngby og oprette en por
celænsfabrik, var det således ikke en helt fremmed ver
den, som de betrådte. De allierede sig med sagkyndige,
som det vil fremgå af de følgende kapitler. Den første
driftsleder fra januar 1936, Georg Seiler, havde erfaring
som teknisk leder i den tyske porcelænsindustri i 1920’er
ne. I 1939 forlod han Danmark, og indtil fabrikken luk
kede, blev den tekniske ledelse varetaget af dr. techn. Sø
ren Berg, som tidligere havde været leder af laboratoriet
på Den kongelige Porcelainsfabrik.5)
Det ser ud til, at Holst & Knudsen havde en arbejds
deling, der gik ud på, at Niels Holst tog sig af de udad
vendte forhandlinger, medens Christian Knudsen var
den praktiske leder, f.eks. ved indretningen af fabrikken
i Lyngby. Det var Niels Holst, der kendte forholdene på
de tyske porcelænsfabrikker fra sine indkøbsrejser.6)
I 1940 trådte Christian Knudsen ud af firmaet. I 1942
etableredes et familieaktieselskab, Niels Holst & Søn
A/S, samt flere aktieselskaber til at dække virksomhe
dens forskellige grene. Sønnen Tage Holst var indtrådt
som medarbejder i 1936 og indgik i direktionen i 1942.7)
Niels Holst døde i 1948, og Tage Holst efterfulgte ham

som administrerende direktør og formand for bestyrel
sen. Niels Holsts datter, Else Holst, indgik også i besty
relsen for familieaktieselskabet
I 1955 blev Jens Peter Wortmann administrerende di
rektør i virksomheden. Han var egentlig uddannet som
officer, og han var blevet ansat som sekretær i 1940, for
di han og Tage Holst var soldaterkammerater. Om Wortmanns introduktion på fabrikken fortæller familien, at
han mødte op i Lyngby hos Niels Holst, der spurgte »Hvornår kan du begynde?«, svaret var: »Snarest«, og re
plikken: »Der står en stol der.« Han avancerede hurtigt

Kaffestel med koralrøde og gyldne linjer fra Københavns Porcellains
maleri, brugt i et sagførerhjem i Hillerød i begyndelsen af 1900-tallet.
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til prokurist, og blev siden salgschef. I den forbindelse
var han først i 1960’erne aktiv i et samarbejde med Dan
marks Isenkramforening om forbedret og koordineret
markedsføring. J. P. Wortmann var administrerende di
rektør indtil fabrikken lukkede. Siden havde han sam
men med Tage Holst isenkramforretningen Frøsig i Kø
benhavn og sammen med sønnen P. A. Wortmann en
isenkramforretning på Hovedgaden i Birkerød.8)

Jens Peter Wortmann (t.v.) i samtale med Jørgen Husted, Privatbanken
i Lyngby.
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Københavns Porcellainsmaleri
Holst & Knudsen fejrede jubilæum med en middag for
alle medarbejderne i en sal i Bredgade i 1933.9) Det, som
man fejrede, må have været 50 årsdagen for stiftelsen af
Carl Jacobsens porcelænsmaleri i 1883. Porcelænsmaler
Carl Jacobsen flyttede til at begynde med rundt på en del
adresser i det indre København. På et tidspunkt begynd
te han at kalde sin virksomhed for Københavns Porcel
lainsmaleri. Københavns Porcellainsmaleri kan følges i
Kraks Vejviser fra 1894. Fra 1904 fandtes virksomheden
i Store Kannikestræde 18.
Fra 1901 til 1910 mere end fordobledes værdien af im
porteret udekoreret service- og husholdningsporcelæn,
overvejende fra Tyskland, og der kom hvert år flere por
celænsmalerier til i København. Flere andre kendte por13

Import af service- og husholdningsporcelæn 1901-1909

Import
Kilde: Statistisk Tabelværk 5. Rk., Litra D. Danmarks Vareind- og Ud
førsel 1901 og 1909. Tabel 2, herunder Service- og Husholdningsporce
læn, forgyldt, forsølvet, flerfarvet samt Service- og Husholdningsporce
læn, Andre.

celænsmalerier, bl.a. Bucka & Nissen, W. J. Schmidt, og
»Chicago« blev etableret i disse år. 11910 var der 16 por
celænsmalerier i den københavnske vejviser, og antallet
forblev derefter omkring dette. De fleste af de danske
porcelænsmaleriers adresser var anført i den tyske por
celænsbranches vejviser, for her var der kunder til den ty
ske porcelænsindustri. Den samlede mængde af importe
ret service- og husholdningsporcelæn mere end tredobledes i det følgende tiår, og holdt sig derefter på dette
niveau i 1920’erne. Godt halvdelen var udekoreret por
celæn fra Tyskland, men i 1920’erne afsatte de tyske por
celænsfabrikker en tiltagende mængde dekoreret porce
læn i Danmark.1())
Københavns Porcellainsmaleri importerede hvidt por
celæn fra Tyskland og dekorerede på det. Det kan ses i
en prisbog fra fabrikkens arkiv, at man i 1920’erne har
malet på en del forskellige porcelænsstel fra porcelæns
fabrikken Kahla i Thüringen. Siden, måske efter at Holst
& Knudsen havde drevet porcelænsmaleriet et par år, be
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gyndte man at dekorere på forme fra en lang række and
re fabrikker, bl.a. fra Krister Porzellan Manufaktur og
Carl Tielsch, begge i Schlesien, fra Tirschenreuth i Bay
ern og fra Haas & Czizek i Tjekkiet. Disse porcelænsfa
brikker tilbød porcelæn i en række former. Porcelæns
malerierne besluttede sig for at importere dele fra en el
ler flere former og dekorere på dem, og de sammensatte
derved stel, som de navngav, eller de bibeholdt for nem
heds skyld porcelænsfabrikkens formnummer som navn
på stellet. Til hvert stel kunne der tilbydes en lang ræk
ke forskellige dekorationer med hver sit nummer. Det
kunne enten være forskellige former for guldkanter, i
fagsproget guldfilet, og farvelinier, eller det kunne være
håndmalede eller trykte blomstermotiver.
I 1926 forsøgte Københavns Porcellainsmaleri sig med
et mågestel. Oven på glasuren blev der lagt lyseblå him
mel i den teknik, der hedder fond, og mågerne fremstod i
den hvide glasur. Bing & Grøndahl mente, at man var gå
et for tæt på deres mågestel i underglasurteknik, og de fik
medhold i Østre Landsret. Derpå blev restlageret af dette
stel hældt ud fra 2. sal, men Holst & Knudsen beholdt et
par eksempler til minde om episoden. I prisbogen fra
1920’erne ser man, at den dekoration, der hed Måger, blev
streget ud, og dekorationen blev omdøbt til svaner.1
I Københavns Porcellainsmaleri satte man også over
føringsbilleder på som dekoration. Denne teknik var op
fundet og taget i brug sidst i 1800-tallet, men der blev sta
dig malet meget i 1920’erne. I 1929 var der 36 medlem
mer af Keramisk Forbund på Københavns Porcellains
maleri, heraf 12 mandlige og 11 kvindelige overglasurmalere og 8 kvindelige trykkere.12)
Omkring 1932 ekspanderede Københavns Porcellains
maleri. Edith Karup Andersen, der blev ansat i pakkeri
et på Howitzvej i 1931, fortæller, at de var 10-12 medar
bejdere i starten, men da der blev bygget til, blev de man
ge. Malerstuen blev også udvidet. På Grundtvigsvej var
der desuden et lager for udenlandsk porcelæn og glas.
Det var ikke stel, men kopper og tallerkner med en en
kel guldkant, husker Edith Karup Andersen. Det kald
tes H&K porcelæn. På Grundtvigsvej blev der også pak
ket ordrer til udlandet. Efter at man flyttede til Lyngby,

Københavns Porcellainsmaleris mågestel, 1926. Mågerne tager sig ganske livagtigt ud med sorte strejf i vingen og rødt næb. L. 23,5 cm.
Foto Henrik Wichmann
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dette flyttede med til fabrikken i Lyngby. Der var ca. 70
medarbejdere i denne afdeling i 1942. Man sleb mønstre i
importerede drikkeglas. I 1940 var der et stort sortiment i
slebne drikkeglas og prydgenstande og i håndmalede glas.
Man havde slebne glasserier i sortimentet helt frem til 1969,
men glassliberiet ophørte ca. 1964.14) I januar 1942 gjorde
man alvor af planer fra 1935 om at etablere et glasværk på
fabrikken for at forsyne glassliberiet med drikkeglas. Glas
værket blev opgivet i sommeren 1943 pga. brændselsman
gel. Senere sleb man på glas fra Holmegaards Glasværk.1;>)

Importerede glasvarer
Import af drikkeglas og vaser m.m. var en vigtig del af
virksomheden. I 1935 havde Holst & Knudsen import af

Glasservicet er slebet på glassliberiet på Porcelænsfabriken »Danmark«
i anledning af drejer Jørgen Balsløvs ældste datters barnedåb i 1941. Fo
to Susanne Balsløv.
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kom der eksport til Norge, Sverige og Finland. Dette por
celæn havde ikke grønne mærker i bunden, men derimod
guldmærker, i samme form som de grønne mærker.
I 1932, da Københavns Porcellainsmaleri udsendte et
trykt katalog, var rokokostellene Rosenborg og Dresden
store artikler. I 1935 kan man se på en arbejdsbog fra en
porcelænsmalerinde, at man nu havde taget stel og de
korationer i moderat Art Nouveau stil op - bl.a. Varna,
Kronborg og Vallø. Man fortsatte med at male på de
samme stel, efter at porcelænsmaleriet var flyttet til
Lyngby i 1937.13)
Glassliberi og glasværk
Holst & Knudsen havde også glassliberi på Howitzvej, og
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Grønt vinglas med sort fod, som drejerlærling John Petersen fik love at
puste i 1942, det blev gjort færdig af glasmageren. H. 8,3 cm.
Foto Henrik Wichmann

glasvarer for 225.000 kr., medens der blev importeret por
celæn til dekoration for ca. 700.000 kr. I 1960’erne omta
ler nyhedsbrevene til isenkræmmerne især en serie asiet
ter og skåle, der hed Prisme, samt en række vinservicer.
En af forudsætningerne for etableringen af Porcelæns
fabriken »Danmark« var altså, at Holst & Knudsen alle
rede drev en stor handels- og fremstillingsvirksomhed,
der baserede sig på import af tysk porcelæn og glas.

Position på det danske marked 1935-1969
Forløbet omkring oprettelsen af porcelænsfabrikken i
Lyngby fortæller om den niche, som fabrikken opererede i.
Hvorfor etablere fabrikken i Lyngby?
I ledelsens omtale af årsagerne til oprettelsen af Porce
lænsfabriken »Danmark« i Lyngby er der en fast formu
lering, der siger, at valutarestriktionerne lagde hindrin
ger i vejen for import af udekoreret porcelæn, således at
det blev vanskeligt at opretholde produktionen i Køben
havns Porcellainsmaleri.16) Derfor besluttede Holst &
Knudsen at fremstille porcelænet selv.
Fra 30. januar 1932 var al import reguleret af Natio
nalbankens Valutakontor, fra 1937 kaldet Valutacentra
len, der skulle give tilladelse til import i hvert enkelt til
fælde. Dette var en reaktion på, at »prisfaldsorkanen
brød ind over Danmark«, som det blev udtrykt i Indu
striforeningens beretning for året 1931. For at spare på
de knappe valutaressourcer indførtes stærke begræns
ninger i indførslen af varer til Danmark, idet man indgk
bilaterale handelsaftaler med de lande, som Danmark
normalt handlede med. Det betød en styrkelse af de dan
ske producenters mulighed på hjemmemarkedet. Valu
tacentralen, der i 1940 blev omdøbt til Direktoratet for
Vareforsyning, eksisterede frem til 1960. (I det følgende
kaldes denne institution Valutacentralen, fordi den er
mest kendt under dette navn).17)
Porcelænsvarer blev omfattet af importrestriktioner
ne. Generelt bevilgede Valutacentralen import af varer

Snapseglas i Urania serien, h. 8,2 cm.

Foto Henrik Wichmann

for op til 45% af det beløb, som Danmark havde impor
teret for i 1931. For alle varer fremstillet af glas, sten, ler
og porcelæn tilsammen blev dette overholdt i 1933. For
den undergruppe, som porcelænet hører under, var be
grænsningen knapt så skrap, her importerede man for
højst 2/3 af importværdien fra 1933.18)
I december 1934 blev der efter ønske fra grossisterne
indført en særlig kategori til det hvide, udekorerede por
celæn, således at man fik tydeliggjort en praksis for at di
rigere importen i den retning »af hensyn til det ret store
antal virksomheder, der dekorerer indført hvidt porce
læn«.19) I september 1938 sikredes de virksomheder, der
dekorerede porcelæn, idet Valutacentralen foreslog, at
det hvide og cremefarvede porcelæn blev overført til fri17
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Holst & Knudsens logo på brevpapiret i 1936. Bogstaverne HK sat sam
men er brugt som stempel på importporcelænet i 1920’erne og 1930’er
ne.
Lyngby-Taarbæk Kommunes Arkiv

liste, dvs. at importen heraf blev gjort fri.20) Frigivelsen
havde længe været ønsket af grossisterne. Den havde for
mentlig direkte sammenhæng med de forhandlinger, der
gik forud for, at Holst & Knudsen oprettede deres fabrik
i Lyngby, som det vil fremgå af nedenstående.
I 1935 nedsatte man til gengæld importen af dekoreret
porcelæn til 12,3% af den værdi, grossisterne havde kunnet
importere for i 1931.21} Holst & Knudsens tidligere import af
18

dekoreret porcelæn var således blevet umulig at fortsætte.
Tyskland var den helt store leverandør af hvidt porce
læn, og Holst & Knudsen handlede netop med tyske por
celænsfabrikker og glasværker. I begyndelsen af 1935 an
befalede Valutacentralen generelt en opbremsning af
handelen med Tyskland på baggrund af tallene fra det fo
regående år. I sommerens løb blev der givet kontraordre
fra Udenrigsministeriet: Nu blev Valutacentralen opfor
dret til at skrue op for importen fra Tyskland, fordi eks
porten dertil var stigende. Porcelænet var en lille brik til
dette puslespil, idet porcelæn og fajance udgjorde ca. 2,4
mio. kr. af de til Tyskland bevilgede ca. 150 mio. kr.
Myten har altså ikke ret i, at der i det lange løb blev
lagt hindringer i vejen for import af udekoreret porcelæn.
Men det kunne man jo ikke vide i foråret 1935. Da Va
lutacentralen oversendte Holst & Knudsens ansøgning
om oprettelse af porcelænsfabrik til Industrirådet, anfør
tes som kommentar, at firmaet måske havde haft van
skeligheder med at skaffe halvfabrikata. Dertil kom, at
kategorien dekoreret porcelæn, der blev kraftigt nedskå
ret i 1935, også omfattede det forholdsvis billige porce
læn med guldkanter, som Holst & Knudsen bl.a. impor
terede i begyndelsen af 1930’erne. I 1935 fik de kun lov
til at indføre udekoreret porcelæn.22)

Københavns Porcellainsmaleri ekspanderer i 1930’erne
For Holst & Knudsen havde Valutacentralens satsning på
import af udekoreret porcelæn betydet, at de som grossi
ster ikke længere kunne importere det tyske dekorerede
porcelæn. Det betød til gengæld også, at der fra 1932 åb
nede sig et større marked for de danske porcelænsmaleri
er. Nu skulle de ikke afsætte deres produkter i konkur
rence med tyske porcelænsfabrikker, der ellers havde fået
større fodfæste i Danmark sidst i 1920’erne. Københavns
Porcellainsmaleri var på pletten i 1932 med et trykt kata
log, der udkom i juni måned med angivelse af 12-13 kaffeog middagsstel. Kaffestellet Rosenborg prangede på for
siden. På samme tid lå Holst & Knudsen i forhandlinger
med Den kongelige Porcelainsfabrik om forsyninger der
fra. Keramisk Forbund og Valutacentralen var også invol
verede i dette forsøg. Det blev dog kun forsøgt en kort tid

i 1934-1935, fordi ledelsen på Den Kongelige ikke var me
get for, at porcelæn med deres mærke under glasuren blev
solgt med andre virksomheders dekorationer.23)
For Holst & Knudsen gik det altså således, at nedgan
gen i importmuligheder for det dekorerede porcelæn ef
fektivt blev erstattet med egen produktion. Der var i 1935
163 industrielle arbejdere på Kjøbenhavns Porcellains
Maleri. Heraf var de 132 kvinder, 26 personer var faglær
te. Det var blevet en stor virksomhed. 1 1924 skal der ha
ve været 6 medarbejdere, og i 1929 havde Keramisk For
bund 36 medlemmer her, så udviklingen er gået hurtigt.24)
Holst & Knudsens aktiviteter på porcelænsmarkedet
har næppe huet de to store gamle fabrikker, Den konge
lige Porcelainsfabrik og Bing & Grøndahl. I Bing &
Grøndahls årsberetninger fremhæves i 1931 og igen fra
1934, at man ønsker importbegrænsninger på det udekorerede porcelæn, således at de danske fabrikker kan få
dette for sig selv. Synspunktet overtages i Industrifor
eningens beretning om branchen fra 1934.25)
Som det fremgår af det ovenstående, havde Holst &

Kilde: Statistisk Tabelværk, 5. Rk., Litra D. Danmarks Vareind- og Ud
førsel 1910-1935. Tabel 2, herunder Service- og Husholdningsporcelæn,
forgyldt, forsølvet, flerfarvet, samt Service- og Husholdningsporcelæn,
Andre.

Sukkerskål og sidetallerken fra Carl Tielsch, dekoreret af Københavns
Porcellainsmaleri.
Foto Henrik Wichmann

Knudsen i første omgang kunnet ekspandere Køben
havns Porcellainsmaleri på baggrund af importbegræns
ningerne. Holdningen hos porcelænsfabrikanterne og i
Valutacentralen i 1934 og 1935 pegede imidlertid på, at
der kunne rejse sig en trussel mod erhvervsgrundlaget.
Holst & Knudsen var som grossister i glas og porcelæn
afhængige af importmulighederne på flere områder. Im
porten af husholdningsglas blev halveret allerede i 1932,
dels ved importrestriktioner, dels ved toldforhøjelser, og
importfaldet fortsatte i de følgende år.26) Da man samti
dig så, at der var et marked under udvidelse for porce-
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Foran lageret på Howitzvej 5-7. Forrest til højre ses grosserer Niels Holst, dernæst grosserer Christian Knudsen. Bag ved ham står Jens Nielsen (18851966). Han var ansat på lageret i engrosfirmaet i Århus, og familien flyttede med firmaet til Frederiksberg i 1927. Den høje mand i forgrunden til ven
stre er forvalter Theodor Hinrichsen (1899-1969), der også havde været med fra Århus.
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lænsservicer, valgte man altså at tage skridtet videre fra
dekoration og handel til fremstilling af porcelæn.
Ideen var ikke helt ny for dem. Allerede ca. 1927, et
par år efter, at de havde overtaget Københavns Porcellainsmaleri, var der som nævnt planer om, at Holst &
Knudsen sammen med Keramisk Forbund kunne over
tage den skrantende Dansk Porcelænsfabrik i Kastrup.
Her var der 50 medlemmer, som Keramisk Forbund ger
ne ville redde fra arbejdsløsheden. På samme tid var der
en krise for privatmalerierne, idet de tyske porcelænsfa
brikker i de år satte priserne på udekoreret porcelæn højt
for at udvide deres andel i det danske marked for deko
reret porcelæn. Der var generelt en overproduktionskri
se på det tyske porcelænsmarked sidst i 1920’erne, og og
så i Danmark var der rekordhøj arbejdsløshed blandt
Keramisk Forbunds medlemmer. Fabrikken i Kastrup
reddede livet ved en ny ordre og blev i 1933 i stedet over
taget af Bing & Grøndahl.27) Også Holst & Knudsens en
gagement i fajancefabrikken Søholm sammen med Ke
ramisk Forbund fra 1929 var sat i værk for at redde ar
bejdspladser. Holst & Knudsen havde forhandlingen af
produkterne, hvilket de i øvrigt fortsatte med, efter at de
i 1938 trak sig ud af interessentskabet.
1 1932 genoptoges forsøget på at få en dansk fabrik til at
producere det billigere husholdningsporcelæn til dekora
tion hos danske porcelænsmalerier. Når det ikke blev gen
nemført, skyldtes det iflg. formanden for Keramisk For
bund, at Den Kongelige ikke ønskede at bryde med sit
gamle princip om selv at sælge sin produktion. Keramisk
Forbund involverede sig for at sikre beskæftigelsen for 70
medlemmer, der arbejdede i porcelænsmalerier, samt for
bedre udsigten for porcelænsarbejderne i det hele taget,
idet arbejdsløsheden blandt keramikere i 1932-1933 havde
nået et højdepunkt på niveau med tilstandene i 1927. Af et
notat fra Industrirådet fremgår, at Holst & Knudsen i som
meren 1932 havde været involveret i disse forhandlinger.28)
I 1954 udtalte Keramisk Forbunds formand, Ejner
Jensen, til Porcelæns- og Fajancearbejdernes 50 års ju
bilæumsskrift, at han tilskyndede Holst & Knudsen til at
indføre udekoreret porcelæn og selv dekorere det, hvil
ket skaffede arbejde til en del malere, og at han tilskyn

dede til oprettelse af fabrikken i Lyngby, hvilket skaffe
de fagforeningen en masse nye medlemmer. Einer Jen
sen var en af lederne i de keramiske fagforeninger fra
1915 og virkede også som medlem af Folketinget fra 1929
som talsmand for porcelænsarbejdernes interesser.29)

Porcelæn på hjemmemarkedet
Krisen for porcelænsindustrien var kun kortvarig. Tallene
for den danske porcelænsindustris produktionsværdi i
1930’erne viser, at man holdt produktionen oppe trods
nedgangen i eksporten, bortset fra 1931-1932, hvor der var
et lavpunkt. 1 1935 var man over niveauet fra 1930.30) Iføl
ge årsberetningerne fra Den kongelige Porcelainsfabrik og
Bing & Grøndahl var hjemmemarkedet stabilt, da det var
værst, og det gik frem fra 1935. Begge fabrikker nævner al
lerede fra 1931, at de har lagt mere vægt på at fremstille
»masseartikler«, end de har gjort tidligere, og at de har god
afsætning af de nye billigere stel. I Nyt Tidsskrift for Kunst
industri reklamerede de for porcelænsstel med cremefar
vet glasur og dekoreret med kantdekoration og evt. over
føringsbilleder. En række danske stel med dekoration af
overføringsbilleder blev lanceret midt i 1930’erne, jf. afsnit
om stellene. De to gamle fabrikker lagde altså om til hjem
memarkedet, da værdien af de meget konjunkturfølsomme
eksportmarkeder for kunstporcelænet svandt ind til en
tredjedel efter 1931. Trods krise og arbejdsløshed i Dan
mark var der åbenbart en vilje til at købe porcelænsservicer, og i 1935 taler Den kongelige Porcelainsfabriks årsbe
retning om god købeevne i befolkningen.3’)
Holst & Knudsen forbereder en porcelæns- og
glasfabrik
I august 1935 behandlede bestyrelsen i Valutacentralen
spørgsmålet om oprettelse af en ny porcelæns- og glasfa
brik. Ansøgningen kom fra Holst & Knudsen, der da
havde import af udekoreret porcelæn og uslebet glas for
henholdsvis 700.000 kr. og 225.000 kr.32) Holst & Knud
sen fortalte i ansøgningen den 26. juni, at de havde fået
handelsministerens tilsagn til at oprette en ny porcelæns
og glasfabrik, at de havde en fabriksbygning på hånden,
og at de nu manglede tilsagn fra Valutacentralen om im-
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Niels Holst holdt 40 års forretningsjubilæum i 1944, og dette foto er formentlig fra en middag i denne anledning. Til venstre Niels Holst og fru Andrea
Holst, derefter deres datter Else Kehler Holst og til højre sønnen Tage Holst med sin kone, Else Holst.
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port af de nødvendige specialmaskiner og om fortsat im
port af udekoreret porcelæn og glas som hidtil. Valuta
centralens medarbejdere havde talt med Holst & Knud
sen, og de anslog at måtte importere maskiner for
100.000 kr. foruden ovne, som man regnede med at Has
le Klinker & Chamottestensfabrik kunne levere. Man
forventede årlig import af råmaterialer for ca. 33.000 kr.
22

og regnede med at beskæftige 60-70 mand. På glasværket
regnede de med at beskæftige 60 mand, heraf ca. 1/8
svenskere, »idet der ikke for øjeblikket findes arbejdsledige danske glaspustere«. Man planlagde at fremstille
kopper og underkopper ved hjælp af ufaglært arbejds
kraft og fortsat importere de mere komplicerede dele til
stellene. Man ville derfor ikke i første omgang kunne

spare import af udekoreret porcelæn til påmaling. I før
ste omgang gav Valutacentralen afslag på ansøgningen,
idet man henholdt sig til en indstilling fra Industrirådet
om, at der var ledig kapacitet på de danske porcelænsfa
brikker, og at der slet ikke var ledigt faglært mandskab.
Det fremgår, at Industrirådet bl.a. havde været i kontakt
med Bing & Grøndahl, der havde fortalt, at de ikke kun
ne udnytte deres fabrik i Kastrup til fremstilling af billigt
husholdningsporcelæn, fordi de ikke kunne konkurrere
med importvarerne på prisen. Industrirådet fremhæve
de, at en udvidelse af Holst & Knudsens virksomhed med
porcelænsproduktion ville medføre en konkurrencefor
drejning, fordi Holst & Knudsen så selv ville kunne jong
lere med, hvad der bedst kunne betale sig at importere,
og hvad de ville producere selv. Dermed ville de være i
stand til at tilbyde billigere servicesæt end de danske fa
brikker, der selv producerede det hele. Rådet anbefale
de, at man under sådanne forhold satte hvidt porcelæn
på friliste, så alle fabrikker fik denne mulighed. Rådet
anførte endvidere, at en ny fabrik blot ville konkurrere
med de gamle fabrikker om varer af samme type, som de
gamle fabrikker fremstillede. Rådet oplyste endelig, at
maskiner til porcelænsfremstilling i det væsentlige ville
kunne fremstilles herhjemme. (Det var næppe helt rig
tigt, da 1930’ernes teknologiske landvindinger inden for
porcelænsindustrien, nemlig vakuumpresser, drejeautomater, tørreskabe og udsugning, kom fra maskinfabrik
ker i bl. a. Tyskland.)33*
Valutacentralen havde yderligere det moment inde i
overvejelserne, at man i de samme dage i august 1935 var
blevet opfordret til at forstærke importen fra Tyskland, for
di det så ud til, at der ville kunne blive øget dansk eksport
dertil. For Valutacentralen betød det noget, at Holst &
Knudsen støt og roligt stod for import for 700.000 kr. ud af
en samlet import af husholdningsporcelæn fra Tyskland på
1.295.000. kr. En dansk produktion kunne i det lange løb
komme til at konkurrere med importen fra Tyskland.34*
Sagen gik ikke i stå af den grund. Den 30.september 1935
var der på et bestyrelsesmøde i Valutacentralen en passant
tale om, hvilke betingelser, man ville opstille for igangsæt
telse af fabrikken. Industrirådet fremførte overfor Han-

Fra glassliberiet på porcelænsfabrikken i Lyngby mellem 1938 og 1943.
Foto Jørgen Balsløv.
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delsministeriet den 4. oktober, at Bing & Grøndahl og Nor
den med kort varsel kunne igangsætte en porcelænsfabrik
til hvidt porcelæn i Kastrup, samt at Den kongelige Porcelainsfabrik også kunne udvide sin produktion med hvidt
porcelæn. Disse produktionsindvindinger kunne iværksæt
tes uden etablering af nye anlæg, og porcelænsindustrien
skulle være villige til at etablere et samarbejde med de dan
ske porcelænsmalerier om disses forsyning med hvidt por
celæn, skrev Industrirådet. Den 7. oktober 1935 var sagen
på et møde i Valutacentralens bestyrelse igen, idet de hav
de fået oplyst, at der gik ca. 30 keramikere ledige. Indstil
lingen fulgte uforandret Industrirådets opfattelse, men sa
gen blev udsat på mødet.35* Den 2. november kom Porce
lænsfabrikken Norden (Bing & Grøndahls koncern) med
ansøgning om at producere hvidt porcelæn på Dansk Por
celænsfabrik i Kastrup, dette spørgsmål blev også udsat.
Den 9. november blev det meddelt, at Handelsministeriet
havde givet tilladelse til oprettelse af begge fabrikker.36* På
samme tid fik Niels Holst i Tyskland et telegram fra en
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Der kom 500 arbejdspladser til Lyngby med porcelænsfabrikken og
glassliberiet. Drengen var hjælper for en drejer, og han står foran en re
ol med forme til drejning af underkopper. 1950'erne.
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medarbejder i Handelsministeriet om, at han kunne købe
sine maskiner. På et møde den 12. november forhandlede
Niels Holst og Valutacentralen om de fortsatte betingelser
for importen. Holst ville gå med til at gå ned i import sva
rende til halvdelen af sin merimport af råvarer. Valutacen
tralen ville have hans import ned på 10% af det hidtidige.
(Dette stemmer ikke med de interesser Valutacentralen
havde i at opretholde porcelænsimporten fra Tyskland, må
ske har de forsøgt på denne måde at få ham til at trække
projektet tilbage.) Det endte dog med, at der ikke blev be
sluttet en reduktion i Holsts importbevilling, da Handels
ministeriet påpegede, at dette ville stille hans firma ringe
re end Nordens filial i Kastrup, hvor tilladelsen til ny pro
duktion ikke kunne kobles med en nedgang i import.37)
I forhandlingerne om oprettelsen ser det ud til, at der
har været flere interesser i sagen. De gamle porcelænsfa
brikker ønskede ikke yderligere konkurrence fra Holst
& Knudsen, og deres synspunkter blev kanaliseret gen
nem deres interesseorganisation, Industrirådet. Valuta
centralen var vant til at søge vejledning hos Industrirå
det, når nye projekter skulle vurderes, og de fulgte i det
te tilfælde Industrirådets synspunkter. På samme tid op
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trådte bekymring over, at der ikke blev importeret så me
get fra Tyskland til Danmark, som man kunne eksporte
re danske varer for, og Valutacentralen ville helst holde
fast i status quo, når det gjaldt porcelænsimporten fra
Tyskland. Det nye projekt kunne i det lange løb ændre
dette billede, og dette indgik i Valutacentralens argu
mentation for at kvæle projektet i fødslen. For den soci
aldemokratiske handelsminister spillede imidlertid argu
menter omkring beskæftigelsen ind.38) Holst & Knudsen
havde vist deres dygtighed ved, at de i 1935 var kommet
op på 163 industrielle arbejdere i deres virksomhed. Pla
nerne for den nye fabrik byggede på oplæring af ufaglært
arbejdskraft, og man ville således øge beskæftigelsen
med ca. 120 personer. Hovedkasserer i Keramisk For
bund, folketingsmedlem Ejner Jensen, var positiv, som
nævnt ovenfor. Handelsministeren havde det sidste ord,
og Holst & Knudsen kunne derfor gå i gang med deres
porcelænsfabrik.
Holst & Knudsens samarbejde med Keramisk For
bund omkring den bornholmske fajancefabrik Søholm
har sandsynligvis været afgørende for, at de fik lov at op
rette en porcelænsfabrik i Lyngby.
Det var ikke enestående i porcelænshistorien, at en
virksomhed, der var begyndt som porcelænshandel med
tilknyttet porcelænsmaleri, oprettede egen porcelænsfa
brik som svar på forsyningsvanskeligheder. Det kunne
bl.a. skyldes, at de porcelænsfabrikker, der hidtil havde
leveret det udekorerede porcelæn, lige pludseligt syntes,
at de havde fået en konkurrent og ikke leverede så vil
ligt. I 1800-tallet er der en række eksempler på dette,
bl.a. Haviland i Limoges i 1864, Philip Rosenthai i Selb i
1897 og Walküre i Bayreuth 1899.39)
I Holst & Knudsens tilfælde ser det ud til, at importsi
tuationen i foråret 1935 blev opfattet således, at virksom
heden var i fare, hvis man forholdt sig passivt. Samtidig var
markedet for porcelænsfabrikation så gunstigt, at der kun
ne være gevinst at hente, hvis man forholdt sig offensivt.
Porcelænsfabriken »Danmark«
Fabrikken i Lyngby blev indrettet i foråret og sommeren
1936 og startede den 31. juli 1936. Nogle af maskinerne

Holst og Knudsen var i 1935 blevet gjort opmærksom på det gamle sukkerraffinaderi lige ved Lyngby Station. Disse særdeles solidt opførte bygninger
fra 1895 var blevet ledige i 1922, og de havde derefter været brugt af bl.a. Brødrene Hartmann. Der gik jernbanespor fra Lyngby Station ind på fa
brikken, så råvarerne kunne køres i jernbanevogne til døren. Fotograferet af Henrik Dupont fra Lyngby Rådhus’ tagterrasse, formentlig i anledning
af at Lyngby-Taarbæk Kommune overtog fabriksbygningerne i 1969.
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var sat på et tog i Breslau allerede i november 1935, og
driftslederen, porcelænsteknikeren Georg Seiler, kom til
Lyngby ved nytårstid.
I 1938 producerede man 4,5 millioner stykker porce
læn. 1 1947 var Lyngbyfabrikkens produktion oppe på 572
million stykker. Mængdemæssigt toppede den i 1955 med
8,8 millioner stykker porcelæn. Derefter gik omfanget af

produktionen ned igen, og i begyndelsen af 1960’erne var
man nede under mængdeniveauet fra 1938.40)
Målt i produktionsværdi udgjorde Porcelænsfabrikken
»Danmarks« produktion ca. en tredjedel af værdien af
dansk produceret porcelæn i slutningen af 1940’erne.
Midt i 1950’erne havde de to gamle fabrikker omsider få
et fat i den lange ende igen, bl.a. fordi det dyre kunst-
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Produktionsværdi 1947

Produktionsværdi a f brugs- og kunstporcelæn i Danmark fordelt på de
fire danske porcelænsfabrikker 1947, 1955, 1960. Diagrammer på
grundlag af tabel udarbejdet afJeppe Tønsberg. Kilde: Rigsarkivet, Dan
marks Statistik, Skemaer til industriel produktionsstatistik, 1947, 1955,
1960.

26

porcelæn atter var kommet op på at udgøre halvdelen af
salgsværdien hos dem, medens de produkter, som »Dan
mark« fremstillede, var relativt billige. Gennemsnitspri
sen for et stykke porcelæn hos »Danmark« var 1 kr. i 1947
og op igennem 1950’erne lidt derunder, trods en begyn
dende inflation. Man satsede i de første år dels på Ro
senborg og Vallø til dekoration på Kjøbenhavns Porcel
lains Maleri, men også på et hverdagsstel i kraftigt por
celæn (Form L 1 kaldet!), som i årene under og lige ef
ter krigen var ene på markedet for hverdagsporcelæn.
Dette var i overensstemmelse med de planer, som Niels
Holst havde givet udtryk for over for Valutacentralen.
Man udfyldte en niche for hverdagsporcelæn, som de
gamle danske fabrikker ikke havde været i stand til at gå
ind i, selv om Bing & Grøndahl havde forsøgt i Kastrup
først i 1930’erne.
Lyngbyfabrikkens produktionsværdi, der var nogen
lunde stabil, udgjorde i en årrække omkring en femtedel
af den samlede danske produktionsværdi af porcelæn.
Omkring 1960 sakkede man yderligere agterud i Lyngby,
og i 1962 var Porcelænsfabrikken »Danmarks« andel af
produktionsværdien 11%.
Høj produktivitet
Når fabrikken i Lyngby kunne stå for en tredjedel af pro
duktionsværdien af dansk porcelæn i efterkrigsårene,
skyldtes det formentlig også, at Lyngbyfabrikken blev
indrettet med ny teknologi i 1936, jf. afsnittet om pro
duktionen. Det betød, at man var i stand til at fremstille
store mængder til en billig pris, samt at der var en konti
nuerlig produktion i tunnelovnen. Da der stadig var en
god efterspørgsel på porcelænsservicer i 1940’erne, var
det blot et spørgsmål om kapacitet til at kunne levere til
markedet.
Først i løbet af 1950’erne blev Den kongelige Porce
lainsfabrik og Bing & Grøndahl moderniseret. Bing &
Grøndahl fik en ny fabrik i Valby i gang i 1949, og på Ve
sterbrogade skete det i 1955. Den Kongelige fik to nye
tunnelovne i 1952. Først i 1960 havde tunnelovnene afløst
rundovnene hos Bing & Grøndahl. Den Kongeliges nye
fajancefabrik fra 1939 var oven i købet blevet sprængt i luf-

ten ved schalburgtage i 1944, således at den heller ikke
kunne levere hverdagsfajance før midt i 195O’erne.41)
1940-1945
I begyndelsen af 1940’erne tog den danske produktion
af især brugsporcelæn til. Også kunstporcelænet gik
fremad, og de store fabrikker klagede ikke længere i
deres årsberetninger. Fra 1940 til 1941 var der en dra
stisk stigning i porcelænsfabrikkernes samlede produk
tionsværdi fra 5.460.000 kr. i 1940 (samme niveau som
i 1937) til 7.514.000 kr., og året efter var værdien oppe
på omkring 9 mio. kr. Den ny fabrik i Lyngby må være
en del af forklaringen på denne stigning. Der er ikke
tal for de enkelte fabrikkers produktion i krigens tid. I
1943, hvor »Danmark« måtte indstille porcelænsfrem
stillingen pga. materialemangel, faldt produktionsvær
dien på landsplan til 4,5 mio. kr. I 1938 var der allere
de 130 porcelænsarbejdere i Lyngby, hertil skal lægges
porcelænsmalerne i Kjøbenhavns Porcellains Maleri og
glassliberne. Antallet af porcelænsarbejdere steg med
omkring 100 om året fra 1938 og i 1942 var der kom
met 200 flere til på et år. I 1942 var der alt i alt ca. 500
beskæftigede på Porcelænsfabriken »Danmark«. Det
tyder altså på, at man var kommet op på fuld kapacitet
i 1942.42)
Alle tre fabrikker måtte dog i perioder under krigen
indstille driften pga materialemangel, det gælder Bing
& Grøndahl i 1942 og »Danmark« i 1943. Den Konge
lige fik som nævnt schalburgteret sin fajancefabrik i
1944. »Danmark« sendte sine drejere på gaden, medens
Bing & Grøndahl satte kernepersonalet til at rydde op
og vedligeholde, fordi de ikke ville risikere at have mis
tet den faglærte arbejdskraft, når der atter kunne pro
duceres. 43) I Lyngby blev der stort set ikke produceret i
1945 pga. gasmangel, men derefter arbejdede man på
fuld kraft igen, dog i en ringere råvarekvalitet end sæd
vanligt.44*
Importen af dekoreret porcelæn fra Tyskland steg støt
under krigen, men faldt bort i 1945. Der optrådte import
af for eksempel Vallø og Rosenborg til Lyngby fra flere
tyske fabrikker omkring 1940.45)

Brændselsmangel tvang et par gange i 1940’erne fabrikken til at lukke
ned et stykke tid. Der var også benzinmangel, og der blev derfor bygget
en cykel med sidevogn til transport af direktør Niels Holst. Den unge
mand på pedalerne er Orla Buchardt, der i mange år var repræsentant i
Københavnsområdet.
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Efterkrigsårene
I årene efter krigen måtte de gamle fabrikker prioritere
en generobring af eksportmarkederne. Dette skete bl.a.
ved en satsning på kunstgenstande. Kunstgenstandene
udgjorde 16% af produktionsværdien i 1944, i 1955 var
det 38% og i 1960 41,5%. Derfor kunne de ikke levere så
meget til hjemmemarkedet, som der var efterspørgsel på.
Deres porcelænsservicer var knappe goder, som der var
lang ventetid på. Dette må have været en gunstig position
for fabrikken i Lyngby. Efterkrigsbrudeparrene måtte ty
til Lyngby porcelæn.46* Importen var så godt som væk i
årene efter krigen, hvor der var importbegrænsninger, da
staten ville prioritere råstofforsyningerne. De tyske fa-
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& Grøndahl fordoblet produktionsværdien i forhold til
tallet fra 1950. Den Kongelige havde øget mængden af
produceret porcelæn fra 2,1 mio. stk. i 1950 til 2,8 mio.
stk. i 1955. I 1957 begyndte Den kongelige Porcelainsfa
brik at sige i årsberetningen, at de nu også kunne forsy
ne hjemmemarkedet. Først da blev de igen konkurrenter
til Lyngby på hjemmemarkedet.
Efter 1955 tog de to gamle fabrikker klart teten med
en støt stigende produktionsværdi, og omkring 1960 med
den begyndende inflation ses en voldsom stigning. Por
celænsfabriken »Danmark« lå år efter år på nogenlunde
den samme værdi og havde faldende mængder efter 1957.

Ekspansionen stopper
Hvorfor fik fabrikken i Lyngby mindre vægt i den dan
ske porcelænsindustri fra midt i 1950’erne?
Der er formentlig flere årsager. Der var en forskellig
produktsammensætning, hvor de to gamle fabrikker som
førhen satsede på håndmalede produkter med en høj
stykpris, således at deres produktionsværdi steg, uden at
den producerede mængde forøgedes voldsomt. Den
Kongeliges stykpris steg fra 4 kr. i 1947 til 6 kr. i 1957, me
dens Lyngbys faldt en smule i dette tiår. De to gamle fa
brikkers niche, kunstporcelænet, var mindre sårbar over
Kilde: Statistisk Tabelværk, 5. Rk., Litra D. Danmarks Vareind- og Ud
førsel 1940-1965. Tabel 2, herunder Service- og Husholdningsporcelæn,
forgyldte eller flerfarvede, samt Service- og Husholdningsporcelæn,
Andre.

brikker havde efter 1948 nok at gøre med at forsyne det
tyske hjemmemarked. De var i øvrigt lige som de gamle
danske fabrikker bagud med moderniseringen i forhold
til Lyngby. 1 1940’erne udvidede Lyngby produktionen af
serier af pyntegenstande, bl.a. vaser og skåle i craquelé
porcelæn med overglasur dekoration, en type produkter
som de gamle fabrikker fremstillede i 1930’erne. Lyngby
fabrikken fremstillede også vaseserier i matglasur med
både sprøjtemalet dekoration og tryk, der ligeledes ses fra
de andre fabrikker i samme periode.47)
I 1955 havde Den kongelige Porcelainsfabrik og Bing
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Porcelæn fra Niels Holst og Søn i 1960’erne, hvor man atter importere
de. Koppen øverst til venstre er en kraftig udgave af samme form som
dem, der blev malet måger på i 1926. De to kopper med høje hanke er
fremstillet og dekoreret i Lyngby. Der var en ældre drejer, der havde spe
cialiseret sig i at sætte disse hanke på.
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for konkurrence fra Tyskland og Polen end Lyngbys ni
che, der var det lidt billigere gæsteporcelæn fra Kjøben
havns Porcellains Maleri samt hverdagsporcelænet.
I anden halvdel af 1950’erne kom de gamle danske og
de vesttyske fabrikkers produktionsapparater omsider
op på eller over det niveau, hvor Lyngby var i 1936, så
ledes at Lyngby omkring 1960 må have mødt alvorlig
konkurrence ikke alene fra de kendte danske konkur
renter, men også fra Tyskland. Importen tog fart fra 1958.
De sidste importbegrænsninger bortfaldt i 1960. De gam
le vesttyske fabrikker investerede i annoncer i det dan
ske designblad Bygge og Bo fra omkring 1960. I Lyngby
var man bekymret. Direktør J. P. Wortmann udtalte i et
foredrag i februar 1960, at der »indenfor porcelænsbran
chen findes så store fabrikker og sammenslutninger af fa
brikker med adgang til billige råstoffer, arbejdskraft
m.m., og med en sådan produktionskapacitet at det, hvis
det danske marked ligger åbent og ubeskyttet, vil være
vanskeligt om ikke umuligt for de danske fabrikker at
være med i konkurrencen, især for de billigere stelvarers
og stabelvarernes vedkommende«.
Det vides, at et af Niels Holst og Søns stel fra begyn
delsen af 1950’erne var et importstel, et andet var deko
reret på import, så firmaet var tilbage i importmarkedet.
De østtyske porcelænsfabrikker sendte allerede i 1949
produkter til Danmark.48) I slutningen af 1950’erne og
begyndelsen af 1960’erne voksede importen igen i be
tydning i Niels Holst og Søn. Grossistvarerne skal efter
sigende have betydet en fjerdedel af omsætningen for
koncernen i 1960’erne, hvilket også ses på de varer, der
markedsførtes over for isenkræmmerne. Glas og kera
mik fik en større omtale i 1960’erne sammen med im
porterede porcelænsstel. 49)
I 1960 var en del af motivationen for egen fremstilling
af porcelæn bortfaldet, nemlig importbegrænsninger. Det
tekniske forspring var på det tidspunkt indhentet af kon
kurrenterne. Hvorfor ophørte fabrikken så først midt i
1960’erne? En del af forklaringen er sikkert, at man i lø
bet af 1950’erne havde satset på nye stel, der gik ganske
godt og blev populære, bl.a. Dan-ild stellene, og at der
fra slutningen af 1950’erne foregik en energisk satsning

Fra 1961 forsøgte »Danmark« at få del i markedet for underglasurdekoreret kunstporcelæn i den stil, som Den kongelige Porcelainsfabrik og
Bing & Grøndahl havde gjort verdensberømt fra 1880’erne. Plakat til
isenkræmmernes dør eller vinduesudstilling.
Privateje.

på produktudvikling og markedsføring. Så sent som i
1964 måtte man i en meddelelse til isenkræmmerne be
de om forståelse for leveringsforsinkelser pga. overvæl
dende ordremængde.
1 1965 klagede »Danmarks« direktør J. P. Wortmann i
et jubilæumsinterview i Lyngby-Taarbæk Bladet spøge
fuldt over, at priserne på hverdagsporcelæn ikke kunne
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følge med op. »Det er mændenes skyld« sagde han, de in
teresserede sig ikke for hverdagsporcelæn, så dette skul
le finansieres af husholdningspungen, og så ville forbru
gerne ikke give mere end 2 kr. for en hverdagskop, sva
rende til en halv pakke cigaretter. Det harmonerede ik
ke så godt med en arbejdskraftintensiv håndværksmæs
sig fremstillingsmåde. Et andet af Wortmanns bon mots
fra den tid var: »Folk vil have 6 flade og 6 dybe og en
scooter!« Det fine porcelænstel var ved at få en mindre
plads i det samlede forbrug for de nystiftede hjem.5())
Der gik yderligere nogen tid, inden man tog konse
kvensen af, at tiden var omme for en fabrik som Porce
lænsfabriken »Danmark«. I 1967 begrænsede man porce
lænsfremstillingen til kunstporcelænet og de ildfaste dele
af Dan-ild stellet, således at man dekorerede de øvrige
steldele på licensfremstillet porcelæn. I 1969 ophørte fa
brikken, og bygningerne blev solgt til Lyngby-Taarbæk

Indgangen til fabrikken: Til venstre indgang til kontorerne og en del a f
lageret. Den lave bygning ved perronen er den ene ende af den over
dækkede gård, hvor man opførte den lange tunnelovn. Foto Henrik Du
pont, 1969.
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Kommune?1’ Var man fortsat, havde man stået overfor en
ny pionertid. Porcelænsfabrikkerne måtte indstille sig på
ændringer i moden i 1970’erne. Man kan bl.a. se, at de
vesttyske porcelænsfabrikker en overgang i 1970’erne lan
cerede porcelæn, der ligner stentøj og orangefarvede kaf
fekander, der ligner termokander af plastic. Der havde i
hele 1900-tallet været en kæde af fusioner af tyske porce
lænsfabrikker, således at der i 1960’erne var 4 store por
celænskoncerner i Vesttyskland, der i tiden efter 1970 ef
terhånden blev i stand til at automatisere produktionen.
Markedspositionen 1935-1969
Porcelænsfabriken »Danmark« blev oprettet pga. im
portbegrænsningerne i 1930’erne, og virksomhedens le
delse begyndte så småt at rette blikket mod importen
igen, da disse efterhånden bortfaldt. Situationen på det
europæiske marked var ganske vist helt forskellig i
1930’erne og i 1960’erne. 11920’erne havde de tyske por
celænsfabrikker haft en markedsandel i Danmark, som
bl.a. Holst & Knudsen overtog med en udvidelse af pro
duktionen i Københavns Porcellainsmaleri, ligesom de
danske porcelænsfabrikker gik mere ind på dette marked
efter 1932. I midten af 1930’erne sås desuden en stigen
de interesse for at købe porcelænsservicer. Holst &
Knudsen kunne med deres egen porcelænsfabrik i Lyng
by fylde denne niche ud med produktion til Københavns
Porcellainsmaleri samt salg af udekoreret porcelæn til
andre porcelænsmalerier. Oprettelsen af Porcelænsfabri
ken »Danmark« skete også for at sikre virksomhedens
overlevelse i en situation, hvor tilgangen af udekoreret
porcelæn til forarbejdning så ud til at kunne blive truet
af importbegrænsningerne. Oprettelsen blev støttet af
formanden for Keramisk Forbund i håb om at forbedre
beskæftigelsen for porcelænsarbejderne og med bag
grund i et forudgående samarbejde med Holst og Knud
sen om bl.a. Fajancefabrikken Søholm.
Porcelænsfabriken »Danmark« kom til at stå for en
tredjedel af produktionsværdien af dansk porcelæn i
1940’erne, og den blev derved en ligeværdig konkurrent
på hjemmemarkedet for de to gamle danske porcelæns
fabrikker indtil midten af 1950’erne. I efterkrigstiden

svækkedes denne relative position, idet de to gamle fa
brikker kom i gang igen med eksporten af kunstporcelæn
og derefter også med hjemmemarkedsproduktion.
»Danmark« havde stadig købere til det overglasurdekorerede service i 1950’erne, og som det vil fremgå af de se
nere afsnit, gik man midt i 1950’erne i gang med en ener
gisk fornyelse og udvidelse af sortimentet uden dog i det
lange løb at udvide produktionens samlede omfang.
I 1950’erne blev der åbnet en ny flanke, idet der både
kom billige varer fra de gamle tyske porcelænsområder i
Polen og Østtyskland, og der samtidig kom kvalitetsvarer
fra de bayriske porcelænsfabrikker. Som det vil blive be
skrevet nedenfor, var der da også ved at ske en ændring
med hjemmemarkedet, så den brede niche fra 1930’erne,
der blev vedligeholdt i bredden med nye tiltag i 1950’er
ne, blev noget snævrere sidst i 1960’erne. Der blev fra
1970’erne foretaget store investeringer i produktionsap
paratet i den overlevende del af de vesttyske fabrikker.
Som det vil fremgå af de følgende afsnit om produktio
nen og om arbejdskraft og ledelse, stod Porcelænsfabri
ken »Danmark« i 1960’erne overfor udfordringer i ledel
se og teknologi, hvis man ville fortsætte virksomheden.

Produktionen
En ny porcelænsfabrik i 1936
Da der i foråret og sommeren 1936 blev indrettet porce
lænsfabrik i det gamle sukkerraffinaderis bygninger ved
Lyngby Station, havde de nye fabrikanter mulighed for
at indrette en produktion, hvor der blev taget hensyn til
et hurtigere gennemløb for produkterne for at billiggøre
dem og skabe en stor produktion. Samtidig blev fabrik
ken indrettet efter hensyntagen til farer i arbejdsmiljøet,
som man i 1930’erne var blevet mere opmærksomme på.
Her spillede det forudgående samarbejde med Keramisk
Forbund sandsynligvis en rolle.
Fra 1920’erne havde der været en udvikling af ideer til
produktivitetsforbedringer i porcelænsindustrien, især

Kunstafdelingen fortsatte virksomheden 1966-1969. Fru Kristoffersen,
der var kendt af isenkræmmerne fra ordremodtagelsen på fabrikken, står
klar til at tale med kunderne på en salgsudstilling i Forum i 1967.
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fra tyske porcelænsteknikere. Disse omfattede dels en
række maskiner, dels opbrud og ændringer i arbejdsgan
ge. Nogle af disse moderniseringer blev først almindeli
ge så sent som i 1950’erne og 1960’erne, fordi de kræve
de store investeringer, og fordi den faglærte arbejdskraft,
som produktionen hvilede på, ikke uden modstand ville
acceptere forringede arbejdsforhold.52)
De nye fabrikanter i Lyngby fik assistance fra en tysk
porcelænstekniker, der hed Georg Seiler. Han var for
modentlig identisk med en driftsleder G. Seiler i 1925 på
den ansete schlesiske fabrik Ohme i Niedersalzbrunn.
Det hedder sig om fabrikkens start, at maskinerne stam
mede fra en fabrik i nærheden af Breslau, der var bukket
under for konkurrencen, og at der fulgte en driftsleder
med til Lyngby. Ohme gik konkurs i 1930. Tilsyneladen
de var der ikke andre porcelænsfabrikker i nærheden af
Breslau, der ophørte frem til 1935?3)
I marts 1937 blev bygninger og maskiner beskrevet til
forsikringsbrug, og i den beskrivelse kan man bl.a. se, hvil
ke maskiner man lagde ud med. Den største satsning var
etablering af bygasfyrede tunnelovne. Allerede i 1906 hav
de den tyske fabrik Carl Tielsch indrettet tunnelovn, og
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Porcelænsfabriken »Danmark«, 1950'erne, set mod nord. Den store bygning nederst i billedet rummede ekspedition og lager i stuen, malerstue og tryk
kerstue på 1. sal samt kontorer og marketenderi på 2. sal. Bagved ses de andre store gamle bygninger, hvor der var drejeri og råvarebearbejdning. Imel
lem disse to gamle bygninger opførtes i 1936 et 80 m. langt ovnhus, og gården blev overdækket. I den overdækkede gård ved ovnen var der plads til at
glasere og pakke vogne til ovnen og siden til at tage porcelænet ud af kapslerne og slibe det under foden. Der var også en lagerhal her. Der var to gang
broer over ovnhallen. 11942-1943 havde man et lille glasværk i de lave bygninger ved skorstenene. Den lille skorsten var til glasværket, den store skor
sten hørte til porcelænsovnen.
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man brugte tunnelovne i fajancefabrikker. Denne nyska
belse havde porcelænsfabrikkerne i øvrigt tøvet med. De
var skeptiske over for, om varmen kunne reguleres til
strækkeligt præcist ved de særligt høje temperaturer for
blankbrænding af porcelæn. I de gamle fabrikker blev por
celænet brændt i en kulfyret kegleformet ovn. Pakning af
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disse ovne og regulering af varmen var et håndværk, der
krævede stor erfaring og fornemmelse af sine udøvere.
Desuden var fabrikanterne bange for, at efterspørgselen
ikke var tilstrækkelig konstant, til at man kunne udnytte
ovnen?4) Tunnelovnen forudsatte investeringer i store ny
bygninger og ombygninger, ikke mindst fordi de økono

miske fordele ved overgang til tunnelovn var forbundet
med rationaliseringer af transport og arbejdsgange ved
forberedelse og efterbehandling. I Lyngby var det så hel
digt, at der var to fabriksbygninger med en gård imellem,
som man kunne overdække, og hvor man kunne anbringe
den 80 m lange blankovn med plads til både glasering og
afpudsning i samme hal. Tunnelovnene var mere brænd
selsøkonomiske og muliggjorde en kortere produktionstid
end de gamle rundovne, der skulle fyldes, fyres op, køle af
og tømmes. Tunnelovnene var i gang hele tiden. Dermed
skulle de også gerne kunne fyldes med produkter hele ti
den, og der skulle derfor samtidig indføres andre nyska
belser, der gjorde det muligt at sende mere porcelæn hur
tigere gennem systemet.
11937 ses en enkelt sådan nyskabelse, nemlig en kopau
tomat med tilhørende tørreskab af asbest. Automaterne
muliggjorde en hurtigere drejning end de tidligere meto
der, som det vil blive beskrevet nedenfor. For at få glæde
af farten på drejeskiverne var det vigtigt, at der var til
knyttet tørreskabe. I tørreskabene blev emnerne hurtigere
tørret, idet de plader, som de var anbragt på, kørte rundt i
skabet igennem varme luftstrømme. Tørreskabene var en
nyskabelse i 1930’erne. I 1942 og 1946 beskrives produk
tionen igen, og da var der stadig kun en kopautomat samt
en underkopautomat med tørreskabe. Den sidstnævnte
blev måske ikke brugt så længe i praksis, den omtales kun
af en enkelt medarbejder i perioden omkring 1940.
Ved indretningen i 1936 installerede man anlæg til ud
sugning ved arbejdspladserne.55) Samtlige lokaler, hvor
porcelænsfabrikationen skulle foregå, blev ventileret
med et ekshausteranlæg med metalsugerør. Det blev af
medarbejderne kaldt »gigtanlægget«. 1 1942 og 1946 om
tales desuden afstøvningsskabe med udsugning. I
1930’erne var der kommet viden om sygdommen siliko
se, kaldet »stenlunger«, og fagforeningerne i de europæ
iske lande havde siden slutningen af 1920’erne presset på
for at få indført forhold, der begrænsede sygdomsudvik
lingen. Der var i det hele taget en begyndende opmærk
somhed på erhvervssygdomme i 1930’erne. I 1932 blev
der foretaget en undersøgelse af porcelænsarbejdernes
lunger ved fabriksdirektoratets overlæge Skule Gud-

Fabrikken i Lyngby havde udsugning ved de støvende arbejdsfunktio
ner. Her ser man skærmen med udsugning der, hvor man »drejede af«,
dvs. pudsede de halvtørre tallerkner pænt glatte og regelmæssige i kan
terne. Drejer Henrik Fessel ses på den anden side. Foto Jørgen Balsløv,
1938-1943.
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jonsson. Det viste sig, at 45% af arbejderne var angrebet
af silikose. Ved et fabriksregulativ i 1940 blev der påbudt
en række foranstaltninger til at nedbringe støv i luften på
porcelænsfabrikker. Ved indretningen af »Danmark« i
1936 var man allerede inde på denne tankegang, idet
støvfrembringende processer så vidt muligt var indkap
slede eller forsynet med udsugning. Kuglemøller, blan
dingstromler, nedstyrtningsskakte og siloer stod i forbin
delse med udsugning, og materialepåfyldning skete ved
undertryk.56) Drejenet blev opvarmet med spildvarme
fra den store tunnelovn. Den var omgivet af en luftkas
se, fra hvilken den varme luft blev udsuget gennem et sy
stem af metalkanaler, der blev ført gennem lokalerne.
Derfor var der altid godt varmt i drejeriet.
I 1939 rejste Georg Seiler ud af landet, og i stedet an
sattes kemiingeniør Søren Berg som driftsleder. Søren
Berg havde 1925-1933 været laboratorieforstander på
Den kongelige Porcelainsfabrik. Han havde desuden væ
ret videnskabelig medarbejder ved laboratoriet for mør
tel, glas og keramik på Den polytekniske Læreanstalt fra
33

En jernbanevogn med råvarer er blevet skubbet tværs over Vinkelvej ind mod perronen for enden af ovnhallen. I funktionærboligen til højre boede
blandt andre smedeformanden. I en villa ved den anden ende af ovnen boede driftsbestyreren, Søren Berg, så de havde mulighed for at komme ilende
fra hver sin side, hvis brænderne blev bekymret over ovnen i nattens løb. Nytårsnat kom driftslederen over med cigar og drink og ønskede godt nytår.
Foto Henrik Dupont 1969.
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1933 til 1939. Han opfandt og patenterede en ny metode
til finhedsanalyse i 1934. I 1940 blev han dr. techn. med
afhandlingen »Studies on Particle Size Distribution«, og
han fortsatte studiet af dette emne i de følgende år. 11938
søgte han forgæves tilladelse hos Valutacentralen til at
oprette en fajanceflisefabrik. Dette projekt havde Indu
strirådet præmieret i deres jubilæumskonkurrence i 1936.
Søren Berg, i daglig tale: Doktor Berg, var driftsleder på
Porcelænsfabriken »Danmark« i hele resten af dens le
vetid, og han boede i driftsledervillaen på fabrikkens om
råde. I Søren Bergs første år blev der købt en vakuum
presse, der bevirkede en forbedret kvalitet af porcelæns
massen. Søren Berg forbedrede og udviklede et nyt ma
teriale til kapsler til beskyttelse af porcelænet under
brændingen, karborundumkapslerne. De var mere hold
bare og beskyttede porcelænet bedre under brændingen
end de tidligere anvendte chamottekapsler. Hvor chamottekapslerne kunne holde til 10 brændinger, kunne
karborundumkapslerne klare 200 ture gennem ovnen.
Karborundumkapslernes bedre varmeledningsevne og
stabilitet var en forudsætning for, at tunnelovnens forde
le kunne udnyttes. Søren Berg var allerede begyndt at
eksperimentere med karborundumkapsler på Den kon
gelige Porcelainsfabrik. Her var det gået galt, så der kom
karborundum i porcelænsmassen. I Lyngby lykkedes det
ham at løse dette problem, og karborundumkapslerne
var i brug inden 1942. Der blev fremstillet karborun
dumkapsler til salg til andre fabrikker, bl.a. i Tyskland og
Sydamerika fra 1956.57)
Søren Berg har redegjort for sine opfattelser og erfa
ringer vedrørende fremstilling af serviceporcelæn i en ar
tikel i antologien »Keramik« fra 1946. Artiklen viser de
overvejelser, der var aktuelle, da Porcelænsfabriken
»Danmark« blev oprettet, og desuden giver den en ud
førlig beskrivelse af de tekniske nyskabelser, som blev in
stalleret her.
Fra fjeld til guldrandet kop.
I de følgende afsnit beskrives produktionen, som den fo
regik på Porcelænsfabriken »Danmark«. Hovedtrække
ne vil være de samme, som man kunne finde i andre fa

brikker på den tid. Der var dog som nævnt ovenfor nog
le felter, hvor fabrikken i Lyngby var fremme med meto
der, der pga. 2. Verdenskrigs følger først blev gængse på
de andre fabrikker i Danmark og i Tyskland fra slutnin
gen af 1950’erne.
Et stykke serviceporcelæn skulle igennem mange ruti
nerede hænder og passere mangt et kritisk øje, før det
kunne sælges som første sortering. Selv om der var ind
ført arbejdsbesparende metoder, vil man se, at produk
tets kvalitet var helt afhængigt af den håndværksmæssige
dygtighed hos en lang kæde af medarbejdere. En jernprik
i porcelænsmassen, en lille skævhed eller et »gardin« i
glasuren gjorde forskellen på første og anden-tredje sor
tering - men det kunne også være, at de, der i sidste en
de satte blomster på eller malede guldkanter på, kunne
camouflere skaden lidt behændigt.
Fremstillingen bygger i høj grad på erindringer fra
medarbejdere, der var ansat fra omkring 1940 og frem,
bl.a. drejere, malere og en brænder, der senere var ansat
i massemøllen. Dertil kommer artikler, der har driftsle
deren Søren Berg som forfatter eller kilde, en beskrivel
se til forsikringsbrug fra 1937 og en tekst til et foredrag
om fabrikken fra 1960’erne. Der er mange arbejdsfunk
tioner, der ikke er så udførligt omtalt, fordi de f.eks. kun
er omtalt en passant i en af de skriftlige kilder. Forhå
bentlig er beskrivelsen alligevel nogenlunde dækkende.

Råvarerne
Porcelænsmassen bestod af 50% kaolinler fra England og
Tjekkoslovakiet samt 25% kvarts og 25% feldspat fra
Norge. Kaolinen udgør den plastiske del af massen, me
dens feldspat er det, der gør, at den smelter sammen, sintrer, og at glasuren smelter. Kvarts er et magrings- og fyld
stof. Kvarts og feldspat kom til at begynde med fra Nor
ge i store blokke, der først skulle knuses i en kollergang.
Det er en stenmølle, bestående af en vandret med to der
på lodret stående møllesten. Senere modtog man dem i
en anden form som bayersk pegmatit, en naturligt fore
kommende blanding af feldspat og kvarts som groft grus.
Til glasur anvendte man fortsat små blokke af kvarts og
feldspat fra norske brud. Der var 20 tons pr. jernbane35

Perronen med port til lagerhallen. Det færdige porcelæn blev pakket i
store trækasser til transporten ud til de handlende. Foto Henrik Dupont
1969.
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vogn, og pga. virksomhedens tidligere tilhørsforhold til
Frederiksberg indførtes vognladningerne fortsat over
Frederiksberg station og blev klareret der, inden de kør
tes til Lyngby. Her blev de koblet af, og fabrikkens per
sonale skubbede jernbanevognen ind på fabrikkens om
råde ad et sidespor fra Lyngby Station. Fra jernbanespo
ret blev der læsset af på en rampe ved hovedindgangen?8)
Kaolinen kom oftest i skibsladninger samlet til f.eks. Bing
& Grøndahl og »Danmark«, eller til Den Kongelige og
»Danmark«. Man delte ladningen, så »Danmark« tog
først fra, fordi de gerne skulle have mindst.
Når driftslederen og hans assistenter havde analyseret
materialerne i laboratoriet, ofte ved at fremstille prøve
eksemplarer af den nye sending, kunne grundmassen
blandes. Laboratoriet fandtes på en indskudt etage i det
højloftede rum i stueplan, hvor materialet blev knust og
blandet, »massemøllen«.
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Massemøllen
Den første proces i porcelænsfremstillingen er findeling
af råvarerne og opslemning med vand til porcelænsmas
se.
Porcelænsmasse, glasur og porcelænsmaling blev klar
gjort på fabrikken i den afdeling, der kaldtes massemøl
len efter de maskiner, der findelte råvarerne. Processer
ne fandt sted i den nordlige gamle fabriksbygning fordelt
på flere etager. Der findes en beskrivelse af lokalernes
indretning og maskiner i 1937, da fabrikken lige var kom
met i gang. Materialet bevægede sig fra proces til proces
ved hjælp af nedstyrtningsskakte, kopelevator, pumper
og rør, og når porcelænsmassen var klar, kunne den kø
res lige ind til brug i drejeriet eller støberiet på samme
etage.59) På loftet var der lager for råvarerne: Kaolin,
feldspat og kvarts. De lå i store bunker på gulvet. Kaoli
nen, der var klar til brug som den var, blev afvejet og der
efter opslemmet i et kar på loftet med vand, der stam
mede fra mosen under fabrikken, og derefter blev den
ledt ned i rør til stueetagen. Pegmatit eller feldspat og
kvarts blev kastet ned gennem en skakt fra loftet til
stueetagen.
I stuetagen var der i 1937 tre knusemaskiner med omrørere, hvor blokkene blev knust til størrelse af et høn
seæg. Derefter kom det til en kollergang, hvor de blev
knust til ca. en ærts størrelse. Derfra førtes de i en kop
elevator tilbage til loftet. Her lå de i bunker og ventede
på næste proces.
Fra loftet blev de forskellige materialer hældt gen
nem nedstyrtningsskakte til 1. sal. Her blev de vejet op
og i det rette blandingsforhold hældt ned i den næste
knusemaskine. Den kaldtes en kuglemølle, og dem var
der otte af. Det var jerntromler foret med sten, så de ik
ke afgav jernpartikler til porcelænsmassen. De var an
bragt i stueetagen på et galleri med nedkastningsåbnin 
ger fra 1. sal. Inde i tromlerne fandtes kugleflint, strand
flint af ca. en tennisbolds størrelse. Tromlerne blev fyldt
med en fjerdedel flint, en fjerdedel kvarts/feldspat og
fyldt op med vand. Når de roterede ligesom en vaske
maskine, findelte flinten materialet. Efter denne proces
blev materialet hældt sammen med kaolinen, der kom i

Fotografen er kommet op over trætoppene, så man får et indtryk af malerstuerne til venstre, ovnhallen i midten og bygningerne med massemølle og
drejeri m.m. til højre. I baggrunden skove og boligkvarterer på den anden side af Gammel Bagsværdvej mod Lyngby Sø. Foto Henrik Dupont, 1969.
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rør fra loftet til et kar lige under kuglemøllen. Derefter
blev massen ledt over en magnet for at fjerne jernpar
tikler, der ville give pletter i porcelænsmassen. Dernæst
blev den ledt over to sigter for at fjerne for store par
tikler og til sidst ned i et kar i gulvet i slemmeriet. Nu
var den klar til at pumpe op til første sal, til næste fase
i processen.
På 1. sal var der massetilberedelse, d. v. s. at vandet
blev presset ud af den knuste og opslemmede masse, der
derefter blev æltet. Her var der i 1937 et omrøringskar og
en pumpe, to filterpresser og to valsemaskiner, der ælte

de og pressede luftblærer ud af massen. Allerede i 1942
havde Søren Berg anskaffet et mere effektivt middel til
at presse luftblærer ud af massen, nemlig en vakuum
presse. Maskinerne blev drevet ved transmission fra
stueetagen. Den masse, der skulle bruges til støbning af
f.eks. kaffekander og fade, skulle ikke æltes, men deri
mod opslemmes yderligere.
Erik Danielsen, der arbejdede i massemøllen fra ca.
1945 til fabrikken lukkede, har forklaret om processerne
her:6())
I massemøllen fremstillede man både porcelænsmasse
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Plan over drejeri og støberi, 1936. Til venstre
sidste del af tilberedningsprocessen med filter
pressen, hvor massen blev presset igennem en
række måtter. Derefter gik den igennem va
kuumpressen. Denne leverede en pølse af por
celænsmasse, lige til at skive ud til tallerkner i
drejeriet. Nærmest herved i den store sal er
kopdamernes pladser ved vinduerne. Midt på
gulvet er der reoler til frasætning. På den an
den side af dem arbejdede støberne og øverst
efter indhakket var drejernes pladser.
Lyngby-Taarbæk Kommunes Arkiv

og glasur. Porcelænsmassen var den samme til alle pro
dukter. Porcelænsråvarerne kørte i kuglemøllen i 16 ti
mer.
På 1. sal blev den presset igennem filterpressen, hvor
den blev presset vandret gennem en række store »duge«
der var stakket efter hinanden. Det var hårdt arbejde at
lukke og tømme filterpressen, idet den blev lukket med
håndkraft via et tandhjul. De var to mand om at stå på
hver side med pladerne, og man flyttede to tons. Filter
pressen skulle lukkes meget nøjagtigt sammen, der var jo
tryk på, når der blev pumpet flydende masse ind. Massen
kom ud som plader, der blev lagt på et lad og kom derpå
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i en æltemaskine, vakuumpressen.61) I vakuumpressen
blev luftblærerne fjernet fra porcelænsmassen, idet pres
sekagerne blev bearbejdet af roterende knive i et va
kuumrum, og derfra blev massen presset ud som en 15
cm tyk pølse, klar til at blive kørt ind i drejeriet i loka
lerne ved siden af, jf. fig. 1 s. 210.
I massemøllen var der i stuen og på 1. sal 12 mand på
arbejde om dagen, om natten var der kun to mand. Der
var skiftende arbejdstider, men aldrig søndagsarbejde.
Medarbejderne her arbejdede godt sammen, det var især
vigtigt, når de stod med det tunge arbejde ved filterpres
sen. Formanden hed Peter Assenholm.

Drejer Poul Isaksens plads, nærmest hjørnet
til støberne. Drengen forrest har netop fordre
jet en plade på sin drejeskive og rækker den
frem til Poul Isaksen. Denne tager en gipsform
fra brættet og sætter den på sin drejeskive. For
men er skabelon til tallerkenens overside. Der
på trækker drejeren en arm med en skabelon
indstillet til tallerkenens underside ned og dre
jer tallerkenen. 1956.
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Glasur
Materiale til glasuren kørte i næsten tre døgn i kugle
møllen. Der blev fremstillet flere hundrede kilo ad gan
gen, fortæller Erik Danielsen. Sammensætningen af gla
surmassen varierede, bl.a. blev der tilsat forskellige far
ver: cremefarvet, gult, grønt og blåt. Der var desuden
craqueléglasuren. De, der arbejdede med kuglemøllen,
fik de forskellige opskrifter af driftslederen, Doktor
Berg. Fra kuglemøllen blev materialet blandet med vand
i store kar. Det skulle røres godt op. Dette foregik i hvert
fald i 1960’erne ved trykluft. Så kørte man det ud i ovn
hallen til damerne, der skulle glasere. Damerne havde et
måleglas for at måle konsistensen. Hvis man ikke havde
rørt det godt nok op, så der var bundfald, blev man upo
pulær. Der stod også en glasuromrører i ovnhallen.

forholdet 4-1. Karborundum er et kunstprodukt, silicium
karbid, det blev fremstillet i Norge og i Canada. Karbo
rundumkapslerne havde som nævnt større styrke og ildbestandighed end de tidligere anvendte chamottekapsler,
og de havde en større varmeledningsevne. De var også
tyndere end chamottekapslerne, og alt i alt repræsentere
de de en kapacitetsforøgelse på 15%. Under krigen rege
nererede man også karborundumkapsler samt gips til
gipsformene på Fuurstrøms Fajanceværk i Nymølle.62) Ved
siden af massemøllen blev materialet blev æltet og kap
slerne blev drejet og stillet til tørre. Kapselværkstedet kør
tes af to drejere, den ene hed Verner. Drejeren Arne Ol
sen har prøvet at dreje karborundumkapsler engang, hvor
man havde en ordre til en polsk porcelænsfabrik. Det sled
hårdt på hænderne, fordi det var så hårdt og grynet.

Karborundumkapsler
I massemøllen var der også en produktion af materialet til
de kapsler, som blev brugt til at støtte porcelænet under
brændingen i ovnen. De bestod af karborundum og ler i

Drejeriet
Når porcelænsmassen havde forladt vakuumpressen, var
den klar til at blive drejet til tallerkener og kopper. Det
te foregik i hele perioden som håndværk under ledelse af
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overdrejer Roland Mortensen, kaldet Morten, med det
supplerende tilnavn »aldrig godt nok«.63) Drejeriet var på
første og tredje sal i samme bygning som massemøllen.
Tallerkner og runde fade blev drejet i form ved en elek
trisk drevet drejebænk, der var betjent af en tillært dre
jer med en dreng som håndlanger. Tallerknerne skulle
desuden gås efter i kanterne med et barberblad, »drejes
af«. Man fik efterhånden Raadvad Knivfabrik til at leve
re en særlig slags blade til dette formål.
Kurt Scharling Thomsen, der var drejer i Lyngby fra
1943 til 1966, fortæller om arbejdet som drejer og ikke
mindst om samarbejdet mellem drejer og arbejdsdreng,
der var afgørende for, at produktionen kunne lykkes, og
drejerens akkord kunne holdes:64)
Kurt Thomsen startede på Porcelænsfabriken »Dan
mark«, da han var 14 år. Han havde fået læreplads som me
kaniker, men hans mor protesterede over at skulle vaske
det snavsede arbejdstøj. I stedet foreslog en onkel, hvis
søn arbejdede på porcelænsfabrikken, at han kom derind.
Hans far tog ham med derind, og så var han ansat.
Man startede på fabrikken som arbejdsdreng for en
drejer. Når man blev 18 år, kunne man ikke længere bru
ges som arbejdsdreng, fordi man da skulle have løn som
en voksen. Hvis man var blevet vurderet som egnet til at
få en plads som drejer, fik man det tilbudt, når der blev
en plads ledig. Der blev sagt du til drengene, indtil de fyld
te 18 år, derefter var tiltaleformen fra overdrejeren De.
Drengens opgave var at sætte forme frem over dreje
bænken, dreje plader af porcelænsmassen til svenden,
samt bære »brædderne« med færdigdrejede tallerkner til
tørrereolerne. Drengene satte seks Rosenborg tallerkner
i hver stak, 36 på et bræt. Det krævede gode kræfter at
løfte brædderne, ikke mindst at få godset helt og sikkert
op på øverste hylde. Hvis de færdige tallerkner røg af, så
arbejdet var spildt, kunne der nok blive råbt højt. Man
råbte gennem reolerne, man kunne ikke se hinanden.
Drengene blev stærke som vægtløftere.
Drejning af tallerkener foregik på den måde, at dren
gen stod på den ene side af arbejdspladsen med en dre
jeskive. Han tog en klump porcelænsmasse og drejede en
plade ved hjælp af en arm, som han trak ned over dreje40

Siden skulle tallerknerne »drejes af«. Drengen er i færd med at syne en
tallerken, som han netop har drejet af Var der festonkant på tallerkenen,
blev denne først gjort færdig i denne fase. Den snørklede festonkants
form var ridset ind i den runde tallerken ved drejningen og blev så bræk
ket af ved afdrejningen, og tallerknen blev glattet i kanten. 1956.
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skiven. Pladen rakte han til svenden, der stod overfor
ham. Denne lagde det på sin drejeskive, hvor han havde
anbragt en form, der var en skabelon til tallerkenens

overside, på Rosenborgstellet med indgraverede rocailler på fanen. Derpå trak drejeren en arm med en skabe
lon indstillet til tallerkenens profil ned, og formede der
ved tallerkenens underside. I denne skabelon var der sat
mærker, som ved deres placering var drejerens personli
ge signatur. Kurt Thomsens var to små ringe i bunden.
Derved kunne man altid se, hvem der havde drejet hvad.
Der var desuden en messing »skærv«, der viste tykkelsen
på den tallerken, der blev drejet, så man kunne indstille
skabelonen nøjagtigt efter det. Man skar som regel ska
belonen lidt til i kanten, så der ikke var så meget at ret
te på tallerkenens kant til sidst. Når tallerkenen var dre
jet (mod uret), idet drejeren med højre hånd glattede
med en våd svamp og med venstre hånd holdt skabelo
nen til, satte han formen med den nydrejede tallerken til
bage på brættet, tog en ny form osv. Når brættet var fuldt,
satte drengen det i tørrereol og hentede et nyt bræt med
forme. Når tallerknerne senere var tørre og var blevet ta
get af formene, blev de som nævnt gået efter med et bar
berblad i kanten, og en finger med en lædertut glattede
efter. De blev sat på en gennemvåd gammel form, hvor
der ved hjælp af en gummiring og et trekantjern var skå
ret til foroven, så tallerkenens fod kunne stå fast. Formen
blev sat på en drejeskive. Hver tallerken blev så sat på
formen og gået efter i kanten. Hvis de var kommet bag
ud med dette, kunne de være nødt til at bruge en hel dag
bare på at dreje af.
Drejeren havde nogle små sedler, som han havde ud
fyldt med navn, produktnummer og antal. De blev sat fast
i en form på hver plade. Kurt Thomsen nævner, at da han
og kollegaen Arne Olsen senere drejede underkopper,
satte de en seddel for hver 100 underkopper og beholdt en
kopi. Når sedlen kom »ned«, blev den ene halvdel revet af
og returneret med stempel, og det var drejerens »regning«,
som drejerens løn blev regnet ud efter. Frk. Hartmann på
kontoret førte regnskab med arbejdssedlerne. Hun var
som en mor for personalet. Det hændte, at der var dreje
re, der var bagud med sedler i forhold til, hvad de normalt
producerede. Så kunne der blive set igennem fingre med
det ved førstkommende ugeløn. Derefter havde de blot
det mere at få indhentet i den følgende uge.

Drengen svinger et bræt med gipsforme til store tallerkner op over Poul
Isaksens plads i 1950’erne. Der skulle gode kræfter til, og han er helt
svedt, fordi der var god varme i drejeriet.
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Kurt Thomsen stod hos en svend, der hed Urban, der
drejede tallerkener. Drengene skulle møde kl. 7 ligesom
svendene, men i praksis mødte de kl. 6 for at tømme for
me, så der var gjort klar til dagens arbejde. Til gengæld
gav svendene dem som regel fri lidt før, i Urbans tilfæl
de dog kun en halv time før. Der var knald på om for
middagen indtil efter kl. 14, hvor man slappede mere af.
Der var frokostpause fra kl. 11.15 til kl. 11.45. Af og til
var der fagforeningsmøder på 3. sal, som tillidsrepræsen
tanten indkaldte til, når han havde fået besked om noget
af fagforeningen. Kurt Thomsen var på 1. sal, men der
var også drejning på 3. sal.
Når svendene holdt pause, især om eftermiddagen,
kunne drenge lære sig at dreje på svendens drejebænk.
En gang, Urban kom tilbage fra en pause, råbte han:
»Har du ikke nået mere!!« Man kunne også se på denne
41

Samme plads som Poul Isaksens omkring 1940. Støberiets slikkerkar
skimtes bagved. Drengen stod da for enden a f drejerpladsen og betjente
to drejere, som man bl.a. gjorde på nogle tyske porcelænsfabrikker. Det
gik man siden bort fra i Lyngby, fordi drengene blev helt slidt op af det
høje tempo, når de skulle holde to drejere forsynet med plader. Foto Jør
gen Balsløv, 1938-1943.
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måde, om drengene havde håndelag for at blive i faget.
Drengens produkter havde svendens signatur i bunden.
Sidenhen som svend, oplevede Kurt Thomsen også, at
man var afhængig af at have en duelig dreng. De første
14 dage var drengene på fast løn, derefter skulle de af
lønnes med en procentsats af svendens akkord. I de 14
dage skulle de helst have lært det nødvendigste. I løbet
af et års tid kunne de blive rigtig gode, og man kunne ha
ve glæde af dem, til de blev 18 år.
Hvis man var utilfreds med en dreng, hjalp det ikke at
brokke sig til overdrejeren. Man fik blot besked på at op
lære drengen bedre. Om drengene blev gode, afhang dels
af deres evner, dels af, om de fik en god behandling, så
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de ikke blev bange og forfjamskede. Det kunne fore
komme, at drengene sagde op, fordi de ikke kunne kla
re arbejdet, eller fordi kemien i forhold til svenden var
dårlig. En svend kunne ikke foranledige en dreng fyret.
Når de var ansat, var de ansat. Det hændte, der var dren
ge, der ødelagde for meget porcelæn under arbejdet og
derfor blev fyret eller sagde op. Spinkle drenge kunne
som regel ikke klare arbejdet, og det stod klart inden de
14 dages prøvetid var gået. Man skulle være god ved
drengene, så gik det bedst.6:>)
Der var jævnligt strejker blandt arbejdsdrengene for at
få højere løn. Det lykkedes også. En gang havde et par
af drengene været for frække under strejken, og de fik
bagefter at vide, at de ikke skulle komme tilbage.
Der blev holdt øje med drengene fra fabrikkens side. Da
Kurt Thomsen blev 18, var der ikke plads til flere drejere,
og derfor blev han sat ved forglødovnen. Efter to måneder
spurgte han, hvad det blev til med en drejerplads og fik den
besked: »De kan starte i morgen« med underkopper. Man
lavede 1200 om dagen. Derpå blev han sat i gang med at
dreje desserttallerkner. Siden steg han i graderne og dreje
de store tallerkner. Det var Vallø eller Rosenborg, alt efter
hvad de manglede, det fik overdrejeren besked på. Der var
flere, der drejede store tallerkner. Kurt Thomsen husker
særligt tre forme: Vallø, Rosenborg, og 102, et hotel- og
hverdagsservice med en blå underglasurdekoration.
Ca. 1963 blev der anskaffet en tallerkenautomat, en
»roller«, for at rationalisere arbejdet. Den var indrettet
således, at tallerkenen blev lavet i én arbejdsgang, der
blev ikke lavet plader først. Man satte formen som sæd
vanligt og satte selv massen direkte på formen. Rollerens
hoved var så varmt, at det sydede, når man satte porce
lænsmassen på. Rolleren fra Lyngby kom til Den Kon
gelige i 1966, og drejeren, der betjente den, Otto, fulgte
med. Der sad en person bag på rolleren og sleb kanter.
Rolleren blev indkøbt efter et besøg på en porcelænsfa
brik i Lidköping, hvor bl.a. drejerne Kurt Thomsen og
Poul Isaksen var med. Da rolleren blev indført, var der
en del indkøringsbesvær, der skulle nærmest stå en smed
ved siden af hele tiden.66) Kurt Thomsen ønskede ikke at
arbejde ved en roller og fortsatte på den sædvanlige må-

Pladedrengene slikker sol i en pause i 1939. Drengen med bar mave til højre er Manly. Til højre for ham stikker John Pedersen hovedet frem. På jor
den ses nogle chamottekapsler. Søren Berg fik kort efter sin ansættelse som driftsleder i 1939 udviklet brugbare kapsler af karborundum, der var langt
mere holdbare.
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de. Der kom dog også til hans plads en nyskabelse, som
de kaldte en halvautomat. Drejeren lavede selv pladerne
på en lille maskine, der stod ved siden af pladsen. Den
lavede en plade, når man trak i et håndtag, så skar man
pladen af med kniven. Der blev dog sideløbende arbej
det på de gamle drejebænke. 1 1962 var der færre drenge
end tidligere.67)
Smede Ole, Ole Opfinder, opfandt de fire halvauto

mater og en »æggedeler« til at dele plader med. Siden
blev det med en spindel over porcelænsmassen. Drejede
man spindelen, blev der skåret plader af.
Da man havde indført halvautomaterne, kunne en dreng
passe to svende. Drengen tømte brædderne hen på en
vogn. Der sad et andet sted en voksen kvinde og drejede
af. Produkterne kom fra funktion til funktion på vogne.
Der kørte en elevator med tørreskabe hele tiden, det
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te kom ca. midt i 1960’erne. Der var infrarøde tørrelam
per, der tændte om morgenen. Nu var det kun nødven
digt med en dreng til at betjene fire mand, drengene skul
le fortsat tømme forme. I 1960’erne omtales en produk
tion på 800 tallerkner om dagen ved de almindelige dre
jebænke og 2000 underskåle på en automat.68)
Nogle af drejerne, men et fåtal, drak øl i pauserne.
Kurt Thomsen og i øvrigt også kollegerne Poul Isaksen
og Arne Olsen, holdt sig til cola. En overgang var mar
ketenderiet lukket, så måtte de ølafhængige svendes
drenge til købmanden på Bagsværdvej, ud og ind af por
ten med en mappe med øl. En gang havde nogle svende
besluttet at afprøve fire bryggeriers nye påskebryg. Da
de havde været igennem alle fire startede de forfra, og
det endte med, at en af dem brækkede sig i damernes om
klædningsrum, hvor der var stille og fredeligt om dagen.
Dette fik det efterspil, at de involverede blev bortvist i
14 dage, og fagforeningen fik besked på, at de var ikke
arbejdsløse!
Der var god varme på fabrikken. Overskudsvarmen
fra det sted, hvor vognene stod til afkøling, når de kom
ud af ovnen, blev fordelt i lokalerne. Man gik i hvide
skjorter og bare ben i træsko med huller i hele året. Fød
derne svuppede i træskoene på trods af alle hullerne, og
der var en generel stank af sved på fabrikken.
Der var en del usynligt støv i luften. Man måtte ikke
løbe, kun gå. Støvet satte sig som sten i lungerne. Nor
malt skulle alle til kontrol på lungehospitalet en gang år
ligt. Kurt Thomsen måtte til kontrol hvert halve år.
Personalet købte porcelæn billigt. En gang om måne
den kunne man handle, og man kunne købe for et vist
beløb om året. Da Kurt og Karen Thomsen skulle have
et spisestel, købte de det kontant, men det kunne ikke
dækkes af ugelønnen, det kostede to ugelønninger. Kaf
festellet fik Karen Thomsen til jul eller fødselsdag.
Kurt Thomsen lavede en gang til sig selv og en anden
otte børnetallerkner som fusk. Overdrejeren så de atypi
ske tallerkner og identificerede drejeren på hans riller, så
han kom og sagde: »Jeg vil fa’me ikke ha det!« Men de
fik deres tallerkner.
Smeden John Søderhamn gik rundt på hele fabrikken
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og hjalp med at slibe knive, ordne remme m.m. Som
nævnt andetsteds var smedeformanden, Smede Ole, god
til at lytte efter, hvilke problemer man havde og opfinde
løsninger.
Arne Olsen stod fra 1943 som arbejdsdreng hos drejer
Ingolf Christensen, der drejede kagefade. Han fortæller,
at drengene mødte en halv time før om morgenen for at
tømme formene. De kunne være foran med at gøre pla
der klar, så de fik lov at gå midt på eftermiddagen. Hvis
de så smuttede op i »Tutten«, kunne de møde den gam
le Niels Holst: »Hva’ fa’en, er I allerede klædt om!« Mar
ketenderiet blev drevet af Niels Holsts svoger.69)
Underkopper blev en overgang drejet i en automat,
fortæller John Pedersen, der var drejerlærling 19381942.7()) Der var to forskellige typer underkopper, der
gik til alle stel, nr. 1641 og 699. John Pedersen passede
sammen med en svend en maskine, hvor de drejede dis
se to slags underkopper. Svenden Leo satte underkop
perne ind i et tørreskab, der var opvarmet med ovnluf
ten, 100 på hvert bræt. Når de var tørre, blev de taget
ned og drejet af, det var John Pedersens arbejde, hans
plads var bag på automaten. Han sleb dem pænt runde
i kanten med et barberblad. Han stod det meste af ti
den og sleb underkopper, efter at han havde været pla
dedreng og været rundt og se virksomheden. De var 45 mand, der sleb 4.500 underkopper om dagen. Siden
gik man over til, at de enkelte drejere og deres drenge
afdrejede de produkter, som de selv havde drejet. Un
derkopautomaten viste sig ikke at være så god som for
ventet, og den blev derfor formentlig taget ud af brug
efter 1942.
I begyndelsen af 1960’erne spekulerede ledelsen på,
hvordan man kunne øge produktiviteten, og prokuristen,
Juul Andersen, fik til opgave at undersøge dette, fortæl
ler drejernes tillidsmand Poul Isaksen. Overdrejeren gik
rundt med et stopur for at se, hvor der kunne ydes mere,
især da rolleren blev indført. Det kom der aldrig noget
ud af. Drejerne vidste selv bedre, hvor meget der kunne
ydes. Når drejerne så skulle finde ud af, hvad man kun
ne gøre, allierede de sig med Smede Ole for at få lavet
tidsbesparende fiduser, f.eks. æggedeleren til at skære

En af de solide hvide hverdagskopper fra Porcelænsfabriken »Danmark. Den er klunset fra »Det høje konditori«, Jernbanevej 23, da dette lukkede
midt i 1960’erne.
Foto Henrik Wichmann

plader med. Man var ikke bange for at prøve noget nyt,
hvis det var mere praktisk.71}

Kopper
Kopper blev drejet nede i en gipsform, hvor der blev lagt
en klat porcelænsmasse. Koppens yderside blev formet
efter gipsformen, og indersiden blev formet af en rote
rende skabelon, der blev sænket ned i formen. I Lyngby
var det kvinder, der drejede kopper. Drejningen af nog
le af kopperne var mekaniseret, idet man allerede fra

starten anskaffede en såkaldt halvautomatisk kopmaski
ne, der på det tidspunkt var noget helt nyt. Kopdrejeren
betjente en maskine med to arme med rotationsskabelo
ner, der gik skiftevis op og ned over to plader, hvor man
satte gipsformene. Hun satte en klat porcelænsmasse i
den ene form, satte formen på plads, skabelonen gik ned
i den og drejede. Imens skulle hun tage formen med en
færdigdrejet kop af under den anden skabelonarm og
sætte den i tørreskabet og sætte en ny form med en klat
på plads under skabelonarmen. Det var maskinens ind45

En Vallø terrin er ved at blive pudset af på foden. Emnet står på en cavalet, drejeskive, der bevæges med fødderne. Støberen har stablet forme
op på den, så hun har en passende arbejdshøjde. Til højre ses udsug
ningstragten, der skulle tage støvet. Foto Jørgen Balsløv 1938-1943.
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stilling, der bestemte farten. Hun skulle nå at fjerne for
men under den ene arm medens den var oppe og genfyl
de den inden den kom ned igen og derefter ligeså med
den anden arm. Musse Sørensen huskes ved kopauto
maten omkring 1940.72) »Danmark« var foran de tyske fa
brikker med indførelsen af denne maskine allerede i
1936. Til gengæld kom »Danmark« som omtalt aldrig
helhjertet med på den næste mekaniseringsbølge, som de
tyske fabrikker tog fat på i slutningen af 1950’erne med
indførelsen af tallerkenautomaterne.73) Ved »den auto
matiske kopdrejemaskine« var der i 1937 et tørreskab,
foret med asbest, der kunne opvarmes til 50 grader ved
hjælp af den varme luft fra ovnen, jf. fig. 5 s. 212.
Kopperne skulle garneres med hanke, og der var en
særlig profession af kvindelige hankere, der satte hanke
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på de kopper, der var drejet på automaten. Når koppen
var tilpas tør, læderagtig, blev de støbte hanke dyppet og
sat på med garneringsslikker, dvs. opslemmet porcelæns
masse, som man tappede af i en kande. Der blev glattet
med en pind omkring hanken, og støbegrater på hanken
blev glattet, ligesom koppen i det hele taget blev gået ef
ter og pudset. De, der ikke stod ved automaten, gjorde
selv hele koppen færdig. Karen Thomsen fortæller om sin
svigermor, der i lange perioder arbejdede på porcelæns
fabrikken.7^ Hun drejede kopper og satte hanke på.
Koppernes hanke var støbt i en form, hvor der blev støbt
4 hanke ad gangen. De sad sammen to og to og skulle
skæres fra hinanden. Hun var meget dygtig til at skære
hanke således, at de kom til at sidde perfekt på koppen.
Hvis hanken var sat en smule skævt på, eller hvis den
havde været en smule for blød, idet den blev sat på, blev
koppens hank en smule skæv eller drejet. Vallø-koppernes fod var drejet for sig og skulle sættes på den drejede
kop, det var ligeledes en vanskelig opgave, som hun var
dygtig til. Når foden var sat på, blev der lige glattet efter
med en pensel, det samme gjaldt hankene. Låg til kaffe
kander og sukkerskåle blev lavet ligesom kopperne, der
næst skulle de støbte greb sættes på. De fleste kopper
kunne trækkes op af formen, andre skulle lirkes ud af for
men, idet man brød den forsigtigt op, »sprængte« den, og
fik koppen ud, derefter blev formen skubbet sammen og
kunne bruges igen.7d)
I 1960’erne blev der både arbejdet med traditionel
kopdrejning, hvor en kopdame kunne gøre 400 kopper
færdige på en dag, og på kopautomaten, hvor der kunne
produceres 4000 kopper om dagen, og hvor andre damer
garnerede. Dette er et eksempel på, at man i Lyngby si
deløbende benyttede opsplittede arbejdsfunktioner, som
forsøg på rationalisering af arbejdsprocessen, og mere
håndværksmæssige metoder, hvor genstanden blev gjort
færdig af den enkelte arbejder. Muligvis har man skelnet
mellem forskellige produkter, og ladet de mere enkle
produkter udføre i kopautomaten, f.eks. hverdagsporcelænet i form LI. Sidst i 1930’erne gennemførte den sven
ske fabrik Gustavsberg en rationalisering med en tysk
uddannet leder, hvor man bl.a. yderligere opsplittede

hankernes arbejde, og lod tempoet styre af, at hankerne
sad ved et samlebånd. Samlebåndsarbejde som middel til
at hæve tempoet i arbejdet blev anbefalet i en samtidig
tysk lærebog om porcelænsfabrikation, men denne ar
bejdsform blev ikke anvendt i Lyngby.76)
Støbning
Drejer Arne Olsen, der blev støber i 1964, fortæller om
støbningen. Der var mange produkter, der ikke kunne
drejes, og som skulle støbes, f.eks. kander, fade og skåle,
der ikke var cirkelrunde, samt de fleste vaser og pynte
genstande. De riflede vaser var f.eks. støbte, og de hav
de en god form til det. De krævede ikke en delt form, de
kunne trækkes lige op. De små vaser blev støbt af damer
og de store af en støber, der hed Teddy Holm. Omkring
1940 var der en dygtig svend, der hed Malberg, der var
bagvagt på støbningen. Han støbte og drejede store va
ser, og han drejede med frihåndsdrejning på en foddre
vet drejebænk.77*
Til støbning anvendtes flydende porcelænsmasse, der
var tilsat soda, det kaldtes slikker. Det blev pumpet op i
et stort »slikkerkar« med omrøring, der stod i et hjørne
af lokalet. Derfra tappede man det over i store kander,
der blev slæbt hen til pladsen og hældt op i gipsformene,
somme tider fra en høj position. Formene stod på vogne.
Så stod det en tid i formen og »trak skærv«. Jo længere
tid det stod, jo tykkere blev godset. Der blev sat et bageur til. Når formen havde opsuget fugt fra den yderste
del af støbemassen, så der var dannet en fast skal af pas
sende tykkelse, blev resten tømt ud af formen til genan
vendelse. For små forme kunne det tage ti minutter og
for f.eks. en terrin kunne det tage trekvart time. Formen
stod nu yderligere nogle timer, til skallen var så tør, at
man kunne tage den ud af formen. Formen blev åbnet,
og emnet blev taget ud. Smeden Ole Opfinder havde fun
det ud af, at man kunne sprøjte vand ind i støbeformene,
så det tog slippet, når man skulle skille formen ad. Der
på satte man garniture på, f.eks. hank og fod på en kaf
fekande og efter et døgn kunne det afpudses og komme
i forglødovnen..
Da Arne Olsen blev støber omkring 1963, var der an-

Drejer Jørgen Balsløv besøger støberiet, hvor en støber er ved at garne
re flødekander med hanke og pudse dem af I forgrunden ses støbefor
mene, i baggrunden ses en støbekande. 1938-1943. Byhistorisk Samling

skaffet to støbekarruseller. De fyldte et helt rum hver.
Arne Olsen stod i det gamle glassliberi på 2. sal. Han me
ner, at støbekarrusellerne blev indført samtidig med rol
leren. Der var 25 pladser til støbeforme på en karrusel.
Slikker til støbning blev pumpet fra møllen op på 4. sal
og kom ud i slange med lukkemekanik over støbekarru
sellen. Støberen hældte det ned i de opstillede forme.
Overskydende slikker blev hældt ned i et rør til møllen.
Der stod en støber og to damer og arbejdede sammen
ved en støbekarrusel. Holdet ved støbekarrusellen hav
de fælles akkord. Støberne kunne være både kvinder og
mænd.78) Der var tørre- og fugtskabe i tilknytning til stø
bekarrusellen. Fugtskabene blev brugt for at holde f.eks.
kander tilpas fugtige, indtil de skulle garneres. De to dyg
tige damer, der garnerede sammen med Arne Olsen, hed
Edith (hun kom fra Den Kongelige) og Hedvig (hun kom
fra Bing & Grøndahl). Desuden var der Richardt Niel
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sen, der mest støbte fade. Arne Olsen støbte mest Dan
ild gryder, og af og til støbte han skåle og vaser. På Den
Kongelige fandtes ikke støbekarrusel, da Arne Olsen
kom dertil i 1966. Tilførsel af slikker i rør direkte fra mas
semøllen var opfundet allerede i 1920’erne. Støbekarru
sellerne kom i brug på vesttyske fabrikker efter 1950.
Midt i 1960’erne fik nogle vesttyske fabrikker fuldauto
matiske støbeanlæg.79)

Isolatorer
Porcelænsfabriken »Danmark« havde også en lille pro
duktion af el isolatorer. De er omtalt i en prisbog fra
1950, og de ses i skemaer til produktionsstatistikken fra
1947 til 1957.80’
Bræt på skulder
Selvom man havde indført vogne og elevatorer ved nog
le funktioner, skulle brædderne stadig bæres til reolerne
og derfra til en reol midt i drejeriet ved elevatoren. Ved
elevatoren var der en mand, der bar brædderne til ele
vatoren efter at have kontrolleret de små arbejdssedler
på brættet. Brædderne var fremstillet af en særlig træsort,
der var let og som ikke slog sig.
En medarbejder i pakkestuen fortæller om sin sviger
mor, der arbejdede på fabrikken »i en menneskealder«.
Hun gik rundt med det rå porcelæn på brædder på skul
deren. Det var meget tungt, hun holdt det med højre
hånd på skulderen. Arbejdet var på akkord. Svigermo
deren har formentlig arbejdet ved forglødovnen. Hun
holdt ud i mange år uden at beklage sig, men hun døde
forholdsvis ung. Hun var helt hvid af støv og gik i bad på
fabrikken, inden hun tog hjem.81)
Støv
Det farlige støv i luften på porcelænsfabrikkerne havde
været en af fagforeningernes mærkesager siden 1929.
Ved fabriksregulativ for porcelæns- og fajancefabrikker
ne i 1940 var der vedtaget regler om udsugning, garde
rober, skift af arbejdstøj, mulighed for at vaske sig, fro
koststuer og foranstaltninger ved maskinerne samt på
bud om rengøring. I Lyngby havde man allerede ved fa
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brikkens indretning i 1936 taget højde for disse krav. I
1943 forbedrede man yderligere luftfornyelsesanlægget.
Den daglige rengøring var vigtig for at holde støvet ne
de. Man lærte som arbejdsdreng at passe på ikke at stø
ve og efterlade skår og støv på gulvet. Drejersvend og til
lidsmand Henrik Fessel, som Poul Isaksen var dreng for,
var meget opmærksom på det. Der gik en mand og støv
sugede hele tiden. Drengene gjorde selve arbejdspladsen
ren, og de fik ikke fri, før der var helt rent. Lokalerne
blev gjort rent af overdrejerens søster. Der blev spredt
vådt savsmuld, som så blev fejet sammen, det bandt stø
vet. Et par gange om ugen blev der også vasket gulv med
gulvklude. Det var asfaltgulve, så de sled mange klude
op. Asfaltgulvene i Lyngby kunne holdes mere rene end
bræddegulvene i de gamle porcelænsfabrikker. I fabriks
bygninger andre steder, der blev nyindrettede omkring
1950, kom der gulvafløb, så gulvene kunne spules. Samt
lige lokaler, hvor porcelænsfabrikationen foregik, blev
som nævnt ventileret med et såkaldt exhausteranlæg med
metalsugerør, der førte støvet til en beholder under åben
himmel for enden af det lange ovnhus. Exhausteranlægget blev drevet af en 15 hk elektromotor. Allerede ved
udbygning af porcelænsfabrikken Norden i 1920’erne
havde man udsugning i drejeriet. I Lyngby var der også
udsugning og evt. støvskabe omkring de mest støvende
processer, slibning og afpudsning, samt i råvarebearbejd
ningen. Dette var blandt kravene i de senere fabriksre
gulativer for porcelænsfabrikkerne. Henrik Fessel lagde
vægt på, at man havde rent arbejdstøj på, så man ikke
indåndede støvet derfra, og denne holdning gik videre til
de næste generationer af drejere i Lyngby. I kampen mod
lungesygdomme som følge af støv i arbejdsmiljøet var ar
bejdstøjet et emne, som parterne ikke var blevet helt eni
ge om til fabriksregulativet i 1940. Før 1952 var det dog
aftalt, at fabrikkerne stod for vask af arbejdstøj hver 14.
dag. I Lyngby blev der fra starten indrettet garderober,
så man ikke bar det støvede tøj hjem. Inden 1952 blev
der indrettet nye baderum. Af overenskomsten fra 1967
fremgår, at fabrikken da ved ansættelsen stillede 2 sæt ar
bejdstøj til rådighed for arbejdere med støvet arbejde.
Når dette var slidt op, skulle arbejderen selv anskaffe nyt

»1
Støberne poserer foran den høje beholder til støbemasse, slikkerkarret. Fra massemøllen i stueetagen blev der pumpet flydende støbemasse op i denne
tønde med omrøringsfunktion. Derfra kunne man tappe støbemassen på kander, og hælde den ned i formene. De var indvendigt udformet som det, der
skulle støbes. Når der var hældt slikker i formen, stod den og »trak skærv«, til formen havde suget så meget vand til sig, at porcelænet var læderagtigt
og kunne tages ud af formen. På hylden øverst ses låg til Vallø sukkerskåle. Foto Jørgen Balsløv 1938-1943.
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af samme beskaffenhed, gerne indkøbt på fabrikkens la
ger til billigst mulige pris.82) Som nævnt oven for, var der
i Lyngby tuberkuloseundersøgelser af arbejderne. Der
var marketenderi, så man ikke sad og spiste midt i støv
og terpentindampe. Frokoststuer var dog blevet almin
delige på fabrikker allerede i 1920’erne.

Formloft og modelværksted
Alle drejede dele blev drejet på en gipsform, der blev sat
på drejeskiven. Når genstanden var tør, blev den taget af
formen. Formene blev lavet i gipseriet på etagen oven
over drejenet. Der var en kontinuerlig produktion af nye
forme. Støbeforme blev lavet over en model af genstan
den, der skulle fremstilles. Formene blev opbevaret på
loftet over gipseriet. Formbærer Mikkelsen havde styr
på, hvornår formene skulle kasseres.83)
Det ses på produkterne, at man har haft en serie mo
deller, som man anvendte til forskellige formål. Kartof
felfade, asietter, lysestager og cigaretbægre kunne anven
des til alle stellene med de forskellige dekorationer. Og
så vasernes former går igen i de forskellige serier, der i øv
rigt på grund af dekorationen har vidt forskellige udtryk.
Modellerne til formene blev fremstillet i modelstuen,
der blev ledet af Egon Mortensen, bror til overdrejeren
Roland Mortensen. Egon Mortensen tegnede nogle af de
dele, der indgik i Dan-ild serien, fabrikkens store produk
tion fra midten af 1950’erne, og han har tegnet stellet
Trend, der kom på markedet i 1959. Det er ukendt, hvem
der står bag fabrikkens tidligere stel. Det var helt almin
deligt på de tyske fabrikker, at modellørerne bag porce
lænsfabrikkernes produkter var ukendte, og at man må
nøjes med at konstatere, at et stel er udformet på fabrik
ken. I slutningen af 1950’erne blev det til gengæld almin
deligt på de vesttyske porcelænsfabrikker at tilknytte
kunstnere, der kunne lægge navn til bestemte stel eller
lægge den kunstneriske linje i en periode. Dette havde
man gjort på de to gamle danske fabrikker allerede fra
1880’erne, og på den lille fajancefabrik under Schous fa
brikker i Nymølle havde man siden 1938 forskellige kunst
nere tilknyttet. På Porcelænsfabriken »Danmark« blev ke
ramikeren Axel Brüel i 1956 kunstnerisk konsulent.,84)
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Brænding
Når produkterne var tørret og afdrejet, skulle de igen
nem den første brænding, forglødningen. Det foregik i en
tunnelovn i stueetagen i samme bygning som drejenet.
Tunnelovnene var brændselsøkonomiske, fordi de ideelt
set kun skulle varmes op forfra en gang om året, nemlig
efter industriferien, hvor ovnen blev renset og repareret.
Ovnene var gasfyret med belysningsgas fra Strandvejs
gasværket. Det daglige forbrug var ca. 6000 kubikmeter
i 1942. Fra 1943 til 1945 var der brændselsmangel, og fa
brikken var derfor lukket tre måneder i 1943. Der blev
senere indkøbt tørv (efter sigende en hel tørvemose) til
indfyring i en gasgenerator. Kurt Thomsen husker, at
funktionærerne trillede tørv til gasgeneratoren. Tørvebunken forsvandt, og fabrikken måtte atter lukke en tid.
I 1946 kunne Porcelænsfabriken »Danmark« forøge for
bruget af bygas med 78% til 1877.000 m3.1 1948 var der
endnu på fabrikken et lille lager af tørvebriketter og kul
til gasgeneratoren, men i 1950 holdt man sig til bygassen.
Gasforbruget var nærmest konstant herefter. I 1950
brugte man 2.545.400 m3 gas til at fremstille 5.6 mio. stk.
I 1957, hvor produktionen toppede, fik man 7,7 mio. stk.
gennem ovnene med et ganske lille merforbrug af gas: i
alt 2.694.800 m3.1 1959, hvor porcelænsproduktionen var
dykket ned på 4.1 mio. stk. måtte man alligevel slippe
2.333.760 m3 gas ind i ovnene.85)
Der var tre typer af ovne: Forglødovnen til det nydrejede porcelæn stod i stueetagen i samme bygning
som drejeriet. Den var 40 m. lang, og et gennemløb tog
ca. 18 timer. Her kom temperaturen op på 900 grader.
Der var blankovnen til det glaserede porcelæn, der var
80 meter lang, opbygget i den overdækkede gård mellem
de to gamle fabriksbygninger, og her kom temperaturen
op på 1400 grader. Gennemløbstiden var 30 timer. Disse
to ovne var leveret af det dansk-franske firma Seedorff,
Barfred & George i Paris. Dekorationerne blev fast
brændt ved 800 grader i en af de 2 tunnelmuffelovne, der
var anbragt i stueetagen under malerstuerne. Her tog tu
ren gennem ovnen 5 timer.86)
Porcelænet blev anbragt på skinnevogne, der blev
skubbet gennem ovnene med en spindel af en hydraulisk

Drejer Henrik Fessel sliber kanter af. Henrik Fessel lagde som sikkerhedsrepræsentant vægt på, at man gik i rent arbejdstøj og holdt rent på arbejds
pladsen, så man så vidt muligt kunne holde støvmængden i luften nede. 1938-1943.
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I ovnhallen tages tallerkner ud af kapslerne. Foto Jørgen Balsløv 19381943.
Byhistorisk Samling

presse. Vognene var solide, og der lå 6-8 porøse sten i
bunden. Ovnen var varmest i midten, og porcelænet blev
således langsomt varmet op til den højeste temperatur
midt i ovnen, og derefter kølet lidt ned, inden vognen
kom ud i den anden ende af ovnen. Porcelænet måtte be
skyttes under brændingen. Det blev anbragt i kapsler, der
så blev stablet på vognene. Der kom en vogn ud hver 114
2 timer, og derved blev der plads til at sætte en ny ind.
Erik Danielsen blev ansat som porcelænsbrænder ved
blankovnen, han fortæller, at han var med til at starte ar
bejdet med de splinternye tunnelovne fra Tyskland.87) I
de første år var der en tysker, der ledede det, han hed Ge
org Seiler. Da krigen kom, forsvandt han. Det var en
flink mand. Brænderne blev lært op af Seiler, ingen af
dem havde prøvet det før. Der var 4 mand på en vagt,
udelukkende voksne mænd.
Midt i ovnen fandtes brændzonen på ca. 20 m. Der var
meget langsom fremdrift i ovnen. Alle stel fik samme be
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handling i ovnen. Varmen blev frembragt ved gas efter et
lignende system som i et gaskomfur, således at der var
klare flammer i ovnen i brændzonen. Her skulle der væ
re reducerende atmosfære, underskud af ilt. Det blev re
guleret med ventiler, som man kunne åbne og lukke på
en hane udenfor. På vognene, der kørte gennem ovnen,
var der stablet kapsler op. Hvis de blev porøse og vælte
de, blev det dramatisk. Man kunne se ind i ovnen fra et
kighul i begge ender. Hvis man ikke kunne se flammer
på begge sider af vognene, var det tegn på, at der var væl
tet kapsler. Man kunne også se på kompressoren, hvis
trykket blev for stort derude.88)
Vognene blev da trukket ud af ovnen, og iført asbest
dragter gik brænderne så hurtigt som muligt ind i ovnen.
De kunne kun være der i få minutter. De trak en vogn
med sig ind med en kasse, som de fyldte op.
Hvis det var rigtig dramatisk, kunne produktionen væ
re stoppet i 8-14 dage, før temperaturen kom langt nok
ned, til at man kunne få renset ovnen. En gang var bund
stenene i en vogn trykket helt op i loftet. Jo før en skade
blev opdaget, jo bedre. Det var dog ikke noget, der ske
te mere end højst hvert halve år. I sommerferien blev der
lukket ned i 3 uger, så håndværkerne kunne komme til at
reparere ovnen.
Brændernes opgave var at holde øje med vinduet, og
se, at alt var, som det skulle være i ovnen. De skulle re
gistrere temperaturen forskellige steder i ovnen i en bog.
Hvis der skete temperaturændringer i ovnen i forhold til
det normale, skulle der ændres på brændingen. Smede
formanden, der boede i nærheden, kontrollerede gassen
og temperaturen. Hvis der var noget, ringede man til
ham om aftenen. Det var dog sjældent, at brænderne æn
drede på indstillingerne. Søren Berg kom ofte forbi og
regulerede lidt på ovnen, jf. fig. 7-12 s. 214-217.
Brænderne mødte i fireskift, de var altid fire mand på
vagt. De var ligestillede, idet det var smedeformanden og
Doktor Berg, der gav instrukserne. Hermed var ansvaret
for brændingen i tunnelovnene i den sidste ende lagt i hæn
derne på den tekniske ledelse. Ved de gamle fabrikkers
kulfyrede ovne lå ansvaret hos overbrænderen, der havde
en ekspertise, som det tog mange år at opbygge.

Ved siden af ovnen fyldte kvinder kapsler om dagen
med kaffekander o.l. Brænderne fyldte kapsler med tal
lerkner om aftenen. Når vognene var fyldt med kapsler,
blev de kørt hen til ovnens indgang og hægtet på vogn
toget. I den anden ende blev de hentet ud af ovnen og
tømt.
Når vognene blev tømt, var de ikke så varme længere.
De tømte kapsler blev stablet på et lad til næste omgang.
Kapslerne blev brugt mange gange.
Ved forglødovnen var det damer, der tømte af, damer
ne bar f.eks. 40 kopper på et bræt. Efter brændingen skul
le genstandene blæses fri for støv med trykluft i et afstøvningskab, jf. fig. 6 s. 212.
Ved blankovnen stod der også damer med slibemåtter,
der fjernede glasur fra foden. Det foregik ved hjælp af en
vandret roterende karborundumskive. Porcelænet blev
derefter sorteret og kørt til lageret. Herfra blev det even
tuelt hentet til malerstuen til dekoration.
Da Kurt Thomsen blev 18 år, blev han som nævnt i før
ste omgang flyttet ned til forglødovnen, hvor han var et
par måneder. Her skulle han læsse og tømme vogne med
kapsler. Vogne med varme kapsler skulle stå et bestemt
sted under en stor tragt for at køle af. Der kunne kun stå
et vist antal, så man måtte være vaks for at få dem tømt,
så der var plads til nye. Man hentede som regel vognene
ud fem-seks meter inde i ovnen med en jernkrog. Kurt
Thomsen havde kakaomælk med hjemmefra i en stor
mælkeflaske, den varmede han på kapslerne, der kom ud
af ovnen. Den kunne hurtigt blive kogende.
En anden opgave for brænderne ved forglødovnen var
at holde øje med temperaturen og flytte op eller ned på
et lod alt efter, om der skulle være varmere eller kolde
re. Man skrev i en bog, at man havde flyttet loddet op el
ler ned. Man havde fireholdsskift, seks timer ad gangen.
Om søndagen var det kun treholdsskift dvs. otte timer, så
man kunne have en søndag fri af og til. Man mødte kl.
syv og tømte kapsler, de var fire mand på holdet. De
hjalp også til rundt omkring.
Hverdags- og hotelporcelæn, der enten var udekoreret
eller var malet under glasuren med koboltblå farver, var
færdige, når de kom ud af blankovnen. De øvrige skulle

dekoreres oven på glasuren. Efter overglasurdekoration
blev porcelænet brændt en tredje gang i dekorationsov
nen. Her blev godset anbragt i kurve af mikrostål. Kur
vene blev trukket gennem ovnen ved hjælp af en hånd
spindel. Der kunne være 21 kurve i en ovn ad gangen, og
der kunne sættes en ny ind hver 15-20. minut.89)
Glaserholdene
Glaseringen foregik i ovnhallen. Det var damer, der gla
serede alting. De dyppede i kar og havde et bestemt tag
på bunden af tallerkenen og en fejende bevægelse gen
nem karret. Det var nødvendigt med øvelse til det, for at
glasuren skulle blive jævn, fortæller Erik Danielsen.
Derefter blev glasur på genstandens fod aftørret på en
svampemåtte, der roterede over en bakke med rindende
vand, hvorved måtten kunne holdes fugtig.90) Et under
skålshold kunne efter sigende i 1960’erne glasere 14.000
underskåle pr. dag. De var to om at glasere, en, der fjer
nede glasur i bunden, samt fire, der satte i kapsler. Gen
standene blev sat i kapslerne og anbragt på blankovns
vognen, klar til at blive kørt ind i ovnen. Det var lidt af
en kunst at pakke vognene, så der kunne være så meget

Bygningen med trykkerstue og malerstue i hele 1. sals længde. Foto Hen
rik Dupont 1969.
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Porcelænsmaler Flemming Gudmark Sørensen ved sin plads flankeret
af to trykkere, Elé og Rie. 1950'erne.
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som muligt på dem, og kapslerne var velafbalancerede.
Et tallerkenhold på tre damer kunne glasere 2.900 store
tallerkner pr dag. En dame glaserede 5000 almindelige
kopper eller 3000 tynde kopper pr dag.
Der var i 1930’erne ingen vellykkede ideer til automa
tisering af glaseringen. Produktets kvalitet afhang af, at
glasuren lå jævnt uden bobler og andre ujævnheder, så
her var håndelaget hos de damer, der glaserede, afgø
rende.
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Kjøbenhavns Porcellains Maleri
Det meste af produktionen blev dekoreret over glasuren
i en selvstændig virksomhed i koncernen, der hed Kjø
benhavns Porcelains Maleri. Det var fortsættelsen af den
virksomhed, som Holst & Knudsen havde drevet på Howitzvej på Frederiksberg. I løbet af 1937 flyttede man
porcelænsmaleriet fra Frederiksberg til Lyngby. I runde
tal skal der i 1950’erne have været ca. 120 ansatte i den
ne afdeling.90
Stemplet under porcelænsstellene var Kjøbenhavns
Porcellains Maleri i et skjold. Det blev rettet til, da fir
maet blev A/S i 1942.1 1940’erne blev især prydgenstan
de stemplet Lyngby Porcelæn, Danmark. I 1961 indfør
tes et nyt logo på nye stel, der var et stiliseret mønster
sammensat af bogstaverne pLd, (for Porcelænsfabriken
»Danmark« i Lyngby) indsat i en cirkel med en krone. I
1950’erne og 1960’erne forekom også et stempel med et
logo sammensat af bogstaverne NHS, for Niels Holst og
Søn, dette anvendtes især på importporcelæn og anden
sorteringsporcelæn.
Kjøbenhavns Porcellains Maleri fortsatte i 1937 med
at dekorere de stel, som man hidtil havde ført, bl.a. Ro
senborg samt Varna, Vallø og Kronborg. Efterhånden,
som porcelænsproduktionen i Lyngby kom i gang, har
malerne fået materiale at dekorere på derfra. Sideløben
de har der været dekoreret en mængde importporcelæn
af de samme stel, da man fastholdt importtilladelse her
til. Dette fremgår bl.a. af en prisbog fra begyndelsen af
194O’erne.92) Af en arbejdsbog fra 1935-1940 kan man og
så se, at man i 1937-1940 dekorerede på de stel, der ken
des fra før 1936.93)
I 1948 kan man se af skemaet til den industrielle pro
duktionsstatistik, at der ikke forekommer dekoration af
importeret porcelæn, da har man udelukkende dekore
ret på porcelæn af egen produktion. Dette skyldes, at der
efter krigen ikke var import af porcelæn fra Tyskland.94)
Midt i 1950’erne ændrede dette sig atter. I 1955 blev der
i Lyngby dekoreret på importeret porcelæn for knapt 1
mio. kr., det svarede til 1/7 af værdien af den mængde,
som man selv producerede fra bunden. I 1956 blev der
introduceret flere stel, der må formodes ikke at være

Fra trykkerstuen, man kan se arkene med overføringsbilleder hænge over skærmvæggen bag ved. 1950'erne.

fremstillet i Lyngby: Det mest kendte er Fredensborg,
som man blev ved med at dekorere helt til 1968. Nævnes
kan også stellene Nyborg og Jægersborg, der er mindre
kendte i dag. Dekoration af importporcelæn fik mindre
betydning i de følgende år. 1 1957 dekoreredes kun til en
værdi af ca. 600.000 kr. I 1959 er angivet, at der er deko
reret på 149.000 stk. importporcelæn, 1961 var det
103.000 stk. og i 1962 er det 86.000 stk. Efter 1956 send
te man en række stel på gaden, der var formgivet i Lyng
by, bl.a. hverdagsstellet Dan-ild. Dertil kom de finere,
moderne stel, der hed Rebild, Trend og Risø/Morsø samt
fra omkring 1957 mokkastellet Empress.

Trykkerstuen
Kjøbenhavns Porcellains Maleri fyldte hele 1. sal i den
sydlige bygning med to store rum: overglasurmalerstue
og trykkerstue (nærmest Vinkelvej). Der var en vareele
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vator i hvert rum, så det glaserede porcelæn kunne kom
me op i trykkerstuen og atter efter endt dekoration i ma
lerstuen ned i stueetagen til dekorationsovnen.
En Rosenborgtallerken skulle også her gennem flere
hænder: Blomsterdekorationen kom fra et overførings
billede, transfer. De sad på et ark. De blev opblødt og sat
på den glaserede tallerken, derefter glattet med et vådt
skind, hvorefter papiret blev trukket af. Overføringsbil
lederne i mange farver var tyskproducerede. Billederne
bestod af porcelænsfarve og glaspulver og brændte ind i
glasuren. Børn af ansatte på fabrikken fortæller, at de
somme tider fik ark med overføringsbilleder at lege
med.9:>) Midt i overglasurstuen fandtes et lukket rum med
alle overføringsbillederne. Her sad et par klippedamer,
der lakerede billederne på forsiden og klippede dem ud
og gjorde sæt klar til trykkedamerne - f. eks. svarende til
fire kaffestel. Så hentede trykkedamerne sådan et sæt og
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tre sider, der stod for enden af bordet, og når ordren var
færdig, kunne vognen afhentes af den porcelænsmaler,
der skulle lægge guldkanter på.
Transfers blev i 1960’erne også anvendt til kantdeko
rationer. På dekorationen Trend 450 fra 1959 var sort
transfer lagt ovenpå en malet guldfilet, og Trend 1220 fra
1961 er dekoreret med transfers. Ca. 1964 lancerede man
i stort omfang silketrykstransfers på Dan-ild, det tan
gentlignende mønster. Det sad på lange bånd og blev skå
ret op til de enkelte dele, der skulle dekoreres.

Overmaleren Emil Fagerberg ser porcelænsmaler Karen Margrethe Han
sen over skulderen. Kollegaen i forgrunden er ved at lægge filet på side
tallerkner. Når man fik tallerknerne over i stabler, lå der cirkelrunde styk
ker olieret papir mellem dem for at beskytte dekorationen. 1950'erne.
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tog dem med ud til deres plads. Transfers skulle først li
ge opblødes i vandbad på bagsiden, papirsiden. Emnet
blev lakeret, og billederne blev lagt på med den lakere
de side mod godset. Man satte dem på efter øjemål og en
prototype, der var ingen markering. Derpå blev godset
lagt i en vandbalje, således at bagsidepapiret løsnede sig
og kunne fjernes. Efter at godset var aftørret forsigtigt,
blev billederne duppet med et vaskeskind, så det lå helt
glat uden luftblærer. Når der var sat transfers på pro
dukterne, blev de sat på en lille vogn med finerplader på
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Serigrafi
Man eksperimenterede i Lyngby med en ny teknik til selv
at fremstille transfers, serigrafi. Hr. Savsmark stod for
dette. Han havde meget fotoudstyr på sin tegnestue. De
korationen blev fotografisk kopieret på opspændt nylon
væv med lysfølsom emulsion. Når det blev trykt som sil
ketryk med en håndtræksmaskine med forskellige ram
mestørrelser, fik man transfers, der blev lakeret, og der
efter blev anvendt på sædvanlig vis.
Det første eksempel på denne teknik er en lodret stri
bet dekoration på Dan-ild i pastelfarver, populært kaldet
Pyjamasmønstret. 1 1960’erne kom en række blå dekora
tioner på Dan-ild med Dan-ild 64 som det første, disse
menes dog ikke at være trykt i Lyngby. Lotusserien fra
1966 er serigrafi i fladtryk. Desuden eksperimenterede
Savsmark med mere komplicerede motiver på en serie
juletallerkner fra 1963-1965. Julemotivet er i 4 farver, og
motivet med Bethlehem har endog forsøgsvis raster i en
del af motivet.

Malerstuen, overglasur
Rosenborgtallerkenerne er dekoreret med guldkanter, i
fagsproget kaldet guldfilet. Kaffekander og andre større
ting i 1. sortering har en del af deres karakter fra guld
linjer omkring tud og hank, staffering. Malerne Preben
Kolbøl, Flemming Gudmark Sørensen og Lissie Søren
sen fortæller: Maleren hentede en lille ordreseddel hos
en medarbejder i et glasbur på malerstuen. Sedlen angav
malerens personalenummer, ordrenummer, antal og stel,
der skulle bemales, f.eks. fem dusin Vallø tallerkner 15

cm, eller fire Dresden kaffestel, samt dekorationsnum
mer. Når man havde bugseret denne ordre fra trykker
stuen til malerpladsen på vognen, satte man allerførst sit
stempel med personalenummer i mørkerødt under or
dren, dette gjaldt også for trykkerdamerne. Derefter gik
man i gang med at lægge guldfilet på med pensel. Som
maler var man vant til at centrere en tallerken og man
kunne også camouflere med linjen, hvis tallerkenens fa
ne var blevet en anelse ujævn under den første brænding.
På et tidspunkt indkøbte fabrikken en filetmaskine, der
malede linjer og blot skulle fodres med en stak tallerkner
en gang imellem. To af malerne afprøvede den, og kon
staterede, at den malede langsommere, end de selv kun
ne gøre det. Da nogle af malerne engang senere besøgte
den bayriske porcelænsfabrik Tirschenreuth, så de også
der sådan en filetmaskine stå og samle støv i et hjørne.
Filetmaskinen kunne ikke tage hensyn til ujævnheder i
emnet og præsterede derfor også en dårligere kvalitet.
Når maleren var færdig, blev produkterne sat på et
bræt et par meter borte, og man satte arbejdssedlen ved.
Den reol, som det blev sat på, var åben i begge sider. Den
gamle overmaler Mathiesen gik rundt og samlede sedler
ind og så på kvaliteten. Derefter blev brættet fjernet fra
den anden side og båret hen til transporteren/elevatoren
af arbejdsmand Riemer. Transporteren bestod af kæder
med false imellem, hvor brædderne kunne skubbes ind.
Den kørte ned i stueetagen til dekorationsovnen, en
stenforet muffelovn. Det hændte, at en tallerken var
kommet til at stå lidt yderligt, så den blev væltet af kæ
derne og skabte ravage og skår hele vejen ned. Ellers var
det sjældent, at man slog noget i stykker.
Arbejdssedleme blev bragt til regnskabsafdelingen. Sam
tidig førte malerne selv en lønningsbog. I lønningsbogen an
førte maleren ordrenummer, antal, form, vareart og styk
prisen, og regnede beløbet sammen. Fredag afleverede man
sin bog på kontoret til at konferere med sedlerne og fik den
udleveret igen mandag. På kontoret blev lønningerne be
regnet af fru Kristoffersen. Udregningen i lønningsbogen
blev checket. Ved jul og påske kunne der gives et forskud
på næste ugeløn. Lønkuverteme (ugeløn) blev delt rundt på
pladserne, man skulle kvittere på en liste.

Eksempel på de små arbejdssedler med gennemslag, der fulgte med på
brættet med det færdige arbejde. Oplysningerne på sedlerne dannede
grundlag for beregning af lønnen.
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En lønningsbog ført af porcelænsmalerinden Else Pe
tersen i perioden 1935-1940 (d. v. s. påbegyndt på Howitzvej og fortsat i Lyngby) viser, hvor meget man kun
ne få fra hånden på en uge. Ret kort tid efter sin ansæt
telse i april 1935 producerede hun på en 48 timers uge
125 dusin sidetallerkner og 50 dusin kopper fra fire for
skellige ordrer. 11936 ser det ud til, at hun blev specialist
i kopper, men midt på året kom hun også til at male kaf
fekandelåg og terrinlåg og hele kaffestel. Lågene repræ
senterede en stykpris på f.eks. 10 øre for et terrinlåg. I
september 1936 var hun forfremmet til et mere varieret
sortiment: Der var 12 Valløkaffekander og 12 Valløkagefade samt 12 dusin Valløtallerkner og underkopper til
en ordre. Så var der fra forskellige ordrer 67 dusin side
tallerkner - ä 20 øre og 35 dusin kopper, hvor Vallø an
den sortering gav 30 øre for et dusin. Den 26. november
1937, hvor hun havde arbejdet i 48 timer, havde hun ma
let 20 dusin sidetallerkner, 13 kaffestel Dresden (et kaf
festel gav 155 øre) og 12 dusin kopper. På en ordre var
der bestilt en hel del Varna: To kaffekander, to sukker
stel, to dusin tallerkner, tre skåle, tre mokkastel, seks ci
garetbægre, 12 askebægre og 10 mokkakander.
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Flemming Gudmark Sørensen maler guldkam på et kagefad i Rebild stellet. De gyldne kviste længe
re inde på fadet er rullet på med et gummistempel i trykkerstuen. 1950'erne.
Byhistorisk Samling
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Overglasurfarverne var blandet i
olie og terpentin. Guldet fik man
færdigblandet, oliebaseret fra en
tysk virksomhed: Deutsche Goldund Silberscheide Anstalt. Guld
klude og -flasker fra overglasurafdelingen blev sendt til Tyskland for at
blive renset af med henblik på gen
udvinding af guldet. I overglasur hav
de man polerguld, det var det matte
og dyrere, det var en 18% guldopløs
ning. Glasguld, der fremstår blankt,
var en 12% guldopløsning. Der var
også en kobberagtig kvalitet. Des
uden var der platin på nogle stel.96)
Til farvebånd og fond anvendtes færdigmalede pulverfarver, indkøbt i
Tyskland. Disse pulvere blev rørt op
med terpentin og seigolie. Der var in
gen udsugning i malerstuen, og man
lukkede heller ikke vinduerne op.
Der var en lugt i luften af terpentin
og guldfortynder. Nogle malere fik
terpentineksem på hænderne.
Rebild dekorationen med de
gyldne lyngkviste blev sat på med en
slags stempel, en gummirulle. Det
samme gælder dekorationen på stel
let Guldborg, der blev lanceret i
1956.
Nogle af produkterne er dekore
ret med fond: En ensartet transpa
rent pastelfarve i større flader. Em
press og Java stellene samt nogle va
ser er dekoreret på denne måde:
Farven påførtes med pensel, derpå
duppedes den ensartet med fåreuld
indpakket i moll. Når det var tørt,
sprængtes nedløben farve af foden
med væske og blev tørret af, hvoref
ter der evt. kunne sættes guldbånd

på. Jo tykkere farvelag der påføres,
jo mere blank kommer overfladen
til at fremstå. Derpå skulle emnet
brændes igen. Nogle stel, bl.a. Fre
densborg, Rebild og visse Trendva
rianter, var foruden guldfilet forsy
net med et farvebånd i fond.97)
På overglasurstuen var der 28-30
malere i 1950’erne. På højdepunktet
sad der malere på tre sider i maler
stuen, desuden var der båse. Man
sad overfor hinanden ved borde, der
var anbragt vinkelret for vinduerne.
En del af porcelænsmalerne på
»Danmark« var tillærte. 1 1954 kom
der nogle handicappede medarbej
dere fra Boserupsminde, de kom til
at fungere udmærket som porcelænsmalere.98) De faglærte var re
krutteret fra andre fabrikker, og det
var i denne gruppe, mændene i ma
lerområdet fandtes. De udlærte
skulle kunne alt, medens de tillærte
kunne have deres specialer. Man
mærkede nok, at de faglærte range
rede lidt højere, og man vidste, hvor
kollegerne var udlært og havde ar
bejdet før. Malere med ansættelse i
Lyngby kunne fungere som skueme
stre, censor, ved svendeprøven,
f.eks. har Flemming Gudmark Sø
rensen og Preben Kolbøl, der omta
les nedenfor, været skuemestre i
overglasur på Den kongelige Porcelainsfabrik.
Når malerne startede, blev de sat
til at lægge guldkant på tallerkner,
siden avancerede de til fileringer og
farvebånd på kaffekander og evt.
fond, der ikke var så nemt at gøre
helt pænt og jævnt.

Malerne på besøg hos Emil Fagerberg: Fra venstre Mona Fagerberg, der også var porcelænsmaler,
»Lille John« en ældre maler, der udførte reparationer, Orla Snekye, der malede unika.
Byhistorisk Samling
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På malerstuen: Frank Lensfort, Flemming Gudmark Sørensen, »Milnch«, Ruth Donde, »Møller«. Der er hygget på pladsen med planter og opslag.
1957.
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Aggi Jensen, Birthe Elers, Mona, Edvard, Dan og Patia samt Preben Kolbøl malede Fredensborg med den ly
seblå fond kant, de sad samlet for enden af overglasur
stuen i 1950’erne. To ældre damer og »Lille John« repa
rerede, og han malede desuden suppleringsordrer på
gamle stel.
Frihåndsmaling tog de faglærte porcelænsmalere sig
af. Dekorationerne på craquelé-vaserne er håndmalede.
Man placerede dekorationen ved hjælp af en ponce. Det
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var blødt tyndt pergamentpapir, hvor konturerne var
prikket ud, det lagde man kønrøg på, så placering og for
hold i dekorationen var anbragt rigtigt på emnet. Køn
røgen forsvandt i brændingen. Der blev fremstillet unika
arbejder på bestilling. Orla Snekye, der bl.a. har malet en
jubilæumsvase med fabrikken som motiv, fremstillede
mest unika.
De malere og trykkere, der dekorerede serviceporcelæn,
havde et malernummer, der er stemplet under hver enkelt

genstand. De malere, der f.eks. dekorerede craqueléporcelæn, signerede med et forbogstav.
Hvert år skulle man helst finde på noget nyt, som man
kunne præsentere på isenkræmmerudstillingen, somme
tider dekoreret på importeret porcelæn. Overmaleren,
Emil Fagerberg, gik og eksperimenterede med ideer til
nye dekorationer.

Malerstuen, underglasur
Etableringen af fabrikken i Lyngby gjorde det muligt at
udvide sortimentet med underglasur dekoreret porce
læn. Hverdagsstellet med dekorationer af blå blomster
og de tre første Dan-ild stel var malet på det rå porcelæn
med koboltblå farver, der var blandet i vand og trængte
ind i skærven. Derpå blev de glaseret og brændt. Det be
tyder, at dekorationen ikke slides af, fordi den befinder
sig under den slidstærke glasur. Det gjorde stellene egnet
til restaurationsbrug, og de blev også købt som hverdagsstel af mange. I en jubilæumsartikel i 1961 omtales
en porcelænsmalerinde, der havde arbejdet på fabrikken
i 24 år og i »størsteparten« af den tid havde malet blå
blomster. Journalisten spørger, om hun ikke snart er ble
vet lidt træt af dem, men det benægter hun.99)
Underglasurstuen befandt sig i samme bygning som
drejenet nær forglødovnen, hvor den første brænding
blev gennemført.
1 1942 var der 25 ansatte i underglasurstuen, i 1950’er
ne var de 10-15 malerinder. Alle var udlærte. Der var bå
de unge og mere modne damer. Der var tre måneders
prøvetid også for udlærte porcelænsmalere.
Edith Edeltoft var udlært som porcelænsmaler på Bing &
Grøndahl. Her var hun i 4-5 år og blev opsagt på grund af
indskrænkninger. I stedet blev hun i 1956 ansat i Lyngby,
hvor hun var meget glad for at være, fordi der var en god
atmosfære. Edith Edeltoft fortæller om midten af 1950’er
ne, at underglasurstuen på den tid blev ledet af »Mumme«.
Hun instruerede, man spurgte hende, hun uddelte arbejdssedler og kiggede produkterne efter. Det var også hende,
der blandede en stor portion farve om morgenen, så det var
ensartet. Hun sad for sig selv ved et bord. Der var rart at
være på underglasurstuen, og der var respekt for Mumme.

Der var en prototype, som man hentede fra lageret. El
lers blev der malet på frihånd. Måske mærkede man spid
serne af med blyant, det forsvinder i brænding. Man ma
lede lyseblåt på et helt bræt først og dernæst, når det var
tørret, mørkeblåt.
Man sad på almindelige stole ved lange borde, 3-5 ma
lerinder ved hvert bord. Der var sat et bræt ud fra bor
det at understøtte højre arm ved. Man holdt genstanden
med venstre hånd støttet på bordet. På bordet lå en farveklat på en plade, og pensel og pind til at kradse fejl væk
med stod på bordet. 30 cm. over bordet var et bræt, som
man satte fra på. Når et bræt var færdigt, blev det båret
hen på en tørrereol, og man hentede et nyt. Der var 50100 dele på et bræt, mindre hvis det var kaffekander ol.
Der skulle gode kræfter til. Edith Edeltoft arbejdede li
ge til dagen før hendes ældste barn blev født i 1957.1 den
sidste tid inden fødslen hjalp kollegerne med at bære
brædderne for hende.
Lyskilden var en lampe ved hver plads. Der var også
store vinduer. Man snakkede hyggeligt under arbejdet.
Man skulle bare male det, man skulle, og det blev set ef
ter, der var tillid under ansvar. Det var akkordarbejde.
Man fik en seddel, at man skulle male 200 kopper eller
50 tallerkner af den og den slags. Ugelønnen blev regnet
ud på samme måde som i overglasurstuen.
Lissie Sørensen var som nyudlært porcelænsmaler fra
Den Kongelige ansat fra 1962 til 1965 og blev overført
fra overglasur til underglasur, hun fortæller: I begyndel
sen af 1960’erne var der 12 damer på underglasurmaler
stuen, foruden en dame, der stemplede det rå porcelæn.
På underglasur hentede man selv kopper på brædder og
tallerkner i stakke hen til sin plads. Man malede ca. 100
stykker om dagen, i begyndelsen af 1960’erne var det
mest Dan-ild, Blå Flamme. Der blev også endnu malet
de stribede Dan-ild produkter. Der blev eksperimente
ret med andre dekorationer, bl.a. én med nogle dråber
forbundet med skrå streger, som dog næppe er kommet
i større produktion. Der blev endnu malet blå Blomst,
men ikke i større omfang. Omkring 1964 var der afmat
ning på salget af det underglasurdekorerede Dan-ild, og
personalet kom på nedsat tid. Lissie Sørensen gik i ste61

Underglasurstuen med de tre underglasurdekorationer til Dan-ild. I forgrunden er porcelænsmaler Lissie Sørensen ved at male den lyseblå linie på
Dan-ild blå flamme kopperne. Kopperne var allerede blevet stemplet i bunden afen dame, der ikke havde anden opgave end at stemple det rå porce
læn. 1962-1964.
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De tre malere, der startede kunstafdelingen,
har spist på restaurant og bygger tændstiktårn
for at afgøre, hvem der skal betale regningen.
Fra venstre Preben Kolbøl, uidentificeret,
Frank Lensfort, Flemming Gudmark Søren
sen. Hånden med tændstikken tilhører over
maler Mathiesen. 1950'erne.
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det over til at sætte overføringsbilleder på det nye Dan
ild mønster, Dan-ild 64. Porcelænsmalerne var ikke spe
cialiserede på bestemte produkter. En af de ældre por
celænsmalerinder havde tidligere haft instruktionsbefø
jelser, men det var der ikke længere brug for i 1960’er
ne. Overmaleren Emil Fagerberg fra overglasurstuen
var formelt set leder. Når Fagerberg en sjælden gang lag
de vejen om, var der sarkastiske bemærkninger. Miljøet
var præget af de ældre frøkener, der havde været der i
mange år og havde høj status som malerdamer af denne
grund. Nogle fik eksem af porcelænsstøvet, f.eks. i an
sigtet. Damerne på underglasurstuen sad i deres eget
tøj.1(,())
Porcelænsmalerinderne på underglasurstuen var over
vejende respektindgydende damer i 50’erne, der havde
været der fra fabrikkens start, fortæller også porcelæns
maleren Preben Kolbøl, der blev ansat i 1956 på over
glasurstuen. Preben Kolbøl husker at have set hverdagsstellet med blå blomst i underglasurstuen. Han mener, at

porcelænsmalerinderne Bitte, Jytte, Lasse, Kvist, Nord
mand og Mumme bl.a. har malet det.
Dekorationen Blå Flamme på Dan-ild er Preben Kolbøls ide, og den blev udformet omkring 1955, et års tid
før han blev ansat på »Danmark«. Det var planen, at man
ville lave et nyt stel, der skulle »bryde med det gamle«:
Nye former og gerne også anderledes dekorationer. Det
blev der talt om i malerstuen på »Danmark«, malerne
puslede med forskellige ideer. Preben Kolbøl hørte om
det fra en bekendt der, og da han på tidligere arbejds
pladser havde arbejdet med ideer til dekorationer i mo
derne former, begyndte han at spekulere på en dekora
tion til Dan-ild. Han havde siddet med et af de keglestubformede små fade og fået ideen til en moderne be
maling med to nuancer af den koboltblå farve, der er ind
begrebet af porcelænsfarve. Spillet og dynamikken i den
tilsyneladende så enkle dekoration kommer af, at pens
len ikke går lige op og ned, men buer udad på opstregen
mod en spids og svajer indad på en del af nedstregen. I
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daglig tale kaldte malerinderne de
korationen for bispehuerne - (i star
ten, senere tog den navneforandring
til tarmslyng!). Preben Kolbøl send
te akvarelskitser til Porcelænsfabri
ken »Danmark«, han blev kaldt til et
møde, og der blev aftalt et engangshonorar for rettigheden til mønstret.
Han forsøgte at få en aftale om ho
norar i forhold til det kommende
salg, men dette gik ledelsen aldrig
med på. Der blev i øvrigt også givet
honorar til fabrikkens egne medar
bejdere, hvis de kom med en ide,
som fabrikken købte rettigheden
til.101)

Kunstafdelingen
I 1961-62 begyndte man på »Dan
mark« at fremstille vaser m. m. de
koreret med naturscener og blom
ster i underglasurmaleri i den tradi
tion, som Den Kongelige havde fået
verdensberømmelse og salgssucces
på fra slutningen af 1800-tallet, tæt
fulgt af Bing & Grøndahl. I USA
blev en dansk grossist, Svend Jen
sen, bosiddende i USA, eneimpor
tør af Porcelænsfabriken »Dan
marks produkter, og han aftog en
del kunstporcelæn. Han kaldte sig
Svend Jensen of Denmark. Man sat
sede også på et marked i Caribien. I
Flemming Gudmark Sørensen i gang med at
færdiggøre en opgave for en af kollegerne, en
dame, der glaserede. Hun gik på jagt i sin fri
tid og ønskede sig en særlig vase, gerne med
svaner. Vasen kostede hende nogle fasaner.
Billedet er taget på hans sædvanlige plads. Der
ses skibsvaser og en serie med påskeliljer, det
var et motiv, som han havde tegnet.
Byhistorisk Samling
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Preben Kolbøl på sin malerplads i kunstafde
lingen. Vaserne blev malet på følgende måde;
Først blev konturerne i motivet trukket op.
Derpå lagdes baggrundsfarven på med sprøj
tepistol. Emnet står på en lille drejelig opsats,
en cavalet, der kan drejes med venstre hånd,
medens man bruger højre til sprøjtepistolen.
Den glidende overgang i baggrundsfarven
fremkommer ved, at sprøjtepistolen trækkes
gradvist længere væk fra emnet. Plexiglas
skærmen bagved skulle tage sprøjt fra pisto
len. Derpå blev blomstermotivet malet. Det
hvide i blomsterne fremkom ved, at man med
en pensel trak baggrundsfarven væk.
Byhistorisk Samling

Porcelænsfabriken »Danmark«s første tid havde der væ
ret gjort et lille forsøg med underglasur dekorerede va
ser, fortæller direktør J. P. Wortmann i et jubilæumsin
terview. Der stod nogle eksemplarer med italiensk præ
gede motiver og relief på lageret fra den tid.1()2)
Der blev til at begynde med ansat tre porcelænsmale
re, der skulle udvikle dette nye produkt. Preben Kolbøl
og Flemming Gudmark Sørensen var allerede ansat på
fabrikkens overglasurstue. Preben Kolbøl var udlært hos
W. J. Schmidt i overglasurmaling. Han havde i en perio
de arbejdet på en lille keramisk fabrik i Lindelse på Lan
geland og senere i Gävle, hvor han kom til at arbejde
med underglasurdekoration og med at udvikle dekora
tioner. Flemming Gudmark Sørensen var udlært som
porcelænsmaler på Den kongelige Porcelainsfabrik. Han
blev udlært i overglasur maling, men gik som lærling
rundt på fabrikken om lørdagen, når svendene var gået
hjem, og så på porcelænsmalernes arbejder. Han lagde
mærke til motiverne i det underglasurdekorerede kunst
porcelæn, og hvad der skulle til for at frembringe de for
skellige resultater. Desuden fik de tilknyttet Frank Lens
fort, der var udlært hos Ove C. Bjerregaard, et engros-

firma, der også havde eget porcelænsmaleri, og som i øv
rigt var blandt Porcelænsfabriken »Danmark«s kun
der.103* De tre var i 1960’erne på studierejser til Rørstrand
i Sverige og til 7-8 store tyske fabrikker, bl.a. Rosenthai,
Schonwald og Tirschenreuth. De arbejdede sammen
med ingeniør Kaiser, der stod for sammensætning af far
ver og anskaffelse af produktionsudstyr.
Kunstafdelingen var trukket ud af den almindelige
produktion, og en overgang foretog de ansatte sig over
hovedet ikke andet end produktudvikling. De havde frie
hænder til at tegne ideer til dekorationer, afprøve dem på
porcelæn og forelægge dem. Nogle af ideerne blev så
godkendt. Der var møder med direktør Wortmann, over
drejer Roland Mortensen samt lederen af modelværk
stedet, Egon Mortensen, og lederen af malerstuen, Emil
Fagerberg. På den måde var forholdene på »Danmark«
forholdsvis interimistiske sammenlignet med f.eks. Bing
& Grøndahl, som Preben Kolbøl senere kom til at ken
de, hvor der var et laboratorium. Der var mange ideer og
kun få blev gennemført. »Marketingafdelingen« havde
det afgørende ord.
Produktionen startede med skåle m.v. ca. 1961. For-
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På en udstilling i Forum 1967demonstrerer Grethe Bringe Hansen, hvor
dan hun maler vaser; hun havde signaturen G. Bagved står fru Kristoffersen og en anden maler.
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mene blev bestemt i modelværkstedet. Oftest genbrugte
man en kendt form i virksomheden, som en ny dekora
tion blev tilpasset. Kunstafdelingens produkter var næ
sten alle støbte.
Da man i 1961 etablerede kunstafdelingen, hvor der
skulle påføres farve med forstøver, satte man udsug
ningsbokse af pleksiglas op med riste under, hvor det
overskydende sprøjt blev suget ned.
Flemming Gudmark Sørensen fortæller:1()4) Det var
direktør J. P. Wortmanns ide, at man skulle tage fat på
kunstporcelænet. Han forestillede sig, at der var et stort
oversøisk marked. Udfordringen ved at gå ind i denne ni
che var, at det krævede en kvalitet i produkterne, når
man konkurrerede med de gamle fabrikker, og det kræ
vede også en del at bide sig fast på et fjernt marked.
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Flemming Gudmark Sørensen så det som en udfor
dring at tage fat på denne opgave, og der gik som nævnt
et halvt år alene med udvikling. Efterhånden blev moti
verne strammet op. De vaser, der blev brugt, havde ma
lerne ikke indflydelse på, det var vaser, som man i forve
jen havde på modelværkstedet. Malerne ville gerne have
vaser med en ordentlig flade at arbejde på. Søren Berg
var som driftsleder med i arbejdet, han sørgede for far
verne. Han var noget sparsommelig med guldet, der gi
ver dybden i farverne i underglasurdekorationen. Porce
lænsmalerne samlede hemmelige reservelagre af guld,
som de kunne tage i anvendelse, når de ind i mellem skul
le male unikating.
Flemming Gudmark Sørensen interesserede sig for at
male vandet i skibsmotiverne, så det fik dybde. Det er få
farver, der blandes i underglasurmalingen - når det gæl
der vandet, er det to farver, der tilføjes guld for at bløde
den blå og den grønne farve op, så det bliver en mere har
monisk farve. De grønne farver i Lyngby produkterne
kunne godt være lidt hårde. Det var morsomt at se resul
tatet af arbejdet om mandagen, når det var brændt. Man
kunne godt gå og spekulere lidt over det i weekenden.
Ind imellem var der unika opgaver, bl.a. til den årlige
isenkræmmerudstilling og til en udstilling i Forum i 1967.
Til denne udstilling malede Flemming Gudmark Søren
sen en stor vase med et skoleskib. Han havde af og til uni
kaopgaver med underglasurdekorerede vaser til forret
ningsjubilæer.
Skibsmotiverne er malet efter Flemming Gudmark Sø
rensens forlæg, ligesom en række askebægre med fugle
motiver - trækfugle, skade, vildgås. Kystmotivet har Pre
ben Kolbøl lavet udkast til. Motivet med en stynet pop
pel i vinterdis ser ud til at stamme fra Frank Lensfort.
Den lille vase med en vintergæk er efter Preben Kolbøls
forlæg, den var populær. Irismotivet er også udformet af
Preben Kolbøl. Askebægrene med håndværkermotiver
var en ide, der kom fra direktionen, der gik en ordre ned
om at producere noget i den stil. Svend Aage Larsen la
vede udkast, og de blev bearbejdet af Frank Lensfort.
Man forsøgte også med et par store vaser med håndvær
kermotiver, men de slog ikke an som askebægrene. Man-

ge af de store modeller blev aldrig seriefremstillet. Flem
ming Gudmark Sørensen havde foreslået, at man gik i
gang med at lave juleplatter, men det var der ikke gehør
for i ledelsen, det var for besværligt. Juleplatterne skulle
efter planen støbes, så motiverne først var modelleret og
derved fik dybde ved bemalingen. Overvejelser om den
slags foregik ikke ved organiserede møder, men ved snak
mand og mand i mellem.1()5)
Preben Kolbøl mener, at der var ca. ni personer, der
malede vaser og skåle.106) Der var en fast stab af damer
og nogle unge piger. Porcelænsmaleren Svend Aage Lar
sen ledede »pigerne«, han var gammel lærekammerat til
Flemming Gudmark Sørensen på Den Kongelige. De un
ge piger var der ofte kun i kort tid.
Malerne havde deres malersignatur, der er påført de
res produkter. Der findes ikke noget katalog over det, de
var ikke flere, end at de kendte hinandens signaturer. De
enkelte figurer og vaser kunne falde forskelligt ud alt ef
ter malerens smag og malestil. F.eks. havde Flemming
Gudmark Sørensen (sign. F eller FG) en meget blød ma
lerstil, medens en porcelænsmalerinde, der hed Grethe
Bringe Hansen, (sign. G), havde en mere farvemættet
stil, bl.a. i irismotivet. Preben Kolbøl malede vaser og
askebægre, hans signatur var PK og Frank Lensforts var
FL. RS var Romance Savsmarks signatur, hun kom fra
Søholm. SL var Svend Aage Larsen. Annette, der male
de blomster og landskaber, havde signaturen A. Hun var
kommet til Lyngby som ung trykkerpige.107)
Figurer
I 1965 gik man også i gang med en produktion af figurer
- fugle, dyr og børn. Figurerne blev udformet af en free
lance modellør, der hed A. Dørlit. Han kom en gang i
mellem. Hvis man ser godt efter på figurerne, finder man
signaturen AD præget et eller andet sted diskret sted på
soklen eller under maven på dyret. Farvelægningen af fi
gurerne blev bestemt i samarbejde med malerne. Preben
Kolbøl har været med til at farvelægge musvitten, men
ellers var det figurmalerne, der stod for at bestemme det.
Den naturtro brune farve, der blev anvendt til flere af
fuglene, er udviklet på laboratoriet i Lyngby.

Porcelænsmalerinden, »Mejse«, ved 25 års jubilæet. Byhistorisk Samling

Der fandtes en prototype af hver figur. Når maleren
skulle i gang med at male en figur, tog man prototypen
med hen til pladsen for at se efter den. Der var 6-7 por
celænsmalere på figurerne, nogle af dem havde erfa
ring fra underglasurafdelingen og blev så oplært på
kunstafdelingen. Der var Minna med signaturen M og
Solveig med signaturen S. De malede fugle. Erik Jen
sen og Hillebrandt malede også figurer Desuden var
der Poul og Henry, de var lokket fra Bing & Grøndahl
af Preben Kolbøl, samt porcelænsmalerinden Henny
Knudsen.
Kunstafdelingen fortsatte til efteråret 1969, hvor virk
somheden lukkede endeligt. Medarbejderne fandt arbej
de andre steder som porcelænsmalere eller i beslægtede
fag. Preben Kolbøl kom til Bing & Grøndahl, hvor han
arbejdede med udvikling af serigrafiproduktionen. Han
styrede bl.a. de forskellige projekter. Nu var penslen lagt
væk, og det handlede mere om teknik. Frank Lensfort
kom til Den kongelige Porcelainsfabrik. Flemming Gud
mark Sørensen blev ansat i Gutenberghus som tegner,
bl.a. med tilrettelæggelse af Anders And og andre teg
neserier.
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Tre damer på sorterestuen har sat sig på en vogn. Kurven er til kasseret
porcelæn. Foto Jørgen Balsløv 1938-1943.
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Sortere- og pakkestuen
Som helt ung startede Lis Madsen på Porcelænsfabrik
ken i 1947. Det var hendes svigermor, der skaffede hen
de ind. Svigermoderen arbejdede på porcelænsfabrikken
i en menneskealder. Lis Madsen stoppede, da hendes søn
blev født i 1954.
Lis Madsen arbejdede i sortere- og pakkestuen. Sorte
restuen havde vinduer ud mod Vinkelvej. Der var nok
10-14 damer i denne afdeling. Der var to store borde,
hvor der kunne sidde fire kvinder og sortere porcelæn,
f.eks. Rosenborg.
Lis Madsen sleb ved store slibesten om formiddagen,
og om eftermiddagen pakkede hun udekoreret jernpor
celæn i store kasser. Det var meget tungt. Det var bl.a. en
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stor kop med lige sider, som hun siden har lagt mærke til,
at de havde på Gentofte Amtssygehus. I kasserne blev
der pakket enten sidetallerkner eller kopper o.s.v. De
skulle bare ned i kassen, der skulle ikke tælles eller hol
des regnskab. Porcelænet blev pakket ind i avispapir og
derpå ned i trækasserne. Kasserne blev fjernet efter ar
bejdstids ophør. Kasserne kunne være tunge at få ned fra
bordene på gulvet. Man hjalp hinanden. Lederen, Børge
Larsen, sad i et glasbur og skrev. Han var flink, og han
kunne godt tage fat med at få de store kasser flyttet. Man
var Des med ham, og han blev kaldt Børge Larsen. Der
var fast ugeløn. Somme tider kom fabrikkens ledere for
bi og hilste på.1()8)
Edith Karup Andersen fortæller om forholdene i
1931 på Howitzvej: Som nyansat startede hun i pakke
riet med at pudse porcelænet med en børste, der ligne
de englehår, evt. rense for farvepletter med flussyre og
for guldpletter med et viskelæder, der indeholdt slibe
middel. Derefter skulle varerne pakkes og sættes på la
ger. De var 10-12 personer på lageret i starten, men der
på blev de pludselig mange, da der blev bygget til på
Howitzvej. Nu blev der en større arbejdsdeling, så nog
le pudsede, andre rensede. Der var kun kvinder på la
geret. På Grundtvigsvej blev der også pakket ordrer til
udlandet. Af og til var porcelænet endnu varmt fra ov
nen, når det blev pakket, og Edith Karup Andersen hu
sker lugten af brændt papir. Hendes far, Jens Nielsen,
arbejdede på lageret på Howitzvej og på Grundtvigsvej.
Han tog på Frederiksberg Station og klarerede varer,
importeret udenlandsk porcelæn, og tømte vognene. I
Lyngby stod han for lageret af anden klasses porcelæn
på 3. sal og ekspederede til de isenkræmmere, der be
stilte dette. Jens Nielsen fik brev fra fabrikken om, at
han måtte blive ved med at arbejde, så længe han øn
skede det, og han døde på arbejde som 81-årig. Han
havde aldrig haft en sygedag.
Tradition og teknisk fornyelse i
Porcelænsfabriken »Danmark«s produktion
Fremstillingen foregik som en håndværksmæssig pro
duktion i store værksteder. Fabrikken i Lyngby var dog

organiseret, så produkternes vej fra den ene funktion til
den næste var kort, og der blev anvendt elevatorer. På
de gamle fabrikker blev der i begyndelsen af 1900-tallet klaget over, at man havde lange besværlige veje med
bræt på skulder fra den ene proces til den næste.109) I
Lyngby havde man let forbindelse mellem massemøl
lens sidste proces og drejeriet på samme etage, derfra
kunne produkterne komme med elevator til forglødovn, glasering og blankovn og derfra atter med elevator
til malerstuerne og tilbage til dekorationsovnen. I Lyng
by tog man i 1936 de fleste af tidens porcelænstekniske
forbedringer i brug: Gastunnelovnen, vakuumpressen
og kopautomaten. En række vakuumbaserede løsnin
ger til materialetransport og nedbringelse af støvpla
gerne blev taget i brug allerede fra starten, og der var
da en opmærksomhed på de kendte miljørisici ved por
celænsstøv. Fabrikken i Lyngby var længere fremme
end de fabrikker i Tyskland og Danmark, som man
umiddelbart konkurrerede med.ll()) Støbekarrusellen og
tallerkenautomater med tilhørende tørreelevatorer og
rullende reoler fik fabrikken først indført i 1960’erne og
for tallerkenautomaternes vedkommende aldrig hel
hjertet. Dermed var man kommet bagefter de tyske fa
brikker i 1960’erne.
Der var også rationaliseringsideer som var kendte i

Drejerne er klar til at tage på skovtur, 1950'erne. Man hyggede sig sam
men med kollegerne.
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1930’erne, men som ikke blev indført i Lyngby, bl.a. opsplit
ning af garnering og afpudsning i samlebåndsarbejde.
Selvom man havde indrettet en tidssvarende fabrik i
1936, vedblev de fleste arbejdspladser og funktioner til
slutningen af 1960’erne at blive udført som håndværk.
Malerne fulgte traditioner, der gik tilbage til 1700-tallet,
trykkerne og drejerne fulgte i store træk en praksis, som
havde været i brug fra slutningen af 1800-tallet. Selvom
nogle af kopperne blev drejet i automat, skulle der sta
dig sættes hanke og fod på kopperne med akkuratesse og
omhu.

Arbejdskraft og ledelse
Som det fremgår af afsnittet om konjunkturudviklingen,
havde ledelsen i Keramisk Forbund ytret interesse for, at
der blev oprettet en dansk porcelænsfabrik mere i
1920’erne og 1930’erne. De ønskede at skabe flere ar
bejdspladser til deres medlemmer og at sikre arbejds
pladserne for dem, der arbejdede på porcelænsmalerier
ne. Dette skete på baggrund af de stærkt svingende kon
junkturer i anden halvdel af 1920’erne og begyndelsen af
1930’erne. Da det endelig var lykkedes, og Holst &
Knudsen henvendte sig til Keramisk Fagforening sidst på
året 1935 og spurgte efter ledige medlemmer til den nye
fabrik i Lyngby, måtte man melde alt udsolgt. På det tids
punkt var der fuld beskæftigelse for de faglærte kerami
kere. I stedet optog man forhandlinger om vilkår for an
tagelse af ufaglært arbejdskraft til oplæring på fabrik
ken.11^ Der blev skabt en arbejdsplads, som medarbej
derne giver udtryk for, at de var glade for: Der var gode
arbejdsforhold og god løn efter tidens forhold, og der var
et venskabeligt arbejdsklima, hvor man hjalp hinanden
som kolleger.112)
Udviklingen i det samlede antal medarbejdere
I sammenligning med de to gamle fabrikker var Porce
lænsfabriken »Danmark« en betydelig arbejdsplads i
1940’erne. I 1948 havde fabrikken i Lyngby flere medar-
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Noget skal fejres i en pause. Fra venstre Viggo Seher, Richardt Nielsen, Henrik Fessel, de tre øvrige er ukendte. En dreng ser til i baggrunden. Foto Jør
gen Balsløv 1938-1943.
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bejdertimer end Bing & Grøndahl på Vesterbrogade,
men lidt færre end Den Kongelige. Allerede i 1950 hav
de disse to fabrikker dog overhalet, og i 1962, hvor halv
delen af deres produktion lå på kunstporcelæn, havde de
dobbelt så mange medarbejdertimer som i 1948, medens
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antallet af arbejdstimer i Lyngby var faldet med godt 1/5
i forhold til 1948. Målt i antal medarbejdere blev ni
veauet med ca. 500 ansatte i hele virksomheden i Lyng
by holdt indtil 1957, hvorefter der blev indskrænket, så
ledes at antallet i 1962 var faldet til ca. 3OO.I13)

Arbejdskraftens sammensætning
I 1936 lykkedes det trods fuld beskæftigelse i faget for
Holst & Knudsen at lokke nogle faglærte drejere til at
igangsætte produktionen i Lyngby. Der var omkring 1940
ansat flere erfarne drejere foruden overdrejeren, Roland
Mortensen. Erindringer omtaler en meget dygtig drejer,
der hed Malberg omkring 1940, han kunne dreje hvad
som helst, samt drejerne Henrik Fessel og Jørgen Balsløv.
Henrik Fessel kom i bestyrelsen for Keramisk Fagfor
ening i 1943.114) Som forklaret i afsnittet om produktionen
havde hver drejer til sin hjælp en dreng, og på den måde
fik man oplært nye drejere. I erindringerne hører man ik
ke om drenge ansat i andre funktioner end som hjælpere
for drejerne, »pladedrenge«. I 1938 var der 7-8 drenge. I
1947-48 var der 20-25 drenge. Drejerne husker dog ikke,
at der var flere drejerarbejdspladser på det tidspunkt, end
der var senere. I 1950 var der 17-18 drenge, det samme
gjorde sig gældende i 1956.11950’erne svinger tallene om
kring dette niveau. I starten producerede man til et kæm
pelager, huskes det, så staben kan godt have været større
i et par år i 1940’erne. Poul Isaksen, der var tillidsmand
for drejerne i 1960’erne, mener, at der da var 13-16 dre
jere og støbere. Desuden har der nok været ca. 60 kvin
delige kopdrejere, hankere og støbere.
1 1960’erne spillede drengene en rolle for beslutningen
om rationaliseringen, fortæller drejerne. Det var svært at
skaffe arbejdsdrenge, pga. det fysisk hårde arbejde med
at slæbe de tunge brædder med forme, det var kun store
kraftige drenge, der kunne klare det. På et tidspunkt
strejkede arbejdsdrengene for at få mere i løn. I første
omgang bøjede man sig for drengene. Men derefter fik
man automatmaskiner og tørrereoler på hjul, der gjorde,
at man kunne undvære en del af arbejdsdrengene. Pro
cessen med de halvautomatiske drejerarbejdspladser hu
skes iværksat ca. 1963. Man forsøgte også at importere
tallerkner til Dan-ild 64 fra Tyskland, der blot skulle de
koreres på Kjøbenhavns Porcellains Maleri.115)
Malersiden kunne i 1937 fortsætte som hidtil i Køben
havns Porcellainsmaleri, det samme gjaldt funktionerne
på lageret. I øvrigt stod de nye fabrikanter i 1936 i den
situation, at de kunne organisere produktionen af porce

lænet efter tidens idealer, uden at skulle forholde sig til
synspunkter hos en medarbejderstab. Medarbejderne
var jo endnu ikke ansat.
Da de nye tunnelovne blev bygget op og sat i gang, var
der ikke andre ved ovnene med porcelænserfaring end
driftslederen, Georg Seiler, og brænderne blev oplært af
ham. I sættehallen og ved glaseringen blev der ansat
kvinder, og i massemøllen var der ansat mænd, der ikke
havde porcelænserfaring forud.
I kopdrejningen ansatte man udelukkende ufaglærte
kvinder, og man lagde ud med en kopautomat i supple
ment til den sædvanlige måde at dreje kopper på. I de øv
rige funktioner kunne man også ansætte ufaglærte og
sætte dem i gang efter driftslederens instruktion. En del
af disse holdt fast ved arbejdet på porcelænsfabrikken, og
som årene gik, fik man på de forskellige områder op
bygget en stab af tillærte med stor erfaring.

Kvindearbejdspladser
Porcelænsfabriken »Danmark« var en ganske stor kvin
dearbejdsplads, og den beskæftigede lidt flere kvinder
end de to gamle porcelænsfabrikker. Porcelænsfabrik
kerne havde fra begyndelsen af 1900-tallet kvinder på ca.
halvdelen af arbejdspladserne, men i 1930’erne var kvin
deandelen faldet lidt. I den danske industri var ca. en
tredjedel af arbejderne kvinder fra 1930’erne til 1960,
idet der dog var nogle brancher, hvor omkring 70 % af
arbejderne var kvinder, nemlig tobaksindustrien og teks
til og beklædning. I 1950 blev 58 % af arbejdstimerne i
porcelænsfremstilling og porcelænsmaleri i Lyngby ud
ført af kvinder, i 1962 var det steget til 62%. På de øvri
ge store porcelænsfabrikker bevægede kvindeandelen af
arbejdstimerne sig fra knapt halvdelen i 1950 til godt
halvdelen i 1962.116) I Lyngby var der stort set ingen kvin
delige arbejdere under 18 år før 1962. Dette adskiller sig
fra pladedrengene, der blev ansat lige efter, at de havde
forladt skolen.
De kvindelige porcelænsarbejdere var ansat i bestem
te funktioner. Kopdrejerne og hankerne i Lyngby var
kvinder, og en del af støberne var kvinder. Disse tre funk
tioner blev ellers kun udført af mænd på de to gamle fa
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brikker i København. Det hed sig på fabrikken i Lyngby,
at koppedamerne havde nødvendiggjort en særlig aftale
mellem Niels Holst og Keramisk Forbund. Holst havde
sagt, at hvis han ikke måtte ansætte damer til det, ville
han ikke oprette fabrikken. De kvindelige kopdrejere fik
i 1939 kun halvt så meget i løn som de mandlige drejere.
I porcelænsbranchen var der en vis tilbøjelighed til, at
man ansatte ufaglærte kvinder, når man indførte nye ops
plitninger af arbejdet eller automatisering. I Lyngby lag
de man ud med at anskaffe kopautomaten. I omtale af
den i en tysk lærebog går forfatteren ud fra, at den be
tjenes af en kvinde. På Gustavsberg i Sverige ansatte
man kvinder ved indførelse af »halvautomaterne« i
1930’erne.
Både i Lyngby og på de to store gamle fabrikker spil
lede porcelænsmaleriet en stor rolle for produktionen.
Porcelænsmalerfaget havde i Danmark været et af de fag,
hvor kvinder kunne få en faglig uddannelse. I porce
lænsmalerierne var der i 1906 lidt flere kvindelige end
mandlige malere, og i 1914 var de kvindelige porcelæns
malere dobbelt så mange som mændene. 1 1935 kan man
skelne mellem de faglærte og de ufaglærte porcelænsma
lere. Halvdelen af de faglærte var kvinder, og samtlige
ufaglærte var kvinder. 1 1935 havde Københavns Porcellainsmaleri 96 kvindelige porcelænsmalere og trykkere,
heraf tre faglærte; dertil kom 15 faglærte mandlige por
celænsmalere. De kvindelige overglasurmalere i Dan
mark fulgte siden århundredskiftet samme priskurant
som mændene. Deres gennemsnitlige timefortjenester
var dog ikke de samme, da lønnen afhang af den lokalt
aftalte akkord for de enkelte produkter og dermed af,
hvilke produkter, den enkelte maler arbejdede med. På
Københavns Porcellainsmaleri var de kvindelige overglasurmaleres gennemsnitlige timefortjeneste i 1929
64% af de mandlige porcelænsmaleres. For trykkernes
vedkommende var den 50%.
På underglasurstuen i Lyngby var der kun udlærte ma
lerinder i 1950’erne. Der var iflg. erindringer en del til
lærte kvinder på overglasurstuerne, men der nævnes og
så eksempler på porcelænsmalerinder, der var udlært på
Den Kongelige eller Bing & Grøndahl, og som efter ud
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stået læretid fik arbejde i Lyngby, måske ikke mindst i
1950’erne og 1960’erne. Trykkerdamerne kunne i
1950’erne være damer, der lige en tid skulle tjene nogle
penge. Dem kaldte man spøgefuldt for frakkedamerne de kom, når de manglede penge til en frakke. Der var
samtidig en fast stab af trykkere, der holdt ved i mange
år. I erindringer om overglasurstuen huskes fra anden
halvdel af 1950’erne 12-15 mandlige porcelænsmalere og
et tilsvarende antal kvindelige malere. I kunstafdelingen
huskes 5-6 mandlige malere og 9-10 kvindelige malere i
1960’erne, og i underglasurstuen var der kun malerdamer.117)
Det var ikke givet, hvordan kønsarbejdsdelingen på
porcelænsfabrikkerne skulle være. I 1800-tallets tyske
porcelænsfabrikker var malerne den mest prestigefyldte
gruppe. Malerne var udelukkende mænd, der i øvrigt vi
ste deres faglærte status ved, at de gik med slips i ar
bejdstiden og tog blød hat på, når de gik til frokost.118) I
Danmark havde kvinderne som nævnt fået indpas som
malerinder omkring 1900. I Lyngby har man haft nogle
mandlige porcelænsmalere og både kvindelige udlærte
porcelænsmalere og tillærte porcelænsmalere.
I Lyngby var det udelukkende mandlige drejere, der
drejede tallerkner. På de tyske fabrikker forekom der
midt i 1900-tallet kvindelige tallerkendrejere, og der var
piger som hjælpere ved drejebænken. Det var funktioner,
der i Lyngby blev udført af drengene. På de tyske fa
brikker blev lærlinge ikke sat til at dreje plader. På den
norske porcelænsfabrik Porsgrund fra 1887 var der i 1800
tallet mange børn som medhjælpere - som pladedrenge
og håndlangere i det hele taget, og der var piger som
medhjælpere i sliberi og trykkeri. Her var der også kvin
der som håndlangere for drejerne. I Lyngby var det ude
lukkende kvinder, der drejede kopper og satte hanke på,
medens kopdrejning på tyske fabrikker udførtes af både
mænd og kvinder også i begyndelsen af 1900-tallet, og på
de to gamle danske fabrikker udførtes det udelukkende
af mænd. På Den Kongelige var der mandlige hankere i
1968.119)
Ved støbekarrusellen midt i 1960’erne var der både
mænd og kvinder. Der var kvindelige støbere fra starten

Overmaler Mathiesen omgivet af glade trykkere. Foto Jørgen Balsløv 1938-1943.

i Lyngby samt enkelte mandlige støbere. Specielt for
Lyngby var, at produktionen blev målt i liter i formen i
stedet for efter størrelse. Det betød, at f.eks. meget tun
ge og uhåndterlige kagefade blev relativt dårligt betalt.
I massemøllen hører man kun om mænd. Glaserholdene bestod af kvinder. Pakning af vogne ved tunnelov
nene var i nogle tilfælde kvindearbejde og blev i andre
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tilfælde udført af mænd. Brænderne brugte den ledige tid
i vagterne på at fylde kapsler med tallerkner o.l., medens
pakning af de mere sarte dele, f.eks. kaffekander, blev
udført af damer om dagen. Ved forglødovnen tales både
om mænd og kvinder. Afstøvning og afpudsning i sætte
hallen udførtes af damer. Det samme gjaldt arbejdet i
sortere- og pakkestuen.
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I nogle funktioner har man altså på forskellige tids
punkter ment, at der skulle rekrutteres udelukkende
mænd eller udelukkende kvinder, men der var ikke no
get universelt system på porcelænsfabrikkerne. I andre
funktioner har der arbejdet både mænd og kvinder. På de
værksteder, hvor der udelukkende arbejdede kvinder,
var de nogle skrappe madammer at bide skeer med, når
mændene havde et ærinde der.12())

Trykkere, 1950'erne. Nr. 3 fra venstre (bagest) hed Rigmor.
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Den fysiske kraft har tilsyneladende ikke spillet afgø
rende ind. I afsnittet om drejerne hører man om, at dren
gene skulle bære de tunge brædder med forme og taller
kner frem og tilbage mellem reoler og drejebænk. I
kopdrejningen, støberiet og på underglasurmalerværk
stedet var det de kvindelige drejere, støbere og malere
selv, der svingede frem og tilbage med brædderne. På
overglasurstuen, hvor der var både kvindelige og mand
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lige porcelænsmalere, skulle man ikke bære så meget,
idet produkterne blev kørt på en vogn hen til bordet. Ef
ter endt arbejde skulle man bære det et par meter til en
reol.121)
Det er almindeligt at antage, at mændene som faglær
te var håndværkerne, medens kvinderne som ufaglærte
var mindre kvalificerede hjælpearbejdere. I Lyngby af
stod man ret hurtigt fra at give de unge mennesker en
lærlingeuddannelse, således at drejerne her formelt set
også var tillærte. Som det vil fremgår af det nedenståen
de afsnit om mobilitet, blev deres uddannelse dog aner
kendt i praksis af de gamle fabrikker. Garneringen er et
eksempel på, at der var funktioner, der krævede stor ak
kuratesse og håndelag, der blev udført af tillærte kvinder.
Kvaliteten af deres arbejde var afgørende for produktets
kvalitet. Mange af kopdrejerne og støberne var der i
mange år.
Der kan altså ikke ses en konsekvens i, hvilke funk
tioner kvinder udførte, og hvilke funktioner mænd ud
førte. Man kan konstatere, at der i visse værksteder, overglasurmaleriet og støberiet, samt i sættehallen var ansat
både mænd og kvinder og at man i andre funktioner ude
lukkende beskæftigede enten mænd eller kvinder. Kvin
dernes lavere lønniveau har givetvis spillet en vigtig rol
le, og dertil kommer, at man i visse funktioner, men ikke
alle, har fulgt de sædvaner, der var opbygget i den dan
ske porcelænsindustri.

Mobilitet
I og med, at drejerne ikke var formelt udlærte, var det må
ske mindre sandsynligt, at de gled over til de gamle fa
brikker, der havde lærlinge på klassisk vis. Nogen ud
veksling har der dog været. En af drejerne, Poul Isaksen,
blev tilbudt en plads som forbundter (dvs. 3.års lærling)
på Bing & Grøndahl, men takkede nej. John Pedersen,
der blev ansat som keramisk lærling i 1938 kort efter fa
brikkens start, fortsatte sin læretid på Aluminia, da »Dan
mark« en overgang i 1943 var lukket på grund af brænd
selsmangel. John Pedersen var som lærling rundt på por
celænsfabrikken og se arbejdet i alle afdelinger, men han
tilbragte i øvrigt sin tid med at slibe underkopper.

Drejerne Jørgen Balsløv og Richardt Nielsen er gået om hjørnet til stø
beriet. Richardt Nielsen blev senere støber. Foto 1938-1943.
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Da Porcelænsfabriken »Danmark« lukkede i 1969, fik
mange af medarbejderne tilsvarende arbejde på de gam
le fabrikker. Poul Isaksen og Arne Olsen fortæller:122)
Poul Isaksen startede på Porcelænsfabriken »Danmark«
i 1944 som anfanger på glasværksafdelingen. Da denne
lukkede ned grundet gasmangel, kom han over på por
celænsfabrikken som arbejdsdreng for drejersvenden
Henrik Fessel, der også var tillidsrepræsentant. Poul
Isaksen blev drejer og siden selv tillidsrepræsentant og
sikkerhedsrepræsentant for drejerne. Arne Olsen starte
de som arbejdsdreng på porcelænsfabrikken i 1943, og
han blev også opfordret til at blive drejer. Arne Olsen
blev efter 20 år som drejer støber. Ved fabrikkens luk
ning kom Arne Olsen til Den kongelige Porcelainsfabrik
og Poul Isaksen til Bing & Grøndahl. Arne Olsen tog
sammen med flere andre ind til Den kongelige Porce
lainsfabrik og fik tilbudt job der, så snart de fik besked
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om den forestående lukning. Da de kom tilbage og for
talte overdrejeren dette, blev han ikke glad. Det blev der
efter aftalt mellem de to fabrikker, at de først skulle skif
te, når de var færdige med at producere i Lyngby. På den
tid udvidede de andre fabrikker. Inden Isaksen skulle til
forhandling med direktør J. P. Wortmann om ophøret, fik
han sin næstformand til at ringe rundt til de andre fa
brikker og få bekræftet, at de kunne bruge alle drejerne
og sandsynligvis også damerne. Isaksen gik da til møde
med den besked, at de alle ville holde op pr 31. decem
ber 1965. Wortmann havde forestillet sig gradvis afvik
ling over et halvt år. Han spurgte nu, om drejerne ville
arbejde over på fuld kraft i december. Det turde Isaksen
godt på stående fod sige ja til.
Blandt malerne var der tilsyneladende en større mobi
litet mellem fabrikkerne, og i begyndelsen af 1950’erne
trak Lyngby med et højere lønniveau. I 1956 søgte f.eks.
fem porcelænsmalere på en gang fra porcelænsmaleriet
W. J. Schmidt til Lyngby, fordi de var kommet på nedsat
tid p.g.a. arbejdsmangel. Der er også eksempler på ma
lerinder, der efter endt læretid blev fyret på de gamle fa
brikker og derpå søgte til Lyngby.123)
I et jubilæumsskrift for keramikerne i 1987 fortæller
porcelænsmalerinde Valborg Berger, f. 1892, om de usik
re forhold for porcelænsmalerinder, men også om en
loyalitet over for Den kongelige Porcelainsfabrik, hvor
hun var udlært: Hun var på Den Kongelige fra 1913 og
oplevede arbejdsløshed ind i mellem i 1920’erne. Så kom
hun til porcelænsmaleriet i St. Kannikestræde, men da
der atter var bud fra Den Kongelige gik hun tilbage. I
1932 blev hun afskediget derfra og fik arbejde på Howitzvej hos Holst & Knudsen. Igen var der bud fra Den
Kongelige, men da hun fandt, at det var for usikkert der,
vendte hun tilbage til Københavns Porcellainsmaleri.
Hun kom med til Lyngby - »men det var ikke morsomt
at skulle tage til Lyngby hver dag, det var en dyr rejse.«
Lissie Sørensen fortæller fra 1962, at da hun som relativt
nyudlært blev fyret fra Den Kongelige og fik arbejde i
Lyngby, mente overmaleren, at hun ikke behøvede at ta
ge sin lønningsbog med, den kunne ligge, til hun kom til
bage.124)
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Lønniveauet
Da der var indgået overenskomst mellem Keramisk For
bund og Porcelænsfabriken »Danmark« for samtlige be
skæftigede i 1937, udtalte forbundsformanden, at det var
den bedste overenskomst indenfor forbundets område.
Der blev da givet en ugeløn for mænd på 60 kr., 68 kr. for
ovnarbejde i skiftende vagter og til kvinder på 40 kr. Ak
korderne gav mulighed for op til 25% oveni. Drejere og
gipsere var på akkord, malere og trykkere havde et til
læg gradueret efter fortjeneste. En lønningsbog for en
kvindelig porcelænsmaler viser, at hun fra november
1937 fik 6 øre i tillæg pr time foruden akkordarbejdet.
Den pågældende kom på den måde op over de 40 kr. i
ugeløn. I de foregående år, 1935-1937 havde hendes uge
løn for en 48 timers uge svinget omkring 35 kr.
Overenskomsten mellem Holst & Knudsen og Kera
misk Forbund i 1937 gav de timelønnede kvinder 75 øre i
timen, medens arbejdsmændenes timeløn var 1,25 kr. og
drejernes timeløn var 1,50 kr. Modellører og modelindrettere havde 1,70 kr. i timen. De fleste funktioner på fabrik
ken var omfattet af akkorder, der for malernes vedkom
mende blev aftalt lokalt for hvert nyt produkt, så de her an
førte timelønninger var ikke universelle på fabrikken.,25)
Selvom det var en god overenskomst, var den ikke helt
så god for de kvindelige porcelænsarbejdere, men det var
ikke specielt for Lyngby. Kvindelige drejere og gipsere
havde på landsplan i 1939 en gennemsnitlig timeløn på
51% af den timeløn, som de mandlige drejere og gipsere
oppebar. Kvindernes dyrtidsreguleringssats var ca. 2/3 af
mændenes.
Efter et par år var hvedebrødsdagene mellem Keramisk
Forbund og »Danmarks« ledelse forbi. Den næste over
enskomst i 1939 kom først på plads efter et strejkevarsel.
Der kom tillæg til de lavere lønninger. 1 1946 var der atter
strejkevarsel, før overenskomsten kom på plads med for
bedret løn til de lavtlønnede og bedre akkorder.126)
Sammenligner man med de to gamle fabrikker, fedte
de Porcelænsfabriken »Danmark« dog ikke med lønnen
i 1948. Dividerer man årets antal udbetalte lønkroner
med antallet af arbejdstimer blandt arbejderne, blev der
udbetalt 3,23 kr. pr udført arbejdstime i Lyngby. På Den

Kongelige var det tilsvarende tal
3,03 kr. og på Bing & Grøndahl var
det 2,93 kr. Fra 1957 var de to gam
le fabrikker mere rundhåndede, nu
kostede en arbejdstime i Lyngby
4,80 kr. medens den kostede 5,20 kr.
på Den Kongelige og 5,10 kr. på
Bing & Grøndahl. I 1962 udbetalte
Porcelænsfabriken »Danmark« 6,70
kr. i gennemsnit pr. udført arbejdsti
me, medens den Kongelige gav 9,91
kr. og Bing & Grøndahl gav 7,40 kr.
Det var opfattelsen blandt de an
satte, at lønnen på Porcelænsfabri
ken »Danmark« var højere end i
Lyngbys andre fabrikker.127)
Den sidste overenskomst, som
omfattede medarbejdere på Porce
lænsfabriken »Danmark« i Lyngby i
1967, viser bl.a., at kvinderne havde
fået en relativt bedre lønandel i de
år, der var gået, således at de nu lå
over de to tredjedele af mændenes
løn, der var almindeligt forekom
mende på det danske arbejdsmar
ked. De timelønnede arbejdskvinder havde nu en løn, der svarede til
84% af de timelønnede arbejdsmænds løn. Støbere, malere og tryk
kere samt visse andre grupper hav
de akkordløn. De kvindelige malere
i overglasurmaling havde i 1968 på
årsbasis en gennemsnitlig timefor
tjeneste på 91% af de mandlige ma
leres. Trykkernes gennemsnitlige ti
mefortjeneste var på det tidspunkt
en anelse bedre end de kvindelige
maleres. For støberne var kvinderne
oppe på at tjene 95% af, hvad de
mandlige støbere tjente, medens retouchøserne kun fik 85%.128)

De mandlige malere gik med slips under kitlen. Dan Severin Hansen og Edward Jensen, 1950’erne.
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Tilpasninger
Alle medarbejderne på Porcelænsfabriken »Danmark«
var i princippet organiserede. En enkelt medarbejder,
der havde været i firmaet helt tilbage til Århustiden, hav
de den ide, at han ikke ville i fagforening; ham fik man i
stedet gjort til funktionær, og så var den konflikt løst. Un
der Keramisk Forbund fandtes tre fagforeninger: Kera
misk Fagforening organiserede drejere, støbere og gip
sere, både mænd og kvinder. Malerne var organiseret i
Keramisk Malerforening og de øvrige medarbejdere stod
i Porcelæns- og Fajancearbejdernes Fagforening. I de
første år efter oprettelsen af fabrikken i Lyngby kan man
se, at fagforeningerne engang imellem måtte have en re
præsentant derud, fordi der var lokale småkonflikter om
kring løn og arbejdsforhold. I juni 1937 havde der været
møde om tillidsmandens kompetence til at blande sig i
forhandlinger om fastsættelse af priser (på akkorder).
Fabrikken hævdede, at når man var enig med den, der
skulle udføre arbejdet, vedkom prisen ikke tillidsman
den. Efter lang diskussion enedes man om, at tillidsman
den deltog i forhandlinger om priser. 1 1940 protesterede
forbundet over antagelse af uorganiserede. I september
1940 fortælles også om et tilfælde af bristet akkord og op
sigelse på vej til to støbedamer. Overdrejeren og tillids
damen tilkaldtes. Man blev enige om at trække opsigel
sen tilbage, men den ene dame måtte forvente opsigelse
i løbet af 14 dage, hvis hendes arbejde ikke bedredes. I
slutningen af 1941 var der en uenighed om damernes ak
kord i sættehallen.
»I starten« var der ikke portner på fabrikken, fortæl
ler drejer og tillidsmand Poul Isaksen, og en del medar
bejdere havde nøgler, man kunne f.eks. låne en nøgle til
aftenmøder efter fyraften. Der kom siden portner, fordi
der var for meget svind på lageret. Som den gamle Holst
sagde på et møde om det: »Havde I så bare stjålet den
sukkerkop, I selv stod og manglede, så var det en anden
sag,« men større partier til salg på værtshuse, det kunne
han ikke acceptere.129)
I november 1941 fik Niels Holst en god ide. Han bad
forbundsformanden indkalde til et stort fagligt møde på
Hotel Rustenborg den 25. november kl. 16.30. Her kun
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ne Ejner Jensen forelægge for forsamlingen, at Holst
ville udbetale en slags julegratiale til alle, nemlig 400 kr.
til mænd, 300 kr. til kvinder og 200 kr. til de unge, for
udsat de havde været der i et år. Dette kunne man se
frem til næste år igen, under forudsætning af, at arbej
derne gjorde alt for at udføre arbejdet pænt og godt og
tillige sørge for ro og orden. Meddelelsen blev modta
get med et mægtigt bifald, og der blev afsendt et takketelegram til fabrikanten. Mange år efter blev denne ge
stus stadig husket som et eksempel på, at det havde væ
ret en god virksomhed, og at det gik så forrygende godt
økonomisk.130*

Tillidsmanden
Poul Isaksen, der var drejer og i 1960’erne tillidsmand,
fortæller: Henrik Fessel var i 1940’erne tillidsmand for
drejerne og optaget af arbejdsmiljøet på fabrikken, jf. af
snittet om drejeriet. Tillidsmandens rolle blandt drejer
ne omfattede i 1960’erne ud over at forhandle priser
hvert andet år også at være mellemmand, når medlem
merne ville have et budskab igennem til overdrejeren el
ler til Doktor Berg. Hvis der var problemer i forhandlin
ger, fik man fagforeningsformanden ud. Tillidsmanden
kunne også blive inddraget ved nye tiltag fra ledelsens si
de. Engang ønskede medarbejderne f.eks. en højere løn,
men ledelsen var afvisende. Poul Isaksen sagde, at under
de omstændigheder ville han nedlægge sit hverv. Inden
han var kommet ned ad trappen, blev han indhentet og
kaldt op igen. Nu blev han spurgt, om man kunne indgå
en handel, så den højere løn blev betalt af rationaliserin
ger. Det syntes han, at han måtte gå ind på. Herefter blev
de såkaldte halvautomater anskaffet.
Dreje- og støbedamerne havde haft en tillidsdame,
men da hun holdt op, ville ingen efterfølge hende. Der
for var de henvist til at ringe til fagforeningen eller få
hjælp af Isaksen. Han var god til hovedregning, så der
havde han et lille forspring i forhandlinger. Hans mod
part, prokuristen Juul Andersen, var en hård forhandler.
Han fik sit lille forspring ved at bruge fremmedord, ma
tematikudtryk o.l. En gang var en af de andre tillidsmænd med til en forhandling, og han spurgte hver gang

Mona, støber i mange år, er ved at pudse en vase af, bagved er Edith ved at trække formen afen anden vase. Foto Jørgen Balsløv 1938-1943.
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Skovtur. Overmaler Mathiesen med banjo, i midten Mona og Emil Fagerberg, bagved ham Karen Margrethe Hansen.

der kom et ord, som han ikke forstod: »Er det et uartigt
ord?«. Det virkede, til tillidsfolkenes fornøjelse.
På malerstuerne var der hele tiden småkonflikter om
priser på nye dekorationer, fortæller Preben Kolbøl, der
var tillidsmand for overglasurmalerne i 1950’erne. Over
maleren, Emil Fagerberg, prøvede dekorationen igen
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nem og satte en formodet pris på de enkelte dele ud fra
den formodede tid. Malerne tog også tid på arbejdet.
Derpå var der møder og forhandling om prisen. Det kun
ne godt trække ud til mange møder. Juul Andersen stod
også her for lønforhandlingerne, og han havde en særlig
teknik, således at når man lige troede, at man havde få

et blødt ham op, og der kunne komme et positivt resul
tat, så afbrød han mødet. Betty Thomsen fra Keramisk
Malerforening kom af og til ud ved konflikter. Betty
Thomsen havde i øvrigt været ansat hos Holst & Knud
sen 1933-1946.131)
Det kunne også hænde, at overmaleren havde fået sat
en ganske gunstig pris på et stel i forhold til den tid, det
reelt tog at male stellet. Så var det bare med at sige ja
med det samme. En anden gang var der en hård for
handling, Juul Andersen spurgte så, om der var nogle for
slag til at komme videre, og Preben Kolbøl foreslog, at
overmaleren malede partiet igennem, medens Preben
Kolbøl overværede processen. Det var ikke populært hos
overmaleren.
I starten af 1950’erne kunne man trække en masse fag
lærte malere til Lyngby, fordi lønnen var god. Forudsæt
ningen for det relativt høje lønniveau på malerstuen var,
at der var fart på i Lyngby. Man holdt øje med uret hele
tiden. 100 tallerkner fik den ene streg, over til venstre si
de, så den anden streg og over på højre side, fortæller Lissie Sørensen, der malede Dan-ild Blå Flamme på under
glasurstuen i begyndelsen af 1960’erne. Fortjenesten af
hang dog ikke alene af arbejdstempoet, men også af hvil
ke produkter, som man blev sat til at male, og prisen var
så igen sat efter den tid, som det forventeligt tog at ma
le dem. En Vallø kaffekande gav f.eks. i 1936 25 øre, en
Rosenborgkaffekande 30 øre. Derfor kunne ugelønnen
svinge fra uge til uge omkring et niveau.132)
Værkstedsledelse
I 1947 var der ifølge virksomhedens egne oplysninger til
den industrielle produktionsstatistik syv arbejdsledere,
der ikke deltog i arbejdet, heraf en kvinde. I 1956 var
man oppe på 11 arbejdsledere, der ikke deltog i arbejdet,
men heraf ikke længere nogen kvindelige ledere.
Overdrejeren, Roland Mortensen, var leder af både
drejerne og støberne. Han blev ansat til dette allerede i
1935, og han var med til at rejse rundt i Tyskland og se
på maskiner. Drejerne fortæller, at overdrejeren havde
ordrerne, og når en form var slidt op, gav han besked om,
hvilken form man derefter skulle lave. Han stillede ska-

Overdrejer Roland Mortensen, fotograferet ved en privat lejlighed i 1968.
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belonerne. Der var ikke behov for den store instruktion
eller ledelsesmæssige indsats overfor drejerne. Man fik jo
kun penge for det, man lavede.
Modelmester fra 1939 var Egon Mortensen, der var
udlært som billedskærer og bror til Roland Mortensen.
Egentlig havde man forsøgt at overtale hans far, Valde
mar Mortensen, til at flytte fra Bing til »Danmark«, men
han anbefalede i stedet sin søn. I 1940, da han var fyldt
70, kom han alligevel til Porcelænsfabriken »Danmark«
og var vist nok på modelstuen til han var 79. På gipse -
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I julemåneden kom der stearinlys op mellem båsene i overglasurstuen. Overmaler Mathiesen, Lily Oleson og Ruth Donde. 1950’erne
Byhistorisk Samling

stuen, hvor der var 6-10 personer, var der en gipsemester,
der hed Freddy Melbye, ham havde Roland Mortensen
rekrutteret i Brønshøj Boldklub, og han giftede sig med
hans søster Ellen. Freddys kone, Rigmor Melbye, var
overglasurmalerinde. Der er flere eksempler i erindrin
gerne på, at vejen til et job på porcelænsfabrikken gik
gennem familie og bekendte, der arbejdede der i forve
jen. Den almindelige karriere på gipsestuen var, at man
startede som formbærer og derpå blev gipser.
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Malerne i Kjøbenhavns Porcellains Maleri blev ledet
af overmaler Emil Fagerberg i 1950’erne, inden da for
mentlig af overmaler Mathiesen, der var trådt noget i
baggrunden sidst i 1950’erne. Dette var den oprindelige
del af fremstillingsvirksomheden, der gik tilbage til 1883,
med både faglærte og tillærte porcelænsmalere og tryk
kere. Underglasurstuen var en nyskabelse i Lyngby, og
den blev først i 1950’erne muntert og myndigt ledet af
den tidligere nævnte »Mumme«, der fra 1956 ikke læn-

En jubilar flankeret affru Kristoffersen og hendes kollega på regnskabs
kontoret. Fru Kristoffersen var på fabrikken fra 1939 til 1969.
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/. februar 1957 fejrede man en af damerne ved en sammenkomst på or
drekontoret ved lageret.
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gere havde status af leder og ikke gjorde sig særligt gæl
dende i 1960’erne. Her var der kun ansat faglærte porcelænsmalerinder.133)
Overbrænderen, Harry Olsen, var leder af hele ovn
hallen, dvs. ikke alene arbejdet ved ovnene, men også afstøvning, glasering og pakning i kapslerne. De enkelte
medarbejdere kendte deres arbejde, så det kørte af sig
selv. Sortere- og pakkestuen blev ledet af Børge Larsen.
Formand Peter Assenholm i massemøllen gik mest på
loftet, hvor materialet lå i store dynger med skilte ved og
sammensatte materialerne efter Søren Bergs anvisnin
ger. I slemmeriet fungerede Bernhard Olsen som for
mand.
På lageret regerede overforvalter Hinrichsen, der hav
de været ansat i engrosfirmaet Holst & Knudsen tilbage
i Arhustiden. De enkelte afdelinger af lageret var styret
af lagerforvaltere, bl.a. K. Munk Petersen fra 1930’erne
til 1956 og Lennart Draggaard. Lagerekspedient E. Korre Andersen var en periode tillidsmand.

toret var der tre mænd og syv kvinder i 1948, og i 1950
var der kommet et par stykker mere. I forhold til et sam
let antal medarbejdere på ca. 500 var den tekniske og ad
ministrative del af staben således kun godt 2%. På Den
kongelige Porcelainsfabrik udgjorde denne del på sam
me tid ca. 11% i den samlede virksomhed. I 1962 var
denne stab på »Danmark« vokset til 24 personer, heraf
16 kontorfunktionærer. Nu var 8% af medarbejdersta 
ben beskæftiget på den teknisk-administrative side,
mængden af underordnede kontorfunktionærer var
øget, men der var tilsyneladende ingen grundlæggende
forandring i administrationsmåden. På Den Kongelige
udgjorde det tekniske og administrative personale sta
dig 11%.

Funktionærer
Søren Berg havde i 1948 en mandlig og en kvindelig in
geniør til hjælp i laboratoriet. Antallet af ingeniører blev
øget omkring 1950 til tre mænd og to kvinder. På kon

Ledelse
Chr. Knudsen og Niels Holst havde delt arbejdet mellem
sig således, at Niels Holst stod for kontoret i København,
medens Chr. Knudsen passede virksomheden i Århus,
indtil man flyttede til Frederiksberg i 1929. I Lyngby var
det Knudsen, der stod for den praktiske ledelse i starten,
og han var kendt for at være til stede alle vegne og tage
sig af stort og småt: Intet måtte gå til spilde, alt skulle væ
re iorden. 1 1940 udtrådte Chr. Knudsen af firmaet Holst
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Til højreses prokuristen Karen Munk Petersen, der fulgte firmaet fra 1919
til 1969.
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& Knudsen, og Niels Holst fortsatte som indehaver. I
1942 blev aktieselskabet Niels Holst og Søn oprettet. I
1948 døde Niels Holst, og han blev efterfulgt som for
mand for aktieselskabets bestyrelse af sønnen Tage Holst.
Det nævnes i erindringerne fra 1950’erne, at Tage Holst
af og til gik en runde gennem fabrikken og hilste på.
Fabrikken blev ifølge firmaets oplysninger i 1948 ledet
af to mænd og en kvinde, det må have været direktør Ta
ge Holst og driftsleder Søren Berg samt prokuristen Ka-
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ren Munk Petersen, der havde været ansat i firmaet helt
tilbage til 1919. I 1955 blev ledelsen udvidet med admi
nistrerende direktør J. P. Wortmann. 1 1957 var der kom
met en person mere i den overordnede ledelse, prokuri
sten Juul Andersen. Denne var regnskabschef og stod for
lønforhandlinger. Det var også Juul Andersen, der gik
rundt på fabrikken og undersøgte mulighederne for pro
duktivitetsforbedringer først i 1960’erne, på malerstuer
ne blev han spøgefuldt omtalt som »julemanden«, når
han kom i den anledning.134)
Den øverste virksomhedsledelse bestod altså af iværks
ætterens familie samt fra 1955 af Jens Peter Wortmann.
Der er ikke oplysninger om en arbejdsdeling i direktio
nen. Frk. Munk Petersen havde prokura, og kunne såle
des tage beslutninger på ejernes vegne, det samme fik
Wortmann ret hurtigt efter sin ansættelse i 1940. Søren
Berg var driftsleder og havde eneprokura fra 1954. Han
stod bl.a. for laboratoriet, og vidste, hvad der kunne lade
sig gøre at producere. Overdrejeren havde et stort ord at
sige, set fra gulvet, om det håndværksmæssigt mulige.
Han formidlede ledelsens direktiver om, hvad der nu
skulle produceres, desuden var han arbejdsleder for dre

jere og støbere. På malerstuerne fik Emil Fagerberg le
derstatus med kompetence til at ansætte og afskedige, og
han var idémager til nye dekorationer.135) Der var et no
genlunde konstant antal formænd, og det svarer til, at
erindringerne melder om kontinuitet på organisationen
på dette område. En del af de arbejdsledere, der var med
til at starte produktionen, var endnu på fabrikken i
1960’erne. I årene efter krigen, hvor der kunne være va
remangel, havde overforvalteren på lageret, Hinrichsen,
et stort ord at sige, set fra de handlendes synspunkt.
I erindringerne siges om alle arbejdsområder, at der ud
over en indledende instruktion og en løbende kontrol
med produkternes kvalitet fra overdrejerens eller over
malerens side, ikke var den store ledelsesmæssige indsats
i dagligdagen. »Det kørte af sig selv«, fordi man var på

akkord, og man vidste, hvordan arbejdet bedst blev ud
ført. Samarbejdsrelationerne var vigtige bl.a. i masse
møllen, blandt drejerne og i støbekarrusellen. Her hjalp
man hinanden, når det var nødvendigt. Hvis man ønske
de det, var der mulighed for at prøve andre pladser i fa
brikken af. Blandt malerne var der intern rekruttering til
de mere krævende opgaver, hvis man ønskede det.136)
På nogle punkter var der en mere pragmatisk og ufor
mel ånd, end man kendte fra de gamle fabrikker. Nye
ideer til praktiske forbedringer fra personalets side var
velkomne, og smeden »Ole Opfinder« gik i gang med at
finde en løsning. Ideer til nye dekorationer var også vel
komne, der skulle helst noget nyt med i isenkræmmernes
årlige julekatalog, men »marketingafdelingen« havde det
afgørende ord her. Ved etableringen af kunstafdelingen

40 års jubilæumsmiddag for Niels Holst 1944. Deltagerne er sandsynligvis forretningsforbindelser og funktionærer.
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Jørgen Balsløv drejer af sammen med Henrik Fessel. 1938-1943.
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forekom en konflikt mellem ledelsens forventninger om
hurtige resultater og høj produktivitet, som man var vant
til på fabrikken, og så kunstafdelingens proces på gulvet,
hvor man arbejdede på at nå et kunstnerisk niveau som
de gamle fabrikker, som man skulle konkurrere med. I
den situation savnedes en ligeværdig dialog med ledelsen
og Søren Berg på laboratoriet.137)
Ledelsen var således organiseret i nogle få nøgleper
soner i 1950’erne: Tage Holst og Jens Peter Wortmann
stod for den samlede virksomhedsledelse, idet Wort
mann som administrerende direktør var daglig leder. Sø
ren Berg var driftsleder og havde den porcelænstekniske
viden, overdrejeren og overmaleren formidlede og regu
lerede den daglige produktion. Beslutninger blev taget
centralt hos ledelsen, men ideer spredtes via uformel
snak mand og mand imellem og blev kanaliseret af nøg
lepersonerne. De færreste medarbejdere havde den sto
re personlige kontakt til andre afdelinger.
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Stab og ledelse
Medarbejdertallet nåede hurtigt 500 medarbejdere.
Dette niveau blev fastholdt til sidst i 1950’erne, hvoref
ter det faldt noget i 1960’erne. Man opbyggede en stab
af tillært arbejdskraft i porcelænsfremstillingen i Lyng
by. Som udgangspunkt tiltrak man nogle faglærte og le
dere fra de gamle fabrikker, og derpå skabte man sit
eget arbejdsmarked for især kvindelige porcelænsarbej
dere og for drenge, der lige var kommet ud af skolen.
På Københavns Porcellainsmaleri havde man i forvejen
en stab bestående af nogle faglærte mandlige porce
lænsmalere og mange ufaglærte kvindelige malere og
trykkere, og man kunne siden tiltrække faglært ar
bejdskraft, både mænd og kvinder, fra andre fabrikker
og porcelænsmalerier.
Ledelsen og organisationen af fabrikkens arbejde
ændrede sig ikke afgørende i Porcelænsfabriken »Dan
marks levetid. Arbejdet foregik i en række store værk
steder, der var ledet af fagfolk, og hvor de enkelte ar
bejdere passede deres dont, uden at der var behov for
den store indblanding, og uden at der skete de helt af
gørende ændringer i organisationen af arbejdet eller i
opgaverne i perioden. Den centrale ledelse lå hos én
person i den gamle Niels Holsts tid. I 1950’erne udvi
des virksomhedsledelsen med flere personer, men uden
at der skete en yderligere opdeling i kompetenceområ
der og uden at den administrative og tekniske stab blev
voldsomt udvidet. Den praktiske ledelse var begrænset
til ét lag af værkstedsledere, hvoraf nogle fremstår som
nøglepersoner i forhold til den øverste ledelse. Udvik
ling skete i en dialog mellem nøglepersoner i den øver
ste ledelse, driftslederen og blandt værkstedslederne,
af og til suppleret med ideer fra medarbejderne. Por
celænsfabriken »Danmark« var således i hele perioden
en håndværkspræget virksomhed med en enkel ledel
sesstruktur, på trods af det store antal medarbejdere.
Denne praktisk orienterede tilgang til organisation var
almindelig i dansk industri i første halvdel af 1900-tal
let. I Lyngby ser man det nok i den enklest mulige variant.138)

Afsætning
Proceduren for afsætning af Porcelænsfabriken »Dan
marks produkter fulgte de linjer, der var lagt i grossist
virksomheden Holst & Knudsen. De havde forbindelse
til en række grossister, og de havde repræsentanter, der
besøgte de større isenkræmmere over hele landet. Man
gjorde tilsyneladende ikke så meget ud af trykt katalog
materiale før i 1950’erne. Den lille del af fabrikkens ar
kiv, der er bevaret, viser især forhold vedr. afsætnin-

Ekspeditionen
Afsætning og forsendelse samt kontakt til leverandører
var i en fast gænge før 1936. Edith Karup Andersen for
tæller:14^ Hun blev ansat på Howitzvej som 17-årig i som
meren 1931, et årstid efter, at hun var kommet ud af sko
len. Efter en oplæringstid i pakkeriet var hun ansat i eks
peditionen til at tage sig af de »indenbys« bestillinger på
porcelæn, d. v. s. bestillinger pr. telefon fra København
og omegn. En kollega tog sig af provinsen. Edith Karup
Andersen var ansat til 1942.

Overmaler Emil Fagerberg er mødt op på ordrekontoret og skåler sam
men med lagerekspedient E. Korre Andersen og lagermand Jens Peter for
fru Kristoffersen. Korre var i I960'erne tillidsrepræsentant.
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Fru Kristoffersen fejres, måske da hun pga. fabrikkens lukning trådte fra
lige før sit 40 års jubilæum i 1969. Fra venstre lagermand Jens Peter, la
gerforvalter Lennart Draggaard, fru Kristoffersen. Til højre ses Jørgen
Holst, Tage Holsts søn, der i årene 1965-1969 var ansat på fabrikken, hvor
han kom rundt i afdelingerne for at lære den at kende.
Byhistorisk Samling

Isenkræmmerne ringede og bad om supplement af de
forskellige stel. Det kunne godt være småting, som et låg
til en kaffekande eller tre overkopper. Bestillingerne
kunne være præcise med nr. eller mere upræcise - »Vallø med grøn«, »en, der ligner Rosenborg, men det er ik
ke den« etc. Der var mange bestillinger på Bernstorff,
Vallø og Rosenborg.
Ved telefonen blev der skrevet en ordreseddel, der gik
ind til kontordamen, der skrev faktura. Der var en kon
tordame, der tog sig af indenbys ordrer og én der havde
provinsen. På Howitzvej gjorde Edith Karup Andersen
derpå selv ordren klar: hun pakkede ind i avispapir (por
celæn med mat guldkant i silkepapir) i pakker á 6 stk.
(et halvt dusin) med et lille stykke papir mellem hver
del. Det skulle pakkes sammen på en bestemt måde, så
det var faste pakker, der ikke gik op, selvom der hver
ken blev brugt bånd eller tape. Der var nogle menne
sker, der ikke kunne lære at pakke ordentlige faste pak
ker, især var det svært at pakke kopper. Man brugte BT,
den havde en passende størrelse. Kander, sukker-fløde
sæt etc. blev pakket hver for sig. Derpå blev der skrevet
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Gertrud Kristoffersen, kaldet »Stoffer«, på sin plads i ordrekontoret, hvor hun tog mod telefonbestillinger. 1961. »Stoffer« var afholdt for sin hjælp
somhed og muntre omgangsform.
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på pakken, og den blev lagt på lagerbordet, hvor den
ventede på en faktura. Når der var tale om store ordrer,
var de to om arbejdet, således at den ene tog ordrer
frem, og den anden pakkede, derved blev antallet kon
trolleret.
I Lyngby hentede hun pakkerne på lageret, hvor de
stod pakket sammen fra pakkeriet, og lagde dem på la
gerbordet. Firmaets indenbys chauffør pakkede i større
eller mindre trækasser og kørte varer til bestemte kvar
terer på faste dage. Isenkræmmerne hentede også selv
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varerne, hvis ordren var presserende.
I 1950’erne havde fru Kristoffersen styr på kunderne
ved ordremodtagelsen med et kardeks-kartotek. Bog
holderiet førtes fra 1958 ved hjælp af et hulkortsystem,
der hed Power. 11960’erne forsøgte man forgæves at ind
føre et program, der byggede på magnetbånd, det var
østtysk og hed Sontrom. Programmet blev brugt til un
dervisning på Handelshøjskolen, men det kom aldrig til
at fungere i Lyngby, selvom der gik en mand i flere år for
at installere det.,4,)

Katalog 1932
I juni 1932 sendte Københavns Porcellainsmaleri et ka
talog ud. Et sort-hvidt foto af chokoladekande, kaffe
kande, sukker-flødestel og kopper af stellet Rosenborg
822 pryder forsiden sammen med en afbildning af stem
plet og firmaets navn og adresse. Her kunne man se,
hvad firmaet havde at byde på. Kataloget omtalte 15 kaf
festel i 28 dele eller 30 dele, hvis man også ville have cho
koladekande og bakke til sukker-flødesættet. Desuden
var der 14 spisestel i 48 dele eller 73 dele, hvis man også
ønskede frokosttallerkner og dybe dessertskåle. Til spisestellene hørte terrin og ragoutfad, sauceskål, asiet, sa
latskål, fade i 4 størrelser og tallerkner i forskellige stør
relser. Nogle kaffestel kunne også udvides med te- og
mokkastel. Alle stellene kunne leveres med en lang ræk
ke forskellige dekorationer. Kataloget var ikke illustre
ret, men indeholdt prislister på stellene, prisen afhang af
dekorationen. Kaffestellet Rosenborg 831 i 28 dele ko
stede da 54,25 kr. Spisestellet kostede i 48 dele 187,45 kr.
og i 73 dele 247, 45 kr. Der fandtes også dyrere dekora
tioner.142) Som anført ovenfor, kunne en ung porcelæns
malerinde i 1935 tjene ca. 140 kr. om måneden, så et spi
sestel stod i mere end en månedsløn for hende.
Grossister
I en prisbog, der er brugt af den rejsende i Jylland i
1920’erne, ser man en liste over grossister i købstæderne,
der fik 10-25% rabat på bestemte stel.143) 1 1950 viser en
liste over såkaldte helgrossister 22 firmanavne i provin
sen, dertil kom 12 halvgrossister. I København var der 9
helgrosister, heriblandt FDB (der allerede nævnes i en li
ste i 1940) og 8 halvgrossister, heriblandt Ove C. Bjerregaard, der formentlig især har aftaget til bemaling i sit
eget porcelænsmaleri.

De rejsende
Det vigtigste forbindelsesled mellem fabrikken og de
handlende var fabrikkens rejsende repræsentanter. Om
kring 1940 husker Edith Karup Andersen i ekspeditio
nen, at de rejsende havde prislister og prøver med ud til
isenkræmmerne.144) De rejsende i provinsen arrangerede

Repræsentant K. Munk Petersen ved Vauxhallen. 1961.
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salgsudstillinger på det stedlige hotel, hvor de inviterede
de lokale handlende til at komme og udse sig, hvad de
kunne tænke sig at føre. I prisbogen fra 1920’erne med
lister over de handlende, som den rejsende i Jylland be
søgte, er der ved købstæderne og de lidt større stations
byer anført navnet på det hotel, som man brugte.14d)
Omkring 1940 var der tre rejsende - en i København
og omegn, en i »provinsen« og en i Jylland. 1 1963 var der
5 rejsende. Distrikt 1 omfattede Århus og Nordjylland,
distrikt 2 resten af Jylland samt Fyn og Bornholm, di
strikt 3 Sjælland og Lolland Falster, distrikt 4 København
og nordlige omegn samt distrikt 5 København og vestli89

11963 gik Holger Fjellander og Ingvard Nielsen efter nogle og tredve år
som rejsende på pension.
Porcelænsposten 1963

ge omegn. I 1966 var der kun 4 rejsende, idet Sjælland
var slået sammen med København.
I 1963 ophørte den rejsende i Nordjylland, der hed
Holger Fjellander, han havde da været i firmaet i nogle
og tredve år, han huskes af Edith Karup Andersen. Og
så Ingvard Nielsen havde rejst for firmaet i mange år, da
han holdt op i 1963.1 forbindelse med introduktion af de
nye repræsentanter, Bent Petersen og Ib Roland, nævnes
begrebet efterårsrejsen. Det tyder på, at de rejsende hav
de en kampagne om efteråret, hvor de nåede rundt til al
le kunderne. K. Munk Petersen var 1953-1964 repræsen
tant i Jylland syd for en linje ud for Århus, samt Fyn og
Bornholm. Derefter var han et par år på Sjælland. Orla
Buchardt var i mange år repræsentant i Københavnsom
rådet, ligesom John Christiansen.146)
I 1966 var omsætningen jævnt fordelt på de 4 distrik
ter - København havde 26%, resten af Sjælland 23%,
Nordjylland 24% og Sydjylland og øerne 19%. Dermed
blev 92% af omsætningen afsat via repræsentanterne.
K. Munk Pedersens døtre har fortalt om rytmen for
den rejsende i 1950’erne. K. Munk Pedersen var udlært
isenkræmmer i 1932 og blev ansat på lageret hos Holst &
Knudsen, hvor han blev forvalter. Han begyndte som rej
sende i 1953. Han fik en Vauxhall at køre i. Den blev ef
terfulgt af flere biler i samme mærke og i 1960’erne af en
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grå Volvo Amazon. Hans område var fra starten Jylland
syd for en linje ud for Århus samt Fyn og Bornholm. Fra
1964 rejste han øst for Storebælt et par år.
Han markedsførte alle firmaets produkter, dvs. for
uden Lyngby Porcelæn også glas og importeret porcelæn
og keramik.
Han tog hjemmefra mandag morgen, og når han var
kommet til den by, der skulle være basis i den uge, indlo
gerede han sig på et af byens pæne hoteller, i Kolding var
det f.eks. Saxildhus og i Odense Grand Hotel. Somme ti
der arrangerede han en udstilling på hotellet. Så havde
han en dug med og stillede nyhederne op, så de handlen
de kunne komme og se dem. Han var ofte en uge i en by.
Han kørte ud til kundernes forretninger, hvor han tal
te med dem og måske fik en kop kaffe. Han havde en lil
le lommebog, hvor han kradsede ordrerne ned. Somme
tider (men sjældent) blev han inviteret hjem til kunder,
og nogle af dem sendte julekort. En enkelt isenkræmmer
holdt forbindelse med julekort til hans enke. Efter fro
kost tog han videre til den næste kunde efter telefonisk
aftale. Om aftenen spiste han på hotellet og skrev ordrer
i en bog med kalkerpapir. Hvis der var noget, som han
ikke nåede at skrive ind, måtte det ordnes fredag aften.
Så snart han kom hjem fredag aften, ringede han til fir
maet og fortalte, hvordan det var gået i ugens løb. Lør
dag var han på fabrikken for at aflevere sine ordrer, hol
de kontakt med kontoret og pakke til den næste uge. De
varer, der skulle vises frem, blev pakket i store kufferter.
Om søndagen kørte familien tit en søndagstur - det var
fordelen ved, at faderen havde en firmabil. Allerede søn
dag eftermiddag blev faderen stille, han begyndte at ind
stille sig på den kommende uge.
K. Munk Pedersen var med på messer - Leipzig og
Hannover Messer. Da stod man på standen og talte med
de forbipasserende hele dagen.
Isenkræmmer Jørgen Rasmussen, der har færdedes i
sin fars forretning på Jagtvej fra 1930’erne og selv har
haft forretning fra 1954 til 1978, fortæller om den hand
lendes kontakt til Porcelænsfabriken »Danmark«:I47) Re
præsentanterne Orla Buchardt og John Christiansen
kom uanmeldt 2-3 gange om året. Da gik man sit lager
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K. Munk Petersen besøger en isenkramforretning i 1959. Ordrerne blev kradset ned i den bog, som han havde i jakkelommen. Om aftenen på hotellet
blev dagens høst af ordrer renskrevet på gennemslagspapir.
Byhistorisk Samling

igennem, så på nye varer og bestilte. Hvis man i daglig
dagen havde brug for supplement, ringede man til fa
brikken i Lyngby. Her var det lagerforvalter Hinrichsen,
der »sad på det hele«. I den vanskelige leveringsperiode
efter krigen var det ham, man skulle spørge, om det f.eks.
var muligt at få lidt Rosenborg 831 kopper. Når man be
stilte varer, blev varerne normalt leveret indenfor en uge.
Byvognen var en Volvo med kort akselafstand, der kun
ne komme rundt i byen. Chaufføren bestemte ruten. Han
kunne også formidle bestillinger.
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De handlende
I den håndskrevne fortegnelse over stel og priser, der går
fra 1920’erne til først i 1930’erne, er der bagest i bogen
en ældre liste ført af Chr. Knudsens over handelsforbin
delserne i Jylland. Den rejsende, der brugte denne bog,
kom i hele Jylland nord for Kongeåen. Strukturen i Holst
& Knudsens virksomhed var lagt længe før 1920, så Søn
derjylland var en sag for sig. Listen er påbegyndt, før det
blev almindeligt, at de handlende havde telefon, telefon
numrene er påført med blyant i al hast. Listen omfatte

de alle købstæder og en del stationsbyer og andre min
dre byer - især i de vestjyske egne, hvor der er langt mel
lem købstæderne. I de større byer havde man kontakt til
mange handlende - i Århus til 33 forretninger, i Aalborg
til 21, i Kolding til 12, i Randers til 10 forretninger. Man
handlede udelukkende med isenkræmmerne. ,48)
Edith Karup Andersen kunne fra sin tid i ekspeditio
nen i 1930’erne huske en række, store isenkræmmere i
København samt en masse små forretninger. Hun husker
ikke bestillinger fra stormagasinerne. FDB fik fremstil
let produkter med specielle dekorationer på bl.a. Rosen
borgsstellet.
I 1960’erne havde man udelukkende kontakt til byer
nes større isenkræmmere. I København handlede man
med alle isenkræmmerne og med stormagasinerne samt
med en række grossister. Iliums Bolighus førte Dan-ild
40 med grøn dekoration. Man eksporterede Dan-ild til
Schweitz. Grossisten Hans Schourup i Århus forsynede
landkøbmændene.149)
Endnu i slutningen af 1950’erne var der mange af de
københavnske kontakter, der havde en omsætning af fir
maets produkter under 10.000 kr. Disse repræsenterede
29% af den københavnske repræsentant Orla Buchardts
omsætning i 1957. Fra 1957 til 1961 forsvandt ingen af dis
se kunder, nogle af dem fik tværtimod en markant større
omsætning af firmaets varer. I årene efter 1958 havde fa
brikken et salgsfremstød omkring de nye stel, bl.a. Dan
ild og Rebild, Risø, Trend. I København begyndte nogle
af stormagasinerne at handle med »Danmark« efter
1957. Det gjaldt Ilium, Magasin og Havemann.
I januar 1958 skrev man ud til de forhandlere, der hav
de købt for et mindre beløb i de sidste 3 år og henviste
dem til i stedet at handle via grossisterne. Hensigten med
dette har formentlig været at reducere omkostningerne i
ekspedition og bogholderi.
1 1966 oplistede man for hver repræsentant de 25 stør
ste kunder, og de udgjorde kun omkring 30-40% af om
sætningen, så de mange mindre forretninger har fortsat
spillet en rolle. De største kunder fandtes i de større pro
vinsbyer. 14 af de forretninger, der var de største jyske
kunder i 1968, var allerede kunder i 1920’erne, men kun

Isenkræmmer Julius Andersen i Brædstrup var en af Holst og Knudsens
kunderi 1920’erne.
Skanderborg Amts Vejviser 1912-1916
Brædstrupegnens Hjemstavnsforening

to af disse var blandt firmaets største kunder på lands
plan i 1968. På landsplan vejede de københavnske stor
magasiner til i 1960’erne. I 1966 var Magasin i toppen
fulgt af grossistfirmaet Ove C. Bjerregaard, men derpå
kom isenkræmmer Christophersen på Jernbanepladsen i
Lyngby. Bøgelund Jensen og Frøsig i København samt
Daells Varehus var store kunder, ligesom Salling i Aal
borg og Århus. Andreas P. Bidstrup i Rønne var en af de
største kunder i 1966.1:>())
Isenkræmmer Jørgen Rasmussen fortæller om »Dan
marks« produkter i hans forretning i Hvidovre i årene
1954-1965, med tilbageblik til hans fars forretning i Kø
benhavn i årene omkring krigen: Da han startede forret
ning i Hvidovre, kunne han ikke lige med det samme få
lov at føre Den Kongeliges porcelæn. Altså begyndte han
med produkter fra »Holst« og med Aluminia fajance. Si
den fik han lov at føre visse af Den Kongeliges stel: Frij
senborg (samme stil som Rosenborg), Blå Blomst flettet
og kantet samt musselmalet - men kun det riflede. Mus-
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Københavnske isenkræmmere besøger den ny porcelænsfabrik. Niels Holst ses på forreste række som nr. 4 fra venstre, Chr. Knudsen som nr. 6 fra ven
stre. Christian Knudsens søn, Jakob Knudsen, der ellers var forretningsfører på fajancefabrikken Søholm, hjalp tilsyneladende til i startfasen for den
ny fabrik, han ses yderst til venstre som nr. 2, nr. 5 fra venstre er hans bror Poul Knudsen. Isenkræmmer Emil Rasmussen, Jagtvej, hvis forretning om
tales, ses lige over Christian Knudsen, i tredje række.
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selmalet var virkelig »bukkevare« på den tid. Fra »Dan
mark« førtes især Rosenborg 831, Vallø 919 med Sort
Rose, Vallø 943 med grøn tulipan, Dresden 903 og lidt
Bernstorff. Lyngbys hverdagsstel med blå blomst i un
94

derglasur, og i udgaver med en linje i rød, grøn, eller blå,
var det eneste hverdagsstel i porcelæn i perioden 19461950, og det blev solgt i store mængder. I starten af
1960’erne var Dan-ild på det højeste. Dan-ild med flam-

me og senere Dan-ild 64 med tangenter gik godt. Af det
ensfarvede Dan-ild solgtes især pander og fade, medens
gryder og kaffe/tekander var mindre populære. De øvri
ge stel gik knapt så godt. Afløseren for Lyngby porcelæ
net i 1960’erne blev efter Jørgen Rasmussens opfattelse
Seltmann stellene, der blev leveret af Holbeck i Odense,
dette firma overtog senere Holsts markedsandel. Endnu
senere kom Anker Iversen med ind i billedet med import
af varer fra Østeuropa. Jørgen Rasmussen førte ikke
craquelé og underglasurdekoreret kunstporcelæn fra
Lyngby, i denne genre ville kunderne have Den Konge
liges eller Bing & Grøndahls produkter. De hvide riflede
Lyngby-vaser og askebægre var til gengæld populære i
1940’erne og 195O’erne.151)
I 1958 ser det ud til, at »Danmark« var inde i en for
nyelsesfase. I januar skrev man ud til isenkræmmerne, at
der ville komme 6-8 nye moderne stel i løbet af året. Man
havde i en periode været bagud med at lancere det nye,
fordi man koncentrerede sig om kompletteringsordrerne
- de var også vigtige for fabrikkens renommé, men nu var
man ved at være klar til at sende de nye stel på marke
det. Man lovede, at der snart ville komme et nyt og mo
derne katalog ud. Samtidig skilte man sig af med de
mindste forhandlere. I februar 1958 sendte man et nyt
standardiseret katalogmateriale ud, med farvebilleder
for hvert stel og tegnede profiler over steldelene, sva
rende til et nummer i prislisten. Desuden sendte man tre
oversigtsblade over dekorationerne med dekorations
numre. Hermed var der leveret et redskab til lettelse af
bestillingsarbejdet og kundevejledningen.

Markedsanalyse 1958
I sommeren 1958 iværksatte Porcelænsfabriken »Dan
mark« en spørgeskemaundersøgelse blandt sine for
handlere. Undersøgelsen blev foretaget af professor Jør
gen Barfod og Forskningsinstituttet ved Aalborg Han
delshøjskole.1^ Der blev sendt 700 skemaer ud og 432
kom retur i udfyldt stand, heraf 30% fra København
sområdet, 26% fra øerne og 44% fra Jylland. Der blev
spurgt om, hvordan salget gik af forskellige steldele og
stelsammensætninger og om kundernes smag på en ræk

ke områder. Desuden blev der spurgt om kundernes
holdning til prisen og om isenkræmmernes holdning til
avertering, afbetaling m.m. Der var desuden et bemærk
ningsfelt, hvor ganske mange af isenkræmmerne kom
menterede og kom med forslag til annonceringen, varer
ne og praktiske fif, der kunne gøre livet lettere for isen
kræmmerne. Mange af de forslag, som isenkræmmerne
fremkom med, blev brugt af fabrikken i de reklamekam
pagner, der fulgte efter markedsanalysen.
I undersøgelsen sonderede fabrikken terrænet vedr.
stelsammensætningen. Ønskede kunderne stadig de sto
re samlede stel, lige som i 1932, og købte de dem på en
gang, eller var der nye tendenser på vej. Det viste sig, at
der i 1958 var en tendens i retning af færre køb af store
stel, man samlede snarere over en periode. I provinsen
var man mere tilbøjelige til at købe hele stel. Der blev
købt hele kaffestel, men der blev knapt så ofte købt spi
sestel. Over hele landet blev der samlet mere end før, dog
mindre i København. I provinsen syntes man stadig, at et
stel skulle være til 12 personer, men i hovedstaden kun
ne mange nøjes med et 6-8 personers stel - isenkræm
merne mente, at det skyldtes, at der alligevel ikke var
plads til flere gæster i de moderne lejligheder. I Køben
havn købte kun hver anden kunde kaffekanden, når de
købte kaffestel, men i jyske landområder købte 80% af
kunderne kaffekander. Det tyder på, at kaffekandens tid
ligere rolle som statussymbol endnu bibeholdtes på lan
det, men var på vej ud i andre miljøer. Koppens udseen
de havde betydning for kundens vurdering af stellet, og
kunderne lagde mærke til koppens pris, når de bedømte
prisen. Isenkræmmere fra alle kulturmiljøer foreslog
andre stelsammensætninger i spisestellene - lågfadene
var på vej ud, men man kunne godt bruge flere småfade,
bl.a. når man inviterede gæster til frokost. Det tyder på,
at vanerne for gæstebud i den yngre generation var ved
at ændres, samt at de dyre lågfades rolle som statussym
bol var forsvundet. Desuden ønskede isenkræmmerne
moderne billige stel, der kunne gå ind i den markedsan
del, som de kendte Aluminiastel tidligere havde haft,
f.eks. Anne Sophie med strøblomsterne, det lysegrønne
Sonja o.s.v. Der var forslag om stel i skønne farver lige-
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ROSENBORG
1
2
3
4
5
ó

Kaffekande
Sukkerskål
Flødekande
Kagefad
Kaffekopper
Kagetallerken 16 cm glat

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6

Terrin
Ragoutfad
Sauceskål
Salatskål
Asiet
Fad 28 cm
Fad 39 cm
Fad 43 cm
Tallerken flad 24 cm
Tallerken dyb 24 cm
Tallerken flad 21 cm
Tallerken dyb 21 cm
Tallerken 16 cm tunget

19
20
21
22
23
24

Mokkakande
Mokkasukkerskål
Mokkaflødekande
Mokkakopper
Tekande
Tekopper
Skål 15 cm rund
Skål 18 cm rund
Skål 21 cm rund
Opsats 18 cm
Kande % Itr.

VALLØ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kaffekande
Sukkerskål
Flødekande
Kagefad
Kaffekopper
Tallerken 15 cm
Terrin
Ragoutfad
Sauceskål
Salatskål
Asiet
Fad 28 cm
Fad 34 cm
Fad 42 cm
Tallerken flad
Tallerken dyb
Tallerken flad
Tallerken dyb

24
24
21
21

cm
cm
cm
cm

23 Tekande
24 Tekopper

Rosenborg stellet var i 1950'erne som i 1930'erne lagt an på kaffebordet med kagefade og opsatser og
på middagsbordet med stort stegefad, ragoutfad og suppeterrin. Vallø havde nogenlunde samme stel
sammensætning.
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som Aluminias Konfetti og Rør
strands Picknick. Nogle ville også
gerne kunne tilbyde billige kopper,
der var tynde i godset. Andre fik dog
netop kundeklager over tynde kop
per, der nemt fik skår.
Isenkræmmerne blev spurgt om
kundernes holdninger til traditio
nelle og moderne stel og til dekora
tioner. I 1958 havde hvid glasur lige
akkurat overhalet det cremefarvede
fra 1930’erne i popularitet. Godt tre
fjerdedel af isenkræmmerne mente,
at kunderne gik ind for de moderne
former, heraf 41 %, der gik ind for
de moderat moderne former - må
ske tænkes der på f.eks. stel som
Fredensborg og Gråsten. Dette var
ens i de forskellige miljøer. Halvde
len af isenkræmmerne var imod ar
kitekttegnede stel. Kunderne kunne
godt lide de moderne blomsterde
korationer, på landet stod de tradi
tionelle og de moderne dekoratio
ner dog lige. De danske kunder var
glade for de tyske fabrikkers mo
derne, elegante, lette stel, fortalte en
af isenkræmmerne.
Isenkræmmerne ville gerne have
annoncekampagner, især for de mo
derne stel, og de ville gerne følge en
kampagne op med vinduesudstillin
ger. Pris, elegance og suppleringsga
ranti var vigtige komponenter i en
reklamekampagne. Suppleringsga
ranti ansås for afgørende. Oplysning
om fordelene ved det ildfaste Dan
ild ville være en god ide. Der kom
forslag om ugebladsannoncer og om
mere professionel vinduespyntning
med plakater, ligesom Nilfisk og At-

las gjorde. Der var forslag om op
følgning mellem avertering og vinduespyntning og evt. arrangemen
ter. En ide fra en isenkræmmer om
at køre en kampagne for at dække
smukt til hverdag blev markeret i
margen af fabrikkens direktør Wort
mann. Der var også en ide om bord
dækningskonkurrencer. Isenkræm
merne ønskede standardiserede, da
terede farvebrochurer med silhuet
mærkning og priser - så kunderne
kunne tage dem med hjem og plan
lægge flere køb. Dette havde »Dan
mark« allerede i 1956, og det blev
udbygget i foråret 1958, men det
blev hermed bekræftet, at det var en
god ide. Stelnavn og dekorations
nummer i bunden af delene kunne
gøre det lettere for kunden at sup
plere.
Direktør Wortmann har læst
isenkræmmernes kommentarer flit
tigt, hans eksemplar af disse er slidt
fra hinanden i ryggen, og der er no
teret i margen med udråbstegn og
NB. Nogle af kommentarerne blev
publiceret og kommenteret i de ny
hedsbreve, som fabrikken efterføl
gende sendte ud til isenkræmmer
ne. Det kan også ses, at nogle af de
handlendes hjertesuk blev taget til
følge. Bundmærkning med stelnavn
og dekorationsnummer blev ind
ført i nye stel fra 1959. Isenkræm
merne var frustrerede over, at an
den sortering og første sortering
var næsten lige pæne og mærket
ens, således at kunderne ikke kun
ne se nogen grund til at købe første
sortering. Det kan have været årsa-

- det er dansk og kan altid kompletteres!

Dan-ild imødekom andre borddækningsbehov end de sædvanlige stel med gratinfade og småfade til
alle frokostbordets lune retter. Til det mere formaliserede hverdagsbord var der en rektangulær smør
boks til det lurpakkede smør samt smørebrikker. Senere kom marmeladekrukken til samt asietter i
flere størrelser i en hidtil ukendt keglestubform.
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gen til, at man møder anden sorte
ringsstel fra 1950’erne, der har væ
ret solgt hos isenkræmmerne, og
som ikke er mærket, f.eks. et Vallø
kaffestel, købt hos isenkræmmer
Aksel Lotz i Lyngby i 1950’erne,
medens der findes anden sorte
ringsstel fra 1940’erne, som var
mærket på samme måde som første
sortering, f.eks. Rosenborg Rosa
5022, solgt hos Alfred Pedersen i
Lyngby i 1951. På senere katalog
blade er der angivet, hvad anden
sorteringsdekorationen til det på
gældende stel hedder.

I den første storstilede reklamekampagne i 1958 bestræbte man sig på, at isenkræmmerne ville være
en del af kampagnen.
Bstorisk Samling
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Ugebladsreklame
I 1958 tog man en række nye aver
teringsmetoder i brug i forlængelse
af de forslag, som var fremkommet
i markedsanalysen. Isenkræmmer
ne foreslog bl.a. annoncer i ugebla
dene. Farvestrålende annoncer,
som vi kender dem i dag, var endnu
ikke rigtig slået igennem i ugebla
dene, men det var så småt på vej. I
første halvdel af 1950’erne var der
f.eks. kun få annoncer i ugebladet
Alt for Damerne, der henvendte sig
til den unge husmor, og de fleste var
stregklicheer. På bagsiden sås den
eneste helsides farveannonce. Her
foldede Nilfisk sig ud allerede i
1953 med collageprægede, informa
tive støvsugerreklamer. I 1956 og
1957 ses så småt enkelte helsides
farveannoncer inde i bladet, der li
gesom Nilfisks annoncer var colla
geprægede, informative og i farver.
Glud og Marstrand havde en rekla
me for deres nye pastelfarvede

emaljekasseroller og gryder den 20.
novemberl956. Her gøres der op
mærksom på, at kasserollerne er
ildfaste, og at emaljeting kan gå li
ge fra køkkenet ind på spisebordet.
Tilsvarende reklameargumenter
blev også brugt for Dan-ild i små
brochurer fra 1956.
Fra oktober til jul 1958 satte
»Danmark« ind med en bredspek
tret kampagne for fabrikkens nye
produkter. Der var store farveannoncer i ugebladene Femina, Fami
liejournalen og Tidens Kvinder.
Annoncerne var informative - de
viste stellenes former og fortalte,
hvad det ville sige, at nogle af Dan
ilds dele var ildfaste og derved kun
ne bruges på både gasblus og elko
geplader. Desuden blev der slået
på, at porcelæn var det stærkeste
keramiske materiale, der ikke slog
revner i glasuren, og at dansk por
celæn gav suppleringsgaranti. Op
stillingen af annoncerne var efter
en ensartet grafisk skabelon. An
noncerne var både æstetiske og in
formative med mange steldele vist.
Der blev reklameret for Rebild,
Dan-ild og Morsø.
Isenkræmmerne kunne rekvirere
klicheer til mindre annoncer, skå
ret over samme læst, til deres loka
le aviser. De blev udstyret med
prisbrochurer over de omtalte stel,
som de kunne udlevere til kunder
ne. Der blev sendt en stor brochu
re til isenkræmmerne om kampag
nen. På omslaget stod: NU kom
mer den reklamekampagne, De
selv har været med til at udforme.

iiulryliiuiujsplan for efterårets ugeblads-aiinoncer:
FAMILIE JOURNALEN

16/9

14/10

18/11

FEMINA

23/9

7/10

21/10

2/12

TIDENS KVINDER

30/9

28/10

11/11

2/12

Følg ugeblads-averteringen op med Deres egne annoncer i lokale blade!
Materiale til følgende 4 1-spaltede annoncer kan gratis rekvireres!
REBILD

DAN-ILD

moderne
dansk porcelæn

ildfast porcelæn tåler
gasblus og el-plade

Nyhed!

MORSØ
elegant i form og stil

DAN-ILD
ildfast porcelæn tåler
gasblus og el-plade

Hl l firer «.omler - ,r

1‘aerrlrmfibrHrn -DAX

FIRMANAVN

FIRMANAVN

FIRMANAVN

FIRMANAVN
3
1

Alle disse stel er præmier i Feminas store efterårskonkurrence. Se her hvornår:
FEMINA NR. 39
VALLØ ... 913
TERMODAN
DAN-ILD . .
42

FEMINA NR. 61
RIE .............. 1195
GRÅSTEN. . 2712
DAN-ILD ..
41

FEMINA NR. 63
DRESDEN.. 981
MORSØ
DAN-ILD .. 2100—2500
—2000

FEMINA NR. 65
VALLØ ... 919
DAN-ILD .. 2122 o. s. v.
RISØ ............ 2100

FEMINA NR. 60
ROSENBORG 832
REBILD . . 2232
DAN-ILD ..
30

FEMINA NR. 61
REBILD .. 2812
VARNA ... 871
DAN-ILD ..
40

FEMINA NR. 6 i
GULDBORG 444
FARSØ
DRESDEN.. 855

FEMINA NR. 66
REBILD . .. 2532
ROSENBORG 847
RISØ .......... 2200

Klicheer, som isenkræmmerne kunne rekvirere til annoncer i de lokale aviser.
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Inde i brochuren er der udførlig beskrivelse af kam
pagnen, og der gøres opmærksom på, at isenkræmmer
ne selv bør bidrage med vinduesudstillinger, hvis kam
pagnen skal virke.
I Femina var der redaktionel omtale i form af en kon
kurrence, ledet af kogebogsforfatteren Kirsten Hüttemeier. Læseren skulle ud fra en opskrift gætte en af 3
kendte personer, som fru Hüttemeier havde inviteret på
besøg. Samtidig var der fotos af borddækninger med 3
forskellige stel fra Porcelænsfabriken »Danmark« som
gevinster. I hver uge var der præsentation af et traditio
nelt, et moderat moderne og et Dan-ild stel som præmi
er, i alt blev 24 stel/dekorationer præsenteret på denne
måde. 85.000 mennesker svarede på konkurrencen, hvor
man skulle fortælle, hvilket stel, man ønskede, hvis man
vandt, og de foretrak de moderne stel. De 5 vindere øn
skede også de moderne stel. Konkurrencen blev benyt
tet af Femina til en avisreklame for ugebladet, hvor man
også så porcelænsstellenes profiler. Femina stillede des
uden en vinduesplakat til rådighed for isenkræmmerne,
så kunderne blev opmærksom på bladet, og læserne kun
ne gå hen til ¡senkræmmerne for at se nærmere på de om
talte stel.153)
En form for skjult reklame for porcelænsstel og køk
kenrekvisitter var farvebillederne på damebladenes op
skriftsider og boligsider. Bladene viste midt i 1950’erne
overvejende fade i et moderne tilsnit eller romantiske arvefade. »Danmarks« produkter blev kun brugt enkelte
gange, og da var det Dan-ild med glasurfarver, der blev
vist.154)

Læserkonkurrencen om Lyngby kaffestel i Femina i 1958 blev også
brugt til at sælge blade med. Der var overvældende tilslutning til læser
konkurrencen.
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Porcelænsposten
Man påbegyndte i oktober 1958 at udsende et nyheds
brev til isenkræmmerne, der hed Porcelænsposten. Det
var en lille folder, hvor fabrikken fortalte de handlende
om, hvad der var af nyheder fra virksomheden - herun
der også importeret glas og porcelæn og slebne glas. Det
første nummer kom samtidig med reklamekampagnen i
ugebladene i efteråret 1958. Man opfordrede de hand
lende til at være »klædt på« til, at kunderne nu ville kom
me stormende efter disse produkter. I årene efter leve-

rede fabrikken elementer til vinduesudstillinger, opsat
ser, plakater og genstande som blikfang. I de første num
re skrev man bl.a. om, at ildfast betød egnet til komfur
brug. Der var præsentation af Dan-ilds ildfaste kaffe
kande til melittatragt 101, som en tidssvarende udgave af
Madam Blå. Nyhederne var Risø, Morsø, Farsø, Dan-ild
med glasurfarver, Grå Rebild, Antik og det pyjamasstri
bede silketryk på kop 240.
I Porcelænsposten bragtes nogle af de bemærkninger,
som isenkræmmerne var kommet med til markedsun
dersøgelsen. Efter kampagner blev isenkræmmerne tak
ket for godt samarbejde. Hvis det kneb med leverings
hastigheden undskyldte og forklarede man dette. Porce
lænsposten blev således en formaliseret form for opbyg
ning af en samhørighedsfølelse mellem fabrik og isen
kræmmer.

Avertering i I960"erne
I Porcelænsposten kan man følge lanceringen af Por
celænsfabrikkens Danmarks nyheder og avertering fra
1958 til kort før fabrikken lukkede. Der var tilsynela
dende foldere til alle stel allerede i 1958. Man levere
de skilteholdere, foldere, der samtidig var plakater
(1959), brochurer og gaveæsker med tilhørende skilte/plakater m.m. Isenkræmmere og isenkrammedhjælpere blev inviteret på virksomhedsbesøg, og forbru
gerne fik samme mulighed via ekskursioner fra hus
morforeninger o.l.
Porcelænsfabriken »Danmark« deltog i 1959 i en
borddækningskonkurrence på det fornemme Hotel
d’Angleterre i København sammen med Cohr sølvtøj,
Kastrup Glas og De Forenede Jernstøberier. I foråret
1959 blev Danmarks produkter vist i et halvt år i bille
derne på den gratis opskriftserie, der blev udleveret hos
slagterne, Slagterens Kogebog. I efteråret 1959 var der
igen ugebladsannoncer samt en konkurrence i samar
bejde med slagterne - Køkkenønskelotteriet. Man fo
reslog isenkræmmerne at arrangere lokale stelkonkur
rencer.
En række averteringstiltag blev årligt tilbagevenden
de: Isenkramkæderne Imerco og DIFA udsendte hvert

Annonce i Bo Bedre 1966 for Lotus serien, hvor porcelæn og emalje
gryder havde samme mønster. Det var Max Petersen på Lundtofte Stål,
der ville afprøve dette.
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Reklamefoto, hvor de moderne stel Morsø og Farsø præsenteres i en uhøjtidelig opdækning med dækkeserviet.

år julekataloger. Som optakt til det blev der arrangeret
en forårsudstilling i KB Hallen, hvor fabrikken helst
skulle komme med noget nyt hvert år. Det kunne være
en ny dekoration på Dan-ild, eller helt nye tiltag. Kom
fabrikkens produkt med i kataloget, kunne man til gen
gæld glæde sig til, at isenkræmmerne var nødt til at for
syne sig med netop de varer, der blev præsenteret i ka
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taloget. I 1959 var Dan-ild med glasurfarver på omsla
get af kataloget. I oktober 1962 omfattede ugebladsan
noncerne ni forskellige blade, herunder indretnings
magasinet Bo Bedre. I 1964 blev der annonceret i Bo
Bedre, Femina, Alt for Damerne og Tidens Kvinder.
24. september 1963 var der igen en ugebladskonkur
rence i Femina med gevinster fra »Danmark«. I begyn-

delsen af 1960’erne havde Hendes Verden en konkur
rence med stel fra »Danmark« som præmier, præsente
ret af Otto Leisner og Kirsten Hiittemeier med op
skrifter.155)
1 1963 tog man på forslag fra den lille knivfabrik Lund
tofte Stål fat på en fælles lancering af produkter til bor
det med samme mønster, Lotus mønstret, hvor »Dan
mark« satte denne dekoration på Trend dele, så den kun
ne passe til Katrineholms emaljegryder og skåle, der blev
solgt af Lundtofte Stål. Der findes også emaljegryder af
en anden type med mønstret fra Dan-ild 64. En anden
kampagne sammen med Lundtofte Stål havde sloganet:
Dæk bord med ting der »klæ’r« hinanden - her var det
bestik fra Lundtofte Stål der blev vist sammen med Dan
ild.156) At dømme efter oplysningerne i Porcelænsposten
fortsatte averteringen i 1960’erne i øvrigt efter de linjer,
der var lagt ud i 1958 uden de store nybrud. Ideen med
at flere brancher samarbejdede om at lokke de unge par
til at købe et samlet koncept med bestik, porcelæn og
køkkentøj, der passede sammen, kan dog betragtes som
en ny trend midt i 1960’erne, Rosenthai forsøgte med
dette i 1965.157)
Skærpet kamp ånd i midten af 1950’erne
I markedsføringen fra 1958 var man til gengæld fremme
i forreste række på linje med fremstød, der også ses på
de toneangivende tyske fabrikker fra sidst i 1950’erne.
De vesttyske fabrikker tog i slutningen af 1950’erne fat
på at målrette deres reklame overfor detailhandelen og
sørge for dekorationsmateriale, hele vinduesudstillin
ger og reklamer i biografen. Rosenthai fik også sendt
fjernsynsreklamer. De vesttyske fabrikker dyrkede en
intensiv kontakt til detailhandlerne med nyhedsbreve.
Der var branchefremstød, konkurrencer i ugeblade og
en fjernsynsquiz i 1959.158) Nogle vesttyske porcelæns
fabriker havde annoncer i anden halvdel af 1950’erne,
der i en pågående form opfordrede husmoderen til at
dække et pænt bord med porcelæn til hverdagens af
tensmåltid. (»Welche Frau möchte ihren Mann nicht
glücklich sehen« Eller: »Fiihlt sich die Familie
wohl?«).,59)

Ser man på de katalogblade, der blev udsendt fra
»Danmark« i 1958, er de moderat moderne stel præ
senteret i en hverdagsagtig opdækning med vandglas
og dækkeservietter. Det skulle signalere, at man kun
ne dække med porcelæn til hverdag, som en af isen
kræmmerne havde foreslået i markedsundersøgelsen.
I 1958 var der et billede i Porcelænsposten fra en vin
duesudstilling med skiltet: Dæk smukt, også til hver
dag.
Rosenthai krævede af deres forhandlere, at de del
tog i kampagnerne. Så stærkt stod »Danmark« ikke. De
nøjedes med at sende materialet ud og forsøge at knyt
te bånd via nyhedsbreve og omhyggelig omtale af kam
pagnerne. Jørgen Rasmussen, der havde isenkramforretninger i Hvidovre og København i 1960’erne, for
tæller, at han ikke tog Danmarks kampagnemateriale
ukritisk, men han var glad for deres plakater og bro
churer til ophæng i udhængsskabe og på butiksdøren.
For ham var kontakten til de rejsende stadig det vig
tigste.
Afsætningsmetoder
I afsætningsmetoderne blev de personlige besøg hos
isenkræmmerne i 1960’erne suppleret med kampagner,
hvor man direkte henvendte sig til detailkunderne via
medierne. Den røde tråd vedblev dog at være fabrik
kens kontakt med isenkræmmerne i købstæder og sta
tionsbyer via repræsentanterne. I 1960’erne fik stor
magasinerne en større vægt i omsætningen, men de
mange isenkræmmere aftog stadig den største del af
Niels Holst og Søns porcelæn og glas. Det ældste kend
te katalog over servicestel udkom samtidig med, at Kø
benhavns Porcelainsmaleri i 1932 tog fat på at erobre
de tyske porcelænsfabrikkers markedsandel i Dan
mark. I 1958 kan »Danmarks« professionelt anlagte
avertering rettet mod både isenkræmmere og detail
kunder via ugebladene ses i lyset af to ændringer: Im
porten var ved at blive åbnet efter næsten 30 år med
importrestriktioner, jf. afsnittet om markedsposition.
Som det fremgik af isenkræmmernes besvarelser i mar
kedsundersøgelsen i 1958, kunne de vesttyske moder-
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11963 var der atter stelkonkurrence i Femina med »Danmarks« produkter. Alle de viste stel er form
givet i Lyngby.
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ne stel blive en seriøs konkurrent.
De fabrikker, hvis markedsandel
»Danmark« havde overtaget i
1930’erne, var på vej tilbage i de
danske forbrugeres bevidsthed.
Hvis Lyngby fabrikken skulle fort
sætte sin virksomhed, skulle den
tage kampen op mod dem på basis
af sin gode erhvervede position.
Det medførte den anden æn
dring, der vil blive beskrevet ne
denfor, nemlig en stor satsning på
nye stel af egen produktion. Mo
delmester Egon Mortensen tegne
de Trend, der var hans bud på det
»elegant moderne«, som de tyske
fabrikker leverede. Keramikeren
Axel Brtiel tegnede Risø og Thermodan, der var tænkt både funktio
nelt og kunstnerisk æstetisk. Begge
leverede modeller til Dan-ild, det
nye hverdagsstel, der skulle blive
en stor succes i årene efter. Averte
ringen lagde hårdt ud med lance
ringen af disse nyheder. Satsningen
på avertering og omtale i trykte me
dier fulgtes med satsningen på at
lægge fabrikkens produktion og
image om til at stå for det moderne.
At denne satsning på det moderne
var fornuftig i sidste halvdel af
1950’erne, viste både markedsun
dersøgelsen i 1958 og forbrugernes
besvarelser i stelkonkurrencen året
efter. Heraf fremgik også, at der var
ved at komme ændrede ønsker til
stelsammensætning, så terriner og
kaffekander nu var mindre vigtige
end mange fade og skåle, og for
brugerne kunne klare sig med min
dre stel end hidtil.

Fornyelse af porcelænsstel i
1950’erne: Axel Brüel
Som en del af fornyelsesstrategien midt i 1950’erne, fik
Porcelænsfabriken »Danmark« en kunstnerisk konsu
lent. Keramikeren Axel Brüel blev tilknyttet Porcelæns
fabriken »Danmark« som formgiver fra 1955 til 1963.
Han arbejdede i sin egen virksomhed med servicestel i
fajance, og han havde i 1952-53 overvejet et samarbejde
med den irske porcelænsfabrik Arclow.
Axel Brüel (1900-1977) var uddannet som keramiker
på værksteder i Lillerød, Slangerup og Hegnetslund. Han
var uddannet som kunstmaler i Harald Giersings maler
skole 1919-1920 og på Kunstakademiet 1921-1924 hos
Aksel Jørgensen. Fra 1928-1967 havde han eget værksted
i Hillerød sammen med hustruen Lis Brüel, først på
Grønne Tofte, hvorefter de i 1943 byggede »Pottemagerbakken«. De sidste 10 år før Axel Brüels død havde
de værksted på »Solbakken« i Stavnstrup på Sydsjælland.
I værkstedet på Pottemagerbakken i Hillerød var der
omfattende produktion af flere fajancestel, og i 1941 om
tales disse stel som meget solgte. Stellene var også i han
delen i 1950’erne, og de blev eksporteret til USA, Syd
amerika og Japan. Keramikken blev solgt gennem Den
Permanente og Iliums Bolighus, samt fra andre kunst
håndværksbutikker i det meste af landet.
Fajancestellene var inspireret af pottemagertraditionen, men tallerkner blev formet på gipsform og nogle af
kopperne havde en keglestubform, som i 1950’erne blev
bearbejdet til porcelænskopper for »Danmark«. Nogle af
Axel Brüels fajancetallerkner var uden fane, det var nyt
dengang. Sideløbende med denne produktion arbejdede
Axel Brüel som maler og skulptør. Hans keramiske fade,
krukker og figurer tog udgangspunkt i flere forskellige
kunstneriske traditioner. Han var næstformand for
Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk 1950-1966, og
gennem ham kunne Porcelænsfabriken »Danmark« få en
plads på landkortet hos tidens førende designere.
På Porcelænsfabriken »Danmark« er Axel Brüels
navn bl.a. anført ved porcelænsstellet Risø, der blev lan-

Axel Brüels første kaffestel til »Danmark«, Risø.

Privateje.

ceret i 1958. Dette var et kaffestel i tyndt, hvidt udeko
reret porcelæn i høje, slanke kegleformer. Det tynde por
celæns gennemskinnelighed og klingre lyd, når kop mø
der underkop, som man kendte fra det »fine« gamle kaf
festel og i Lyngby især fra Vallø-stellet, fik her en mo
derne form. Axel Brüels motivation for at arbejde for
porcelænsfabrikken var, at han havde lyst til at arbejde
med de stramme former og det kliniske udtryk i porce
lænet. Han syntes, at meget arkitekttegnet design var
»fortænkt« (hans udtryk) og mente, at hans forudsætnin
ger som keramiker kunne være mere frugtbare i en por
celænssammenhæng. Den enkelhed, der blev introduce
ret i hans fajancestel, ville han yderligere udvikle i por
celænet. Han var også optaget af forskellen på det per
sonlige udtryk i keramiske arbejder og den større di
stance, der lå i et masseproduceret porcelænsstel.
Det er Axel Brüel, der har fundet på at kalde kaffe
stellet Risø, med en humoristisk association til atomfor
søgsstationen ved Roskilde fjord, der blev oprettet i
1956. Fabrikkens øvrige stel havde overvejende navne
efter danske slotte. Risøstellet er formentlig af mange
blevet opfattet som avantgardistisk ved sin manglende
dekoration samtidig med, at det adskilte sig fra andre af
1940’ernes og 1950’ernes funktionalistiske, mere robus
te produkter, ved at være let og elegant i udformningen.
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Axel Brüel formgav også termokopper, der samtidig var stabelbare.
Privateje

Som et skjult reklameindslag kunne BT i 1958 berette, at
en mand ved navn Erik Thorn, der i en fjernsynsquiz hav
de imponeret med sin store viden om atomfysik, fik et
Risøstel af Porcelænsfabriken »Danmark«.
Risøstellet blev senere sendt på markedet med deko
rationerne Morsø og Farsø, trods Axel Brüels protest.
Risøformen blev desuden brugt i mokkastellet Java, der
var dekoreret i fondteknik i pastelfarver. Formen er for
mentlig mest udbredt i Morsø udgaven og i Java udga
ven.
Alle steldele var fra Axel Brüels side tænkt som hvide.
Han gjorde en stor indsats for at forhindre, at fabrikken
begyndte at dekorere på dem, fordi form og dekoration
modarbejdede hinanden i udtrykket. Der blev holdt
mange møder, men han fik ikke sin vilje. Den eneste de
koration, han kunne acceptere, var de blå glasurer på
Dan-ild.
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Former fra Risøstellet og fra Axel Brüels fajancestel
går igen i nogle af delene til Dan-ild stellet, uden at hans
navn ses anført på dette. Dan-ilds kaffekopper er replik
ker af Risøstellets og langt mere udbredte. Dan-ilds te
kopper minder om nogle af hans fajancekopper.
Man var i gang med at eksperimentere med Dan-ild,
da Axel Brüel blev tilknyttet fabrikken. Nogle af Dan-ild
delene er hans udformning, men langt fra alle. Da de blev
præsenteret med samme dekoration, protesterede han,
fordi stellet kom til at se ud som en helhed uden at være
det. Men uden held. Han afstod fra at udforme dekora
tion til Dan-ild.
Nogle elementer i Dan-ild vides som nævnt at være ud
formet af Axel Brüel: Det gælder tekoppen og kaffe
koppen, hvor kopperne var noget af det første, han ud
formede i Lyngby. Kaffekanden, tekanden og mælke
kanden med låg er også af Axel Brüel, og det samme gæl
der sidetallerkenen. En stejl kegleformet knop på låget
er karakteristisk for ham og ses bl.a. på kaffekanden. De
små gratinforme og de tidlige fladeste gratinfade er for
mentlig også formgivet af Axel Brüel. De stabelbare æg
gebægre er sammen med nogle tilsvarende askebægre
blevet de mest udbredte dele af et stabelbart stel, som
Axel Brüel tegnede omkring 1960.160)

Thermodan
1 1957 udformede Axel Brüel sammen med driftslederen
Søren Berg, modelmester Egon Mortensen og overdre
jer Roland Mortensen et kaffestel med termoeffekt,
Thermodan. Dette stel indbragte ham og fabrikken en
sølvmedalje på Triennalen i Milano i 1960, og det blev
købt af Metropolitan Museum of Art i New York. En af
motivationerne for at producere et termostel var, at man
så kunne undvære hankene, der nemt blev stødt af. Axel
Brüel havde i sine fajancestel haft en flødekande uden
hank, og han havde lavet krus uden hank i keramik, men
man brændte jo fingrene på dem. Thermodan er dobbeltvægget ligesom en termoflaske. Termoeffekten op
nås ved at anbringe to bægre inden i hinanden, det in
derste lidt mindre, så der opstår et isolerende hulrum
mellem de to lag porcelæn. De samles foroven med slik

ker. Dermed holder kaffen sig varm,
og man brænder sig ikke på f.eks.
kanden, når man tager på den. Axel
Brüel og fabrikkens teknikere eks
perimenterede med dette i et år, før
de kunne præsentere et resultat. Det
var vigtigt, at der var præcis den
samme afstand overalt mellem dob
beltlagene for at undgå spændings
forskelle, der kunne sprænge kop
pen under brænding. Det blev løst
ved, at man anbragte 3 små pap
stykker mellem lagene. Papstykker
ne forsvandt under brændingen,
men de stabiliserede koppen under
tørringen. Der er lagt en riflet deko
ration på siderne, hvilket også har
en praktisk funktion, når man skal
holde på kande og kop. Thermodan
vakte opsigt blandt fagfolk i samti
den, både for den kunstneriske vær
di og for den tekniske præstation. På
fabrikken købte mange af medar
bejderne stellet og morede sig med
at sætte deres gæster til at skænke
skoldhed kaffe op fra den hankelø
se kande. Thermodan blev ikke i øv
rigt den store salgssucces.161) I
1960’erne fortrængtes porcelænskaf
fekanderne fra de danske kaffebor
de af termokander i krom og plastic.
Axel Brüel udformede endnu et
stel for Porcelænsfabriken »Dan
mark« med termokopper i 1961.
Dette stel blev yderligere raffineret
ved, at kopper og skåle var cylindri
ske og stabelbare. Et foto fra Dansk
Kunsthåndværks årsudstilling 1961
viser gryder i tre størrelser, cylindri
ske skåle og cylindriske stabelbare
askebægre/skåle foruden rektangu-

Thermodan kaffestellet, der vandt 1. præmie på triennalen i Milano. Forrest ses en gennemskåret termokop.
Privateje
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Gryde og pande af porcelæn, der er tegnet af Axel Brüel til »Danmark«.

Foto: Henrik Wichmann

lære stabelbare skåle. De hankeløse termokopper ses i to
udgaver, en glat kop og en kop dækket med et relief
mønster. Der kendes desuden en pande, der passer til
gryderne.

briken »Danmark« med i tidens trend på to måder. Dels
ved at have en kunstner som rådgiver, dels ved at vælge
en person, der også interesserede sig for en funktionali
stisk tilgang til udformning af serviceporcelænet. De
gamle danske porcelæns- og fajancefabrikker havde haft
kunstnerisk ledelse siden 1880’erne, men f.eks. de vest
tyske servicefabrikker begyndte først at benytte kunst-

Funktionalistisk inspiration
Med Axel Brüel som konsulent i 1955 var Porcelænsfa
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nere til udformning af servicestellene i 1950’erne. Porce
lænsfabriken »Danmark«s tilknytning af Axel Brüel blev
i samtiden opfattet som et eksempel på »et lykkeligt sam
arbejde«, hvor »kunstnere og arkitekter har fået indfly
delse på de industrielle brugstings udseende«, som der
stod i manchetten til en præsentation af blandt andet
Axel Brüels stabelporcelæn på kunsthåndværkerudstil
lingen i 1961.
Siden 1920’erne havde der blandt især arkitekter væ
ret en interesse for og debat om at udvikle form og funk
tion i brugsgenstande. Man ville undgå dekoration eller
lade denne underordne sig formen. Dette var i overens
stemmelse med tanker, der allerede var kommet til ud
tryk rundt omkring i Europa først i 1900 tallet. I de tyske
porcelænsfabrikker ser man enkelte vovede produkter
fra begyndelsen af 1900-tallet, hvor der er fokuseret på
en form og evt. fladedekoration i geometriske mønstre.
I tidsskriftet Kritisk Revy, der udkom 1926-1928, disku
terede danske arkitekter og kulturkritikere som Edvard
Heiberg og Poul Henningsen synspunkter om, at den in
dustrielle masseproduktion af forbrugsgoder burde
formgives, så æstetisk form og praktisk funktion var gen
nemtænkt. Man distancerede sig fra den altomfattende
dekoration, der havde været brugt i det sene 1800-tals
borgerlige hjem. Funktionalismen blev kendt i Norden
med en stor udstilling i Stockholm i 1930, Funkis hed ud
stillingen, og dermed var et nyt ord kommet ind i spro
get. 162)
I servicestellene var der dog ikke den store revolution
at se i første omgang. Kjøbenhavns Porcellains Maleri
havde god afsætning på sine blomstrede rokokostel, og
de gamle fabrikker fulgte trop med tilsvarende stel. De
forbrugere, der ligesom Poul Henningsen havde fået nok
af blomster, kunne fra 1920’erne købe porcelænsstel med
mere behersket dekorativ effekt, og Kjøbenhavns Por
cellains Maleris grøn Vallø (nr. 933) fra omkring 1940 er
udtryk for denne tendens. Fra 1930’erne frembragte Aluminia en lang række fajancestel til hverdagsbrug, der var
enkle i udtrykket, eksempelvis det lyseblå Lone og det
lysegrønne Sonja, pastelfarver hørte i øvrigt til funkissti
len. Aluminia fortsatte desuden med luftmalede dekora

tioner præget af den danske Skønvirke udgave af år
hundredeskiftets opbrud i kunsthåndværket, eksempel
vis stellet Morgenfrue. Gustavsberg, Rørstrand, Arabia,
Artzberg og Königliche Porzellan Manufaktur i Berlin
havde ligesom de gamle danske fabrikker lanceret hvide,
udekorerede spisestel i rene geometriske former i
1930’erne, men ikke rigtigt haft held med afsætningen.
11942 fremkom arkitekten og glaskunstneren Jacob E.
Bang med en artikel i Nyt Tidskrift for Kunstindustri:
»Glas og Porcelain, skal de have hvad de kan lide?« Han
slår til lyd for, at formgivningen af »de jævne og billige
dagligvarer uden forklædning« tages mere alvorligt på de
store fabrikker, og at de kunne benytte overskuddet fra
det gode salg i krigstiden til at bane nye veje. Enkelte
stel, bl.a. Ebbe Sadolins hvide testel for Bing & Grøndahl fra 1933 nævnes, men ellers har han ikke meget at
glæde sig over i tidens produktion. Selv blev Jacob E.
Bang fra 1944 kunstnerisk leder af Fuurstrøms Fajance
værk på Nymølle, der fremstillede keramik til salg i
Schou-koncernens butikker.
Porcelænsfabriken »Danmark«s interesse for sidelø
bende med de velkendte succeser at fremstille produk
ter, der »brød med det gamle«, som Dan-ild, og deres for
bindelse med Axel Brüel som kunstnerisk konsulent i
1955, kan ses som udtryk for, at tankerne fra 1920’erne
nu var ved at slå igennem så bredt, at man turde satse på
et marked for funktionalistisk service. Man var allerede
i gang med at forberede Dan-ild i 1955, og de første pro
dukter blev sendt på markedet i 1956. De dele i Dan-ild,
der ikke skal tilskrives Axel Brüel, blev udformet af mo
delmester Egon Mortensen.
I Sverige og Finland var porcelænsfabrikkerne inde i
tilsvarende overvejelser midt i 1950’ene. De havde også
keglestubformede kopper i 1950’erne og rektangulære
skålsæt. Rørstrand lancerede det kendte Blå Eld i
1950.163) Det ses altså, at ledelsen af Porcelænsfabriken
»Danmark« har været på linje med andre skandinaviske
fabrikker med deres projekter midt i 1950’erne. Termoporcelænet var originalt. I Vesttyskland slog det funktio
nalistiske ikke igennem i 1950’erne, det overlod man til
skandinaverne. Ganske vist havde Bausscher hotelpor
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celæn i 1920’erne interesseret sig for udvikling af drypfri
kander, ikke uinteressant for restauranter, men uden den
ideelle bestræbelse om at forene æstetik, funktion og ori
ginalitet, der optog de skandinaviske kunsthåndværkere.
Rosenthai lancerede en ildfast serie med samme slagord
som Dan-ilds »fra ild til bord« i slutningen af 1950’erne,
(»Vom Herd auf dem Tisch, aufwärmen ohne umfUllen«,
hed det på tysk).
I Vesttyskland arbejdede man i øvrigt i 1950’erne vi
dere på 1930’ernes enklere stelformer og fik dermed et
udtryk, der blev opfattet som moderne. Eksempler på
dette kan ses i Holst og Søns importporcelæn, f.eks. Fre

densborg, der kun blev dekoreret i Lyngby, samt Nyborg/Jægersborg. Debatten i det tyske fagtidskrift, Die
Schaulade, i 1950’erne gik på, om man skulle dekorere
på de moderne former eller ej, og hvordan man udvikle
de nye dekorationer, der passede bedre til tidsånden og
de nye former end de gode gamle blomsterbuketter.
Kunderne ville helst have dekoreret porcelæn, sagde de
tyske isenkræmmere. Man løste dette dilemma med gyl
den kantdekoration, grålige bladmotiver og muntre
stregtegninger, når det skulle være moderne. Tilsvarende
dekorationer sås i Lyngby med f.eks. Rebild, Trend og
Morsø.164)

Axel Brüels stabelstel, ca. 1961. Nu stræbte man efter at porcelænet skulle være nemt at stable solidt i køkkenskabet eller i institutionskøkkenet. Tidli
gere tiders porcelænsstel skulle brede sig i stuens buffetskab, kronet afen flot terrin.
Privateje
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Konkurrence 1959
I 1959 udskrev Porcelænsfabriken »Danmark« sammen
med Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk en kon
kurrence om forslag til nye porcelænsservicer. I bedøm
melseskomiteen var foruden Tage Holst, Jens Peter
Wortmann og Aksel Brüel fra fabrikken bl.a. Arne Ja
cobsen, valgt af Danske Arkitekters Landsforbund, ar
kitekterne Esbjørn Hiorth og Bent Salicath og kerami
keren Gertrud Vasegaard, valgt af Landsforeningen
Dansk Kunsthåndværk. Danske Husmødres Forbruger
råd sendte fhv. handelsminister Lis Groes og Centralfor
eningen for Danmarks Isenkræmmere direktør O. Brønnum Schou.
Det var konkurrencens formål at finde frem til kom
binationer af servicedele, der kunne udgøre et hele i de
korerede eller udekorerede porcelænsstel.165) Der var en
ganske stor deltagelse i konkurrencen, idet der indkom
91 forslag. Ved bedømmelsen blev der lagt vægt på det
nyskabende og det praktisk gennemførlige i en industri
el produktion. Dommerkomiteeen, ved Bent Salicath,
kunne konstatere, at der blev arbejdet meget med at op
løse servicestellenes dele, så de kunne sammensættes på
nye måder, medens konkurrencedeltagerne ikke havde
bidraget med nye ideer til dekoration.
Førstepræmien gik til boligkonsulent Alice Beckmann
for et stabelbart stel i cylindriske former og med kander,
der var knækket i formen. Stellet havde flere farver:
Grundfarven var hvid, kaffekanden var brun, osteklok
ken rød. Der var tænkt på, at underkopper og tallerkner
også kunne fungere som asietter, og der var udtænkt et
æggebæger, hvor den bløde æggeblomme ikke ville løbe
udenpå, men løbe ind i bægeret. Dommerkomiteen
fandt, at det var godt, at de enkelte dele supplerede hi
nanden, og at der derved var en forenkling i servicesam
mensætningen.
Andenpræmierne gik til boligkonsulenterne Marianne
Lyager og Knud Vodders, to tredjepræmier til arkitek
terne Elisabeth og Søren Sass og arkitekt V. Wismar Vestergaard. Arkitekten Grethe Meyer fik sammen med ar
kitekt Ibi Trier Mørch tredjepræmie for et forslag, der
rummede mange praktiske finesser. Tallerknernes fod og

Porcelænsfabriken »Danmark« fremstillede en lampe for Le Klint.
Foto Henrik Wichmann

fane var udformet således, at tallerknerne ikke berørte
hinandens bund, derved kunne de stables efter brug uden
at blive fedtede underneden. Fade og asietter kunne stå
ovenpå hinanden ved ind- og udbæring. Fadene havde
bærekant, så man ikke brændte fingrene, og delene var
stabelbare.
Ingen af de præmierede forslag blev sat i produktion i
Lyngby. Grethe Meyers og Ibi Trier Mørchs stel blev se
nere omarbejdet til fajance, og dette stel blev Den kon
gelige Porcelainsfabriks store succes, Blåkant.
I 1964 fik arkitekt Bent Severin en guldmedalje på
Leipziger Messe for et nyt, stabelbart grydesæt til Dan
ild, af fabrikken dekoreret med dekorationen til Dan-ild
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Porcelænsvaner
Salget af danske porcelænsservicer havde et opsving fra
midten af 1930’erne, og det var en del af baggrunden for
Porcelænsfabriken »Danmark«s oprettelse og succes,
som det fremgår af kapitlet om konjunkturudviklingen.
Fra slutningen af 1800-tallet til 1970’erne steg det priva
te vareforbrug i Danmark støt med ca. 2,3% om året. Der
er foretaget beregninger på andelen af det samlede dan
ske private forbrug, der blev anvendt på varige for
brugsgoder, og ifølge disse beregninger øgedes anskaf
felserne fra 3,8% af det samlede private konsum i 1900
over 5,5% i 1939 til 8,6% i 1955. Som nævnt i et tidlige
re afsnit om Københavns Porcellainsmaleri var der i be
gyndelsen af 1900-tallet vækst i importen af udekoreret
porcelæn og i antallet af større porcelænsmalerier i Kø
benhavn.167)
»Danmark« fremstillede askebægrene til SAS hotellet i 1957, tegnet af Ar
ne Jacobsen.
Foto Henrik Wichmann

64. Det menes, at dette var det eneste af konkurrencens
forslag, der blev sat i produktion. Bent Severin tegnede
også montrer m.m. til fabrikkens udstillingslokale i be
gyndelsen af 1960’erne.166)
Aktiviteterne fra midten af 1950’erne til begyndelsen
af 1960’erne viser, at ledelsen på Porcelænsfabriken
»Danmark« gerne ville være med inden for den funktio
nalistisk inspirerede bølge, der i andre sammenhænge
blev kendt som skandinavisk design. Axel Brüel gjorde
flere forsøg på selv at forny porcelænsservicet. Som næst
formand i kunsthåndværkernes landsforening har han
desuden haft mulighed for at tilrettelægge en konkur
rence, der kunne lokke en mængde nyskabende ideer
frem i lyset. Antagelig håbede han, at han dermed satte
en proces i gang, der kunne skabe fornyelse i danske por
celænsstel. Når det kom til stykket, var der ikke mange
af ideerne, der blev til salgssucceser på det tidspunkt. En
undtagelse var Dan-ild, der med nye dekorationer hvert
år fandt vej til en stor del af de unge danske hjem fra slut
ningen af 1950’erne og til fabrikken lukkede i 1969.
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Husholdningsregnskaber 1922, 1931 og 1939
Det ser dog ikke ud til, at familien Danmark lod sig rui
nere af anskaffelser af bohave, som møbler, porcelæn og
køkkenudstyr samt dækketøj i mellemkrigstiden. Dan
marks Statistik indsamlede flere gange i begyndelsen af
1900-tallet husholdningsregnskaber for et helt år fra en
række familier for at få en ide om forbrugets sammen
sætning i forskellige miljøer. I 1922 deltog 379 familier, i
1931 519 familier og i 1939 884 familier. Størstedelen af
husstandsoverhovederne i de medvirkende familier var
faglærte arbejdere. Bohavet kom i den periode til at spil
le en mindre rolle i det samlede forbrug: Fra 5,2% af de
samlede udgifter i 1922, over 3,4% i 1931 til 2,6% i 1939.
Det betyder ikke nødvendigvis, at man købte mindre bo
have, det kan også hænge sammen med, at der blev flere
penge at rutte med, og at der blev brugt penge på andre
forbrugsgoder, f.eks. cykler og radioer. Der var meget sto
re udsving i anskaffelserne af porcelæn og køkkentøj i
1931, hvor denne post kan ses udspecificeret på de en
kelte deltagende familier. Enkelte, især i de laveste ind
komstgrupper, brugte en krone på et helt år og enkelte
andre, i lidt højere indkomstgrupper, havde i 1931 købt
for flere hundrede kroner porcelæn og køkkenudstyr.

Familien Enevoldsen i et af Lottenborghusene fejrer en mærkedag først i 1900-tallet. Der serveres kaffe og æblekage med flødeskum foran huset, så
fotograf Collin kan komme til at forevige begivenheden. Selskabets midtpunkt er grammofonen, men de guldrandede kaffekopper løftes også op, så de
kan komme med på billedet.
Byhistorisk Samling

Skulle man udstyre et brudepar med et komplet Rosen
borg kaffe- og spisestel på den tid, kostede det ifølge det
ovenfor omtalte katalog fra Københavns Porcellainsma
leri ca. 300 kr. i 1932. De fleste københavnere havde givet
omkring 10-50 kr. ud på denne post i løbet af året, og der
er ikke den store forskel at se på arbejdere og funktio
nærer i samme indtægtsgrupper. I provinsbyerne og på
landet var niveauet lidt mere behersket, mange havde

købt for under 10 kr. på et år, de fleste havde købt for un
der 20 kr. Det kunne man nu også godt få noget for: Et
dusin Rosenborg kaffekopper med elfenbensglasur og
den kendte dekoration 831 kostede i juni 1932 19,80 kr.168)
Porcelænsejemes historier
Forfatteren til denne bog har spurgt en række ejere af
Lyngby Porcelæn om de tanker, de gjorde sig ved an-
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Lyngbys isenkræmmere kunne også lokke med stelkonkurrencer - her en annonce fra LyngbyTaarbcek Bladet 27.4.1962.
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skaffeisen af porcelænet, og om den
praktiske anvendelse af de forskelli
ge stel. Samtidig er de blevet spurgt
om, hvad de kunne huske om deres
forældres og bedsteforældres porce
læn og om, hvilke vaner deres børn
har på dette område. Den undersøg
te gruppe er ikke stor, men svarene
kan give et fingerpeg om de foran
dringer, der er sket i brugen af por
celænsstel i løbet af det 20. århund
rede. Forbrugernes smag og vaner
var en del af det landskab, som pro
ducenterne skulle manøvrere i, og
forbrugsundersøgelsen kan således
bidrage til forståelsen af Porcelæns
fabriken »Danmark«s historie. Be
skrivelserne af borddækningen giver
også en ide om servicets rolle i isce
nesættelsen af familiernes festlige
stunder og af familiens måltider i
hverdagen.169)
En del af materialet til denne bog
er fremkommet ved indsamling til
en udstilling om Lyngby-Porcelæn,
som Byhistorisk Samling for Lyngby-Taarbæk Kommune arrangerede
i 2003. Forfatteren var i kontakt
med en række udlånere af porcelæn
til udstillingen. I forbindelse med
udstillingen er der desuden mange,
der har henvendt sig med spørgsmål
og oplysninger. Dette afsnit bygger
på oplysninger om brug af porcelæn
i flere generationer fra denne grup
pe porcelænsejere, der omfatter 34
personer. Der er oplysninger om 111
familiers porcelænsvaner fordelt på
4 generationer: Ægtepar der er gift i
1920’erne eller før, par, der er gift i
1930’erne og 1940’erne, personer

Disse to kopper stammer fra et hjem i Ørholm - den med rosenknopperne er håndmalet, den anden er forsynet med overføringsbillede.
Foto Henrik Wichmann

der har stiftet hjem i 1950’erne og 1960’erne samt deres
børn, der kan være født mellem ca. 1950 og 1970. Den
sidstnævnte generation er der ikke gået så meget i detal
jer med, og hver søskendeflok tæller som én enhed i op
tællingen af de 111 familier.
De medvirkende i undersøgelsen er blevet stillet
spørgsmål om følgende emner: Hvornår og i hvilken an
ledning blev stellene anskaffet. Havde man et fint stel.
Havde man kun kaffestel, havde man kun spisestel eller
begge dele. Hvad kunne man lide ved stellet ved anskaf
felsen. Fik man servicet som gave, havde man evt. selv
ønsket et bestemt stel. Blev man samler, eller var man
mindre interesseret i dette emne. Skete der eventuelt æn
dringer i smagen. Hvilke anledninger trak det fine stel
frem, dvs. hvilken rolle havde det fine stel i hjemmet.

Hvordan dækkede man bord, er der forskel i borddæk
ning alt efter, hvilket stel man havde. Var opdækning
med det fine stel noget, som man gik op i. Havde man
hverdagsstel eller hverdagstallerkner. Var der formel op
dækning med dug til hverdag, og havde man en holdning
til, hvordan hverdagsmåltidet skulle forme sig.

Gift i 1920"erne eller før
I undersøgelsen er der oplysninger om 33 hjem i denne
generation - de var enten forældre eller bedsteforældre
til de porcelænsejere, som har udlånt porcelæn til udstil
lingen på Frieboeshvile, eller som på anden måde har
henvendt sig i anledning af undersøgelsen.
I ni af disse 33 hjem var der ikke et stel i den periode.
Fra to af hjemmene huskes samlekopper anvendt ved

115

Kaffestel fra Københavns Porcellainsmaleri, brugt i Hovborg i 1930'er
ne.
Byhistorisk Samling

Kaffestel fra Københavns Porcellainsmaleri, Thy i 1920’erne.
Byhistorisk Samling

kaffeselskaber, dvs. forskellige kopper med fin bemaling,
således som det blev brugt i 1800-tallet. Der huskes fine
små samlekopper fra et hjem i Ørholm i 1920’erne, og det
ses på guldkanten, at de har været brugt, selvom dette ik
ke huskes. Når der var gæster, tog man alt, hvad der var
i huset af kopper fra en ende af uden de store formalite
ter. Fra Virum i 1930’erne fortælles om et barns køb af
en kop, som der stod mor på, og den blev brugt. I dette
hjem var der ikke et stel før til forældrenes sølvbryllup,
hvor de fik »Danmarks« blomstrede underglasurmalede
service af deres datter, der arbejdede på fabrikken.
I andre familier uden fint stel i 1920’erne kom man ef
ter det med et blomstret Vallø kaffestel i 1930’erne, et
Rosenborgstel i 1930’erne eller 1950erne eller et Dan-ild
64 stel. Et hjem, hvor spisestellet var cremefarvet med
guldkant, har formentlig fået dette i 1930’erne, hvor den
cremefarvede glasur slog igennem.
Der var 24 hjem, hvor der var et fint stel. 15 af stelle
ne var dekoreret porcelæn i stil med det, som Køben
havns Porcellainsmaleri fremstillede. Ni af de nævnte stel
kom fra Københavns Porcellainsmaleri, ikke overra-

skende. Der er tre, der har fået Rosenborgstellet i slut
ningen af 1920’erne. Det er bl.a. den dekoration, der hed
der 828 med en gylden rosengren. Fabrikken blev ved
med at lave denne dekoration, der var jo suppleringsga
ranti, men man kan bl.a. genkende de ældste importere
de kopper på, at de er tyndere i godset. Glasurfarven er
hvid eller rosa. I en familie, hvor konen stammede fra
Ringkøbing, fik de et lyserødt mokkastel i 1926 og fort
satte med at samle dette stel i den hvide udgave. Her er
Rosenborg blevet et familiekendetegn, de efterfølgende
generationer har også fået Rosenborg, da de stiftede
hjem. Et ægtepar i Nordjylland fik dette stel i den hvide
udgave til et sølvbryllup i 1920’erne.
Der kendes et Rosenborgstel, der er påbegyndt som
bryllupsgave i 1928 til et par på Sydsjælland med deko
ration nr. 831, den mest brugte dekoration med centifolierosen. Der blev passet godt på stellet, og der blev
suppleret hos isenkræmmer Scheelbeck i Næstved, når
der gik en kop i stykker i opvasken efter et gilde. Der
kom med tiden både kaffe- og middagsstel samt mokka
stel. Stellet blev kun brugt ved festlige lejligheder. Også
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i Himmerland er samling af et sådant Rosenborgstel ble
vet startet med kaffestellet i 1920’erne.
Til bryllupper i 1929 og først i 1930’erne er der givet et
stel fra Københavns Porcellainsmaleri med putti på lå
gene og enten æblegrensdekoration eller blot guldkant.
11920’erne er der anskaffet forskellige hvide kaffestel,
dekoreret af Københavns Porcellainsmaleri med en brun
rose i overførselsteknik. På en gård i Hovborg, Midtjyl
land, tog man dette kaffestel frem til gæster. Genboen
havde et stel magen til, og denne dekoration har været
ret almindelig. Den ses dels på stel i Dresdenformen

samt på et lignende stel, der kendes fra Thy, hvor hanken
ligner en svanehals.
Deltagerne i undersøgelsen nævner naturligvis også
flere stel, der ikke kommer fra Københavns Porcellains
maleri, bl.a. et stel med erantismotivet. Det kendes både
fra Bing & Grøndahl og i en udformning fra 1930’erne
fra porcelænsmaleriet W. J. Schmidt, der var et af de stør
re københavnske porcelænsmalerier ligesom bl.a. isenkræmmerfirmaet Ove C. Bjerregaard. Der nævnes to
gange en dekoration med håndmalet efeuranke. Det ene
stel var et kaffestel, der tilhørte en funktionærfamilie i

Anders Hansen fik denne kop til sin 60 års fødselsdag i 1924, og datoen er malet på med guldskrift. Koppen er fremstillet af Carl Tielsch, porcelæns
maleren er ukendt.
Foto Henrik Wichmann
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Dette overdådige barokstel med putti blev dekoreret af Københavns Por
cellainsmaleri og købt til et bryllup i Lyngby i 1929. Byhistorisk Samling

Hellerup. Da dette bo mange år senere skulle deles, fik
en datter, der var enlig mor til tre hjemmeboende børn,
dette fine stel. Hendes søster mente ikke, at stellet kun
ne overleve i et hjem med børn, så hun fik mageskiftet
med sit eget Rosenborgstel. I et landbohjem på Vestsjæl
land nævnes der et schlesisk spisestel med efeubemaling
til 24 personer og tilsvarende små hvide kopper. Dette
var denne families fine stel, og alle 24 tallerkner har over
levet al opvask til i dag.
Seks af hjemmene havde blåmalede porcelæns stel fra
Den kongelige Porcelainsfabrik eller Bing & Grøndahl,
og i et hjem var fajancestellet Morgenfrue fra Aluminia
det fine stel. Desuden nævnes et par andre eksempler på
stel med blåt tryk under glasuren, en type, der var ud
bredt i slutningen af 1800-tallet. En brud havde fået et
stort ældre spisestel af denne type i bryllupsgave af sit
tidligere herskab i 1923. Hendes mor havde endnu tidli
gere et Blå Blomst stel, der blev købt som personalekøb
på Den kongelige Porcelainsfabrik.
Indtil 1950’erne var gæstebud ofte kaffeselskaber. Seks
af stellene omfatter kun kaffeservicet. En porcelænsejer
nævner sin farmors sølvkaffekande med tilhørende suk
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ker-flødesæt og et fint kaffestel med blonder. Farmode
ren var datter af en købmand i Randers, og hun har en
ten fået kanden til sit bryllup sidst i 1800-tallet, eller hun
har arvet den. To generationer senere blev der sidst i
1960’erne givet en moderne sølvkaffekande til et bryllup
i den familie. Sølvkaffekanden trækker kulturhistoriske
tråde tilbage til tiden, før europæerne havde fundet ud af
at fremstille porcelæn. Service af fajance eller porcelæn
erstattede fra 1700-tallet efterhånden tin eller sølv på
bordet i de mest velstående hjem, Den kongelige Porce
lainsfabrik blev etableret som en af de første europæiske
porcelænsfabrikker i 1775. Da kaffe blev introduceret
som nydelsesmiddel i Europa i 1700-tallet blev den bryg
get i kobberkedler og i finere hjem hældt om i serve
ringskander af kobber, messing eller sølv. Her drak man
i starten af kinesiske porcelænskopper uden hank. De få
europæiske porcelænsfabrikker, blandt andet Den kon
gelige Porcelainsfabrik i København, gik så småt i gang
med at levere kopper med og uden hank til det fine kaf
feselskab, ligesom de også fremstillede kander til te, kaf
fe og chokolade. I løbet af 1800-tallet blev der etableret
en lang række porcelænsfabrikker i Tyskland, der forsy
nede et voksende marked for nips, piber og service, og
dette tog fart i slutningen af 1800-tallet. I mindre velstå
ende hjem, for eksempel hos en landsbyvæver i Lund
tofte, var der allerede først i 1800-tallet enkelte genstan
de af porcelæn eller fajance.170)
Der nævnes i to familier i den ældste generation kun
spisestel, idet kaffestellet blev anskaffet en del år senere.
Fra 10 af de 33 hjem huskes noget om hverdagstallerkner. Om tre hjem, gårde på Sjælland, siges, at der ikke var
et hverdagsstel, men at der var »blandede«, »tilfældige«
tallerkner til hverdag. Til hverdag tog man det ikke så nø
je, de enkelte medlemmer af husstanden havde typisk de
res »egen« kop og ske, og der var et »skrabsammen« af
lidt af hvert på bordet.
Tilsvarende fortælles om et hjem i Virum i 19201930’erne, at der var blandede tallerkner. - I fem hjem
huskes hverdagsstel, der var hvidt med en blå kant, et en
kelt sted var det cremefarvede fajancetallerkner. Til
hverdag nævnes fast voksdug på bordet i denne periode.

Der er kun oplysninger om borddækningsvaner i nogle
få af disse familier, der var etableret i 1920’erne. Det har
overvejende været bedsteforældre til de medvirkende i un
dersøgelsen. I en seksværelsers lejlighed hos en forsik
ringsfunktionær i Hellerup var borddækningen til fødsels
dagsselskaber og jul noget, som man gik op i, husker bar
nebarnet. Det foregik i den fine spisestue. Der var et spi
sestuemøblement med en buffet med stort spejl, den var
i sort træ med dekoration af frugter i en brunrød farve.
Heri lå de hvide damaskduge. I et funktionærhjem på Ta
gensvej huskes fra 1920’erne det fine blomstrede spise- og
kaffestel sammen med et helt spisestuemøblement i lake
ret træ med buffet, anretterbord, dækketøjsskab, udtræks
bord og seks stole. I hjemmet hos en tjener på restaurant
Valencia i København blev der i 1920’erne holdt på for
merne og dækket op efter alle kunstens regler med det
musselmalede kongelige porcelæn. I et håndværkerhjem i
Jylland i 1930’erne og senere i Lyngby blev der gjort for
skel på søndag og hverdag, idet der kom dug på bordet om
søndagen, og på det pæne blomstrede middagsstel blev der
f.eks. serveret kylling eller hakkebøf med asier. I et land
bohjem i Nordsjælland, hvor man først fik kaffestellet i
1935, beskrives mormors fødselsdag i 1950’erne og frem:
Der var frokost med bl.a. tarteletter med rejer i (ikke på
et »stel«), og senere serveredes kaffe og hjemmebagt
sandkage på det blomstrede Valløstel.
I den generation, der var gift før 1930, ser det altså ud
til, at det ikke var en selvfølge, at hjemmet rummede et
fint stel, eller at der var både spise- og kaffestel. Oplys
ninger strækker sig fra 1800-tals byborgerskab med sølv
kaffekande over blomstrede stel anvendt i flere forskelli
ge miljøer og indtægtsgrupper i by og land og til familier
uden et fint stel. Det blomstrede stel hørte fortrinsvis gæstebuddet til, men nævnes også i en familie som søndags
stel. Det blomstrede porcelæn satte skel mellem hverdag
og fest. Nogle af de omtalte stel har overlevet i flere ge
nerationer, fordi man passede omhyggeligt på dem.171}

Gift i 1930’eme eller 1940’erne
I denne generation kunne man vælge mellem flere stilar
ter. Otte ud af 22 familier, der har købt porcelæn i denne

periode, valgte blomstret Rosenborg, Dresden eller an
det i rokokostil, otte valgte Vallø eller lign, og en familie
har haft Morgenfrue fra Aluminia som det fine stel. To
familier valgte Grøn Vallø 933, fordi de syntes det var
mest enkelt. Tre par har haft kongeligt blåmalet porce
læn.
Det blomstrede havde fået flere varianter - man kun
ne nu købe porcelæn med art nouveau inspireredede de
korationer og former, f.eks Kronborg, Blå kaktus og Valløs dekorationer, hvor især Sort Rose nævnes af flere bå
de i Lyngby og andre steder. Glasurfarven bliver fra
1930’erne creme i stedet for hvid. Blandt købere af ser
vice i denne generation kan man høre, at de overvejede,
hvad de ville vælge til deres bryllup, og at valget havde
en signalværdi for dem: Nogle satte pris på den gammel
dags rokokostil, andre ville gerne være mere utraditio
nelle, og nogle kunne ikke drømme om at købe blomstret
porcelæn, det skulle være moderne og enkelt, som Vallø
933 med en grøn og gylden linie.
En iagttager har reflekteret over holdninger til porce
lænsstel i en landsby på Vestsjælland i 1940’erne. Man
købte porcelænsstel hos isenkræmmer Hans Knudsen i
Slagelse. Stellene fik man som regel i bryllupsgave. I
gårdmandsfamilier stræbte man efter at få de »fine« Ro
senborgkopper, eller man kunne gå efter det lidt mere
avancerede, Vallø med Sort Rose. Vallø med Sort Rose
forekom både hos en proprietær og hos en mejerist i
1940’erne. »Københavnsk porcelæn«, dvs. underglasur
dekorerede stel fra Den kongelige Porcelainsfabrik eller
Bing & Grøndahl var en sjældenhed, et enkelt stel med
Bing & Grøndahls sommerfugledekoration huskes fra en
sognefogeds hjem. Man lagde mærke til, hvem der hav
de hvilke stel. En kones porcelæn, eller hendes krav om
at få dette eller hint, kunne være kilde til kritik eller irri
tation i familien, hvis man syntes, at hun var for kræven
de. Det kunne også være kilde til misundelse.
Otte af porcelænsejerne har fået servicet i bryllupsga
ve eller er begyndt at købe det i forbindelse med, at de
stiftede hjem. En 17-årig pige købte i 1937-38 et Rosen
borg kaffestel med æbleblomst til 24 personer for en
guldtikrone, som hun havde fået i dåbsgave.
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Et festligt dækket bord i Virum med lysegrøn dug og rosa servietter til Ro
senborg porcelæn.
Privateje

Man kunne også differentiere yderligere mellem ni
veauerne med sit service. På en vestsjællandsk gård (ge
nerationen efter efeustellet) var Rosenborg med æble
blomst det fine feststel, det var det stel, der var købt for
dåbsmønten. Søndagsstellet var Aluminiastellet Valde
mar, og til hverdag brugte man fortsat det blandede gods.
Omkring 1970 blev der anskaffet et nyt søndagsstel, det
var Bing & Grøndahls hvide kopper med skælkant, i fa
miliejargonen kaldet mågestellet med bortfløjne måger.
Til hverdag forekom nu også Lyngbys Lotus stel.
Fem deltagere fortæller, at de har fortsat med at sam
le på dele til deres fine stel i en årrække, således at de ef
terhånden har haft alle delene med terriner, fade og små
dele som f.eks. cigaretbægre i flere størrelser. En ejer af
et komplet Rosenborg stel fortæller, at hun var glad for
Rosenborgstellet - »jeg er lidt gammeldags, det skulle
være med krummelurer på!«. Stellet blev grundlagt i for
lovelsestiden, og derpå blev der samlet i 15 år fra ca. 1942
til ca. 1957.1 første omgang samlede parret på kaffestel
let til 4-6-8 personer. Derpå begyndte de at samle på spi
sestel og frokoststel, og spisestellet rummer terrin og al
le andre dele. Der kan dækkes op til 14-16 personer. Testellet var noget af det sidste, der blev købt. Stellet er al
tid blevet brugt til fødselsdage og andre festlige lejlighe
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der. Årene har ikke bragt forandring i det. »Det skal væ
re i orden, når jeg dækker op med mit stel«. Der blandes
ikke fade m.m. fra andre stel sammen med denne op
dækning. Der findes også vaser, lysestage, askebægre, og
cigaretbæger til Rosenborg. Har de været mange til en
fest, er der blevet dækket op med Rosenborg i stuen og
med hverdagsstellet i havestuen. Stellet bruges nu kun til
kaffebord, hvor de kan være 10-12 personer. I 1940’erne
blev der dækket med hvide duge. Senere kom de pastel
farvede hørduge til, f.eks. lysegrønne eller rosa ensfar
vede duge og en gul kaffedug af hør med monogram bro
deret på. I 1981 var der kommet en brun dug på bordet.
Alle dugene har nuancer, der svarer til en af farverne i
Rosenborgs blomstermotiv. Dertil er der brugt stofservi
etter, svarende til. Fra 1960’erne var servietterne af og til
i de andre farver fra stellet. Servietter, lys og blomster
matchede i farverne.

/ 1980'erne blev der dækket med Rosenborgstellet sammen med brunt,
gyldent og grønt - farverne i bordpynten skulle matche med porcelænets
farver.
Privateje

Anvendelse af opvaskemaskine er bandlyst til stel med
overglasurdekoration, der må vaskes op med omhu. Fle
re giver udtryk for, at de har passet godt på deres gæstestel, og siger f.eks., at spisestellet stadig er helt intakt. Én
fortæller som en særlig historie, hvordan hun engang
kom til at slå en af sin mors tallerkner itu under opva
sken, fordi viskestykket pludselig hang fast i et dørhånd
tag. Det var en sjælden og uheldig begivenhed. Gæsteporcelænet var en investering, som der blev hæget om.
I et håndværkerhjem i Lyngby blev Rosenborgstellet
brugt, når husmoderen havde damer til kaffe om efter
middagen. Så blev der serveret pund til pund sandkage,
æblekage med flødeskum eller fødselsdagskringle samt
småkager. Rosenborg blev naturligvis også brugt til fød
selsdag, jul og fester. Til fødselsdag var der lagkage med
flødeskum og glasur. Der kunne også serveres frugt og
sherry. Servicet omfattede både terrin, fade, sovseskåle,
chokoladekande, vaser, cigaretbægre og askebægre. Om
kring 1970 anskaffede familien et mågestel, og Rosen
borgsstellet rykkede i baggrunden, indtil der blev fundet
en arving til det.
To af Rosenborg-ejerne fortæller om beigefarvede
hørduge broderet med fladsyning og sammentræksyning
i hvidt eller mørkebrunt, som de brugte sammen med
Rosenborgstellet. I 1940’erne blev hvide damaskduge
også anvendt sammen med Rosenborg. Fandtes der gam
le broderede kaffeduge blandt familiens arvestykker,
passede de også godt til Rosenborg.172)
Hverdagsstellene var mere udbredte i denne genera
tion, ikke mindst har Alumnias mange fajanceserier væ
ret en publikumssucces, f.eks. Lone og Anne Sophie. Villeroy & Boch stellet med en blå slynget kant (Blå Olga)
huskes også. Nogle har svært ved at huske, hvad de har
haft som hverdagsstel, fordi tingene er gået i stykker.
Fem deltagere i undersøgelsen angiver, at de har haft et
hverdagsstel fra Aluminia, og der var fire, der havde de
klassiske hverdagsstel med en blå stribe. To familier hav
de intet stel på dette tidspunkt, en familie mente desu
den ikke, man kunne kalde hverdagstallerknerne for et
stel.
Det bliver også mindre entydigt, hvad man fandt hør-

Julesammenkomst i Lyngby i 1960’erne med Rosenborg kaffestellet.
Byhistorisk Samling

te til hverdag og fest. Blandt Aluminias fajanceserier lig
ner Anne Sophie med sine strøblomster og guldkant et
fint stel. Men i de to familier, hvor det omtales, var det
hverdagsstel. Det fine stel var her henholdsvis Rosen
borg og grøn Vallø med en blå kaktus på. Hermed var det
ikke motivet men materialet, der satte skellet mellem
hverdag og fest. I en familie var grøn Vallø hverdagsstel/universalstel i 1940’erne. I en anden familie var grøn
Vallø det fine stel, medens hverdagsstellet var Lyngbys
blå blomst hverdagsstel. I en tredje familie blev dette stel
købt som gæstestel. Der er dog flere oplysninger om, at
Lyngbys underglasurstel mest er blevet brugt som hver
dagsstel. Den daglige varme mad kunne indtages i køk
kenet med fast voksdug på bordet og radioavisen som
ledsager, dette ikke mindst under krigen. I nogle hjem
blev der spist ved spisebordet i spisestuen også til daglig.
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1950’erne
Imellem 1950 og 1960 blev der mere at vælge imellem fra
porcelænsfabrikken i Lyngby. De 29 udlånere m.m. af
service, der er anskaffet i denne periode, fordeler sig med
fire Rosenborg/Dresden ejere, fire Vallø ejere, seks eje
re af andet blomstret porcelæn, herunder et lidt senere
Lyngby stel, der hed Sorgenfri. Der var 11 ejere af de stel,
som Porcelænsfabriken »Danmark« lancerede i løbet af
1950’erne. To deltagere fortæller om Dan-ild, tre fortæl
ler om Aluminia, to fortæller om engelsk fajance og en
om keramik.
Brudepar fra omkring 1950 siger, at der ikke var de
store valgmuligheder, når man stod hos isenkræmmeren,
så man måtte holde sig til det, som var til at skaffe på et
givet tidspunkt. Et brudepar fra Lyngby havde fået et
Rosenborg kaffestel til brylluppet i 1951, og supplerede
det i tiden derefter med et andensorteringsstel i Rosen
borgformen med en gylden dekoration, Rosa 5022, som
isenkræmmer Alfred Pedersen på Lyngby Hovedgade
kaldte Løvfald. Dette navn var måske en lille tilsnigelse,
Bing & Grøndahl havde et stel, der hed Løvfald.
Alfred Petersen solgte også stellet Vallø 933 i 1950 til
en anden Lyngby pige, der syntes, at stellet var smukt og
enkelt. Hun ville ikke have noget med blomster. Hun
købte lidt ad gangen i tiden op til sit bryllup. Ved bryl
luppet og derefter fik hun suppleret op til 12-14 perso
ner. Valløstellet er blevet brugt til gæster i alle årene der
efter sammen med glas med sort fod og et slebet ranke
mønster. Hun dækkede med en lyserød damaskdug, som
hun havde fået i bryllupsgave. Der var opsatte servietter,
og der blev arrangeret blomster i flade skåle.
Ved et bryllup i 1949 fik et brudepar et af de gamle ro
senborgstel med æbleblomst som arv efter svigerforæl
drene, der havde fået det til deres sølvbryllup i 1935. Der
manglede en del kopper, men købmand Alfred Jacobsen
i stationsbyen Mern på Sydsjælland kunne sagtens klare
det. Han skulle alligevel ind på fabrikken i Lyngby, og
der fandt han kopper, der svarede til de manglende. De
korationen blev ikke længere brugt i produktionen, men
det var altså stadig muligt at supplere fra lageret.
En pige fra Virum, der arbejdede på fabrikken 1947122

1954, besluttede sig for at samle på Rosenborg med æble
gren, fordi det var et knapt så udbredt mønster. Hun køb
te det som personalekøb, lidt hver uge. Hun fik efter
hånden samlet sammen til både kaffe- og spisestel til 12
personer. Kaffekanden havde hun også, selvom den al
drig har været brugt. Stellet har været brugt som gæstestel. Hun broderede en kaffedug med æblegrene, hendes
mand tegnede motiverne. Da børnene var små, blev kaf
festellet ofte brugt til fødselsdage med boller og lagkage
og et par lysestager på bordet. Senere har der oftest væ
ret middagsgæster - f.eks. de voksne børn. Der har væ
ret brugt en hvid dug og glas med sort fod.
Det ekstra kaffestel i en familie, hvor manden ofte
havde fagforeningsmøder i hjemmet, blev Vallø i en an
den sorteringsversion med tazetter. Det blev købt på til
bud hos isenkræmmer Lotz på Lyngby Hovedgade. Det
fine stel i denne familie var fajancestellet Morgenfrue.
Der begyndte midt i 1950’erne at komme flere stel på
markedet. Den kendte Kronborgform fik et nyt udseen
de, som hvidt med en grå eller gylden kant, stellet hed
Gråsten eller Guldborg. Et par, der anskaffede spisestel
let Gråsten i 1956, fortæller, at de sammen havde set sig
lidt om efter et passende spisestel, og de syntes, at dette
stel var diskret og nydeligt. De købte til 6 personer og
købte ret hurtigt efter også fade. Gråstenstellet lå i mel
lemklassen prismæssigt. De samlede ikke siden på mere.
Stellet blev brugt til middagsgæster. Konens mor, der da
boede i Gentofte, havde spøgende sagt, at når man flyt
tede helt ud til Lyngby, kunne man ikke være bekendt at
invitere gæster kun til kaffe. Der blev dækket med hvid
eller lyserød damaskdug samt stofservietter og med glas
serien Urania. Det var vinglas med små stjerner, slebet
hos Holst og Søn i glassliberiet på »Danmark«.
Fredensborg med den lyseblå kant var et af de mere
populære stel fra »Danmark«. Et par valgte dette stel før
et bryllup i 1955, fordi de syntes, at det var det pæneste
på markedet. De anskaffede fra starten service til 12 per
soner og har ikke siden suppleret, men passet på det, de
havde. I 1950’erne forekom både kaffegæster og mid
dagsgæster. Der blev dækket op med en blå og hvid da
maskdug, som de havde fået i bryllupsgave. En anden

11956 udleverede isenkræmmerne denne lille brochure med tre forskellige stel. På bagsiden var der en oversigt over stelsammensætning og priser.
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ejer af Fredensborg fortæller, at hun købte den første
kaffekop i 1956, da hun fik sin egen lejlighed. Da venner
og familie fandt ud af, at hun syntes, at dette stel var
pænt, vidste de, hvad de skulle give i fødselsdagsgaver. I
1956 havde Porcelænsfabriken »Danmark« sendt en bro
chure ud til isenkræmmerne, der reklamerede for Grå
sten, Fredensborg og et tredje stel, Sorgenfri.
Sorgenfri var et importstel, som blev dekoreret i Lyng

by, muligvis blev det også af og til fremstillet her. Et æg
tepar husker, at de købte det i København som hver
dagsstel i 1953 og brugte det flittigt i 30 år derefter.
I 1950’erne sendte fabrikken i Lyngby også et mokka
stel på gaden, der hed Java. En ejer af dette stel fortæl
ler, at hun købte det, fordi det passede fint i farven til
hendes middagsstel, Dagmar. Hun syntes godt om de
smukke pastelfarver og den neutrale form på kopperne.
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Isenkræmmerne kunne klæbe 4 forskellige brochurer af denne slags sammen med tape og få en smal plakat til døren eller et montreskab.
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Hun fik teskeer med emalje og forgyldning, der passede
til kopperne i farverne. Når der blev dækket bord til mid
dagsgæster, var der en svagt lyserød damaskdug på. Den
gang, da Javastellet blev købt, drak man altid mokka
straks efter middagen, og det skete altid ved spisebordet.
Ca. 1955 kom der et stel frem i samme form som Java
stellet, det hed Morsø. En ejer af Morsø fortæller: Da
hun fyldte 14 år i 1955, fik hun et sæt med kaffekop og
124

tallerken. Hendes mor (Rosenborgejer) spurgte, om hun
kunne tænke sig at samle på det. Hvis hun ikke kunne li
de det, kunne det byttes til noget andet. Pigen syntes
godt om den slanke form på kop og kaffekande, til for
skel fra alle de buttede former, der var mest udbredte. Til
konfirmationen fik hun mere Morsø, og hun samlede si
den på stellet, så hun har til 18 personer med alle de de
le, der findes. Der passes på, så der er ikke meget, der er

gået til i tidens løb. Der blev mest dækket med hvid dug
og mellemlægsservietter, som hun selv broderede. Stellet
blev brugt til kaffegæster, når der var børnefødselsdag i
1960’erne, og det blev brugt, når den ældre generation
var inviteret til middag. Da det ikke længere var muligt
at samle på Morsø, begyndte hun at samle på mågestel,
og de to stel anvendes i flæng til gæster.
Der er som anført en del udsagn om, hvorfor man har
valgt sit porcelænsstel. Ejere af de mere moderne stel si
ger, at de fandt det neutrale, diskrete og enkle pænt.
Konfirmanden, der bestemte sig for Morsø, tog det for
den slanke forms skyld - det ville måske have glædet
formgiveren at vide, da han ellers var noget brøstholden
over, at dekorationen tog opmærksomheden fra hans
form.
Der er enighed om, at stellene blev brugt til gæster i en
formel opdækning med damaskdug, servietter og blom
ster på bordet. Dette er ens for alle stel. Men ikke nok
med, at der kom de dele på bordet, der hørte sig til. Der
åbnes i 1950’erne for lidt mere personligt præg og krea
tivitet end i de tidligere borddækninger. Der blev ekspe
rimenteret med pastelfarver, især lyserøde damaskduge,
og i det hele taget var pastelfarverne populære i 1950’er
ne, hvilket afspejler sig i 1950’er stellenes farvesætning.
Java-ejeren havde fået kombineret sit spisestel, sit mok
kastel og teskeerne, så de udgjorde en hel palet af pa
stelfarver. I det foregående afsnit fortalte en Rosenborg
ejer, hvordan hun fra 1950’erne satte farver på sit bord
efter stellets farver. Et ægtepar designede og broderede
en dug, der passede til deres stel, så de fik en helheds
virkning i borddækningen på den måde.
Der var flere af porcelænsejerne, der betragtede servi
cet som et samlerobjekt. Andre så det som en engangs
investering, fordi det hørte sig til med et gæstestel i hjem
met. Begge grupper har hæget om deres gæstestel.
Til hverdag skulle det gå ordentligt til ved spisebordet
i stuen eller spisekøkkenet. Der kunne stadig være voks
dug, men en 1950’er husmor udtaler, at hun var decide
ret modstander heraf, og de fleste fortæller om en stof
dug. En sørgede for, at den var af samme stof som gardi
nerne, en sørgede for, at den matchede hverdagsstellet i

farven. Servicet kunne både være uspecificeret, fajance
stel eller de første Dan-ild stel. Et Sorgenfri stel i blom
stret porcelæn med guldkant har været hverdagsstel i en
familie - medens det blev købt til gæstestel i en anden.
Der blev ikke længere hørt radio som baggrund for fa
miliens varme måltid. Kvinderne udtaler med fasthed, at
de var meget imod, at der blev hørt radio eller set fjern
syn, samtidig med at man spiste. I en familie blev lørdag
søndag markeret med, at der blev dækket festligt bord
med dug, blomster og sølvtøj i stuen. Da der i 1970’erne
blev anskaffet et nyt gæstestel, fajancestellet Blåkant fra
Den kongelige Porcelainsfabrik, var det søndagsstel.173)

I960"erne
1 1960’erne kom Trendstellet frem i flere variationer. Tre
af 1960’erfamilierne har haft Trend. Det mere romanti
ske Empress mokkastel i pastelfarver nævnes. Dan-ild
stellet kom for alvor frem i 1960’erne, og otte af de 26
personer, der beretter om 1960’erne, fortæller om Dan
ild dele. Dertil kommer et par ejere af Lotus, et hver
dagsstel i Trend formen med mønstre i 60’er farverne
orange, oliven og turkis. Der opstod i 1960’erne mere
konkurrence til Porcelænsfabriken »Danmark« fra to si
der: Der var flere, der foruden deres Lyngbystel anskaf
fede porcelænsstel fra Den kongelige Porcelainsfabrik og
fra Bing & Grøndahl, og der er fire ejere af Den Konge
liges fajancesucces Blåkant. Fra anden side truedes det
hæderkronede gamle porcelænsmaleri af interessen for
helt hvide stel. Endnu i 1950’erne og i begyndelsen af
1960’erne ville tilhængere af det enkle gerne have en fi
let på kanten af servicet, enten som guldkant eller som
en farvet linje. I 1960’erne er der seks familier, der har
haft service uden dekoration overhovedet, overvejende
som hverdagsporcelæn, men i et par tilfælde også som det
pæne stel. De første brune stentøjs- eller keramikservicer dukker også op.
En Trend ejer begyndte at samle, da hun fik sin egen
lejlighed i 1960. Hun valgte stellet, fordi hun godt kunne
lide det moderne udtryk. Hun har aldrig haft kaffekan
den og sukker-flødesættet, hun havde en termokande, og
hun anskaffede fade af rustfrit stål. Stellet blev i 1960’er125

Der var stivet hvid damaskdug under Trend stellet til en fest i Lyngby i I960"erne.

ne brugt til gæster. Hendes gæster har mest været mid
dagsgæster med efterfølgende kaffe. Til kaffebordet er
der brugt en hvid blondedug, og der findes også en rosa
dug og en blå dug, der er brugt til stellet. Der blev brugt
papirservietter. I 1970’erne har der været afholdt fød
selsdagsselskaber med kaffe og lagkage. Hverdagsopdækningen i 1970’erne var i rækkehusets spisekøkken.
Der var ikke altid dug på, da børnene var små, men dæk
keservietter. Senere gik hun over til at gøre lidt mere ud
af borddækningen med dug. Hun har altid holdt i hævd,
at man skulle snakke sammen ved aftensmåltidet, og ra
dio og fjernsyn var bandlyst.
Et par fik Trend med tidselmønster i bryllupsgave i
1962. De valgte først og fremmest stellet pga. tidselmøn
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steret, fordi de var naturinteresserede. Dernæst ville de
sikre sig, at de altid kunne supplere stellet og valgte en
dansk fabrik. Spisestellet fra Trend er intakt, men kop
perne er det gået noget ud over gennem tiden, så de blev
i 1980’erne afløst af hvide kaffekopper fra Den Kongeli
ge. De fik dette spise- og kaffestel til brylluppet, men har
ikke i øvrigt betragtet det som en investering. Stellet har
udelukkende været brugt til gæster. Deres gæster var al
tid middagsgæster. Dugene var fra Kolding Dampvæve
ri. En overgang i 1960’erne brugte de ofte papirsduge,
når det var »ungt selskab«, de var flotte til et langt bord.
Bordpynten har været små havebuketter og fyrfadslys, så
man kunne se hen over bordet.
Den familie, der fik et Trendservice i 1958, havde

valgt det for det moderne udseende
og desuden på grund af supple
ringsgarantien. De samlede over en
årrække, så de kan dække op til 25
personer til spisning og kaffe. Stel
let står i skabet med hvide hæklede
eller strikkede mellemlægsserviet
ter, som den ældre generation har
bidraget med. Når der blev vasket,
skulle de spændes op med knappe
nåle på et stykke pap. Familien
brugte stellet som kaffestel til fød
selsdage, hvor man spiste boller og
lagkage eller æblekage med fløde
skum, og de brugte souvenirteskeer
til. Der blev typisk dækket med en
broderet kaffedug på et rundt bord.
De har bl.a. en lyserød broderet
kaffedug af hør. Middagsstellet
blev f.eks. anvendt juleaften, hvor
man ofte var 16 mennesker, der
skulle have flæskesteg og ris å
l’amande. Dugene var da hvide da
maskduge. Til barnedåb blev bor
det trukket ud og sat sammen med
et andet bord med en blomsterop
sats i midten. Til hverdag, da bør
nene var små, spiste familien i stuen
ved spisebordet med dug på bordet,
de har blandt andet en lyserød bro
deret dug. Det er praktisk at kunne
ryste en dug efter måltidet frem for
at skulle tørre bordet af, som man
må gøre, hvis man har brugt dæk
keservietter. Der var ikke pyntet op
med lys og blomster på bordet til
hverdag. Man spiste dengang kl.
17.00. Der blev ikke hørt radio ved
bordet. Om morgenen hørte man
radioavis, men radioen gik ikke he
le morgenen.

SORGENFRI
GRAASTEN — FREDENSBORG
Tidssvarende stel, der altid kan kompletteres

Sorgenfri

Graasten Fredensborg

Kaffestel, 28 dele ....................

130,00

I95,oo

205,00

Kaffekande .........................
Sukkerskål .........................
Flødekande ........................
Kagefad .............................
Kop, pr. par ......................
Tallerken 15 cm. pr. stk. . .
Kageskål 15 cm ..................
Kageskål 18 cm ..................
Kageskål 21 cm ..................
Mælkekande 1 liter ..........
Bakke oval .........................
Blad .....................................
Flødekandebakke 81/-» cmØ
Askebæger oval ..................
Cigaretbæger ......................
Lysestage 61/1 ..................
Vase 26/4 ............................
Sandkagefad ......................
Mokkakandc ......................
Mokkasukkerskål................
Mokkaflodekandc ..............
Mokkakop, pr. par............
Tckande ...........................
Tekop, pr. par ..................
Tallerken 17 cm, pr. stk. . .

17.00
9,00
6,70
11,50
4,50
2,65
7.25
9,35
12,35
12,50
10,00
12,00
2,65
3.25
3,25
7.50
5,75
14,25

24.00
13.75
9,25
16,00
7,00
4.00
10,00
13,00
15,00
15,50
13,00
15,00
3,50
4.50
4,50
9.50
8.00
19,00

TIM

Spisestel, 34 dele ...................
Spisestel, 46 dele ....................

313,50
345,00

447,oo
495,oo

454,00
505,00

Terrin .................................
Ragoutfad .........................
Sauceskål ............................
Salatskål .............................
Asiet ....................................
Fad 28 cm .........................
Fad 34 cm .........................
Fad 42 cm .........................
Tallerken 24 cm. pr. stk. . .
Tallerken 21 cm, pr. stk. . .
Tallerken 15 cm, pr. stk. . .
Menage, 4 dele ..................
Smørnæb ............................

37,50
27,00
18,00
12,00
8,25
12,75
18,75
33,75
6.00
4,50
2.65
12,00
7,25

57.00
39,00
22,50
18,00
11,25
18.25
26.00
44,00
9,00
7,00
4.00
18,00
9,50

65,00
41.00
23.50
18.00
10,50
18.00
27,00
48.00
9,00
7.00
4,25
18,00
9,50

19,50
6,35
3,00

14.00
10,00
16,00
7.25
4.25
10,00
13,00
15.00
15 50
13,00
15,00
3,50
4.50
4,50
9,50
8,00
19,00
21,50
1 1,50
6,50
5.50
30.00
8.00

AUGUST 1956
Sloganet »Fra ild til bord« blev brugt allerede i en brochure i 1956.
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Da pigen med Morsøstellet fik familie i 1960’erne,
brugte de Dan-ild med frugter som hverdagsstel. Der var
skåle med hanke, der kunne bruges til at varme mad i ovn
og komfur. De havde spisekøkken og brugte dækkeser
vietter, som hun selv havde broderet. Der kom transi
storradio i køkkenet i 1964, men der blev ikke hørt radio
under måltidet.
Om Dan-ilds gryder og gratinfade fortælles samstem
mende fra flere ejere, at de kunne bruges i årtier i ovnen
til leverpostej og fadretter, og de så lige pæne ud efter op
vask. Gryderne til Dan-ild 64 huskes på spisebordet sam
men med spisestellet, på samme måde som de tidligere
ragoutfade, men ikke på komfuret, så det kan være, at
ejerne ikke nænnede at sætte dem på komfuret eller ik
ke turde tro på fabrikkens slogan - »Fra ild til bord«. En
af disse familier havde også kaffestellet i Dan-ild 64 til
hverdag og brugte marmeladekrukken til hjemmelavet
appelsinmarmelade. Omkring 1980 blev Dan-ild 64 i
denne familie afløst af et hvidt hverdagsstel.174)

Næste generation, fra 1970’erne og frem.
Porcelænsejernes børn kan være den generation, der er
født i 1950’erne, og de kan være født ind i 1970’erne. De
21 hold børn af porcelænsejere har det tilfælles, at de
har et mere uformelt forhold til porcelænsservice end
forældregenerationen. De, der blev voksne og stiftede
hjem fra 1970’erne og frem, har været elendige kunder
hos porcelænsfabrikkerne. Mange af dem har ikke in
teresseret sig for at anskaffe et gæsteservice med kaffe
stel og spisestel. De har haft universaltallerkner, gerne
udekoreret hvidt porcelæn eller stentøj. Alle drikker te
og kaffe af krus. Generationen i 30’erne kan godt lide
Steltons glaskrus i holdere af rustfrit stål. Mange af den
yngre generation har til overflod haft mulighed for at
arve bedsteforældrenes velholdte blomstrede porcelæn,
og de sætter pris på det. Det gælder for 13 af de 21 hold.
Ni af søskendeflokkene har dog medlemmer, der går i
mødrenes fodspor og samler på servicestel. Stel fra de
senere års satsninger fra Royal Copenhagen nævnes, og
ligeledes nævnes de importerede stel af mærket Pillivuit.175)
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Porcelænsfaser
Set i et generationsperspektiv er der en række faser i for
bruget af porcelæn hos de familier, der indgår i undersø
gelsen. Udbuddet af porcelæn har påvirket indkøbsva
nerne. Forløbet og formen i forbrugsudvidelsen på por
celænsområdet har samtidig været et vilkår for fabrik
kerne.
Den ældste generation i undersøgelsen havde ikke
nødvendigvis et stel, eller de havde enten et spisestel el
ler et kaffestel. Flere fra denne generation fik deres før
ste porcelænsstel til sølvbrylluppet. Mange opfattede ik
ke hverdagstallerknerne som et stel.
11931 var porcelæn og køkkentøj tilsyneladende et for
brugsobjekt i de fleste familier. Fra 1930’erne hørte det sig
til med i hvert fald et kaffestel i de familier, der har bidra
get til denne undersøgelse. Stellet kunne påbegyndes som
bryllupsgave og derefter udbygges i de følgende år. Nogle
par besluttede sig for et stel og begyndte anskaffelsen i for
lovelsestiden. Denne generation opfattede overvejende
gæstestellet som en investering i hjemmet, og flere fortæl
ler om, hvordan de har samlet i en årrække og udvidet kop
for kop og tallerken for tallerken. Rosenborg og Valløstellene rummede store muligheder for samlere med en
mængde forskellige dele. Endnu omkring 1960 indkøbtes
Lyngbyfabrikkens moderne stel, f.eks. Trend, når der stif
tedes hjem. Nogle af dem, der har stiftet hjem i 1950’erne,
giver dog udtryk for, at de ikke betragtede porcelænet som
en større investering i hjemmet, men mere som et for
brugsgode, der hørte sig til. Der kom større investerings
objekter til i 1960’erne, f.eks. biler og rejser. Begge grup
per er dog enige om, at man har passet godt på ikke at
komme til at slå porcelænet i stykker.
Valget af stel havde en signalværdi. Fra 1930’erne kun
ne man vælge mellem det traditionelle i rokokostil eller
det moderne art nouveau-prægede Vallø og Kronborg.
Fra 1950’erne kunne man yderligere differentiere med
nye stel, som man opfattede som »neutrale«, »diskrete«,
»moderne«. De porcelænsejere, der er blevet spurgt, gi
ver udtryk for, at de markerede en æstetisk eller generel
holdning med deres valg af »gammeldags« eller »enkelt/moderne« gæsteporcelæn.

Bordet er dækket td konfirmation i Lyngby i I960'erne.

Der ingen tvivl om, at produkter fra Kjøbenhavns Porcellains Maleri var gæstestel, brugt til fødselsdagsfester,
årets højtider og mærkedagene. Enkelte har også fortalt
om vaner med damer eller naboer til kaffe, det skulle og
så være på det fine porcelæn. Borddækningen med dette
service har været formel med hvide damaskduge i star
ten og fra 1950’erne med lidt mere individualiserende
opdækninger. Nogle husmødre benyttede borddæknin
gen med valg af service, farver på dugen og bordpynt som
en anledning for udfoldelse af kreativitet. Andre har ik
ke tænkt så meget over det, men gjort som sig hør og
bør.176) Den formelle borddækning, valget af service og
dug satte skellet mellem hverdag og fest. Der var ikke
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forskel i borddækningen alt efter, hvilket stel man havde.
Nogle familier markerede søndagen, hvor man spiste i
stuen i stedet for i køkkenet og havde dug på bordet og
søndagsporcelænet fremme.
1940’ernes og 1950’ernes husmødre lagde vægt på, at
der var facon på hverdagens varme måltid. Der blev
tænkt over, hvordan man også dækkede et pænt hverdagsbord med et hverdagsstel, og der er i perioden en
glidning fra voksdug til stofdug eller dækkeservietter på
bordet.
Den mere udbredte formalisering af hverdagsmåltidet
i 1940’erne gav en ny niche for et pænere hverdagsservice, der også havde signalværdi. »Aluminia« opdyrkede
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det i 1930’erne, og »Danmark« fulgte efter med Dan-ild
i 1950’erne. Det funktionalistiske projekt, som omtalt
ovenfor, var tilsyneladende slået igennem over for for
brugerne, både med interesse for kombinationen af æste
tik og praktisk funktion og med interessen for det enkle,
som nævnes af en del medvirkende i undersøgelsen.
Sidst i 1960’erne var funktionalismens fokus på det
hvide og enkle slået så bredt igennem, at Kjøbenhavns
Porcellains Maleris epoke var ved at være ovre. Derefter
var de dekorerede kaffe- og spisestel, som Porcelænsfa
briken »Danmark« havde stået for, ikke længere tidens
stil - de næste generationer foretrak krusene, hvidt ser
vice eller stentøj og keramik, og mange i denne genera
tion har brugt samme service til hverdag og fest. De ar
vede stel hører dog også med i billedet. Dermed er der
alligevel kommet et fint eller anderledes stel ind i den yn
gre generations skabe. Arvestellene spinder en kulturhi
storisk tråd til generationerne i første halvdel af 1900-tallet, hvor det blev almindeligt at markere festlige stunder
i hjemmet med dekoreret porcelæn.

Porcelænsstellene
De foregående kapitler har handlet om Porcelænsfabri
ken »Danmark« som virksomhed og om, hvordan porce
lænsejerne brugte porcelænet. Når man beskæftiger sig
med Lyngby porcelæn er det så heldigt, at der rundt om
kring i hjemmene stadig findes eksempler på de fleste af
de produkter, som fabrikken har fremstillet. I dette ka
pitel beskrives servicestellene i den rækkefølge, som de
er introduceret på markedet. Illustrationerne er fotos af
genstande, der blev vist i en udstilling om Lyngby Porce
læn i 2003 i Byhistorisk Samling for Lyngby-Taarbæk
kommune. Ikke alle dekorationer vises og kommenteres,
idet der var mange dekorationer til hvert stel med hver
sit navn. Der skal nok også være typer af produkter, der
ikke er med her. Forhåbentlig kan man se eksempler på
alle de forskellige former for kopper eller andre karak
teristiske dele, der har været brugt til servicestel, og der
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ved identificere »efternavnet« på et stel, som man gerne
vil vide mere om.
Porcelænsfabriken »Danmark«s servicestel kan deles
op i fire hovedgrupper: De ældste stel i rokokostil, som
allerede Københavns Porcellainsmaleri havde dekoreret
på, nemlig Rosenborg og Dresden, blev fremstillet i he
le perioden. Der var dernæst en række stel i 1920’ernes
og 1930’ernes stil, som man lige var begyndt at dekorere
på, inden man startede egen produktion i Lyngby, det er
bl.a. Vallø, Kronborg og Varna. Den tredje hovedgruppe
er 1950’er stellene, f.eks. Fredensborg, Rebild og Trend.
Den fjerde gruppe er hverdagsstellet Dan-ild med man
ge ildfaste dele. Dertil kommer nogle produkter, der fal
der lidt ved siden af denne kategorisering, bl.a. 1940’ernes og 1950’ernes institutions- og hverdagsstel, som ikke
er mærket i bunden, og som mange derfor ikke kender
som Lyngby Porcelæn.
Rosenborg
Rosenborgstellet, der nok er det mest kendte af Porce
lænsfabriken »Danmark«s ældre stel, havde alle de dele,
der hørte til en borgerlig husholdning: Kaffestel, testel,
mokkastel og spisestel med mange fade og asietter, aske
bægre, cigaretbægre, mælkekande m.m. I 1932 annonce
res med i alt 39 forskellige dele til et Rosenborgstel. I
1958 var stelsammensætningen forenklet lidt, så der var
29 forskellige dele, men dertil kom kuvertaskebægre, ci
garetbægre samt specielle enkeltdele, der må være leve
ret på bestilling, som f.eks. bouillonkopper og fiskefad.
Porcelænsdrejerne på Porcelænsfabriken »Danmark«
husker Rosenborgtallerknerne som en af de største produktioner.177)
Rosenborgstellet kunne leveres i hele fabrikkens leve
tid. Stellet blev også importeret, dekoreret og solgt inden
1936, hvor fabrikken i Lyngby begyndte porcelænspro
duktionen. Tidligere blev stellet dekoreret af Køben
havns Porcellainsmaleri på porcelæn, der var importeret
fra porcelænsfabrikken Krister Porzellanmanufaktur,
der lå i byen Waldenburg i Schlesien. Et hvidt kaffestel i
samme form som det kendte Rosenborg, produceret hos
Krister Porzellan og dekoreret på Københavns Porcel-

Rosenborg havde både dele til kaffe, te og mokka. Kaffekande h. 26 cm, tekande h. 19 cm, sukkerskål og flødekande h. 12 cm, kaffekop h. 6,2 cm, te
kop h. 6,8 cm, mokkakop h. 4,5 cm. Mokkakoppen er Rosenborg 831, blank guld.
Foto Henrik Wichmann

lainsmaleri med en brunlig rosenranke med gyldne de
taljer, kendes fra midten af 1920’erne. En lyserød udga
ve heraf kendes fra 1926, og der er købt Rosenborg stel
hos isenkræmmere både i Jylland og på Sjælland i
1920’erne og 1930’erne. Ved Københavns Porcellainsmaleris 50 års jubilæum i 1933 spiste man på et lyserødt
Rosenborgstel. Dette lyserøde stel var dog ifølge en an
sat i salgsafdelingen ingen stor salgssucces i 1930’erne.
De lyserøde og hvide kopper er tyndere i godset end de

kopper, der senere blev fremstillet i Lyngby, og relieffet
fremstår skarpere. Kaffestellet er på forsidebilledet af et
katalog fra 1932, hvilket tyder på, at dette stel var den
nye slagvare på det tidspunkt.17S)
Rosenborgstellet har reliefkant med rocailler. Det har
hvid, cremefarvet eller rosa glasur, og det er dekoreret
med overføringsbilleder og guldfilering, enten i blankt
eller mat guld. Mat guld var finest og dyrest.
Den mest udbredte dekoration på Rosenborgstellet er
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Reliefkanten på Rosenborgstellet med de asymmetriske rocailler, der var karakteristiske for 1890’ernes stel i rokokostil.

en lille blomsterbuket i rokokostil, hvor en brunrosa centifolierose er dominerende, dekoration nr. 831-832. Stel
let kendes også dekoreret med en æblegren, dekoration
847-848, et stel med den dekoration vides købt i 19371938. En variant med en rosa æbleblomst kendes fra
1934. Desuden findes på de hvide og rosa kopper en ens
farvet brunlig rosenranke med guldeffekt, der forment
lig er den ældste af dekorationerne, den ligner nærmest
nr. 828 på en dekorationsoversigt fra 1950’erne. På et an
132

Foto Henrik Wichmann

det kaffestel fra Københavns Porcellainsmaleri fra
1920’erne, forsynet med en puttifigur som greb på låge
ne, ses dekorationen med æblegrenen. Der ses flere ro
senmotiver på fabrikkens dekorationsoversigt fra
1950’erne. Dertil kommer flere 2. sorterings stel, hvor
Rosenborgformen er anvendt. Disse dekorationer hed
Rosa, men de kan være solgt under andre navne. Nogle
af 2. sorteringsstellene er ikke stemplet med fabrikkens
mærke i bunden.179)

Rosenborg 832, med mat guldfdet. Stellet kendes i 1928, og det kunne formentlig leveres i hele fabrikkens levetid. Dyb tallerken 21 cm, terrin h. 17 cm,
sovsekande h. 8,5 cm, stegefad l. 43,8 cm. Der fandtes også runde fade. Asietter ses i 2 bladformer, desuden fandtes en rund, lav opsats. Kartoffelskålen
er firkantet, hvilket ikke er usædvanligt i 1890’ernes tyske stel.
Foto Henrik Wichmann

Blomsterdekorationen på Rosenborgstellet er udført i
en teknik, der blev udviklet i Nürnberg i 1871 og blev ud
bredt sidst i 1800-tallet. Man blev derved i stand til at sæt
te flerfarvede overføringsbilleder i litografisk kromtryk
ovenpå glasuren. Englænderne havde opfundet en tryk
teknik i 1700-tallet, hvor man satte ensfarvede kobber
tryk på fajance og porcelæn under glasuren, ofte som
borter. Nu fik man mulighed for at fremstille porcelæn

med store brogede rokokobuketter i masseproduktion.
Samtidig skete der en begyndende ændring i forbrugs
mønstret uden for det rigeste borgerskab. Hvor man tid
ligere ejede få håndmalede enkeltstykker, f.eks. en kop
med guldpåskrift, fik flere i 1900-tallet råd til hele kaffe
stel og senere spisestel i porcelæn. Det må betyde, at og
så nogle af de virksomheder, der beskæftigede sig med
porcelænsmaleri, kunne udvide fra et varieret bestil133

Kaffekop i Rosenborgstel med rosa glasur, dette stel fandtes i 1933. Den
ne dekoration er også anvendt på tilsvarende hvide kopper i 1920'erne. 1
en dekorationsoversigt fra 1958 ses en dekoration, der kommer meget nær
denne, nr. 828.
Foto Henrik Wichmann

lingsorienteret sortiment til masseproduktion, og det må
være det, der er sket med Københavns Porcellainsmaleri efter 1924, da Holst & Knudsen overtog en virksom
hed med 6 porcelænsmalere, og i løbet af 10 år havde ud
videt til 163 ansatte. I 1920’erne havde man dog stadig
produktion af enkeltstykker, og de håndmalede stel fo
rekom også sammen med de trykte, som man ser i ek
semplerne på Københavns Porcellainsmaleris sortiment
fra 1920’erne.l8())
Rosenborgs udformning er i den såkaldt historiserende stil, der kom frem fra 1870’erne. Tilsvarende kaffe
kander ses fra tyske fabrikker i 1880’erne og ikke mindst
i 1890’erne. En udformning, som den ses i Rosenborg
stellet, kaldes også den 3. rokoko med de asymmetriske
relieffer, og asymmetriske greb på lågene, tykmavede
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kander og sukkerskåle, sammensatte hanke og dekora
tion med blomsterbuketter eller strøblomster.181)
Stel i denne stil er blevet ved med at være populære i
Tyskland i hele 1900-tallet sideløbende med andre stilret
ninger. Tyske fabrikker lancerede nye stel på 1890’er-formerne i 1920’erne, i 1950’erne, i 1970’erne og 1980’erne.
Rosenborg er en relancering fra midten af 1920’erne, den
har form nr. 1126 hos Krister Porzellan. Et stel på næsten
samme form, men uden blomsterdekoration, omtales af
Krister i 1931 som et »moderne, letsælgeligt kaffestel«.
Bing & Grøndahl fik et nyt barokstel, Herregårdsservicet,
i 1928, og Den kongelige Porcelainsfabrik fik fra 1935 et
cremefarvet stel i samme stil som Rosenborg med svejfet
effekt og blomster i overføringsteknik, Frijsenborg. Også
på Arabia i Finland og Gustavsberg i Sverige imødekom
man en efterspørgsel efter barok eller rokokostil med nye
stel i 1920’erne, 1930’erne og 194O’erne.182)
Hvis man undrer sig over denne interesse for netop ro
kokostel, kunne man tænke på, at porcelænsmanufaktu
rerne blev oprettet i slutningen af 1700-tallet, og de før
ste stel var præget af rokokoen. Op mod midten af 1800tallet var der i Tyskland en fornyet interesse for rokoko
udformning af porcelæn, den såkaldte 2. rokoko. Da por
celænsfremstillingen og porcelænsforbruget øgedes i
1880’erne, var der en generel fascination af de historiske
stilarter. De gamle fabrikker genlancerede deres roko
kostel, Den Kongelige fornyede disse stel i 1880’erne og
igen i 1920’erne.183) I Danmark har man herefter i hele
1900-tallet haft et marked for de underglasurmalede blå
rokokostel. For nogle forbrugere har rokoko og porce
lænsstel været to sider af samme sag.
Dresden
Dette kaffe- og middagsstel blev benyttet allerede i
1920’erne med en række dekorationer, da kaldtes det
Meissen. I 1935 optræder både navnene Meissen og
Dresden.
Stellet har tunget kant, såkaldt festonkant, ligesom
man ser på stel fra tyske fabrikker i 1890’erne og i
1920’erne. Kaffekande og sukker-flødesæt er i den historiserende stils rokokoformer med tykmavede kander

Dresdenformen på stel fra før 1936 med hvid glasur og guldkanter, det hed da Meissen: Kaffestel med kaffekande, håndmalet i grå farve med danske
slotte, dekoration nr. 767; dette stel blev givet som personalegaver i tiden mellem 1929 og 1936. De øvrige dele er købt i 1920’erne. En tallerken dekore
ret med en håndmalet gylden blomst er købt før 1927, dekoration nr. 760. Et kopsæt dekoreret med gråt og rødorange motiv i overføringsteknik. Porce
lænet er fremstillet af Krister Porzellan, Waldenburg og dekoreret på Københavns Porcellainsmaleri.
Foto Henrik Wichmann

og asymmetriske greb. Kaffekopperne er tynde i godset.
Dette stel er form nr. 825 hos Krister Porzellan Manu
faktur, Waldenburg (mærket KPM med en murstenskro
ne), og den er en relancering her fra 1925.184)
Formen må have været populær hos Københavns Por
cellainsmaleri i 1920’erne. Der kendes flere eksempler fra
1920’erne, hvor der er dekoreret på dette stel. Disse ek

sempler er med hvid glasur og guldkanter, de kan være de
koreret med håndmalede blomstermotiver i brunt med
guld (dekoration nr. 760), og de kan desuden være påført
blomsterdekorationer i overføringsteknik, f.eks. i gråt og
orangerødt med navnet Valencia, nr. 765, og en såkaldt
»ny brun rose«. Kaffestel af denne form dekoreret med
brune roser i overføringsteknik fandtes i to hjem i Hov
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borg i Midtjylland i 1930’erne, og det ene stel er enten købt
til et bryllup i 1929 eller mellem 1925 og 1929 i Jylland.185)
Denne form blev også i nogle år før 1936 brugt til per
sonalejulegaver i Københavns Porcellainsmaleri, hånd
malet med danske slotte som motiv.186)
Dekorationer med asters, æbleblomst, brombær og
strøblomster nævnes i en liste fra 1930’erne, her kaldes
stellet Ulla.187)
I sortimentet i 1950’erne ses Dresdenstellet med cre

mefarvet glasur og med flere forskellige dekorationer:
En rokoko buket i samme stil som på Rosenborgstellet,
en brunlig narcislignende blomst nr. 903 og nr.904 og en
gråbrunlig lilje nr. 981, samt en hvidlig julerose nr.961 og
963, denne kunne også fås med platin kant.
Dresdenformen er også anvendt i et 2. sorteringsstel
med lyserøde roser samt i 2. sorteringsstellet Doris 1167
med lyserøde kirsebærblomster. Begge disse stel er uden
mærker i bunden.188)

Dresden. Formen kendes i 1920’erne under navnet Meissen. Denne dekoration ses i 1958. Flødekande h. 12 cm, sukkerskål h. 10,5 cm, kaffekop h. 6,2
cm, sidetallerken 15 cm.
Foto Henrik Wichmann
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Middagsstellet, som denne sovsekande hører til, er hvidt med mat guldstaffering. Det har greb og terrin som Rosenborgstellet, men uden relief, samt tal
lerkner og fade som Dresdenstellet. Det er dekoreret på Københavns Porcellainsmaleri før 1936. Man skimter stemplet fra Krister Porzellan under por
celænsmaleriets gyldne stempel. Den hvide glasur har et blåligt skær.
Foto Henrik Wichmann

Med de her nævnte stel ser man tydeligt, at der sker
et modeskift fra hvid glasur til cremefarvet glasur i lø
bet af 1920’erne. I 1930’erne var de cremefarvede gla
surer dominerende, og det fortsætter igennem 1940’er
ne. Det ser ud til, at denne tendens har været mere ud
talt i de nordiske lande end i Tyskland. Fænomenet er
omtalt i bøger om porcelænsfabrikkerne i de nordiske
lande.,89)
Varna
Rokokostellene var ikke alene på porcelænsmarkedet.
Midt i 1920’erne begyndte de tyske fabrikker at udvikle
nye stel, og formen på disse stel kan genfindes i Varna og
Kronborg.

Varnas form kendes i et cremefarvet mokkastel med
snerlemotiv og platinkanter købt i 1937, og det er et af
de stel, man har taget med fra Københavns Porcellainsmaleris gamle sortiment. Stellet ses nævnt i en arbejds
bog fra 1935, og det kendes i 1950’ernes sortiment. For
men genbruges med en ny dekoration med gæslingekviste midt i 1950’erne med navnet Henriksholm. Tal
lerkner, terrin og sovsekande er i samme form som
Dresden stellets, blot med Varnaformens greb og staf
feringer.19^
Den skarpe skulder på kanden, bøjlegrebet, hankenes
kantede form og de tungede kraver på kanderne kendes
fra en række tyske stel fra anden halvdel af 1920’erne.
Mokkastellets kopper er i en bred klokkeform, der var
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Varna, dekoration nr. 843. Chokoladekande h. 23,5 cm, kop h. 6,5 cm, sidetallerken 15 cm. Varna kendes fra 1935. Navnet Varna hentyder sandsynlig
vis til en by ved Sortehavet.
Foto Henrik Wichmann

ret udbredt i tyske stel i 1920’erne. Varnastellets kaffe
kopper har en smal klokkeform i kopperne, der til gen
gæld ikke var så meget brugt. Godset i kopperne er ret
tyndt. Stellet har cremefarvet glasur og er malet med
blank guld. Det er dekoreret med overføringsbilleder i
en gyldenbrun nuance med et ranket blomstermotiv. De
korationen er typisk for 1930’ernes tyske stel, hvor de
korationerne fik lov at brede sig over fladen, ofte i en
ranket form.191)
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Kronborg
Det afbildede porcelæn er købt i efteråret 1936. Kander
nes former er set på tyske stel i anden halvdel af 1920’er
ne - bl.a. ses en kaffekande af lignende form på en blik
fangssøjle, der reklamerede for Thomas Porzellan på
Leipziger Messe i 1929: en enkel krop, en skarp skulder
og en forholdsvis enkel knop som greb, samt en kantet
hank. Fra midten af 1920’erne sås i de tyske stel eksem
pler på en mere enkel udformning end hidtil.

Kronborg, købt 1936. Kaffekande h. 22 cm, sukkerskål h. 12,5 cm, flødekande h. 9,5 cm.

Kronborg har cremefarvet glasur. Koppen er den sam
me som i Varnastellet, blot med en anden hank. Deko
rationen med en takket stiliseret blomst og sort og gyl
den farve er typisk for anden halvdel af 1920’erne. Kan
ter og staffering er i platin, det blev meget brugt fra
1930’erne. Stellet fortsatte i fabrikkens sortiment i
1950’erne.192)
Vallø
Vallø med forskellige dekorationer blev solgt i lige så sto-

Foto Henrik Wichmann

re mængder som Rosenborg. Det er et kaffe- og middags
stel med 24 dele ifølge et katalogblad fra 1958. Vallø må
være et stel, som man har haft med fra Københavns Por
cellainsmaleri, importeret fra fabrikken Kahla Porzellan i
Thüringen, form 1240. Kaffekanden ligner kaffekander,
der blev lanceret som nye og moderne midt i 1920’erne i
Tyskland. Vallø må i lighed med Kronborg og Varna først
være kommet ind i sortimentet ret kort før, man startede
produktionen i Lyngby, de nævnes ikke i kataloget fra
1932.1 Lyngby satsede man på at fremstille Vallø.193)
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Grøn Vallø, dekoration nr. 933. Chokoladekande h. 22 cm, kaffekande h. 23 cm, sukkerskål h. 10 cm, flødekande h. 10 cm, kaffekop h. 6,5 cm.
Foto Henrik Wichmann

Der er købt Valløstel til en af medarbejdernes bryllup i
1940, da var det ret nyt. Vallø nævnes i en arbejdsbog i 1936
og et kaffestel, Vallø 937, menes givet i julegave i 1935.194)
Koppens grundform er den samme, som ses i Varna og
Kronborg, men hanken er hank uden dikkedarer.195) Val
lø har sluttede ovale former, helt enkle hanke og kugle
formede greb samt en høj krave. Den høje slanke form
giver associationer til 1920’erne, medens den cremefar
vede glasur og dekorationerne er i 1930’ernes stil.
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Et Valløservice uden blomster, blot med en smal grøn
og gylden kantdekoration samt gyldne stafferinger var
ret udbredt, Vallø 933, ofte kaldet grøn Vallø. Hermed
var Vallø i overensstemmelse med de tendenser, der var
kommet frem i 1930’erne i Danmark, hvor der blev fo
kuseret på nye enkle former og begrænset dekoration. I
Danmark havde Den kongelige Porcelainsfabrik lance
ret »Det spanske Stel« med ovale og aftrappede former
og med kantdekorationer i fond og guld i 1931 samt i

Vallo 933. Kartoffelskål b. 22 cm, sovsekande h. 9 cm, middagstallerken 24 cm, ragoutfad h. 14 cm.

1934 stellet Hjertegræs med en dekoration i overførings
teknik på en cremefarvet glasur. Sådanne ydmyge plan
ter som dekoration på porcelæn var en nyskabelse. Aluminia sendte en række enkelt udformede fajancestel med
kantdekoration på markedet i 1930’erne. Også nogle ty
ske fabrikker har enkelte stel kun med gylden kantde
koration, der er udformet i 1930’erne, de er dog mindre
enkle i formerne end de danske.196)
Enkelhed var endnu ikke et positivt begreb hos alle for

Foto Henrik Wichmann

brugere. 11928 nævnes i toneangivende danske kredse, at
tendensen gik i retning af så lidt dekoration som muligt.
Nogle af de hvide porcelænsstel, der blev betragtet som
meget moderne i 1960’erne, er udformet allerede i
1930’erne. Det gælder f.eks. Arzbergs kendte hvide stel
med den smalle fane på tallerkenen, der er tegnet af Her
mann Gretsch i 1930’erne. I Danmark havde Ebbe Sadolin tegnet et hvidt stel for Bing & Grøndahl i 1933.ly7)
Avantgarden havde været på den vej længe. Allerede
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ved århundredskiftet, hvor de historiske, dekorativt ori
enterede stilarter blomstrede, talte grupper af europæ
iske kunstnere og arkitekter for, at form og funktion bur
de være to sider af samme sag, at dekorationen burde gå
op i en højere enhed med formen, og at de nye mulighe
der for industriel masseproduktion burde udnyttes til en
produktion i en mere funktionelt orienteret udform
ning.19^ Med Funkisudstillingen i Stockholm i 1930 blev
de funktionalistiske tanker mere kendte i Norden, men

de slog først bredt igennem i løbet af 1950’erne bl.a. med
Porcelænsfabriken »Danmark«s Dan-ild.
Købere af Grøn Vallø 933 uden blomsterdekoration i
1940’erne har set en signalværdi i deres valg. De siger
selv, at det var meget moderne, og en af dem siger, at hun
dengang ikke kunne drømme om at købe Rosenborg.,99)
I udformningen af Grøn Vallø har man husket at læg
ge mat guld på de kugleformede greb, og der følger en
tynd guldstribe med den grønne, så det var klart, at det-

Dekorationer på Vallø: Fra venstre Sort Rose nr. 919 med platin, samt nr. 1007, nr. 937, nr. 943, nr. 977. Sidstnævnte dekoration kunne også sættes på
Rosenborgstel. Kagefadet er 25,5 cm i diameter.
Foto Henrik Wichmann
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Kronborg formen, Valløs tallerkner og kantdekoration og en stiliseret blå
kaktus blomst. Dette middagsstel var i handelen i ganske kort tid midt i
1930’erne. Derefter udgik det helt. Den tilhørende terrin er magen til den,
der siden blev brugt til Gråsten. Det viser, hvordan nye stel blev til med
genbrug og nyt udtryk i dekorationen.
Foto Henrik Wichmann

Terrin fra stellet Danmark, h. 16 cm. Den bygger videre på formen fra
Vallø, men der er flere forsiringer på hanke og greb. 1 en arbejdsbog næv
nes kopper med navnet Danmark allerede i november 1938, så mon ikke
man har givet fabrikkens navn til det første stel af egen udformning.
Foto Henrik Wichmann

te ikke var et billigt hverdagsstel, selvom der ikke var
blomster på. Sagkyndige fortæller, at det krævede en me
get sikker hånd at lægge linier på f.eks. den firkantede
kartoffelskål, som det ses på grøn Vallø 933.200)
Vallø blev også dekoreret med overføringsbilleder, og
derved fik stellet et andet udtryk. Således henvendte
man sig til kunder med forskellig smag.
Der fandtes en række forskellige blomsterdekoratio
ner i overføringsteknik til Valløstellet. Det gik fra en bro
get buket fra staudebedet over en gyldenbrun narcisran
ke begge sammen med blank guldfilet over en grønbrun
ranket klematis til den sorte rosensilhuet, begge med pla
tinfilet. Sort Rose ansås for at være meget moderne i
1940’erne. Søstre kunne ved bryllup i 1940’erne dele sig,
så den ene valgte Rosenborg og den anden valgte Sort
Rose. Sort Rose huskes fra omkring 1940 eller før, både
i Lyngbys nybyggede vestkvarter og i forskellige landbo
miljøer.20^ For den, der ikke ønskede at vælge side i sin
smag, fandtes også en dekoration med en klassisk rosen

ranke i sølvgrå og grønt med platinfilet. Dekorationerne
på Vallø breder sig på fladen, som det er kendetegnende
for tyske stel fra 1930’erne.2O2)
Vallø stellet kendes også med en lidt grovere udformet
dekoration, f.eks. med lyserøde blomster eller hvide ta
zetter, men uden mærke i bunden. Dette har været et 2.
sorteringsstel.203)

B ems torff
Dette stel var en variant af Vallø, dekoreret med hjorte
motiver. Den mørkebrune dekoration var i overførings
teknik. Glasuren er cremefarvet, forsynet med platinfi
let. I Bernstorff stellet er der et stort rundt fad med en
bredere fane, end de øvrige runde fade fra Vallø har.
Bernstorff kendes fra omkring 1936.

Gråsten og Guldborg
Den kendte Kronborg form fik i 1956 et nyt udtryk. Nu
var glasuren lysnet til elfenbensfarvet, og der var en
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Gråsten. Ragoutfad h. 16 cm, middagstallerken 25 cm, sovsekande h. 8,5 cm.

kantdekoration af lysegrå fond og guld. Tallerknerne er
mere bløde i overgangen mellem spejl og fane end hidtil
set. Terrinen er i sin form fra midten af 1930’erne, i lig
hed med Vallø er fladerne mere rundede, end man hav
de set tidligere. Der var ikke blomsterdekoration på det
te stel. Det fandtes til gengæld i en variant med en mat
gylden kant i overføringsteknik, dette stel blev lanceret i
1956 under navnet Guldborg. Stellet ses mærket Kjø
benhavns Porcellains Maleri og pilmærket fra DIFA.2()4)
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Foto Henrik Wichmann

Fredensborg
Fredensborg blev lanceret på et tidspunkt før 1956. Et
stel med navnet Fredensbog fandtes i kataloget i 1932.
Om dette stel har andet end navnet tilfælles med det se
nere kendte og ret udbredte stel fra Lyngby, kan ikke af
gøres. Det omtales i en håndskrevet prisbog fra den tid
med en blå kant med eller uden guld, ligesom det Fredensborgstel, der kendes senere.. Sukker-flødesæt, kaf
fekande og ragoutfad er nærmest rektangulære med af-

Fredensborg. Middagstallerken 25 cm, kop h. 6,2 cm, sukkerskål h. 8,5 cm,sidetallerken 17 cm, sovsekande, h. 10 cm.

rundede hjørner, grebene er samme form og flade. Der
er ellers langt mellem de firkantede kaffestel, selv i de
opfindsomme 1950’ere. Fredensborg og stellet Nyborg,
der ikke er afbildet her, kan minde noget om de tyske stel
fra første halvdel af 1950’erne, hvor former fra 1930’er
ne bliver forenklet og gjort lidt friere i tegningen. Kaffe
kanderne er typisk bredest foroven. I forhold til Lyngbys
sortiment viser Fredensborg dog helt nye tendenser.
Der er ikke fane på middagstallerknerne og sidetallerk

Foto Henrik Wichmann

nerne, det er de såkaldte couptallerkner, der blev opfun
det i 1930’erne. På nogle af de fotos fra før 1943, der vi
ses i kapitlet om drejerne, ser det ud til, at de står og dre
jer kanter af på couptallerkner, det kunne være taller
kner til Fredensborg stellet. Stellet er elfenbensfarvet og
dekoreret med lyseblå fond og mørk mat guldfilet. Der
er set en variant med grå fond ligesom i Gråsten.
Dette stel blev der dekoreret en hel del af i 1950’erne
og ind i 1960’erne. Stellet blev i 1960’erne kun dekoreret
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Lysestage og vase, der indgik i alle stellene. Guldborg lysestage i forgrunden, bagved lysestage og vase dekoret til at indgå i Fredensborgstellet. Lysesta
ge h. 8,5 cm, vase h. 10 cm.
Foto Henrik Wichmann

i Lyngby, men fremstillet i Tyskland, det samme formo
des at gælde allerede for 1950’erne.
Der kom senere i 1950’erne en variation af stellet, der
hed Karup, dekoreret med spinkle overføringsbilleder
med grålige bladribber og guldfilet. Her ser man for før
ste gang i Lyngby de mere ydmyge botaniske motiver på
porcelænet. Gråligt ukrudt som afløser for de farvestrå
lende havebuketter på porcelænsstellene kom frem på de
tyske stel i 1950’erne. I Tyskland ser man i øvrigt tenden
ser til, at dekorationen underordner sig formen som kant
dekoration i pastelfarver i starten af 1950’erne, fra sidst i
1950’erne ses stærkere farver og muntre motiver.2(b)
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Underglasurdekoreret hverdagsporcelæn.
Form 102, Esbjerg 21, Århus 21:
Fra 1936 blev der fremstillet et robust stel til hverdags
brug eller hotelbrug. Dette stel er ikke blevet mærket,
derfor vil man normalt ikke vide, hvor det er fremstillet.
Den dybe tallerken og de to kopper, der ses på billedet,
tilhører en familie, der ved med sikkerhed, at de stam
mer fra Lyngby. Den dybe tallerken er en gave fra dre
jersvend Urban Svendsen, der havde drejet den taller
ken. Kopper hertil havde form LI i Lyngby.2()6) Sidetal
lerkenen med samme blomst som den dybe tallerken har
samme form som Bellevue stellet. Der findes også side-

Underglasurdekoreret hverdagsporcelæn med blå blomster, tallerken 23 cm, kopper 5,9 og 6,4 cm høje, sidetallerken 16 cm. Dette robuste stel har været
noget af det første, der blev fremstillet i Lyngby.
Foto Henrik Wichmann

tallerkner svarende til den dybe tallerken med denne de
koration. Dekorationen på et stel, der skulle tåle megen
opvask, måtte være under glasuren. Dette stel er derfor
håndmalet med blå blomster i en stil, der skal minde om
Den Kongeliges blå blomst stel. I en prisbog fra 1940 om
tales de blå blomster som dekoration 8. De blå blomster
blev endnu malet ved fabrikkens jubilæum i 1961. Man
møder også sukker-flødesæt i Dan-ild formen med de blå
blomster.
Stellet var kendt under navnet Esbjerg 21, under kri
gen fandtes det i en variation, hvor der var to bånd i rød,
grøn eller blå. Ifølge prisbøgerne hed kaffestellet Århus

og spisestellet Esbjerg. Det var det eneste hverdagsstel,
som man kunne få på den tid, og det blev solgt i store
mængder. Variationen med skælkant er lidt senere og der
fandtes også en kopvariation med høje ører, der hed Es
bjerg 40. I 1956 nævnes desuden produktion af »indu
striservice« som en ny stor produktion. I erindringen fra
sortere- og pakkestuen på denne tid omtales udekorerede hotelkopper i cylindrisk form.207)

Bellevue
Bellevue formen blev produceret i Lyngby i 1939-1940,
stellet ses på et katalogblad fra 1956. Kaffekanden er tyk-
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Sterling
Dette stel har et dekorationsnummer lige efter Bellevue
og kan derfor være fra begyndelsen af 1940’erne. Det har
cremefarvet glasur og en dekoration med ydmygt og dog
forgyldt markukrudt i samme stil som bl.a. Den kongeli
ge Porcelainsfabriks stel, Hjertegræs fra 1934. Der er et
katalogblad fra 1958 på dette stel. Formen er mere ro
bust end i de tyske 1920’erstel fra Porcelænsfabriken
»Danmark«, men svarer ganske godt til de udtryk, som
man finder i nogle af de danske moderne stel i den pe
riode. Det er uafklaret, om der er tale om et af de første
stel, som Lyngby-fabrikkens modelmester selv har ud
formet, eller om det er en form, som man også tidligere
har dekoreret på og har taget op igen i Lyngby.209)

Bellevue med dekoration nr. 1033. Stellet kendes fra 1939. Sidetallerken
16 cm, kop h. 6,3 cm.
Foto Henrik Wichmann

mavet og svejfeffekten i porcelænet er en detalje, der og
så ses i 1890’ernes historiserende tyske stel. Hanke og
greb er enklere end i Dresden og Rosenborg, så dette stel
kunne godt være et forsøg på at udforme et nyt stel i gam
mel stil, navngivet efter det folkekære badested ved
Klampenborg Station. I så fald har man fulgt den samme
tendens, der er omtalt ovenfor for porcelænsfabrikker i
Tyskland og Sverige, hvor der blev udformet nye stel i
barok eller rokoko i 1940’erne og 195O’erne.2(,8)
Bellevue er relativt kraftigt porcelæn, der er svejfet re
lief i koppen og i tallerkenens fane. Stellet har cremefar
vet glasur, kanter og stafferinger i blank guld, det er de
koreret med overførselsbillede med en blomsterbuket
med centifolierose.
Bellevue må være et af de første stel, som man selv har
udformet i Lyngby. Denne form har som nævnt også væ
ret brugt til dele til hverdagsstellet med blå blomster.
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Sterling kaffekande, dekoration nr. 1080, h. 21 cm.
Foto Henrik Wichmann

Sorgenfri, nr. 1163. Kaffekande h. 18 cm, middagstallerken 25 cm.

Sorgenfri
Dette stel blev ikke fremstillet i Lyngby, men importeret
af Niels Holst og Søn fra porcelænsfabrikken Oscar
Schaller & Co. i Oberfranken. Stellet nævnes som im
portstel til FDB i 1952. Det blev annonceret i 1956 af DI
FA sammen med Graasten og Fredensborg. Det er ikke
som de hidtil omtalte stel mærket Kjøbenhavns Porce
læns Maleri men derimod med teksten Kongens Lyngby.

Foto Henrik Wichmann

Sorgenfri er i kraftigt porcelæn. Det har festonkant
med relief, der får det til at se ottekantet ud. Det har cre
mefarvet glasur og er dekoreret med en markbuket i
overføringsteknik. Stellet kunne købes i 1953 i Køben
havn, omkring 1960 kunne det ikke længere suppleres
hos isenkræmmer Alfred Pedersen på Lyngby Hovedgade.210)
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Stellene fremkom med flere dekorationer, og der kunne være særlige dekorationer til 2. sorteringsstel. Fadet bagest i billedet hører til stellet Bernsto rff
diameter 32 cm. Fra venstre ses: Rosa 1152, en 2. sorteringsudgave af Rosenborg. Rosa 1152 er ikke mærket i bunden. Over denne Rosenborg med
æblegren. Den næste tallerken i nederste række er Dresden 981 med en lilje. Derefter Rosa 5022, dette er stemplet i bunden. Ved siden af dette i forre
ste række ses Rosenborg 822. Denne dekoration kendes også på en vase. Bagved ses Karup med grålige bladribber og guldkant. Dernæst Trend med
en ribsklase i overføringsteknik, fond og guldfilet samt en Trendtallerken med tidsel og olivengrøn kant.
Foto Henrik Wichmann
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Rebild, nr. 2532, kaffekande h. 20,5 cm.
Foto Henrik Wichmann

Rebild
Dette stel er lanceret i 1950’erne. Det er ikke nævnt sam
men med Fredensborg, Gråsten, Sorgenfri og Dan-ild i
en brochure fra 1956, men det nævnes i 1958 og er med i
et julekatalog fra 1959.
Der er anvendt helt nye former på kopper, kander og skå
le, nemlig sammensatte keglestubbe i en konveks form. I
tysk porcelæn i 1950’erne ser man ofte en timeglaslignende
form, men ikke denne. Tallerknerne er couptallerkner uden
fane. Glasuren er helt hvid, og der er kantdekoration i ly
segrøn fond med en frise af gyldne lyngkviste påført med et
rullestempel. Andre variationer viser gråt farvebånd samt
en guldfrise i overføringsteknik på et kitfarvet bånd.211)
Rebild er fremstillet i Lyngby og formodentlig udfor
met af modelmester Egon Mortensen. Kandens form går
igen i andre stel, bl.a. som mælkekande i Dan-ild stellet.
Rebild blev lige som Trend opfattet som nyt og moder
ne. Det var to populære stel i 196O’erne.212)

Trend
Dette stel blev lanceret sidst i 1959, og det solgtes ind i
1960’erne. Stellet vides udformet af modelmester Egon
Mortensen. Den slanke opadstræbende form i Trends
kaffekande og kop ses også i tyske stel i 1960’erne, lige
som den nu kridhvide glasur og den gyldne kantdekora
tion. Det blev af forbrugerne opfattet som positivt, at
sukker og flødesættene ikke var så store som i de gamle
stel.213)
Tallerknerne er couptallerkner uden fane. Ragoutfad,
skåle og sovsekande er afrundet rektangulære i formen.
Kopperne er ret tynde i godset med et knæk foroven.
Stellet kom i første omgang på gaden med en mat guld
kant, samt i en variant med en lilla tidsel sammen med
olivengrøn og gylden kant. Desuden kendes 2 forskelli
ge gyldne kanter i overføringsteknik, en mørkerød kant
dekoration samt en ribsklase sammen med en smal lyse
grøn fondkant og guldkant.214)
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Trend. Kaffekanden h. 21 cm, kop h. 7 cm, suk
ker-flødesæt højde 8 cm.
Foto Henrik Wichmann

Trend, dekoration nr. 450 med en sort stregteg
ning i overførings teknik lagt på den matte
guldkant. Salt- og peberbøsse h. 5,5 cm og sen
nepskrukke h .9 cm blev anvendt i alle stellene
fra 1950'erne. Tallerken 25 cm, sovseskål h. 6
cm.
Foto Henrik Wichmann

títaaasiei, sKat og vase - aisse former oiev an
vendt i flere af stellene, her med Trend 450 de
koration. Bladasiet l. 25 cm, skål h. 7 cm, vase
h. 9 cm.
Foto Henrik Wichmann

Trend nr. 1220 blev lanceret i 1961. Kantdeko
rationen ligner aks med blåsorte kerner. Her
ses et bouillonkopsæt, h.6 cm.
Foto Henrik Wichmann

Empress, mokkastel. Kop h.5,5 cm, kaffekande h. 20 cm, sukker-flødesæt h. 10 cm.

Empress
Der fandtes et mokkastel, hvor nogle af delene havde
former og detaljer, der kan lede tanken hen på empire
stilen. Koppen er tynd i godset. Stellet menes at være
fremstillet i Lyngby, og det er dekoreret på Kjøbenhavns
Porcellains Maleri med fond i en række pastelfarver og
med mørk mat guldkant. Der kendes også en variant i
hvid glasur med guld. Stellet blev lanceret 1956-1958, det
er med i isenkræmmernes julekatalog 1959.2,5)
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Foto Henrik Wichmann

Antik
I 1958 genlanceres en gammel form for fabrikkens kun
der, kaffestellet Antik.2I6) Det er i kraftigt hvidt porce
læn, koppen er udformet med lodrette vulster, der er
fremhævet med staffering i mat guld, underkoppen har
en tilsvarende effekt. Den tilhørende sidetallerken er en
almindelig glat tallerken, malet som underkoppen. Der
er strøblomster i overføringsteknik, men omhyggeligt
anbragt så varieret, at man kommer i tvivl, om det kan

være håndmalet. Desuden kunne stellet fås blot med
guldlinier. Denne kop blev kaldt CT koppen i daglig ta
le på fabrikken, hvilket er rimeligt, da den er en nøjag
tig kopi af et produkt fra den store porcelænsfabrik Carl
Tielsch i Altwasser, Schlesien. Carl Tielsch havde denne
form i sit katalog allerede i 1850’erne, den hedder N
form, og den er ifølge samlere ret udbredt helt frem til
1945, og har altså været en populær vare. Der kendes og
så ældre sidetallerkner og en sukkerskål med samme
vulstformer, dekoreret af Kjøbenhavns Porcellains Ma
leri, og fremstillet hos Carl Tielsch. Koppen blev også
importeret af det danske porcelænsmaleri W. J. Schmidt
og dekoreret dér. I 1925 genlancerede C. Tielsch dette
stel under navnet C. Tielsch. En anden storeksportør,
Krister Porzellan, fra Waldenburg i Schlesien, der førte
et stel, der var nøjagtig magen til, gjorde ligeså i 1927,
under navnet Alt Krister. Som nævnt ovenfor i afsnittet
om Rosenborg stellet var der en opblomstrende interes
se for barok- og rokokostellene i 1920’erne, og disse to

Antik, kaffekop. Der findes også tekopper og meget små mokkakopper.
Kop, h. 6 cm (mokkakop h. 4,5 cm).
Foto Henrik Wichmann

tyske fabrikker har kunnet finde materialet i deres egen
tradition fra midten af 1800-tallet, hvor rokokoen første
gang blev relanceret. CT koppen er en del af kopsorti-

Risø, foto fra salgsbrochure 1958.
Byhistorisk Samling
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mentet i Københavns Porcellainsmaleri i 1920’erne, og
den sælges da sammen med et stel, der hed form 615 fra
Kahla og senere med et stel, der blev kaldt Antik, der
fandtes op til 1940. Antik og form 615 blev dekoreret
med guldlinjer og strøblomster ligesom kopperne her i
1960’erne.
Antik tekopperne var blandt de få tekopper, der kun
ne fås på den tid, og de solgte derfor godt.217)

nen. Stellet blev i første omgang præsenteret hvidt i
overensstemmelse med Axel Brüels plan. I 1958 lance
redes det med en lysegul fondfarve og med middagsde
le, der bygger videre på former i stellet og dele fra and
re stel. Kaffekopperne, sidetallerken og underkop med
skrå kant, flødekande, sukkerskål og kaffekande er teg
net af Axel Brüel. Kaffekoppens form genfindes i Dan
ild stellet.

Risø
Med kaffestellet Risø kom der nye former ind i Porce
lænsfabriken »Danmark«s sortiment. Kaffestellet er ud
formet af keramikeren Axel Brüel, der var kunstnerisk
rådgiver for fabrikken 1955-1963. Stellet var med på
Landsforeningen Dansk Kunsthåndværks efterårsudstil
ling på Charlottenborg 1958. Her er der for første gang
fokuseret på en helt enkel form og ikke på dekoratio

Morsø, Farsø
Risøstellets former blev desuden dekoreret med overfø
ringsbillede med et stiliseret dunhammerlignende motiv
i gråt og mørkerødt samt blank guldkant under navnet
Morsø. På en anden variant, Farsø, var der lagt en over
føringsdekoration, der lignede en grov kultegning, hen
over hele fladen. Disse stel blev lanceret i 1958, men har
kunnet købes tidligere.218)

Morsø. Flødekande h. 9 cm, kop h.7,3 cm.
Foto Henrik Wichmann
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Java. Mokkastel, kopper i 6 farver. Kop h. 6. cm.

Java
Der blev fremstillet et mokkastel i Risøformen dekore
ret med fond i 6 pastelfarver som Empress, og med mat
te guldkanter og forgyldte hanke og greb. Et mokkastel
af dette udseende vides købt i midten af 1950’erne. 11961
fik det navnet Java.2l9)

Thermodan
Termostellet blev udformet af Axel Brüel i samarbejde

Foto Henrik Wichmann

med overdrejer Roland Mortensen og driftslederen, dr.
techn. Søren Berg i 1957. Det blev sat i produktion i 1958.
Kaffekanden og kaffekopperne er udført i dobbelt lag
porcelæn med et luftlag imellem. Termokoppen består af
to kopper, den ene lidt mindre end den anden. Udenpå
er lagt en riflet dekoration, der samtidig fungerer som
greb på de hankeløse dele.
Stellet fik en sølvmedalje på Triennalen i Milano i
1960, og det blev købt af Metropolitan Museum of Art i
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New York. Det var allerede repræ
senteret på den skandinaviske ud
stilling på Louvre i Paris i 1958, For
mes Scandinaves.220) Stellet ses mest
i hvidt, der findes dog også eksem
plarer med koboltblå glasur.
Et andet termostel blev udformet
af Axel Brüel ca. 1961. I dette stel
var der lagt vægt på, at delene kun
ne stables. I denne serie ses bl.a. rek
tangulære stabelbare asietter samt
gryder og en pande. Hvide og blå
askebægre i den stabelbare form
kom på markedet i 1961. Der var
gryder i tre størrelser, cylindriske
skåle og cylindriske stabelbare askebægre/skåle foruden rektangulære
stabelbare skåle. De hankeløse termokopper ses i to udgaver, en glat
og en udgave dækket med et relief
mønster. Æggebægrene blev mest
kendt, fordi de senere indgik i Danild.221>

Thermodan. Termo kaffestel udformet af Axel Brüel. Kaffekanden h. 27,5 cm, kop h.6,8 cm, sukker
flødesæt 10,5 cm og 9,5 cm.
Foto Henrik Wichmann
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Dan-ild
I 1956 blev hverdagsstellet Dan-ild
introduceret: De ildfaste dele, som
fade, gryder, kasseroller og kaffe
kander var i kraftigt porcelæn, der
kunne tåle at stå på de nye elkom
furer, og det blev annonceret under
sloganet :»Fra ild til bord.«. Når gry
den var af porcelæn, kunne serve
ringsfadene undværes til hverdag,
og der blev mindre at vaske op.
Dan-ild var således udtryk for den
funktionalistiske tankegang, der var
blevet introduceret i løbet 1920’er
ne. Den svenske fabrik Gustavsberg
lancerede det ildfaste middagsstel
Pyro i 1930, i en lidt nostalgisk ler-

tøjsagtig udformning. Den danske porcelænsfabrik Nor
den (ejet af Bing & Grøndahl) fremstillede fra 1937 en
ildfast serie, Pyrodan. Der blev produceret ildfaste por
celænsgryder allerede i 1901, det var en hovedartikel for
den bayriske fabrik Walküre på den tid, og de genoptog
de gamle ildfaste artikler i efterkrigstiden. Rosenthai for
søgte sig også i 1901, de tog det op igen i slutningen af
195O’erne.222) Det svenske Rørstrand havde fra 1950 stel
let Blå Eld, formgivet af Hertha Bengtson, i koboltblå og
hvidt. Dan-ild blev en stor succes, og det blev også i
1960’erne betragtet som et meget moderne og praktisk
hverdagsstel.
De første kopper var runde i en størrelse, som man bå
de kunne drikke kaffe og te af. I hvert fald fra 1958 ses
de keglestubformede kaffe- og tekopper, som man mest
forbinder med Dan-ild. De er af tyndt transparent por
celæn, således at de bibeholder en del af det indtryk, man
forbinder med et kaffestel af porcelæn. Her brugte man
Axel Brüels form, der også kendes fra kaffestellet Risø.
Kaffekanden blev lanceret i 1958 som en ildfast kaffe
kande, Madam Blås afløser, der samtidig kunne være en
pæn porcelænskande på bordet. Den passede til Melitatragt nr 101 - filterkaffen var på vej ind i de danske køk
kener. Der kom en række steldele ind i Dan-ild, som man
ikke havde kendt i de tidligere stel: Der var flere små fa
de og asietter og portionsgratinfade. Flødekanderne
kunne også anvendes som smørnæb i en lille hushold
ning, ligesom sukkerskålene kunne anvendes til andre
formål. Der var marmeladekrukker, smørkrukker, der
passede til det indpakkede smør, og smørebrikker. I en
markedsundersøgelse i 1958 havde isenkræmmerne ef
terlyst mere moderne stelsammensætninger, der passede
bedre til de unge familiers måltidskultur, og det blev her
med fulgt op af fabrikken i Lyngby.
Steldelene i Dan-ild er udformet over en årrække fra
midten af 1950’erne. De fleste dele er formentlig udfor
met af modelmester Egon Mortensen. Til nogle af dele
ne er anvendt modeller af Axel Brüel. Kaffekande, tekande og mælkekande med låg, kaffe- og tekopper, side
tallerken og de stabelbare æggebægre er tegnet af ham.
En serie askebægre lanceredes i 1961. Axel Brüel tegne-

Dan-ild med underglasurdekoration. Dan-ild 30 med blomsterknopper
ne kendes i 1956, Dan-ild 42 med de lodrette striber kendes i 1958. Tal
lerken 22,5 cm, pande 17 cm, gryde h. 9. cm.
Foto Henrik Wichmann

de også nogle gryder og kasseroller og gratinfade. Axel
Brüels modeller var tænkt til at fremstå uden dekoration.
Dan-ild kom imidlertid i en lang række dekorationer:
Underglasur dekorerede, i ensfarvet glasur, med overfø
ringsbilleder som borter eller med frugt og grønt som
motiv.
Da det nu var et hverdagsstel, tog man til at begynde
med udgangspunkt i, at dekorationen skulle være robust
over for mekanisk slid. På »Danmark« var der en afde
ling for underglasurmaling, hvor man dekorerede hverdagsporcelæn med koboltblå blomster. Her var der livlig
aktivitet for at finde på dekorationer til det nye stel, og
den blomsterknoplignende kantdekoration ses i den før
ste lancering af Dan-ild i 1956. Porcelænsmaleren Preben
Kolbøl foreslog som beskrevet tidligere dekorationen
Blå Flamme. Han foreslog også siden at glasere stellet i
tre farver. Dan-ild 2100 gul, 2500 grøn og 2600 blå blev
sendt på markedet i 1958. Det betød, at man sammen
med den hvide udgave havde fire stel eller fire farver, der
kunne sættes sammen ved borddækningen. Således var
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Dan-ild med glasurfarver, 1958. De kopper,
kander og tallerkner, der ses her, er udformet
af Axel Brüel, dog med den tanke, at de skulle
være i hvid glasur. Tekanden og tekoppen lan
ceredes i 1959. Kaffekande h. 21 cm, tekande
h. 12 cm, kop h. 7,1 cm, sidtallerken 16,5 cm .
Foto Henrik Wichmann

Dan-ild 40, Blå Flamme, underglasurdekora
tion. Dekorationen kendes i 1958, det blev en
af de mest solgte varianter af Dan-ild. Iliums
Bolighus solgte i I960’erne en variant i en mos
grøn farve. Gryde h. 13 cm, gratinskål 15,5 cm,
fad l. 30,5 cm.
Foto Henrik Wichmann
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Dan-ild med overføringsbilleder med frugt og
%rønt, Dan-ild 50, der blev lanceret i 1961.
Mælkekande med låg h. 17 cm, asiet i kegle
stubform /. 12 cm, marmeladekrukke h. 10 cm,
smørebrik 13,5 cm, flødekande eller smørnæb
h. 5,5 cm, æggebæger h. 3,5 cm.
Foto Henrik Wichmann

Flere dekorationer i overføringsteknik til Dan
ild: Dan-ild 64 tekop, Dan-ild 66 med dråber,
tekande med romber. Ny sidetallerken med lil
le fane 17 cm.
Foto Henrik Wichmann

G ry deserie tegnet af arkitekt Bent Severin, de
koreret med kantdekoration som Dan-ild 64.
Gryde h. 13 cm, pande 17 cm, smørnæb h. 8
cm.
Foto Henrik Wichmann

Krydderikrukker, tegnet af Axel Brüel. H. 11.5 cm.
Foto Henrik Wichmann
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der også til fire familiegrupper i et skolekøkken!223) Sam
mensætning af flere stærke glasurfarver i samme stel er
ikke ualmindelig i 1950’ernes mere moderne prægede
stel. I 1956 havde Aluminia lanceret fajancestellet Kon
fetti i en række stærke farver.
I 1960’erne begyndte man også at sætte overførings
billeder på Dan-ild. Man opfordrede op til 25 års jubilæ
et i 1961 porcelænsmaleren Frank Lensfort til at tegne en
serie overføringsbilleder med motiver fra madlavningens
råvarer i italiensk stil - frugt og grønt. Disse blev trykt i
Tyskland som overføringsbilleder til dette stel. Siden op
dagede en kollega på Italienstur, at der også var et itali
ensk firma, der havde købt denne serie motiver til deres
fajancestel, hvilket skabte en del røre i Lyngby, da man
her havde eneret til motivet. Disse kaffekopper samt tekanden er dekoreret med citronmotivet, kopper og side
tallerkener ses også med ribs og brombær fra 1962. De
korationer med sydlandsk frugt og grønt ses på tyske stel
i 196O’erne.224)
Dan-ild er i 1960’erne kommet i flere varianter med

kantdekoration i overføringsteknik: Den mørkeblå tan
gentlignende (Dan-ild 64) og den mellemblå og grå med
dråber (Dan-ild 66) er ret almindelig, og der findes også
en variant med mørkeblå romber. Porcelæn med deko
ration 64 og 66, samt Lotus har ikke couptallerkner, som
de tidligere Dan-ild former, der er en smal fane, det sam
me gælder det, der er dekoreret med romber. I 1964 be
gyndte man med Dan-ild 64 at dekorere Dan-ild på im
portporcelæn fra Vesttyskland jf. bemærkninger i afsnit
om produktionen. Et Dan-ild lignende stel dekoreret i
rosa og eller gråt med en lidt anden kopfacon er nok og
så importeret.22^
1 1963 lancerede man et nyt grydesæt, som man stadig
kaldte Dan-ild, og som blev dekoreret med samme de
koration som Dan-ild 64. Gryder, pander og smørnæb var

Til venstre et importstel, der ligner Dan-ild fra midten af I960'erne med
grå dekoration, det kendes også i rosa. Til højre dele fra Dan-ild og Trend
(koppen) med Lotusdekorationen.
Foto Henrik Wichmann

tegnet af arkitekten Bent Severin. Delene er udformet
således i bunden, at de er nemme at stable i grydeskabet.
Stellet fik præmie ved Leipziger Messe i 1964. Denne
form ses også dekoreret med Dan-ild 66 dekorationen i
en annonce i 1966. Bent Severin tegnede desuden et tre
kantet menagesæt til »Danmark«.226)

Salt og pebersæt tegnet af Bent Severin, h. 13 cm.
Foto Henrik Wichmann

Lotus
En lille virksomhed ikke langt fra Lyngby, Lundtofte
Stål, kastede sig i 1966 ud i at kombinere dele fra flere
fabrikker til et hverdags-køkkensæt. De importerede
emaljegryder og skåle fra Katrineholm i Norge, og det
blev kombineret med porcelænssteldele fra Danmarks
Dan-ild og Trend, og alt blev dekoreret med en kantde
koration i overføringsteknik, der lignede et stiliseret
blomsterblad. Mønstret er tegnet til emaljeserien af den
norske designer Grethe Cosmo. Serien fandtes i muntre
farver: orange, turkis, samt mørk og lys olivengrøn. Der
blev annonceret i Bo Bedre, Tidens Kvinder, Femina,
Søndags BT og Alt for Damerne.227)
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Serigrafi fra Lyngby: Den første juletallerken
og pyjamas mønstret. Foto Henrik Wichmann

Serigrafi
Fra 1958 fremstillede man en variant af Dan-ild stellet
med pastelfarvede striber i serigrafi - i den interne jar
gon kaldet »pyjamasstellet«, Dan-ild 240.228)
1963-1965 sendte man nogle juletallerkner på gaden.
De findes i størrelse som et kagefad og som frokosttal
lerken, - begge i Trend formen, samt som lille couptallerken. Der er tre dekorationer: Alverdens børn om jule
træet kom i 1963, alverdens børn sender post til juleman
den på Grønland er fra 1964, og i 1965 kom den sidste i
rækken, alverdens børn om krybben med Jesusbarnet.229)
Andre stel
I det foregående er de stel, der blev fremstillet i Lyngby
vist, og så vidt muligt også stel, der blev dekoreret i Lyng
by. Til flere af stellene fandtes 2. sorterings varianter, der
fra 1958 fik deres egne dekorationer. Disse ses på over
sigten over dekorationer, de fleste af dem havde pige
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navne, hvor 1. sortering havde navne efter kendte ud
flugtsmål. Hverdagsstellene fra 1940’erne havde bynav
ne. Nogle af 2. sorteringsstellene og stel, der er solgt gen
nem FDB, bar ikke fabrikkens stempel.
Niels Holst og Søn solgte en del stel udover dem, der
blev dekoreret i Lyngby. 1 1958 nævnes følgende stel i en
liste i Isenkræmmerbladet den 18. september: Eva, Ny
borg, Romy, Sabine, Sørup, Ultra. I fabrikkens prisliste i
1969 nævnes desuden følgende stel: Annabell. Berleburg, Desiree, Fabiola, Lady, Liselund, Mai, Rondo, Tra
dition, Tranekær, Venedig.
Der findes et par stel, som er dekoreret i Lyngby, men
som det ikke er lykkedes at få billeder af. Midt i 1930’er
ne blev der dekoreret på et stel, der hedder Silvana, og
dette findes i prislisten så sent som i 1969. Muligvis er det
et cremefarvet stel med platinfilet. Importstellet Nyborg
blev også dekoreret i Lyngby, og da fik det navnet Jæ
gersborg.23^

11958 sendte Porcelænsfabriken »Danmark«
tre oversigtsblade til isenkræmmerne, hvor
man kunne se, hvilke dekorationer, der førtes
til hvilke stel. K.P.M. angiver dekorationer til 1.
sorteringsstel, der var dekoreret i Lyngby.
N.H.S. angiver dekorationer til 2. sorteringsstel
og importstel, der er dekoreret i Lyngby.

DANMARK 1178

DRESDEN 855

DRESDEN 963
PLATIN
DRESDEN 961 bl. GULD

DRESDEN 981

JÆGERSBORG 1171

KARUP 1194

DRESDEN 903 bl. GULD
DRESDEN 904 mal GULD
ROSENBORG 903

KRONBORG 870

. PLATIN

z'

ROSENBORG 822

ROSENBORG 828 bl. GULD
ROSENBORG 829 jnot GULD

ROSENBORG 831 bl. GULD
ROSENBORG 832 mat GULD
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DEKORATIONSOVERSIGT K.P.M.

ROSENBORG 833

ROSENBORG B42
BERNSTORFF 842

ROSENBORG 847 bl. GUID
ROSENBORG 848 mal GULD

ROSENBORG 854
BERNSTORFF 854

ROSENBORG 1158 mol GULD
BELLEVUE 1157 bl. GULD

STERLING 1080

VARNA 871

VALLØ 940

VALLØ 977
ROSENBORG 977
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VALLØ 943
PLATIN
VALLØ 941 bl. GULD

VALLØ 1007

VALLØ 944

VALLØ 1085 bl. GULD
VALLØ 1087
PLATIN

DEKORATIONSOVERSIGT N.H.S.

DAGNY 1185
KAREN 1185

BENTE >053

ROSA 1161

ROSA 1169

ROSA 5022

VERA 1097
SIGNE 1097

VITA 1192

HENRIKSHOLM 1175

SORGENFRI 1163
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I tidens løb er porcelænet stemplet med en hel
del forskellige stempler. Før 1936 havde Kø
benhavns Porcellainsmaleri et rødt stempel,
der lignede et laksegl med firmanavnet, dette
dækkede over porcelænsfabrikkens eventuelle
stempel. Der var også et gyldent stempel før
1936. Importporcelæn blev stemplet HK, og
mågestellet fik et guldstempel med KPM. Et
stempel med et skjold, hvori der står Køben
havns Porcellains Maleri kendes fra slutnin
gen af 1920’erne og anvendtes i de første år i
Lyngby. 11942 blev virksomheden et aktiesel
skab, og herefter blev stemplet ændret til Kjø
benhavns Porcellains Maleri, A/S. Prydgen
stande blev ofte stemplet med Lyngby Porce
læn, Danmark. Op til fabrikkens 25 års ju
bilæum i 1961 fik man et nyt logo, der an
vendtes som stempel, pLd. Importporcelæn
blev stemplet NHS, det stod for Niels Holst og
Søn.

Kunstporcelænet blev stemplet med Porce
lænsfabriken ”Danmark”s moderne logo fra
1961. Dette kan også ses th. på dette foto med
porcelænsmaler Preben Kolbøl på en udstil
ling i Forum i 1967.
Byhistorisk Samling
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FORM
Aske

DEKORATION
97

32 Vild rose — 77 Piletræ

PRIS
60,00

52 Galease

101 Blikkenslager - 102 Murer — 103 Fisker

y

104 Snedker — 105 Smed — 106 Maler - 107 Tømrer
108 Slagter - 109 Landmand — 110 Mekaniker

Aske

111/1
111/2

O

111/3

20 Anemone — 74 Strand m/sten

8 Fugletræk — 54 Skib - 93 Mølle
86 Landskab

64,00

25,00
39,00

50,00

i

C

Aske

15

Aske

123/1

6 Vibe - 22 Æblegren - 79 Landskab - 78 Svale

4 Fugl - 5 Fugl — 6 Fugl - 44 Klokkeblomst
45 Vibeæg - 46 Marguerit

Aske

17,00

12,00

123/2

22 Æblegren - 78 Svale - 79 Landskab

17,00

123/3

22 Æblegren — 56 Sejler - 76 Landskab — 93 Mølle

27,00

124/1

38 Iris - 56 Sejler - 79 Landskab

20,00

124/2

38 Iris - 56 Sejler — 75 Fyrretræ — 93 Mølle

28,00

124/3

22 Æblegren - 51 Fiskerbåd — 52 Galease
86 Landskab - 93 Mølle
101 Blikkenslager - 102 Murer — 103 Fisker
104 Snedker - 105 Smed - 106 Maler - 107 Tømrer
108 Slagter - 109 Landmand — 110 Mekaniker

KVANTUMSRABAT:

57,00

5% ved køb af 60 stk. assorteret - vaser, askebægre og figurer.

Oversigt over vaseformer, formnumre og størrelser og dekorationer på kunstporcelænet, der kunne købes i 1969.
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DEKORATION

FORM
Vase
II

130/1
130/2

Vase

38 Iris - 74 Strand m/sten

25,00

22 Æblegren - 51 Fiskerbåd — 56 Sejler — 75 Fyrretræ

76 Landskab - 93 Mølle

40,00

130/3

52 Galease - 86 Landskab - 93 Mølle - 94 Skrænt

64,00

140/1

74 Strand m/sten - 76 Landskab

140/2

80 Hus i bakker - 93 Mølle

93 Mølle - 56 Sejler
(I

PRIS

94 Skrænt - 56 Sejler

140/3

57 Kronborg
150/1

Vase

150/2

54,00

53 Gammelt skib - 91 Bondehus

92 Kirke - 93 Mølle

Vase

38,00

20 Anemone — 24 Asters

80,00

105,00
30,00

O

A

32 Vild rose - 25 Brombær - 56 Sejler

85 Landskab - 94 Landskab

54,00

Vase

151

29 Pæon - 91 Bondehus - 92 Kirke

88,00

Vase

152

26 Kornblomst - 28 Katost

27,00

Vase

153/1

20 Anemone - 22 Æbleblomst

40,00

Vase

153/2

43 Pinselilje - 80 Landskab
85 Landskab - 94 Landskab

64,00

Vase

153/3

27 Funkia

80,00

Vase

154

30 Lilje - 87 Landskab - 89 Landsby - 93 Mølle

/A

110,00

)

55 Kronborg m/skoleskib

57 Kronborg m/sejler

KVANTUMSRABAT: ¿- 5% ved køb af 60 stk. assorteret - vaser, askebægre og figurer.
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145,00

FORM
Vase

11

Vase

Vase
o

DEKORATION

PRIS

71 /1

20 Anemone - 51 Fiskerbåd - 93 Mølle

26,00

71/2

43 Pinselilje - 76 Landskab

42,00

71/3

43 Pinselilje — 80 Hus i bakker

60,00

71/4

87 Landskab

82,00

71/4

55 Skoleskibet Danmark

73/1

20 Anemone

25,00

73/2

23 Cikorie

32,00

73/3

32 Vild rose

47,00

74/1

38 iris - 79 Landskab

22,00

74/2

22 Æblegren - 51 Fiskerbåd - 75 Fyrretræ

32,00

74/3

32 Vild rose - 85 Skrænt m/trægruppe

44,00

74/4

86 Landskab

74/4

55 Skoleskibet Danmark

98

21 Vintergæk

145,00

69,00
145,00

A

Vase

17,00

101/1

50 Snerle - 74 Strand m/sten

22,00

101/2

38 Iris - 56 Sejler - 76 Landskab

32,00

125/1

36 Rose - 50 Snerle

27,00

125/2

36 Rose - 50 Snerle

32,00

Vase

127

39 Rakler — 50 Snerle

25,00

Vase

128/1

22 Æblegren - 75 Fyrretræ - 93 Mølle

30.00

128/2

56 Sejler - 75 Fyrretræ - 76 Landskab

40,00

Vase
n

Vase

n

i)

KVANTUMSRABAT: 4- 5% ved køb af 60 stk. assorteret - vaser, askebægre og figurer.
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Prydgenstande
Sideløbende med produktionen af stel blev der fremstil
let serier af vaser, skåle og askebægre på Porcelænsfa
briken »Danmark«. Serierne er meget forskellige i deres
udtryk og har således henvendt sig til købere med for
skellig smag. De fleste af serierne bygger på de tekniske
nyskabelser i glasurer og de moder, der kendes fra de to
gamle danske fabrikker i 1930’erne og 1940’erne. Her var
Porcelænsfabriken »Danmark« i den heldige situation, at
driftslederen, Søren Berg, tidligere havde været laboratorieforstander på Den kongelige Porcelænsfabrik og
dermed har kendt disse glasurer.
Riflede vaser.
De cylindriske riflede vaser er fremstillet i store mæng
der. De største er 38 cm høje med en diameter på 21 cm,
de mindste er 6,2 cm høje. Vaserne ses oftest med hvid
glasur og i nogle tilfælde stafferet med mat guld.
Riflede former med hvid glasur kendes fra de øvrige
porcelænsfabrikker i Danmark i 1940’erne, ligesom fa
jancefabrikken Aluminia har fremstillet turkisfarvede

Riflede vaser i mange størrelser: Forrest et af de små askebægre, 8,5 cm i
diameter. Den største vase her er 20,5 cm høj, den mindste er 6,2 cm høj.
Foto Henrik Wichmann
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riflede urtepottekjulere. Kantede, aftrappede og riflede
former var populære på de tyske fabrikker i 192O’erne.231)
Netop denne cylindriske, riflede hvide vase er dog et
særkende for Porcelænsfabriken »Danmark«. De riflede
vaser er stemplet i bunden med Lyngby, Danmark, eller
Lyngby Porcelæn Danmark. Det er sandsynligt, at det er
noget af det første, som man er gået i gang med.232)
De riflede vaser blev bl.a. købt af porcelæns- og glas
grossisten Ove C. Bjerregaard, der på klassisk vis havde
et porcelænsmaleri i tilknytning til sin handelsvirksom
hed. Der kendes riflede Lyngby vaser, der er dekoreret
hos Bjerregaard med pastelblå og pastelgrønne staffe
ringer.
De riflede vaser findes også i farverne mørkerød, stærk
grøn og koboltblå. De er malet ovenpå glasuren og der
er formentlig drysset farvepulver på for at frembringe en
større farvemætning. Kanten på kannelurerne er marke
ret, idet farven er tørret af, så der fremstår en smal hvid
lodret stribe. Vasen er derpå brændt og dekoreret med
mat guld på kanten øverst og på foden for til sidst at få
endnu en tur i dekorationsovnen.
I en periode har man også fremstillet riflede vaser med
håndmalet overglasurdekoration. Der findes blandt an
det en serie, hvor store valmueblomster eller grøfte
kantsbuketter malet med let hånd fylder fladen ud på va
sen, der er forsynet med blanke guldkanter. De er mær
ket med et produktnummer og malersignatur. Det ser ud
til, at der har været to forskellige kvalitetsniveauer i malemåden på disse riflede vaser, der ikke kan være så nem
me at male på.
Der findes desuden riflede vaser med forskellige blom
stermotiver i overføringsteknik, dels store motiver i roko
kostil, dels strøblomster. Også de har blanke guldkanter.
Der findes tilsvarende askebægre med en riflet fane i
diameteren 8,2 cm og 15,5 cm. Askebægrene kan være
hvide eller de kan være mørkerøde med guldkanter, så
de passer til de mørkerøde riflede vaser. De små hvide
kuvertaskebægre må have været yndede objekter for
hobby porcelænsmalere, man møder dem med en privat
signatur i bunden, som f. eks. Tove 1965.
Askebægrene har desuden været forsynet med firma-

Riflede vaser med forskellig dekoration: Fra venstre dekoration i overføringsteknik, dernæst håndmalet overglasur dekoration. Forrest et af de store
askebægre, diameter 15,5 cm.
Foto Henrik Wichmann

logoer eller med turistmotiver i overføringsteknik. I By
historisk Samling findes et Lyngby askebæger med Kø
benhavns Rådhus som motiv. Københavns Kommune
har købt det til deres marketenderi hos Ove C. Bjerregaard, der sandsynligvis har foretaget dekorationen.
Der er set bonbonnierer med den riflede effekt fra
Lyngby Porcelæn, 10 cm høje. De kan være dekoreret hos
Ove C. Bjerregaard.
Der blev solgt mange hvide riflede vaser hos isen
kræmmeren på Jagtvej og i Hvidovre, og de riflede vaser
havde formentlig den længste levetid blandt prydgen
standene.233)

Craquelé
Porcelænsfabriken »Danmark« havde i de første år en
produktion af prydgenstande i den forholdsvis krævende
craquelé teknik. Der anvendes to glasurer ovenpå hinan
den, hvor den øverste glasur har et lavere smeltepunkt.
Når genstanden brændes og derpå afkøles, vil glasuren un
der afkølingen trække sig sammen over genstanden og bri
ste. Derved opstår mønstret af revner i glasuren. For at
markere denne effekt yderligere påførte man metalilte, så
der kom en mørkere farvetone i revnerne.
Craquelé nævnes første gang i 1881 i Berlin, det ken
des i København i 1902 og var meget populært i 1930’er173

Craquelévaser forsynet med fond samt filet i
mat guld. H. 10 cm og 8 cm og skålen har en
diameter på 12 cm. Foto Henrik Wichmann

Craquelévaser med håndmalet overglasur de
koration, h. 12 cm og 10 cm, skålens diameter
er 18,5 cm.
Foto Henrik Wichmann

Eksempler på farver og former blandt de svejfede vaser. De tre bægre er 20,5 cm, 17 cm og 13 cm høje, den kugleformede vase er 13 cm høj, flakonen
er 14 cm høj.
Foto Henrik Wichmann

ne. Det blev produceret i Lyngby i 1940’erne indtil midt
i 195O’erne.234)
Craquelé produkterne kunne være lysegrå, eller de
kunne yderligere være malet med mørkerød eller grøn
fond og forsynet med matte guldkanter. De kunne desu
den være grå med håndmalede dekorationer oven på gla
suren i rødt, sort, grønt og guld. De håndmalede pro
dukter er mærket med en malersignatur, et dekorations
nummer og et nummer, der angiver formen og størrelsen
på vasen. Der kendes desuden en anden vaseform - æg
formet med vulster, nærmest sammenlignelig med en frø
kapsel og forsynet med mørkerød fond. Motiverne om
fatter agern, kinalygtefrugt, kaktus, overflødighedshorn,
gylden iris, en valmuelignende blomst og rød solhat.23>)

Rolanit
1 1940’erne udgav Porcelænsfabriken »Danmark« en bro
chure for figurer i materialet Rolanit. De har tre meget
forskellige motivkredse: Nogle forestiller dyr, andre frem
stiller upåklædte kvinder med og uden spædbørn. Nogle
humoristisk prægede figurer minder nærmest om den små
landske kunstner Dödarhultarns træskårne figurer.236)

Svejfede vaser
11940’erne blev der fremstillet en serie vaser med et svejfet relief og dekoreret med fondfarver i forskellige ko
bolt, turkis og lysegrønne nuancer, i orangerødt samt i
hvid glasur. De farvede vaser er malet med guld ved kan
ten og på foden. De findes i mange størrelser fra 8 til 21
175

Vaser i matglasur med dragemotiv i overføringsteknik. Til højre ses en håndmalet vase med fiskemotiv og med blomstermotiv. Fadet er 27 cm i diame
ter. Vasernes højde er 14 cm, 12 cm, 8 cm og 10 cm.
Foto Henrik Wichmann

cm høje. Bægrenes form minder om former, der var po
pulære på vaser i 1920’erne. De svejfede vaser er mærket
Lyngby porcelæn, Danmark, samt en malersignatur.
1 1920’erne havde man på de danske porcelænsfabrik
ker eksperimenteret med glasurer i flere klare farver, og
i 1940’erne opfattede man de stærkt farvede glasurer som
en tiltrængt fornyelse af kunstporcelænet. Porcelænsfa
briken »Danmark« har således været med på moden med
sin vaseserie i turkis og orange.
Det ses, at der er anvendt kridtholdige erstatningsma
terialer fra krigens tid på en af de vaser, der findes i By
historisk Samling.237)
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Matglasurvaser
De former, der ses i de foregående serier, går igen i nog
le serier med mat cremefarvet glasur. Der findes en serie
med dragemotiv i overføringsteknik med kantdekora
tion i de samme blå, grønne og røde farver, der ses i de
riflede vaser samt mat guldfilet. Disse er mærket Lyngby
Porcelæn Danmark, vasens form og størrelse er præget
som et nummer, og malerens nummer er stemplet i rødt.
Desuden kendes en dekoration med ægte kastaniefrugt
og med brombærgren. Der findes desuden to serier med
håndmalet dekoration - dels med en blå blomst sprøjte
malet i skabelon og dels med fiskemotiver. Disse er også

mærket Lyngby Porcelæn Danmark.
Bing & Grøndahl havde en lignende
serie. Den matte glasur var også en
opfindelse fra 1920’erne, der var
meget brugt i 1930’erne og 1940’erne. Vasen med fiskemotiv kendes fra
omkring 1940.238)

Kunstafdelingen 1961-1969
I 1961-1962 begyndte man at frem
stille kunstporcelæn i underglasur
dekoration. Der blev knyttet tre por
celænsmalere til denne afdeling, og
de udarbejdede forlæg til motiverne.
Senere var de 10-11 malere her. Ud
førelsen af motiverne fremtræder
forskelligt, afhængigt af den enkelte
porcelænsmalers smag og malestil.
Kunstafdelingens produkter skul
le konkurrere med en stor dansk
eksportvare, som var udviklet og
lanceret af Den Kongelige Porce
lænsfabrik i 1880’erne, hurtigt efter
fulgt af Bing & Grøndahl, og som
havde vakt opsigt på verdensudstil
lingerne i København i 1888 og Paris
i 1889. Vaser, skåle og platter blev
dekoreret under glasuren i blå,
kromgrøn og gråbrune farver, med
japansk inspirerede naturmotiver og
malerier af danske landskaber.239)
Ambitionen hos medarbejderne i
Porcelænsfabriken
»Danmark«s
kunstafdeling var at frembringe pro
dukter med de bløde overgange i far
verne og den dæmpede farveholdning, der er karakteristisk for de
bedste værker i denne genre. Kunst
afdelingens produkter blev bl.a. af
sat på det oversøiske marked. I Dan
mark foretrak kunderne at se tre

Underglasurdekoreret vase, »Mølle«, form 130/3, h. 22 cm, dekoration nr. 93, her malet af Solveig,
med signaturen S.
Foto Henrik Wichmann
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Kystmotiv med piletræ, malet af Frank Lensfort, FL. H. 12 cm, form C, dekoration nr. 81.
Foto Henrik Wichmann
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bølgelinjer eller et B&G under vaser
og figurer, når de skulle foræres væk
som statusgaver.24()) Ikke desto min
dre møder man også de underglasur
dekorerede vaser fra Porcelænsfa
briken »Danmark« i de danske hjem,
disse er mærket med fabrikkens mo
derne logo, og tilføjelsen Handpainted, made in Denmark. Kunstafde
lingen lukkede som den sidste afde
ling på fabrikken i 1969.
Et katalog fra 1966 viser et stort
udvalg af vaser og askebægre, over
vejende i de former, der er kendt fra
de øvrige vaseserier samt figurer.
På vaser og små askebægre er der
en række blomstermotiver - iris,
pinselilje, æblegren, snerle, rose,
rakle, anemone, cikorie, vild rose,
vintergæk, vibeæg, klokkeblomst,
marguerit, asters, funkia, katost, lil
je, pæon og mælkebøtte. Der er
askebægre med en lille fugl på kvist,
et fugletræk og to viber og en gås
over fjordstranden samt et par sva
ler på sommerhimlen. Landskabs
motiverne omfatter seks kystmoti
ver, et par piletræer i vinterland
skab, tre varianter af et bakket land
skab med en vej og et stråtækt hus,
tre varianter af et landskab med
vindmølle, et landskab med en hvid
kalket landsbykirke, landsbyhuse.
Søstykkerne omfatter forskellige
sejlskibe fra en lystsejler over fi
skerbåde og galease til Skoleskibet
Danmark.
En serie store askebægre var de
koreret med motiver fra forskellige
erhverv: Blikkenslager, murer, fisker,
snedker, smed, maler, tømrer, slagter,

landmand, mekaniker, maler, syge
plejerske, samt en lystfisker og et
motiv med jagthund i aktion.241)
1965-1966 lancerede man figurer i
en stil, som også kendes fra de to
gamle fabrikker og fra Dahl-Jensen
Porcelæn fra 1925. Figurerne var ud
formet af en free lance modellør, der
hed A. Dørlit. Signaturen AD ses in
dridset i figurerne. De blev farvelagt
af malerne i kunstafdelingen.
Figurerne er afbildet i et katalog
fra 1966, der var da i alt 32 forskelli
ge figurer, og disse er nævnt neden
for. I en prisliste fra 1969 var der i alt
40 figurer at vælge imellem. Blandt
figurerne var en række fuglearter,
især i brunlige farver, hvor man hav
de udviklet en ny, naturtro gylden
brun porcelænsfarve. Der er desu
den nogle varianter over isbjør
neunger, en brun bjørn og en flod
hest samt flere tilbud, der måtte rø
re hundeejernes hjerter- cockerspa
niel, puddel og engelsk setter.
Man fremstillede også børnefigurer. Her var der foruden et par mo
tiver i rokokoklæder en række små
børn med samtidige børneattributter - en spand fra sandkassen, Su
sanne i fodbad, dyrevenner med
skildpadde, søskende, Gitte med te
lefonen og pigen, der er gode venner
med en cockerspaniel. Skoledreng
og skolepige samt dreng med kanin,
fiskerdreng og pigedrømme viste de
større børn. Motiverne lagde sig op
ad de tre øvrige figurproducerende
porcelænsfabrikkers sortiment, men
der er mere 1950’er stemning over
specielt småbørnene, der minder om

To eksempler på vaser med blomstermotiver: Iris h. 11 cm, form 74/1, dekoration nr. 38, malet af L.
Snerle, h. 25 cm, form 125/2, dekoration nr. 50, malet af Minna, M. Begge motiverne er udformet af
Preben Kolbøl.
Foto Henrik Wichmann
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En serie med robuste askebægre med hånd
værkermotiver kom i 1963, her »Blikkensla
ger«, 21 cm i diameter, form 97, dekoration nr.
101, malet af Preben Kolbøl, PK.
Foto Henrik Wichmann

Den ornitologiske samling med »Tårnfalk« h.
30 cm, »Ugle« h. 17 cm og »Skovskade« h. 27
cm. De er her anbragt i fredelig sameksistens
med »Silkehale« h. 17 cm, »Musvit« h. 9 cm,
»Blåmejse« h. 7cm og »Vipstjert« h. 12 cm. De
er alle modelleret af A. Dørlit og farvelagt af
malerne i kunstafdelingen. Laboratoriet på fa
brikken udviklede en ny brunfarve til fuglenes
fjerdragt.
Foto Henrik Wichmann
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fars fotografier med det nye apparat
til familiealbummet.
A. Dørlits dyrefigurer er energi
ske og nærværende i deres udtryk og
børnefigurerne udstråler en koncen
tration i legen. De blev da også an
meldt rosende som et kvalitetspræ
get og talentfuldt bidrag til mæng
den af danske porcelænsfigurer i de
signbladet Bygge og Bo i midten af
196O’erne.242) Der er desuden lagt
vægt på en detaljeret udførelse af
malerarbejdet, hvor hår og ansigt og
fuglenes fjerdragt er omhyggeligt
gennemarbejdet med mange nuan
cer i resultatet, hvilket den skulptu
relle udformning også lægger op til.

Tidens tegn
Porcelænsfabriken »Danmark« hav
de en stor og varieret produktion
gennem godt 30 år, og produkterne
viser mange forskellige modestrøm
ninger fra den periode. Rosenborg
og Dresden servicerne i rokokostil
udtrykte en smag, der gik tilbage til
1880’erne, og som i hele fabrikkens
levetid havde mange tilhængere. To
stel fra omkring 1960 - testellet An
tik, der gentager en form fra
1850’erne og mokkastellet Empress
viser, at der også på den tid var en
vis interesse for det gammeldags ud
tryk. Moden fra 1920’erne og
1930’erne med cremefarvet glasur,
nye former og rankede blomsterde
korationer var endnu på program
met midt i 1950’erne. Nu kunne man
efterhånden også tilfredsstille en ef
terspørgsel efter stel med hvid gla
sur og mere diskret kantdekoration.

»Susanne« h. 18 cm og skoledreng h. 18 cm, modelleret af A. Dørlit.

Foto Henrik Wichmann
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En række figurer med motiver fra barnekam
meret iklæder delvist barnefigurerne tidssva
rende attributter, som den lille pige med telefo
nen her. »Dyrevenner« h. 12 cm, »Stående
Cocker Spaniel« h. 12 cm, »Gitte« h. 17 cm. En
række almindelige familiehunde er blandt de
mest udtryksfulde figurer. Modelleret af A.
Dørlit.
Foto Henrik Wichmann

»Pigedrømme« og »Fiskerdreng« begge 18 cm
høje. Disse to figurer er betydeligt mere detal
jeret udført end småbørnsfigurerne. Modelle
ret af A. Dørlit. I designbladet Bygge og Bo
omtales disse figurer i 1966 som noget af det
mest sarte og subtile, der er skabt i dansk ke
ramisk kunst.
Foto Henrik Wichmann

Samtidig tog man fat på en helt an
den stilart med det funktionalistiske
Dan-ild og fik stor succes med det.
Rokokostellene og 1930’er stelle
ne var en fortsættelse af servicer,
som man hidtil havde købt til deko
ration i Københavns Porcellains
Maleri af tyske porcelænsfabrikker,
og de repræsenterer således en
formgivning i den tyske porcelæn
sindustri, som Holst & Knudsen
havde haft god erfaring med at af
sætte hos deres danske kunder. I
Lyngby udgaven blev Rosenborg
kopperne mere robuste, men Vallø
kopperne og senere Empress kop
perne var i den tynde skærv, som
nogle af de tyske fabrikker i 1800tallet satte en ære i at kunne frem
bringe. Påsætningen af alle de deko
rative effekter på disse stel, som
f.eks. spinkle, kringlede hanke, Valløkoppernes fod og de dekorative
greb på lågene, forudsatte en speci
aliseret håndværksmæssig træning
hos de tillærte damer, der udførte
dette arbejde i Lyngby. Fabrikken i
Lyngby startede ganske vist forsig
tigt produktionen med et hverdags
stel i en robust form, men man har
fra omkring 1940 også kunnet præ
stere de mere håndværksmæssigt
krævende dele i drejeri og støberi.
I 1940’erne og 1950’erne dekore
rede man også en række forskellige
vaseserier. Der var forholdsvis få
forskellige forme, der fik vidt for
skelligt udtryk alt efter om de var
udbygget med orangefarvede svejf
effekter eller var glaseret i craquelé
med håndmalet gylden dekoration.

Studie til kystmotiv, der senere blev en del anvendt i en lidt anden udformning, her malet af Preben
Kolbøl.
Foto Henrik Wichmann
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Isbjørnefigurerne »Stående Bjørn« h. 10 cm, og »Liggende Bjørn« h. 8 cm, er tegnet efter isbjørneungerne i Zoo i København, det gælder nok også
»Flodhest« h. 7 cm. Alle modelleret af A. Dørlit.
Foto Henrik Wichmann

Den riflede cylindriske vase i mange størrelser kunne stå
hvor som helst i sin hvide udgave, og den kunne blom
stre med håndmalede valmuer. De riflede vaser var nem
me at have med at gøre for støberne. Craquelé produk
terne viser dog, at man også kastede sig ud i nogle af de
sværere porcelænstekniske opgaver.
I 1950’erne turde man udvikle nye servicestel i sup
plement til de kendte og sikre. Modelmester Egon Mor
tensen udformede Trend og sandsynligvis også Rebild, i
den stil, som isenkræmmerne kaldte moderat moderne.
Egon Mortensen udformede også en del fade, gryder
m.m. til det ildfaste Dan-ild service, medens fabrikkens
kunstneriske rådgiver, keramikeren Axel Brüel på sam
me tid tegnede flere funktionalistisk prægede kaffestel,
hvoraf dele blev genbrugt i Dan-ild. Med det præmiere
de kaffestel Thermodan lykkedes det Axel Brüel og fa
brikkens teknikere at fremstille porcelæn med dobbelte
vægge i kopper og kande.
I 1960’erne gik man bl.a. i gang med at fremstille va
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ser og figurer i den tradition, der var udviklet af Den kon
gelige Porcelainsfabrik og Bing & Grøndahl i 1880’erne.
Det brede sortiment med suppleringsgaranti afspejler
en vilje hos fabrikkens ledelse til at tilpasse sig markedet
og henvende sig til forskellige kundegrupper. De mest
populære produkter fra Lyngby, nemlig Rosenborg og
Dresden, Vallø, Rebild og Trend samt Dan-ild repræsen
terer hver for sig samtidige linjer i de danske forbruge
res smag midt i 1900-tallet, som det også er beskrevet i
det foregående afsnit om porcelænsvaner. Nogle kunne
lide det traditionelle, medens andre lagde vægt på at sig
nalere moderne enkelhed i deres valg af porcelæn, hvil
ket man kunne gøre med Vallø i 1940’erne, med Trend
omkring 1960 og med Dan-ild fra midten af 1950’erne.
Afsnittet om afsætningen viste, at de yngre forbrugere
var mest interesserede i de moderne udtryk fra slutnin
gen af 1950’erne, og Dan-ilds succes viser, at den funk
tionalistiske tankegang var ved at blive almindeligt ac
cepteret fra da af.

Konklusion
En niche på det danske porcelænsmarked
Porcelænsfabriken »Danmark« og Københavns Porcel
lainsmaleri udfyldte fra 1930’erne til sidst i 1960’erne en ni
che i det danske porcelænsmarked. Porcelæn blev en stor
forbrugsvare midt i 1900-tallet. De gamle danske porce
lænsfabrikker havde forsynet borgerskabet med spisestel
og kaffestel med mange dele allerede i anden halvdel af
1800-tallet. De mindre velstående nøjedes da med dekore
rede enkeltkopper og upretentiøse hverdagstallerkner, og
dette mønster fandtes endnu i 1920’erne. Fra 1930’erne fik
en stadig større gruppe forbrugere tilsyneladende råd til og
smag for dekorerede porcelænsservicer med mange dele,
og efterhånden fik man både kaffe- og spisestel, der blev
opfattet som en investering i hjemmet og brugt ved festli
ge lejligheder. Desværre for fabrikanterne satte forbruger
ne deres produkter så højt som investeringsobjekt og som
rekvisitter i familiens festliv, at de gjorde sig umage for ik
ke at slå dem i stykker. Fra engang i 1960’erne slog en ny
stil igennem i de unge familier og til dels også hos de æld
re. De yngre mistede interessen for at markere den festli
ge anledning med opdækning med et dekoreret »fint« por
celænsstel med mange dele. Det fine skabsporcelæn med
flot terrin og kaffekande var desuden ikke længere en nød
vendig investering i hjemmets etablering, således som por
celænsejerne havde opfattet det fra 1930’erne til begyndel
sen af 1960’erne. Der var kommet andre investerings
objekter på markedet, som man også kunne kaste sig over.
Der var i Danmark to store gamle porcelænsfabrikker,
men der havde sideløbende fra begyndelsen af 1900-tal
let været et marked for porcelæn, der blev dekoreret på
importeret tysk porcelæn i danske porcelænsmalerier,
samt for dekoreret porcelæn importeret fra især tyske fa
brikker. Grossistfirmaet Holst & Knudsen importerede
disse varer, og de begyndte i 1920’erne at interessere sig
for også at gå ind i fremstillingsvirksomhed. 1929-1939
drev de sammen med Keramisk Forbund fajancefabrik
ken Søholm på Bornholm, der havde været ved at bukke
under for konkurrencen i 1920’erne. De købte allerede i

Den lille pyntevase i mørkeblå glasur med guldkant øverst og på foden,
h. 13 cm, er givet som gave til en deltager i en husmoderforenings besøg
på fabrikken. 11958 var der 4000 besøgende på fabrikken, mest fra hus
moderforeninger.
Foto Henrik Wichmann

1924 Carl Jacobsens porcelænsmaleri i København, der
da var en lille virksomhed. Under navnet Københavns
Porcellains Maleri voksede dette lille firma i nye lokaler
på Howitzvej 5-7 på Frederiksberg til en virksomhed
med 163 medarbejdere i 1935. Væksten her skete samti
dig med indførelsen af importbegrænsninger i 1932.
Depressionen i slutningen af 1920’erne og begyndel
sen af 1930’erne medførte fra 1932 en lang række bilate
rale handelsaftaler mellem landene, hvor man kun tillod
import fra andre lande, hvis der kunne eksporteres der
til. De importbegrænsninger, der fulgte heraf, betød bl.a.
en øget interesse for dansk egenproduktion af varer, der
hidtil havde været importeret. Oprettelse af flere danske
arbejdspladser var desuden i sig selv en del af begrun185

Den store vase med skoleskibet »Danmark« med Kronborg om styrbord er en prototype på vasen i
form nr. 154, h 22 cm, dekoration nr. 55, »Skoleskib«. Den er malet af Flemming Gudmark Søren
sen. FG.
Foto Henrik Wichmann
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delsen for at opretholde importre
guleringen. I første omgang begræn
sede man kun importen af dekoreret
porcelæn. Det gav de danske porce
lænsmalerier gode muligheder. Det
næste spørgsmål midt i 1930’erne
var, om man også ville begrænse im
porten af udekoreret porcelæn til
fordel for de to eksisterende danske
porcelænsfabrikker. Holst & Knud
sen besluttede da at satse på at op
rette en ny porcelænsfabrik, så Kø
benhavns Porcellainsmaleri kunne
blive uafhængig af vilkårlige tilfør
sler af porcelæn. Der var i 1935 et
forløb, hvor de søgte Valutacentra
len om tilladelse til at importere de
maskiner, de skulle bruge, og hvor
Industrirådet frarådede at give dem
indpas på markedet for porcelæns
fremstilling. Pga. beskæftigelses
aspektet var problemstillingen imid
lertid også politisk, og handelsmini
steren valgte i den sidste ende at gi
ve en tredje aktør chancen for at
skabe flere danske arbejdspladser.
Holst & Knudsen fik derfor lov at
etablere deres egen porcelænsfabrik
i Lyngby.
I Lyngby fik Porcelænsfabriken
»Danmark« hurtigt ca. 500 medar
bejdere i porcelænsfabrik, porce
lænsmaleri og glassliberi. De stod for
en tredjedel af produktionsværdien i
den danske porcelænsindustri i
1940’erne, og de blev stående på det
opnåede niveau i årene efter. De sat
sede i første omgang på selv at frem
stille porcelænet til de servicestel,
som de havde fået succes med at de
korere midt i 1920’erne og 1930’er-

»Hermelin«, h. 16 cm, modelleret af A. Dørlit.

ne, nemlig to stel i rokokostil, Rosenborg og Dresden
samt nogle stel, der med forskellige dekorationer og va
riationer byggede på en 1930’erform, der i Lyngby kom
til at hedde Vallø. Disse tre former fra mellemkrigstiden
kom til at danne grundstammen i produktionen i mange
år. De fremstillede desuden et mere robust hverdagsstel i
underglasurdekoration og de fremstillede en række pryd
serier, hvoraf især en serie cylindriske riflede vaser er de
mest originale og mest udbredte.
Fra midten af 1950’erne var Porcelænsfabriken »Dan
mark« inde i en ny kreativ periode, hvor man udviklede

Foto Henrik Wichmann

en række nye produkter. Man skabte nye dekorerede stel,
som var virksomhedens gamle niche, og man udvidede
produktsortimentet med funktionalistisk prægede servi
cer, hvor hverdagsservicet Dan-ild blev meget populært.
Fra 1958 satte man desuden ind med en markedsføring,
der henvendte sig direkte til forbrugerne gennem medier
ne. Langt ind i 1960’erne var Dan-ild en succes, hvor man
havde svært ved at nå at følge med efterspørgselen.
I 1960’erne forsøgte man desuden at erobre lidt af de
to gamle danske fabrikkers marked for underglasurde
koreret kunstporcelæn.
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I løbet af 1950’erne fik de tyske og nu polske porce
lænsfabrikker atter indpas på det danske marked. Im
portbegrænsningerne ophørte i 1960. Under navnet Niels
Holst og Søn importeredes tysk porcelæn sideløbende
med produktionen i Lyngby. 1 1966 fik dette overvægten,
så man ophørte med at fremstille porcelæn i Lyngby og
blot fortsatte med at dekorere, nu på produkter fra lage
ret og på Dan-ild porcelæn, der var licensfremstillet i ud
landet. Man forsøgte dog en tid at fortsætte med kunstaf
delingen. I 1969 valgte man helt at nedlægge fabrikken i
Lyngby.

Ny teknologi sammen med traditionel organisation
I 1936 havde Niels Holst og Chr. Knudsen mulighed for
at nyindrette en porcelænsfabrik med hjælp af den tyske
porcelænstekniker Georg Seiler og fra 1939 af dr. techn.
Søren Berg, der havde erfaring fra Den kongelige Porcelainsfabrik.
Man tog en række af de nyskabelser i maskiner og or
ganisation i brug, der var udviklet i Tyskland i 1920’erne
og 1930’erne med henblik på at forøge produktiviteten i
porcelænsfabrikationen. Man byggede tunnelovne, hvis
effektivitet blev forøget efter Søren Bergs udvikling af
forbedrede karborundumkapsler til beskyttelse af por
celænet under brændingen. Man indrettede fabrikken så
ledes, at de forskellige værksteder lå praktisk i forhold til
hinanden, når produktet skulle fra den ene proces til den
næste, bl.a. ved anvendelse af elevatorer. Man tog højde
for porcelænsfabrikkernes arbejdsmiljøproblem med
porcelænsstøv, der førte til sygdommen silikose, og etab
lerede udsugningsanlæg og indkapsling af en række pro
cesser i udsugningskasser.
Man forsøgte sig også med opsplitning af arbejdspro
cessen i drejningen ved hjælp af et par automater sam
men med tørreelevatorer, hvor produktionen gik hurti
gere. De fleste drejerarbejdspladser fulgte den metode,
der var gængs i Danmark på det tidspunkt. Man startede
produktionen med en lille stab af faglærte drejere, der ef
terhånden fik oplært deres hjælpere, pladedrengene, til
nye generationer af drejere. Derudover var der i Lyngby
mulighed for nyorganisering af produktionen efter inge
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niørernes anvisning med mange ufaglærte porcelænsar
bejdere i 1936. Efterhånden blev de en tillært stab af er
farne medarbejdere.
Nogle af funktionerne i Lyngby blev udelukkende ud
ført af kvinder, bl.a. arbejdet med kopdrejning og garne
ring, og der var relativt flere kvindelige porcelænsarbej
dere i Lyngby end på de to gamle porcelænsfabrikker. På
nogle områder holdt man sig til de velafprøvede metoder
- i tallerkendrejningen, støbningen og i malerstuerne, og
produktionen var trods nyskabelserne i bund og grund
en værkstedsproduktion.
Da de tyske fabrikker tog flere af 1930’ernes opfindel
ser i brug sidst i 1950’erne, fornyede man sig ikke helhjer
tet på produktionsområdet i Lyngby. Man fik ganske vist
støbekarruseller og købte en tallerkenautomat, men fort
satte sideløbende med de kendte drejerarbejdspladser.
I opbygningen af produktionen har man været afhæn
gige af fagkundskaben hos værkstedsledere og porce
lænsteknikere og man blev ved med at lede fabrikken i
en dialog mellem disse og ledelsen, der repræsenterede
ekspertisen indenfor afsætning. Ledelsen var enkelt byg
get op omkring først Niels Holst og Christian Knudsen
og siden Tage Holst og administrerende direktør Jens Pe
ter Wortmann i dialog med driftslederen, Søren Berg.
Deres ordrer blev formidlet til værkstedslederne, der di
rigerede produktionen her. I det daglige passede medar
bejderne deres dont og deres akkorder uden den store le
delsesmæssige indgriben. Nogle af de faglærte medarbej
dere engagerede sig i udvikling og i praktiske småforbedringer, når det var aktuelt.
Den tekniske leder var bl.a. den øverste ansvarlige for
ovnene og analyserede løbende materialerne, men labo
ratoriet rummede ikke mange ansatte. Omkring 1960 tal
te man om en marketingafdeling, men det navn, der kan
knyttes til planlægning af markedsføringen på det tids
punkt, er den administrerende direktør Jens Peter Wort
mann. På samme tid ledte man efter produktivitetsfor
bedringer i fabrikken, det navn, der kan knyttes hertil, er
prokuristen Juul Andersen, ledede bogholderi og øko
nomi. I praksis fortsatte den uformelle kanalisering og
sortering af ideer som hidtil. Denne organisation havde

været dynamisk og sikker i opbygningsfa
sen, hvor ingeniøren og overdrejeren kun
ne fortælle ledelsen, hvad der kunne lade
sig gøre i produktionen, medens ledelsen
havde fornemmelse for, hvad der kunne
sælges. Ledelsen af den store fabrik var så
ledes i princippet stadig bygget op, som
var det en mindre virksomhed med korte
kommandoveje, få nøglepersoner som
mellemledere og udviklere og med relativt
få ansatte i administration og udvikling.
På afsætningssiden bibeholdtes den per
sonlige kontakt til isenkræmmerne via de
rejsende, men samtidig iværksattes mål
rettede markedsføringsinitiativer i 1958
for at møde de udfordringer, der allerede
anedes i 1958 i form af øget konkurrence
og ændrede vaner hos forbrugerne.
Med den stærkt forøgede produktivitet
på den nye fabrik i 1936 og med markeds
føringsinitiativet i 1950’erne var man for
rest i tidens udvikling. På andre områder
holdt man fast i traditionelle håndværks
mæssige metoder der, hvor man var mest
tryg ved dette.
Porcelænsfabriken »Danmark« kombi
nerede således produktivitetsfremmende
teknologi med overvejende traditionelle
håndværksmæssige arbejdspladser, tradi
tionel ledelsesform og uformaliseret til
gang til udvikling.
Indretningen af porcelænsfabrikken i
Lyngby i 1936 med ny produktivitetsfrem
mende teknologi var i tråd med den indu
strielle udvikling i Danmark fra århund
redskiftet, men den gik imod strømmen i
1936: Fra krisen sidst i 1920’erne og indtil
sidst i 1950’erne var der generelt i den dan
ske industri tilbageholdenhed med tekno
logisk fornyelse pga. usikre tider og impor
trestriktioner for maskiner.243) Omkring

Plakat til ophængning hos isenkræmmerne, 1960’erne. Både for- og bagside kunne bruges,
og den kunne foldes sammen, så der var flere forskellige selvstændige plakater med forskel
lige motiver i A4 format.
Byhistorisk Samling
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1960 var Porcelænsfabriken »Danmark«s forspring blevet
indhentet i den øvrige del af porcelænsindustrien i Dan
mark og Tyskland. Her blev fra 1960’erne taget yderlige
re produktivitetsfremmende metoder i brug, men den ud
vikling var Porcelænsfabriken »Danmark« ikke en del af.
Traditionel og moderne stil i forbruget
Midt i 1950’erne satsede man på Porcelænsfabriken
»Danmark« på at forny sortimentet med Dan-ild servi
cet og med termostellene, der i modsætning til Dan-ild
ikke slog igennem hos forbrugerne. Hermed kom man
også til at bidrage til en fornyelse af de danske porcelænsservicer. Fabrikkens servicestel repræsenterer fire
forskellige hovedtendenser i smagen i 1900-tallet. Det fi
ne porcelænsstel var et investeringsobjekt for de unge
par, og de gjorde sig tanker om, hvilken stil de ville lade
deres hjem repræsentere. Der var en række stel i roko
kotraditionen, som man blev ved med at producere i he
le fabrikkens levetid, hvoraf Rosenborg og Dresden hav
de været med i sortimentet siden 1920’erne. Nogle for
brugere ville hellere have et moderne stel, og de valgte i
1940’erne og 1950’erne Vallø, der var enkelt udformet i
tyndt cremefarvet porcelæn og kunne fås med eller uden
blomsterdekoration. Vallø kunne fås i lige så mange de
le som rokokostellene. I 1950’erne udformede fabrik
kens modelmester, Egon Mortensen, nye stel til den un
ge generation i koniske former nu med hvid glasur og
overvejende med gyldne kantdekorationer. Samtidig al
lierede man sig med keramikeren Axel Brüel, der udfor
mede nogle funktionalistisk inspirerede porcelænskaffe
stel, og fabrikken vakte opsigt i fagkredse med kaffestel
let Thermodan, der havde dobbeltvæggede kopper og
kander. Nogle af Axel Brüels former gik igen i Dan-ild
serien, der desuden omfattede en del gryder, fade og skå
le, der var formgivet af Egon Mortensen.
I 1958 fik man bekræftet, at det var en god ide at ud
vide sortimentet med de moderne udtryk, idet isen
kræmmerne i fabrikkens markedsundersøgelse mente, at
tendensen gik i retning af de »moderat moderne« stel.
Dette blev til overflod bekræftet i de meningsmålinger,
som man fik ind ved besvarelserne fra en ugebladskon
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kurrence i 1959. Porcelænsfabriken »Danmark«s succes
med det ildfaste porcelæn Dan-ild viser, at den funktio
nalistiske tankegang, der var avantgarde i 1920’erne, var
ved at blive almindeligt anerkendt midt i 1950’erne. Med
Dan-ilds dele imødekom man et ønske om fleksibilitet og
praktiske finesser hos forbrugerne. Forbrugerne tog dog
ikke den samlede funktionalistiske æstetik til sig på det
tidspunkt. De ville gerne have det praktiske aspekt med
de ildfaste fade og gryder og pander af porcelæn, og de
kunne også godt lide enkle, diskrete former, men de vil
le stadig have dekorationer. Fra sidst i 1960’erne foretrak
mange forbrugere hvidt udekoreret porcelæn.
Allerede sidst i 1950’erne kunne markedsundersøgelsen
dokumentere, at porcelænet var ved at skifte status hos
forbrugerne. Det var svært at komme af med de flotte kaf
fekander og terriner især i byerne, og de unge par købte
ikke længere store stel til 12 eller 24 personer, når de ikke
regnede med, at de skulle dække bord til mere end seks otte personer. Dermed var der ikke meget tilbage af Por
celænsfabriken »Danmark«s oprindelige niche for deko
reret porcelæn på det danske porcelænsmarked.
Midt i 1900-tallet, hvor Porcelænsfabriken »Danmark«
var en stor producent af servicestel til det danske marked,
ser man flere sideløbende tendenser i smagen, hvor det
traditionelle, repræsenteret ved især det meget solgte ro
kokostel Rosenborg, var populært sideløbende med, at
der var forbrugere, der søgte det moderne, repræsenteret
med i første omgang enkelt dekorerede stel som grøn Val
lø 933 og senere det funktionalistisk inspirerede Dan-ild.
Porcelænsfabriken »Danmark« var på mange områder
typisk for sin tid. Det gælder den enkle organisation, og
det gælder produkterne, der ramte de hovedlinjer for det
traditionelle og det moderne, der fandtes i forbrugernes
smag. Porcelænsfabrikationen var endnu gammeldags
håndværk på den tid, men der, hvor det ikke drejede sig
om håndværket, var Porcelænsfabriken »Danmark« i
1936 fremme i tidens forreste række med produktivitets
fremmende teknologi. I 1950’erne gik man målrettet ind
i markedsføring over for detailkunderne, og man havde
som den første danske porcelænsfabrik succes med at
forny servicestellene i en funktionalistisk retning.
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4 Kraks Vejviser 1925,1927
5 Keramisk Forbund, Beretning 1.7.1929-7.7.1933. Be
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1935-1953 findes i ByS j.nr. 2000/42.
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ri ved Lyngby Station fra 1895 til 1922. Fra 1925 brug
te Brdr. Hartmann fabrikken i nogle år. ByS j.nr.
1990/15, ByS j.nr.1981/120. Christian Knudsen førte
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Bygningskommission, jf. Lyngby-Taarbæk Kommu
ne, Byggesager, nedrevne, nr. 8021, nr. 9076. Niels
Holst førte forhandlingerne med Valutacentralen i
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ne der.
7 Porcelænsfabriken Danmark A/S, Københavns Por
cellainsmaleri, Carl Jacobsen A/S, (Niels Holst Søn
A/S). Glasværket Danmark A/S. Tage Holst f. 1914
d. 1972. Else Holst f. 1902 d. 1988.
8 Om Jens Peter Wortmann, 1920-1995, i: Isenkræmmerbladet, 27.7.1961. Lyngby-Taarbæk Bladet
23.9.1965. ByS j.nr. 2006/24, 26.10.00.
9 ByS j.nr. 1987/65.
10 Statistisk Tabelværk, Danmarks vareind- og udførsel
1901-1929
11 ByS j.nr. 2006/24, 26.10.00. ByS j.nr. 2000/42, ældste
prisbog: Form 1626 fra Kahla. Form 1626 findes og
så i prislisten i 1969, her i den tykke skærv. Vejviser
for Kjøbenhavn og Frederiksberg 1894, Kraks Vejvi
ser 1899 ff. Carl Jacobsen, Københavns Porcelæns
maleri, St. Kannikestræde 18 er med i Adressbuch
der Keramischen Industrie i 1922, sammen med 14
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andre danske porcelænsmalerier, der altså var po
tentielle kunder for den tyske porcelænsindustri, her
under W.I. Schmidt, Sølvgade 22, der særligt omtales.
Her var der i 1922 22 arbejdere og 5 muffelovne. Ove
C. Bjerregaard, Trommesalen 3 omtales ligeledes.
Keramisk Forbund, Beretning sept. 1925 til juli 1929.
Teknikken med anvendelse af overføringsbilleder
blev udviklet i Nürnberg i 1871, iflg. Zehentmeier,
2001, s. 82. ByS j.nr. 1987/65. Prisliste juni 1932 Kø
benhavns Porcellainsmaleri i ByS j.nr. 2000/42.
Nationalmuseet, j.nr. 205/98, Arbejdsbog for frk. El
se Pedersen, Holst & Knudsen. 1935-1940.
Peter Schmidt Hansen: Dansk Glashistorie, Porce
lænsfabriken »Danmark«, i: Glasnyt, udg. af Glashi
storisk Selskab, Aalborg, nr. 34, december 2003. War
ming. Direktoratet for Vareforsyning, Forkontorets
Arkiv 1932-1959, Oprettelse af nye fabrikker, Han
delsministeriet 16.1.33-28.2.37, brev fra Valutakonto
ret til Handelsministeriet 15.8.1935 nævner
Holst&Knudsens glassliberi., hvor til der importeres
for 225.000 kr. årligt. Prisbog 2, indførsler fra 1940.
Danmarks Statistik, skemaer til produktionsstati
stikken, porcelæns- og fajancefabrikker.
Keramikken, 1944, nr. 29, s. 7-8. ByS j.nr. 2000/28.
Warming, Porcelænsposten, 1960’erne.
Eksempelvis fremstillingen i jubilæumsartikler 1961
og i Warming.
Dansk Industriberetning 1931 s. 9, 1932 s.22-25. I
Dansk Industriberetning 1933 s.12-14 har afsnittets
forfatter, Ivar Egebjerg, en positiv opfattelse af valu
taordningens virkning på den danske industrielle af
sætning til hjemmemarkedet.
Direktoratet for Vareforsyning, Forkontorets Arkiv
1932-1959, Beretninger Bd. 4, 1933-ff.: Bd. 5 s. 57,
Bd. 9 s. 161. Statistisk Tabelværk, Danmarks vareindog udførsel, 1931-1936. Den samlede importværdi af
husholdningsporcelænsvarer var i 1933 62,5% af vær
dien i 1931, i 1934 var den 61,3% og i 1935 kun
57,2%.I 1936 var Valutacentralen lidt mere efterla
dende, idet man da tillod import for 69,2% af værdi
en i 1931.
Direktoratet for Vareforsyning, Forkontorets Arkiv
1932-1959, Beretninger Bd. 9, s. 176, s. 181.
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20 Direktoratet for Vareforsyning, Forkontorets Arkiv
1932-1959, Ændringer i Varefortegnelsen A-H, læg
med kopier af breve fra Valutacentralen til Departe
mentet for Told og Forbrugsafgifter, brev stemplet 8.
sept. 1938.
21 Direktoratet for Vareforsyning, Forkontorets Arkiv
1932-1959, Beretninger bd. 12 s. 134, 145.
22 ByS j.nr. 1987/65. Direktoratet for Vareforsyning,
Forkontorets Arkiv 1932-1959, Diverse Sager 19321939, oprettelse af nye Fabrikker, læg: Oprettelse af
nye Fabrikker, Industrirådet 6.5.33-30.9.37, følge
skrivelse 3.7.1935.
23 Trykt Prisliste 1932 i ByS j.nr. 2000/42. Direktoratet
for Vareforsyning, Forkontorets Arkiv 1932-1959,
Oprettelse af Fabrikker 1934-1939, korrespondance
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Forbund gennem 50 år, s. 149. Keramisk Forbund,
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1956.
25 Dansk Industriberetning 1931 s 330, 1934 s.335, 3378, 1936 s. 344, s. 347.
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ve deres Repræsentanter inde på de Pladser og Ste
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dermed for vor Beskæftigelse - træffes.«
30 Statistiske Meddelelser 1930 ff.
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er vigtigt for Danmarks økonomiske forhold, at der
tildeles valuta til køb i England og Tyskland, beløbe
ne til disse skal forhøjes. Direktoratet for Vareforsy
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Søren Berg

Serviceporcelæn
De Servicegenstande, der bruges nu om Stunder, frem
stilles hovedsagelig af Porcelæn, Fajance (Stengods) og
Lertøj.
Den væsentligste Forskel mellem Porcelæn paa den
ene Side og Fajance og Lervarer paa den anden Side er,
at Porcelæn har tæt sintret Skærv, medens Skærven hos
de andre Produkter er porøs.
Porcelæn er hvidt eller svagt farvet og inddeles i HaardtPorcelæn og Blødt-Porcelæn. Haardt-Porcelæn forglødes
ved ca. 900° C, hvorpaa det glaseres og blankbrændes, som
Regel i reducerende Atmosfære, ved ca. 1400° C. Bortset
fra Kridt og Dolomit indeholder Glasuren sjældent andre
Stoffer end de, Massen er sammensat af.
Blødt-Porcelæn brændes første Gang til Sintring af
Skærven, hvorpaa Genstandene glaseres i en frittet Gla
sur, der som Regel indeholder Bly og Borsyre og i hvert
Tilfælde bestaar af helt andre Stoffer end Massen.
Hovedparten af det Serviceporcelæn, der fremstilles
nu, er Haardt-Porcelæn. Dog fabrikeres der i England
ganske betydelige Mængder Service af et specielt BlødtPorcelæn, det saakaldte Benporcelæn, hvis Masse inde
holder Benaske, der fremskaffes hovedsageligt fra over
søiske Markeder.
Den Omstændighed, at Porcelæn har tæt Skærv, gør, at
det i hygiejnisk Henseende er at foretrække til Service
frem for Fajance og Lertøj. Brydes nemlig Glasuren paa
Genstande af disse Produkter, hvilket, selv om Glasur og
Skærv er nok saa fint afstemt efter hinanden, let kan ske
ved Stød under Brugen, vil der suges Madrester ind i
Skærvens Porer, hvor de efterhaanden gaar i Forraadnelse. Hvor Kravene til Hygiejne træder i Forgrunden, er
disse Produkter derfor mindre egnede til Servicebrug.
Dekorationsmulighederne for Porcelæn er, naar det
drejer sig om Dekoration paa Glasuren, meget store, idet
enhver Farve staar til Raadighed. Til Dekoration under
Glasuren kan man, naar det drejer sig om Haardt-Por

celæn, kun benytte blaa Koboltfarve, grøn Kromfarve,
rød eller graa Guldfarve og endelig en Uranfarve, som
kan variere fra brunt til sort. Ogsaa inden for disse Ram
mer kan der dog opnaas meget forskellige Virkninger, og
Porcelænet indtager, takket være dets transparente, tæt
te Skærv og gode Dekorationsmuligheder, Førstepladsen
blandt de keramiske Materialer, der kommer i Betragt
ning til Fremstilling af Service, og der er næppe heller
Udsigt til, at andre kendte Materialer vil kunne erstatte
det. I denne Forbindelse skal det dog nævnes, at man i
Amerika i de senere Aar efter Sigende skal være begyndt
at fremstille Service af Glas.
Kineserne, som har været Foregangsmænd inden for
Porcelænsteknikken, som paa næsten alle andre Omraader inden for Keramikken, fremstillede det første Porce
læn allerede omkring Aar 900 og hævede Teknikken til
stor Fuldkommenhed, længe inden man tænkte paa at
fremstille Porcelæn i Europa, hvor Haardt-Porcelæn
først blev opfundet af Böttger 1709.
Selv efter at en Produktion af Haardt-Porcelæn var
kommet i Gang i Europa med Oprettelsen af Fabrikken
i Meissen, og man saaledes ikke udelukkende var henvist
til Import fra Orienten, gik der mange Aar, inden Bru
gen af Serviceporcelæn bredte sig ud over de mest vel
havendes Kreds. De ældste Fabrikker var Statsinstitutio
ner, der arbejdede meget dyrt, og først Industrialiserin
gen i det 19. Aarhundrede gjorde de Servicegenstande,
vi nu er vant til at betragte som uundværlige og selvføl
gelige Bestanddele af ethvert Husholdningsinventar, til
alle Mands Eje.
I Danmark oprettedes Den kongelige Porcelainsfabrik
1775, og en af dens tidligste og bedste Frembringelser er
det kendte musselmalede Serviceporcelæn, som, ved den
rent ornamentale Dekoration, har formaaet at hævde sin
Position i over 150 Aar. Skønt fremstillet efter uden
landsk Forbillede, er det kommet til at staa i den almin
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delige Bevidsthed som det typisk danske Porcelæn og for
saa vidt med Rette, som Produktet siges at overgaa For
billederne og selv har givet Anledning til talrige Efter
ligninger rundt om i Verden.
Bing & Grøndahls Porcelænsfabrik oprettedes 1853
oprindelig med det Formaal at fremstille Kopier af Thor
valdsens Figurer, men den gik dog hurtigt over til en Pro
duktion af lignende Art som Den kongelige Porcelainsfabrik's. For begge Fabrikker gælder, at de specialiserede sig
i Fremstilling af Kunstgenstande og dyre Stel, som skaffe
de dem en fornem Position paa Udstillinger rundt om i
Verden, og at de fik deres store økonomiske Opsving tak
ket være den af Arnold Krog indførte naturalistiske Un
derglasurdekoration, som var umaadelig beundret i Indog Udland i Aarene omkring Aarhundredskiftet og skaf
fede Fabrikkerne Ro til i mange Aar at arbejde med snart
sagt enhver kunstnerisk anvendelig keramisk Teknik.
Det, at man fremstillede saa kostbare Ting, der kunde
afsættes paa det internationale Marked, gjorde det ikke
saa tillokkende og heller ikke saa nødvendigt at frem
stille Brugsporcelæn, som kunde konkurrere med almin
delige Importvarer. Hertil kom, at man ved tekniske Ny
indretninger, som f. Eks. Indførelse af moderne Ovnty
per, stadig maatte nære Ængstelse for, at Kvaliteten af
Kunstporcelænet med de sarte naturalistiske Dekoratio
ner forringedes. I øvrigt er det altid vanskeligt at frem
stille Produkter i meget forskelligt Prisleje ved Hjælp af
i det store og hele samme Produktionsapparat og samme
Personale. Erobringen af det danske Marked for Servi
ceporcelæn havde utvivlsomt krævet en betydelig øko
nomisk Indsats af Fabrikkerne og vanskeliggjort, at man
fastholdt og yderligere udbyggede den mangesidige Pro
duktion, man efterhaanden var kommet ud i.
Selv om de to berømte Fabrikker utvivlsomt har følt
det som deres Kald ogsaa at bringe Porcelænet som
Brugsgenstand ud til den brede Befolkning og forøge Be
skæftigelsen inden for deres Fag, er det forstaaeligt, at de
ikke har bidraget mere hertil end Tilfældet har været, og
at Importen, trods den betydelige Toldbeskyttelse Por
celænsindustrien efterhaanden opnaaede, i Tiden mel
lem de to Verdenskrige var oppe paa meget store Beløb.
208

Dog maa det bemærkes, at man paa Københavns Fa
jancefabrik, som er sammensluttet med Den kongelige
Porcelainsfabrik, i Midten af 20’erne begyndte at produ
cere det saakaldte Jernporcelæn, som fremstilles efter
omtrent samme Teknik som Blødt-Porcelæn, men ikke
har helt sintret Skærv, og som forsyningsmæssigt har spil
let en stor Rolle navnlig for Hospitaler og Institutioner.
Endvidere har man paa Porcelænsfabrikken Norden,
som oprettedes som Datterselskab af Bing & Grøndahls
Porcelænsfabrik med Tilvirkning af elektroteknisk Por
celæn for Øje, fremstillet betydelige Mængder af for
holdsvis billigt Serviceporcelæn fortrinsvis til Hoteller og
Restauranter.
Det blev dog ikke de gamle Fabrikker, der kom til at
tage det afgørende Initiativ til Oprettelsen af en moder
ne dansk Fabrik for Serviceporcelæn, men derimod et af
de Firmaer, som ved Import fra Udlandet forsynede det
danske Marked med det Serviceporcelæn, som ikke i til
strækkelig Mængde og til konkurrencedygtige Priser
fremstilledes herhjemme. Det paagældende Firma, Holst
& Knudsen, som senere efter Grosserer Knudsens Ud
trædelse omdannedes til et Aktieselskab, Niels Holst &
Søn, havde erobret en meget væsentlig Del af den dan
ske Import og tillige oparbejdet en betydelig Fabrika
tion, idet man selv dekorerede det importerede, hvide
Porcelæn. Firmaets nye Fabrik, Porcelænsfabrikken
»Danmark«, indrettedes i de danske Sukkerfabrikkers
nedlagte Raffinaderi i Lyngby og udstyredes, som den
første danske Porcelænsfabrik, med Tunnelovne til saavel Blankbrænding som Forglødning af Porcelænet.
Fabrikken, som aabnede i 1937 har nu en Produktion
paa 1,2 Million kg Porcelæn pr. Aar, hvilket overstiger
den gennemsnitlige Import af Serviceporcelæn i den 5aarige Periode før Fabrikens Start (1932-1936 begge
incl.) hvor Importen i Middel androg 1,1 Million kg pr.
Aaru, og man forstaar derfor, at Fabrikken har haft af
gørende Betydning for, at Landets Forsyning med Servi
ceporcelæn under Krigen nogenlunde har kunnet opret
holdes.
Servicegenstande er først og fremmest Brugsgenstan
de, og ved deres Tilvirkning bliver økonomiske Syns-

punkter af stor Betydning, hvorfor en Række tekniske
Forhold, som er mindre væsentlige ved en Fabrikation af
Kunstporcelæn, træder i Forgrunden.
Disse Forhold skal nærmere omtales i det følgende
samtidig med, at Fabrikationsgangen for Haardt-Porcelæn af Hensyn til Problemstillingen skitseres, idet Ho
vedvægten lægges paa tekniske Problemer, som skønnes
at være særlig aktuelle for Øjeblikket.
Den første Proces ved Porcelænsfremstillingen er Til
virkningen af Massen, og her er en af de vigtigste Opga
ver at undgaa, at denne kommer til at indeholde Jern
partikler, som er af en saadan Størrelse, at de i det fær
dige Porcelæn viser sig som synlige Jernpletter. Dette er
Tilfældet med Jernpartikler, der er større end ca. 0,06
mm, hvorimod mindre Jernpartikler ikke skader, naar de
forekommer i nogenlunde moderat Mængde, da de Plet
ter, de fremkalder, er saa smaa, at de ikke ses enkeltvis.
Massen bestaar af Kaolin, Kvarts og Feldspat, og af
disse Bestanddele er Kaolinen i Forvejen saa findelt, at
den ikke behøver Maling, hvorimod Kvarts og Feldspat
maa forknuses og dernæst finmales. Ofte finmaler man
dog Kvarts og Feldspat sammen med Kaolinen, da det
har vist sig, at Malearbejdet ikke forøges væsentligt her
ved, og da man saa undgaar den senere Sammenblanding
af Materialerne. Finmalingen sker sædvanligvis paa al
mindelige diskontinuerlige Kuglemøller, som maa stand
ses ved hver ny Materialepaafyldning, idet Indfyldningen
sker gennem Laaget.
Mere økonomisk er det imidlertid, som forlængst
praktiseret paa Fajancefabrikken i Gustafsberg, at be
nytte Rørmøller, gennem hvilke Malegodset glider i en
jævn Strøm, mens Møllen roterer, idet Indfyldningen
sker gennem en Udboring i den ene Akseltap, medens
Udtømningen sker fra modsat Ende af Møllen. Anbrin
ges et Apparat til Vaadslemning eller, for saa vist Malin
gen sker tørt, en Vindseparator i Serie med Møllen, har
man her den Mulighed at lade den Del af Maleproduktet, som er over en vis Kornstørrelse, der passende kan
sættes til 0,06 mm, gaa tilbage til Møllen. Hvis Korn stør
re end ca. 0,06 mm stadig frasorteres, kan Maleproduktet ikke indeholde Jernpartikler, der kan give Anledning

til Dannelse af synlige Jernpletter i Porcelænet, da Plet
ter, som hidrører fra Korn mindre end ca. 0,06 mm, som
nævnt, ikke ses.
Massen foreligger, i den Form hvori den kommer fra
Mølleriet, som en Opslemning indeholdende ca. 30%
Tørstof, og af denne fjernes det overflødige Vand ved Af
presning paa Filterpresse. Den Del af Massen, der skal
benyttes til Støbning, opslemmes igen under Tilsætning
af 1 ()/oo Soda samt lidt Vand, hvorimod den Masse, der
skal benyttes til Formning, homogeniseres ved Æltning.
Ved denne Proces er Hovedvanskeligheden at undgaa, at
Massen kommer til at indeholde Luftblærer, som bevir
ker, at der opstaar Huller i Porcelænets Overflade, hvil
ket, naar det drejer sig om Serviceporcelæn, ogsaa af hy
giejniske Grunde er uheldigt. Homogeniseringen skete
tidligere ved Æltning af Massen mellem roterende Val
ser, men man er nu gaaet over til at anvende Vakuum
presse. Denne bestaar af et øvre og et nedre Rør med
indbyggede roterende Snegle. (Fig. 1). Mellem Rørene
er indskudt et Kammer, hvorfra Luften kan udsuges.
Massen presses af Sneglen i det øvre Rør gennem dettes
Mundstykke ud i Vakuumkamret, hvor den sønderskæres af roterende Knive og falder ned paa Kamrets Bund,
hvorfra den af Sneglen i det nedre Rør presses ud af det
tes Mundstykke, som en sammenhængende homogen
Streng. Paa Grund af Vakuumbehandlingen befries Mas
sen langt mere fuldstændigt, end det er muligt ved sim
pel Valsning, for indesluttede Luftblærer, ligesom Plasti
citeten forøges væsentligt.
Medens Ting af uregelmæssig Form støbes i Gipsfor
me (Fig. 2) fremstilles Ting, som er formet som Omdrej
ningslegemer, ved Drejning, og dette er Tilfældet med en
meget stor Del af de mest almindelig benyttede Service
genstande, som f. Eks. Tallerkener og tillige med Kop
per, naar man ser bort fra Hanken, som først sættes paa
efter, at selve Koppen er drejet.
Til Fremstilling af Tallerkener benyttes en Gipsform,
der svarer til Tallerkenens konkave Flade. Paa Formen
overføres først en Plade Masse fra en Skive, paa hvilken
den er udformet, og dernæst uddrejes Bagsiden af Tal
lerkenen ved Hjælp af en Skabelon (Fig. 4).
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Fig. 1. Vakuumpresse. Ved Siden af Pressen staar en Stabel Massekager, hvoraf der paafyldes Pressen.

Til Kopfremstilling benyttes Gipsform, hvis Hulhed
svarer til Koppens Yderside, mens Skabelonen giver
Koppens indre Form (Fig. 3).
Fremstillingen af Tallerkener og Kopper er automati
seret, idet man har konstrueret Maskiner, paa hvilke der
kan fremstilles henholdsvis 3000 Tallerkener og 4000
Kopper paa 8 Timer, og som arbejder i Serie med auto
matiske Tørreapparater; endnu har dog kun Kopmaski
nen (Fig. 5) naaet en saadan Fuldkommenhed, at den
ubetinget kan siges at være fordelagtig i Brug.
De støbte eller formede Genstande bringes, naar de er
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tørre, til Forglødeovnen, hvor de anbringes i Kapsler og
brændes ved ca. 900° C. Efter Forglødningen er de po
røse, og de kan derfor efter Afstøvning med Trykluft i
Glasskabe med kraftig Luftudsugning (Fig. 6) dekoreres
med Underglasurfarver opslemmet i Vand uden Tilsæt
ning af Klæbemiddel, og de kan glaseres ved Neddypning
i Glasurvælling, idet et Glasurlag svarende til den opsugede Vandmængde afsætter sig paa Genstandens Over
flade. Glasuren fjernes fra Foden af Genstandene ved, at
disse trykkes mod Løbebaand, som er beklædt med
Svampegummi.

Fig. 2. Støbning af Sukkerskaal i Gipsform.

Fig. 3. Kopdrejning i Gipsform.

Fig. 4. Tallerkendrejning (almindelig). Drengen tilhøjre er ved at forme en rund Masseplade paa en Skive. Drengen tilvenstre er ved at overføre en Mas
seplade fra Skive til en Gipsform for derpaa ved Hjælp af Skabelonen, som ses paa den bevægelige Arm over Gipsformen, at udforme Bagsiden af
Tallerkenen.
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Fig. 5. Automatisk Kopdrejning. Maskinen har to Arme, som bevæges automatisk op og ned, og som bærer Skabeloner. Det manuelle Arbejde ind
skrænkes derfor til at anbringe en Klump Masse i Gipsformen og sætte denne paa Plads, samt til efter Udformningen af Koppen, at anbringe Gips
formen paa hylden i det automatiske Tørreskab, som ses tilhøjre i Baggrunden af Billedet.

Fig. 6. Afstøvningsskab. Afstøvningen sker ved Hjælp afTrykfuft, og Skabets Aabning harsaadan Størrelse, at et Brædt med Genstande kan passere. Ska
bet har en tragtformet Udbygning fremefter, for at Støv ikke skal undvige ud i Lokalet. Udsugningsaabningerne ses bag i Skabet, og tilhøjre i Billedet ses
de svære Rørledninger til Transport af den støvfyldte Luft.
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Derefter anbringes Genstandene i Kapsler og brændes
i Blankovnen til en Temperatur af ca. 1400° C, hvorefter
de eventuelt dekoreres med Overglasurfarver, i hvilket
Tilfælde de maa underkastes endnu en Brænding, som
sædvanligvis foregaar i Trækmuffel ved ca. 800° C.
Under Blankbrændingen sker der ikke blot en Op
varmning af Godset til ca. 1400° C, men tillige reagerer
de Stoffer, Porcelænsmassen indeholder, kemisk med
Ovnatmosfærens Luftarter. Disse Reaktioner hæmmes
imidlertid, naar Glasuren under Smeltningen begynder
at gøre Porcelænets Overflade tæt, men ophører dog
først helt, naar Skærven tillige er sintret, idet Luften, saa
længe Skærven er porøs, kan diffundere ind gennem
Genstandenes Fod, hvorfra Glasuren altid er fjernet, da
Genstandene ellers vilde smelte fast paa Underlaget.
Under Blankbrændingen brændes med Luftoverskud, til
man nærmer sig den Temperatur, ved hvilken Glasuren
smelter, og derefter brændes med et moderat Overskud
af uforbrændte Luftarter, til Skærven er sintret, hvoref
ter man eventuelt atter kan gaa over til iltende Brænding.
Ovnatmosfærens Sammensætning under Brændingens
forskellige Faser maa holdes inden for bestemte Græn
ser og kan kontrolleres ved Hjælp af Røganalyseapparater.
Brændingen foregaar sædvanligvis i Etageovne med
Kamre til Blankbrænding, Kapselbrænding og Forglød
ning, der er saaledes forbundne, at Forbrændingspro
dukterne fra Fyrene, der er indbyggede i Ydermuren af
det Kammer, hvori Blankbrændingen foregaar, passerer
de tre Kamre i den Rækkefølge, hvori de er anført oven
for.
Imidlertid er man i de senere Aar, i Danmark som i
andre Lande, begyndt at benytte Tunnelovne i Stedet for
Etageovne, og da Brændingen er den vigtigste Proces ved
Porcelænsfremstillingen og af afgørende Betydning for
Økonomien, skal Fordelene og Ulemperne ved Tunne
lovnsdrift, og specielt hvad der taler for dens Indførelse
ved Fremstilling af Serviceporcelæn, nærmere diskute
res.
En Tunnelovn bestaar, som Navnet antyder, af en lang
Tunnel, gennem hvilken Godset kører anbragt i Kapsler,

som er opstablet paa Vogne, der danner et sammenhæn
gende Tog, som strækker sig gennem hele Ovnens Læng
de og holdes i langsom fremadskridende Bevægelse ved
Hjælp af en Skubbemaskine, hvis Tryk gennem en Spin
del overføres til den bageste Vogn i Toget. (Se Fig. 7 og
8). Den fremadskridende Bevægelse afbrydes en kort
Tid, hver Gang en ny Vogn skal føres ind bag i Vognto
get, idet Skubbemaskinens Spindel da ved Hjælp af en
særlig Mekanisme hurtigt føres fra sin længst fremskud
te til sin mest tilbagetrukne Stilling.
Temperaturen i Ovnen er højest i den midterste Del,
hvor Brænderne er anbragt, og synker jævnt mod Ovnens
Ender, hvor Temperaturen er noget over Stuetempera
tur.
Naar Ovnen har været i Drift saa lang Tid, at Tilstan
den er blevet stationær, ændres Murværkets Temperatur
ikke mere, og der skal herefter kun tilføres saa meget
Varme, som medgaar til at opvarme Godset og Vognene
samt til at vedligeholde Murværkets Temperatur.
Da Vægten af Godset og Vognene er lille sammenlig
net med Vægten af Murværket, er Brændselsforbruget
ved Anvendelse af Tunnelovne ringe sammenlignet med
Forbruget ved Anvendelse af Etageovne, hvis Murværk
skal opvarmes igen ved hver ny Brænding. Hertil slutter
sig en Række andre Fordele, hvoraf de vigtigste er bed
re Holdbarhed af Kapslerne, fordi Højden og dermed
Vægten af Kapselstablerne almindeligvis bliver mindre
end Højden af Kapselstablerne i Etageovne, bekvemme
re Fyldning og Tømning, idet Arbejdet i varme Ovnrum
bortfalder og endelig hurtigere Fabrikationsgang, idet
Passagen gennem en Tunnelovn tager kort Tid sammen
lignet med den Tid, det tager at fylde, brænde og tømme
en Etageovn. Dette bevirker igen, at den nødvendige La
gerbeholdning af Færdigvarer og Mellemprodukter bli
ver ringe.
Hovedulempen ved Tunnelovnsdrift er, at en stor og
nogenlunde konstant Produktion er nødvendig, da
Brændingsøkonomien forringes stærkt, hvis man gaar
over til at bruge en mindre Ovn, eller hvis man nedsæt
ter Vognenes Kørehastighed til under det for Brændin
gen i øvrigt optimale. Af andre Ulemper kan nævnes
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Fig. 7. Tunnelovn. Udtagningsenden og den ene Langside af Ovnen med Sporet langs denne.

Fig. 8. Indsætningsenden af Ovnen med en læsset Vogn parat til Indføring
bagest i Vogntoget. I Forgrunden ses Skubbemaskinens Spindel.
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Vanskelighederne ved Overholdelse af rigtig Sammen
sætning af Atmosfæren i de forskellige Zoner i Ovnen,
dernæst, at Ovnlængden, hvis Brændingstemperaturen er
nogenlunde høj, og der skal brændes tunge og tykke
Genstande, som er vanskelige at gennemvarme, bliver op
til 100 m eller derover, og endelig, at Faren for, at Kap
sler smelter sammen eller revner og falder ned mellem
Vognene og Ovnvæggen og derved giver Anledning til
Blokering af Tunnelen, er stor, navnlig naar Brændings
temperaturen er høj.
De ovennævnte Fordele ved Tunnelovnsdrift gør sig
alle i fuldt Omfang gældende, naar det drejer sig om
Fremstilling af Serviceporcelæn. Besparelserne i Udgif
ter til Brændsel, Kapsler og Arbejdsløn udgør her et be
tydeligt Beløb i Forhold til Produktionsudgiften, ligesom
Formindskelsen i nødvendig Lagerbeholdning er af stor
Betydning, fordi man fremstiller saa mange forskellige
Genstande. Med Hensyn til Hovedulempen ved Tunne
lovnsdrift, Nødvendigheden af en stor og nogenlunde

konstant Produktion, stiller det sig saa gunstigt, at en stor
og jævn Afsætning af Serviceporcelæn er forholdsvis let
at opnaa, naar Produktionsudgifterne, som ved Tunne
lovnsdrift, er smaa, da Forbruget i alle Lande er stort og
ikke udviser Periodicitet. Derimod volder Overholdelse
af rigtig Sammensætning af Ovnatmosfæren i de forskel
lige Zoner i Ovnen store Vanskeligheder og gør det øn
skeligt, at det Omraade i Ovnen, hvor Temperaturstig
ningen fra ca. 1100° C til Færdigbrændingstemperaturen
finder Sted, bliver længere end i øvrigt nødvendigt ud fra
rent opvarmningstekniske Synspunkter. Inden for dette
Temperaturomraade er det, at Ovnatmosfæren skal in
deholde et moderat Overskud af uforbrændte Luftarter,
og hvis det tilsvarende Omraade i Ovnen er af for ringe
Udstrækning, maa man, for at være paa den sikre Side,
gøre Overskuddet overdrevent stort, hvilket skader Por
celænet og endvidere kan medføre, at den reducerende
Flamme naar helt hen i det Omraade, hvor Ovnatmos
færen skal indeholde Luftoverskud. Den store Ovnlæng
de er en Ulempe, som paa mange ældre Fabrikker umu
liggør Overgang til Tunnelovnsdrift paa Grund af Plads
mangel, og har medført, at man har konstrueret Tunnel
ovne med kredsformig Tunnel, som lettere kan indbyg
ges paa et begrænset Areal. I øvrigt er Servicegenstande
gennemgaaende tynde og lette Genstande og hører der
for, selv om Færdigbrændingstemperaturen er høj, ikke
til de Produkter, der kræver særlig stor Ovnlængde. Den
største Ulempe ved Brænding af Serviceporcelæn i Tun
nelovn er, at revnede eller sammensmeltede Kapsler kan
falde ned mellem Vognene og Ovnvæggen og give An
ledning til Blokering af Tunnelen, hvilket nødvendiggør
midlertidig Slukning af Ovnen og altid medfører Øde
læggelse af store Mængder Porcelæn.
Naar alle Forhold tages i Betragtning, er Fordelene
ved Tunnelovnsdrift ved Fremstilling af Serviceporcelæn
saa store sammenlignet med Ulemperne derved, at
Etageovnen næppe paa dette Felt vil kunne bevare sin
Stilling som dominerende Ovntype ret mange Aar.
Som omtalt er Porcelænet saa vel under Blankbræn
dingen som ved Forglødningen anbragt i Kapsler, der
dels tjener til at beskytte Porcelænet mod Flammernes

direkte Virkning, dels fungerer som Underlag ved Gen
standenes Placering i Ovnen.
Kapslerne fremstilles sædvanligvis af Chamotte, men
det er hidtil ikke lykkedes at finde et Chamottemateriale, som er saa modstandsdygtigt, at en Kapsel af Middel
størrelse taaler mere end gennemsnitlig ca. 7 Blank
brændinger under normale Brændingsomstændigheder.
Hovedaarsagen til, at Kapslerne revner, er, at de udvider
sig under Opvarmningen og trækker sig sammen under
Afkølingen. Under Opvarmningen vil den Side af en
Kapsel, der vender mod Flammen, være noget varmere
end den Side, der vender bort fra Flammen, hvorfor der
opstaar Temperaturspændinger, som kan komme op over
Brudgrænsen. Naar en Kapsel revner, vil der som Regel
løsrives Chamotteskaar, som falder ned og let kan smel
te fast i Porcelænet. Et Stykke Porcelæn er, des mere ud
sat for at blive ødelagt af nedfaldne Kapselskaar, des me
re udstrakt det er i horisontal Retning i den Stilling, det
indtager under Brændingen.
Tallerkener og Underkopper, som talmæssigt udgør en
stor Brøkdel af Produktionen paa en Fabrik for Service
porcelæn, er derfor særlig udsatte for at blive ødelagt
som Følge af, at Kapslerne revner. Hertil kommer, at hvis
en Kapsel revner saa meget, at den gaar itu, vil det let
medføre, at en Kapselstabel vælter, hvilket, enten man
brænder i Etageovne eller i Tunnelovne, i hvert Tilfælde
bevirker, at en Del Porcelæn ødelægges.
Der har da ogsaa i mange Aar været arbejdet paa at
finde et bedre Materiale end Chamotte til Fremstilling af
Kapsler til Blankbrænding af Porcelæn, og man har saaledes blandt andet forsøgt at benytte Karborundum (Siliciumkarbid) med Ler som Bindemiddel. Grundet paa
Karborundummens ringe Udvidelseskoefficient og store
Varmeledningsevne er de Temperaturspændinger, der
opstaar i en Karborundumkapsel langt mindre end de,
der opstaar i en Chamottekapsel under samme Bræn
dingsforhold, hvilket resulterer i en tilsvarende større
Holdbarhed. Endvidere er Materialet saa meget stærke
re og mere ildfast end Chamotte, at man kan anvende
væsentlig tyndere Kapsler og derved opnaa bedre Fyld
ning i Ovnen. Naar man ikke desto mindre har tøvet med
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Fig. 9. Karborundum-Specialkapsler. Tilvenstre Kapsel til den viste,
samt to andre Typer flade 24 cm
Tallerkner. Midte: Kapsel til den
viste, samt to andre Typer flade 15
cm Tallerkner. Tilhøjre: Kapsel til
den viste, samt to andre Typer dy
be 24 cm Talallerkner.

Fig. 10. Karborundum-Specialkapsler. Tilvenstre Kapsel bestaaende af Plade og løs Ring. Til
højre: Kapsel til den viste, samt to
andre Typer runde 32 cm Fade.

Fig. 11. Karborundum-Specialkapsler. Kapsel til den viste, samt
to andre Typer ovale Fade af
Længde 42 cm.

Fig. 12. Vogn læsset med Karbol unduinkapsler.
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at gaa over til at benytte Karborundum som Kapselma
teriale, skyldes det, dels den høje Pris, og dels at der, hvis
ikke særlige Foranstaltninger træffes, under Brændingen
sker en mærkbar overfladisk Sønderdeling af Karborun
dummen, som bevirker, at Porcelænet ved den første hal
ve Snes Brændinger af en Kapsel kan farves mere eller
mindre mørkt. Imidlertid er det paa Porcelænsfabrikken
»Danmark« lykkedes at finde Midler til at modvirke
Sværtningen af Porcelænet, og denne Porcelænsfabrik er,
vist nok som den første, i Aarene 1941 og 42 gaaet helt
over til at benytte Karborundumkapsler. Herved er imid
lertid opnaaet saa store Fordele i Form af bedre Udnyt
telse af Ovnrummet, færre Ovnstandsninger og mindre
Udgifter til Kapsler, ogsaa naar hertil medregnes For
rentning og Afskrivning af den i Kapselbeholdningen
bundne Kapital, at det har vist sig overordentlig fordel
agtigt. (Jævnfør Fig. 8-12 som illustrerer det benyttede
Kapselmateriale). Hertil kommer, at det er lykkedes at
finde en Fremgangsmaade, som nu anvendes i industriel
Maalestok paa Fabrikken til Genudvinding af Karbo
rundummen af itubrudte Kapsler i saa ren Tilstand, at
Karborundummen kan anvendes flere Gange, hvorved
Rentabiliteten naturligvis yderligere forbedres i høj
Grad.
De senere Aars Udvikling i Fremstillingen af Service
porcelæn gaar udpræget i Retning af Rationalisering un
der Anvendelse af alle den moderne Tekniks Hjælpe
midler og Koncentrering af Produktionen i store Virk
somheder, som bedst kan bære de med Driftsomlægnin
gerne forbundne Udgifter.
Der opstaar nu det Problem, hvilke Kaar denne Ud
vikling, som langt fra er tilendebragt, vil byde den kunst
neriske Side af Industrien, som altid, og ikke mindst i
Danmark, har spillet en stor Rolle.
Her maa det straks siges, at Perioder, i hvilke Teknik
ken ikke ændres væsentlig, i visse Retninger er gunstige
for Kunstnernes Arbejde, idet Teknikerne faar Tid til at
finindstille Driften med Kunstnernes Krav for Øje, og
Kunstnerne naar at blive fortrolige med de til Raadighed
staaende Virkemidler, saa de kan udnytte dem fuldt ud.
Det er derfor ogsaa forstaaeligt, at Kunstnerne sædvan
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ligvis er Modstandere af Driftsomlægninger, hvis Hovedformaal er Forbedring af Økonomien og ikke direk
te tilsigter at opnaa nye keramiske Virkninger. Paa sær
lig kunstnerisk betonede Virksomheder, som f. Eks. de
gamle som Statsinstitutioner drevne Fabrikker, hvor det
økonomiske Incitament til en vis Grad manglede, har
denne Modstand sikkert undertiden ført til, at Virksom
hederne kom ud af Kontakt med den tekniske Udvikling.
Omvendt kender vi fra vore hjemlige Forhold, hvordan
Den kongelige Porcelainsfabrik, efter at den var blevet
fri for Statens Formynderskab, under Philip Schous Le
delse i Løbet af faa Aar omskabtes til en paa daværende
Tidspunkt meget moderne Virksomhed med Ovne af
helt ny Konstruktion og stærkt forøgede Dimensioner og
samtidig, hvad der er det i denne Forbindelse interes
sante, paa det kunstneriske Omraade frembragte Ting,
som, hvordan man end vil bedømme dem nu, maa aner
kendes som Udtryk for den Tids Smag.
Hvordan Sammenspillet mellem Kunst og Teknik in
den for Porcelænsindustrien og specielt inden for Servi
cefremstillingen vil forme sig i Fremtiden under Indfly
delse af de tekniske Fremskridt, af hænger naturligvis af
mange Faktorer og lader sig ikke forudse, men det frem
dragne Eksempel viser, at en Periode i en Fabriks Hi
storie, som er præget af store tekniske Omvæltninger,
kan byde Kunsten helt nye Muligheder og, tværtimod at
give den daarlige Kaar, kan stille den over for nye og sto
re Opgaver.

1.

Statistisk Tabelværk vedrørende Danmarks Vareind
førsel og -udførsel.

Søren Berg (1897-1978), dr.techn.Driftsleder på Porce
lænsfabrikken »Danmark« 1939-1969. Artiklen er oprin
deligt trykt i Johannes Andersen og Viggo Steen Møller:
Keramik. Keramisk Teknik. Keramisk Kunst. 1946.

Summary
During the years 1936-1969, the porcelain factory »Dan
mark«, situated in Lyngby north of Copenhagen, manu
factured porcelain tableware and ornaments for the Da
nish market. At the middle of the 20th Century, this fac
tory with its 500 employees turned out one third of the
production value of the Danish porcelain industry. The
company manufactured porcelain tableware sets with
onglaze decoration and transfers in the style, which Ger
man porcelain factories had successfully marketed in
Denmark in the 1920s. From the mid-1950s its tableware
sets were renewed, e.g. with a functionalistically inspired
set, »Dan-ild«, with several fireproof items. In addition,
it manufactured and decorated vases in several styles,
and in the 1960s it manufactured vases and figures in the
traditional underglaze technique, created since the 1880s
by the two old Danish factories, The Royal Copenhagen
Porcelain Factory and Bing & Grøndahl.
The porcelain factory »Danmark« was established in
1936 by the wholesale firm of Holst & Knudsen (Niels
Holst established in 1904), which imported glass and por
celain from Germany. Already, in 1924, they had acqui
red one of the smaller porcelain painting shops, »Kø
benhavns Porcellainsmaleri« (Copenhagen Porcelain
Painting Shop, established in 1883), and in 1935 this sub
sidiary employed 163 workers in the decoration of por
celain, which was imported from Germany. Some of the
shapes, which they decorated, remained part of the fac
tory’s permanent range, now produced in Lyngby. From
1942, the company was owned by Niels Holst & Son Ltd.
The present book surveys the factory’s production in
text and photographs, and examines the history of the
company from three angles:
It is examined in which market trends and competiti
ve conditions the factory operated. This is elucidated
through the import statistics, the records of the state im
port regulation board (»The Exchange Control Office«),
the annual reports of the trade organization and the
unions of the porcelain workers, and through the reports
submitted to the industrial production statistics.

The next question is, what was the position of the por
celain factory »Danmark« in the technological field, and
how did its management react to the post-war challenges
to Danish industry. Of the company records, only source
material pertaining to marketing has been preserved,
and in particular from the 1950s. Production and working
conditions have been elucidated through descriptions of
the buildings at the establishment of the factory, and in
particular through interviews with former employees.
Comparisons have been made with studies of the pro
duction of German porcelain factories, published by the
Europäisches Industriemuseum für Porzellan, as well as
with studies of working conditions in Swedish and Nor
wegian porcelain factories.
Owners of tableware sets from the porcelain factory
»Danmark« have been interviewed about their attitudes
to style, and about when and how they laid their table
with the porcelain from Lyngby. The answers of the con
sumers throw further light on the company’s market po
sition. Together with the descriptions of the products in
the subsequent chapters, they contribute to an under
standing of the concepts of ‘traditional’ and ‘modern’ in
the middle of the 20th Century.
In the descriptions of the products, comparisons are
made with studies of Danish, Scandinavian and in parti
cular German porcelain, because the production in Lyng
by was rooted in this tradition.

Market Position 1935-1969
The 1920s saw an increasing import from the German
porcelain factories. After the introduction in 1932 of im
port restrictions, Holst & Knudsen, together with other
Danish porcelain painting shops, secured this share of
the market through an increase in production. The mid1930’s further saw an increase in the demand for porce
lain tableware sets. With their own porcelain factory in
Lyngby, Holst & Knudsen could satisfy this demand with
a production for »Københavns Porcellainsmaleri« as well
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as sales of undecorated porcelain for other porcelain
painting shops. Further, the establishment of the porce
lain factory »Danmark« took place in order to ensure the
survival of the company in a situation in which the supply
of undecorated porcelain for further processing might be
jeopardized by the import restrictions. In the negotia
tions which took place prior to the establishment, the en
trepreneurs were supported by the Union of Ceramic
Workers, which desired to improve the employment si
tuation for its members; this was in fact one of the pur
poses of the import regulations.
During the 1940s, the porcelain factory »Danmark« be
came able to compete on equal terms in the home mar
ket with the two old Danish porcelain factories. In the
post-war period, however, this relative position was wea
kened, as the two old factories became able to resume
their export of artistic porcelain, and subsequently also to
produce for the home market. In the 1950s, there was still
a demand for the onglaze decorated ware of »Danmark«.
During this decade, an energetic programme of innova
tion and extension of the range was launched; in the long
run, however, it failed to bring about an increase in the
volume of the total production. In the 1960s, renewed
competition was felt from cheap ware from the old Ger
man porcelain districts in Poland and the German De
mocratic Republic; at the same time, new tableware sets
began to be imported from the Bavarian porcelain facto
ries. In 1969, the owners, who were still descendants of
the original founder, chose to terminate production.

The Production
Under the management of German porcelain technician
Georg Seiler, a porcelain factory was established in 1936,
which availed itself of most of the technological innova
tions of the time. The factory in Lyngby was in front of
those German and Danish factories which were its im
mediate competitors. A number of vacuum-based solu
tions for transport of materials and minimizing of dust
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nuisance were introduced from the outset, and attention
was paid to the then-known health risks of dust from por
celain body. The firing took place in gas-fired tunnel kilns
in order to increase productivity. A prerequisite for the
successful firing in porcelain factories was that the tech
nical manager since 1939, Søren Berg, Doctor of techni
cal Sciences (1897-1978) developed the more durable
carborundum saggars for the protection of the porcelain
during firing. When the factory was laid out, care was ta
ken to ensure that the distances, which the products had
to travel from one stage of the manufacturing process to
the next, were short, and use was made of elevators. An
automatic cup making machine complete with dryer was
a first step towards breaking down the manufacturing
process, but no further steps were taken towards break
ing down the work of trimming and sticking. The casting
carousel and automatic plate making machines with their
appertaining drying elevators and rolling shelves were
not introduced until the 1960s and then only to a limited
extent. Thus, by this time the factory was lagging behind
the German factories. In many ways, most stages of the
large production were still carried out manually, and a
breakdown of the working processes by the help of a con
veyor belt was not initiated.
The number of employees quickly reached 500. This
level was maintained until the late 1950s, whereupon it
declined somewhat in the 1960s. A staff of semi-skilled
workers was created for the porcelain manufacture in
Lyngby. A basis was created by attracting skilled workers
and foremen from the old factories, whereupon a work
force was built up, consisting mostly of female porcelain
workers and male school-leavers. At the Copenhagen
Porcelain Painting Shop there was already a staff consi
sting of a number of skilled male porcelain painters and
numerous unskilled women. Subsequently, it proved pos
sible to attract skilled labour, both men and women, from
other factories and painting shops. About 60 per cent of
the workers were women, who carried out specific
functions such as operating the cup making machines,
glazing, painting of underglaze decoration and applica
tion of transfers, and it was mostly women who did the

casting. The workers operating the plate making machi
nes were all men. Painting onglaze decoration was done
by skilled workers of both sexes, such as had been usual
in Denmark since 1900.
The organization was fairly simple, built up around
large workshops, and communication with the manage
ment was informal, carried out through a small number
of foremen as key persons. Central management was
vested in one person from 1940 until the death of Niels
Holst in 1948. In the 1950s, the management was extended
to include two managing directors and the technical ma
nager, but without there being introduced any further
splitting up into spheres of authority, and without any sig
nificant extension of the administrative and technical
staff. Development took place through a dialogue be
tween key persons on the top managerial level, the tech
nical manager and the foremen, occasionally supple
mented with ideas from the employees.
Thus, the porcelain factory »Danmark« was through
out a company characterized by craftsmanlike proce
dures and a simple management structure, despite its
large number of employees. This pragmatic approach to
organization was common in Danish industry in the first
half of the 20th Century. In Lyngby, it is probably found
in the simplest possible variety.
Sales took place through travelling salesmen who visi
ted the ironmongers. The 1950s saw the dawn of marke
ting to the retail customers through the media, and a mar
ket survey carried out among the ironmongers revealed,
among other things, that the customers now mostly wan
ted modern tableware.

Style and Consumption
The present survey comprises five generations of couples,
from the 1920s until the 1970s, and they can be grouped
into three distinctive periods: In the 1920s and -30s,
many families acquired for the first time a set of deco
rated porcelain tableware, which was considered as an

investment in the home and used on special occasions.
From the 1940s and well into the 1960s, it was a matter
of course that a set of fine tableware should be acquired
for social functions. From the 1970s onwards it was no
longer a given thing that the household owned a deco
rated porcelain tableware set.
The tableware sets of the factory represent four diffe
rent main tendencies in the tastes of the 20th Century. A
set of decorated porcelain tableware was an investment
object for a young couple, and they would have definite
ideas about which style they wanted to display in their
home. The porcelain owners, who have been inter
viewed, have stated that they expressed an aesthetic or
general attitude in their choice of »traditional« or
»modern« tableware for their guests.
The rococo style tableware patterns, which were pro
duced throughout the factory’s existence, comprised in
ter alia »Rosenborg« (pp. 130-134) and »Dresden« (pp.
134-137), which had been part of the range since the
1920s; originally, they had been imported from Krister
Porzellan Manufaktur in Silesia.
Some customers preferred a modern pattern, and in
the 1940s and -50’s they might choose »Vallø« (pp. 139143), a straightforward design in thin, cream-coloured
porcelain. In the early 1930s, »Vallø« had been imported
from Kahla in Thuringia and decorated by the Copenha
gen Porcelain Painting Shop.
In the 1950’s, in-house designer Egon Mortensen crea
ted several modern decorated tableware sets which be
came popular in the 1960s, such as »Rebild« (p. 151) and
»Trend« (pp. 151-153).
During the period 1955-1963 the factory entered into
alliance with artist Axel Brüel, in the hope of renewing
the porcelain tableware. He created some functionalisti
cally inspired porcelain coffee sets, among them a double
walled coffee set, »Thermodan«, which was awarded a
silver medal at the Triennale in Milan in 1960 (pp. 106107, pp. 157-158). A number of shapes from his coffee set
»Risø« (p. 105, p. 155) were repeated in the everyday set
»Dan-ild«, which became a sales success from 1956 until
the middle of the 1960s (pp. 158-163). The success, which
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the porcelain factory »Danmark« had with the fire-proof
set »Dan-ild«, shows that the functionalistic mode of
thought, which had been debated in Denmark since the
late 1920s, had won general acceptance by the mid-1950s.
In 1959, the factory, together with the Danish Associa
tion for Arts and Crafts, of which Axel Brüel was vicechairman, arranged a design competition to encourage
new ideas within tableware, particularly new combina
tions of parts of porcelain dinner or coffee services .
By the late 1960s, the focus of functionalism on the
white and plain had so far won the day that the epoch of
the Copenhagen Porcelain Painting Shop was coming to
an end. From then on, the decorated coffee and dinner
sets, which the porcelain factory »Danmark« had stood
for, were no longer fashionable - the younger generations
preferred mugs, white tableware, stoneware or ceramic
ware, and many of this generation have used the same
tableware for everyday use and festivities.
The wide range with supplementary guarantee reflects
a determination on the part of the factory’s management
to adapt to the market by appealing to various customer
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groups. The most popular products from Lyngby, viz.
»Rosenborg« and »Dresden«, »Vallø«, »Rebild« and
»Trend« as well as »Dan-ild«, represent simultaneous
lines in the tastes of Danish customers in the middle of
the 20th Century. Some preferred the traditional, whilst
others set store by signalling modern simplicity in their
choice of tableware, which might be done with »Vallø«
in the 1940s, with »Trend« from about 1960, and with
»Dan-ild« from the middle of the 1950s.
In many ways the porcelain factory »Danmark« was
typical of its time. This is true of the simple organization,
and it is true of the products which fulfilled the demands
of the customers for both traditional and modern de
signs. At the time, porcelain manufacturing was still in
many ways an old-fashioned craft; but where this was not
required, the porcelain factory »Danmark« employed
cutting-edge technology in 1936 in order to enhance pro
ductivity. In the 1950s, a marketing campaign targeted at
the retail customers was launched, and »Danmark« was
the first Danish porcelain factory that successfully renewed
its range of tableware in a functionalistic direction.
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Riemer (arbejdsmand) 57
Rigmor (trykkerske) 74
Roland, Ib 90,91
Rosenthai 24,65,103,110,159
Royal Copenhagen 128
Rørstrand 65, 96, 109, 159
Raadvad Knivfabrik 40
Sadolin, Ebbe 109,141
Salicath, Bent 111
Sass, Elisabeth 111
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181,184, 187,190
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