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GTJL FAJANS, FLINTGODS
OCH LYSTERGLASYRER
TI LLVERKN INGAR MELLAN FLYTAN DE

CRANSER I  HOGANAS, RONNE
OCH N,4STVED UNDER IBOO_TALET

Ann - Ch arl o tt e We im ar ck

Lervarufabrikanternas inbordes kontakter runt Ostersjon och Oresund var under

r8oo-talet nodvdndiga och tdta, men finns knappast alls dokumenterade. Tidens ny-

modigheter vad gd'ller stil, Iermaterial och glasyrer spreds mellan tillverkarna pi olika

sdtt, mestadels informellt, direkt och personligt, eller indirekt genom utstdllningar eller

i form av illustrationerna i priskuranter eller liknande.

En av de mcijliga motesplatserna ddr man under r8oo-talet kunde fi insyn i vad

andra tillverkare producerade - for det var ofrinkomligen en stark konkurrens mellan

dessa * var de stora industriutstdllningarna som vdxte fram under seldet. For keramik-

fabrikanterna i Oresundsregionen var det frdmst frhgan om att besoka de med nigra

irs mellanrum i.terkommande industriutstdllningarna i Kopenhamn, med start 1832.

Dessa fungerade som viktiga, ja nridvdndiga kontaktytor for bland annat regionens ler-

varufabrikanter och modellcirer. Vi fir anta att dessa utstdllningar bescjktes flitigt, aven

om sidant inte finns belag mer in i undantagsfall. De stora virldsutstdllningarna var

naturligwis ln viktigare att besoka, siviil for att fi kiinnedom om nyheter som frjr att

sjrilv stdlla ut och ddrmed ni nya potentiella marknader utanfor den egna regionen.

Den forsta och viktigaste var den i London t85t, The Great Exhibition of the Works of

lndustry of AII Nations, foljd av utst[llningarna i Paris 1855, London 1862, Paris 1867

Wien 1823, Paris 1878, London 1886, Paris 1889, Bryssel 1897 Paris rgoo och si vidare.

Fore rgoo forekom ocksi internationella utstdllningar i USA sedan r87o-talet, nirmare

bestdmt sex stycken, samt en i Australien. I realiteten var ocksi deltagandet pi dessa

F Glasyrverkstaden i Hitganiisbolagets ktirlfubrikfrd.n ca fi97 Sigfrid Johansson t.v. och Sven
Petter Nymberg t.h. Foto: Peter P. Lundh/IBL Bildbyrd.
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en forutsattning for att fabrikanterna skulle ha en framtid genom att konkurrera pi en

stor bortamarknad.

Keramikmarknaden utvecklades snabbt i Europa under l8oo-talet och konkur-

rensen var hird. Det var framfor allt keramikproduktionen i England som under hela

r8oo-talet sfyrde och dominerade utvecklingen och marknaden. Detta gdllde fram till

forsta vrirldskriget, varefter helt nya material och tekniker successir't kom att ersdtta en

stor del av de dldre.

Forebilder till en produktion av lergods fanns ocksi ldngre in pi r8oo-talet i de nya

konsthantverksmuseernas keramiska samlingar, sivdl i Norden som ute pi kontinen-

ten och i England. De startade r85z med South Kensington Museum, senare kallat Vic-

toria and Albert Museum i London, foljt av museel i Wien 1863, Berlin 1868, Hamburg

t874, Dresden och Oslo t876 samt Kopenhamn r89o. Dessa museer var betydelsefulla

och besoktes flitigt i studiesyfte av tidens konstndrer och fabrikanter, som ocksi be-

sokte de stora keramiska fabrikerna i Europa fcir att dirifrin hdmta hem forebilder till

nya modeller. Metoden var viilkdnd och fram till sekelslutet i humdsak accepterad.'

Lihriil finns inte sdrskilt mycket belagt om i vilken utstrickning sAdana studieresor

och besok har foretagits, endast ett fatal finns dokumenterade." Men en hel del av de

foremil som producerades finns kvar och dessa utgor det reella forskningsmaterialet

for de jiimfrirelser som gors i denna essd. Ytterligare inspiration till nya modeller fick

ocksi fabrikanterna genom studier av ett vdxande antal illustrerade konst- och konst-

hantverkstidskrifter som gavs ut i flera ldnder.3

Inledningsvis foljer resonemang kring materiella egenskaper hos lergodset frin

nigra betydande fabriker i regionen vid borjan av r8oo-talet: Ronne pi Bornholm och

Hogands i Skine. laglyfter fram keramikens materiella sida, stil och uttryck och vill

genomgiende Fista uppmdrksamheten pi och problematisera vissa gemensamma drag

i produktionerna. Studiens tyngdpunkt ligger pi faktiska kontakter, men jag argumen-

terar ocksi for de tdnkbara kontakter som kan ha funnits mellan fabrikerna.

I centrum stir den si kalladegulafajansen frin Ronne pi Bornholm som jag jiimfor

med en snarlik produktion med vilken kiirlfabriken i Hoganiis en ging startade sin pro-

duktion pi r83o-talet, det vill siga deras lergods med den gulbriinnande leran, glaserad

r. South Kensington Museum var det ftjrsta konstindustrimuseet i virlden och skaffade sig snabbt den friim-

sta samlingen av historisk keramik, med avsikten att elever vid olika skolor skulle ha tillging till denna samling

under sin 
-utbildning 

och kunna kopiera ur den. Det var ett stod it den vlxande konstindustrins stora behov av

m6nster.
z. Se Ann-Charlotte & Torsten Weimarck, Lergod.set frdn Hdgandsbolaget fi32-t926, Stockholm zoo5, s'

zrg-223, giillande Albin Hambergs olika studieresor for Hiiganiisbolaget.

3. Kanske mest studerad vid r8oo-talets slut var den engelska tidskriften The Studio, med start 1893
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Gul fajans, Jlintgods och lysterglasyrer

med en genomsynlig blyglasyr.o Denna gula keramik angavs i priskuranten frin i859

helt enkelt som blyglaserad for att skilja den fr6n ovriga varor som framstdlldes ddr:

saltglaserat, oglaserat, lackerat och bronserat. Man utgick siledes frin glasyrerna vid

fabrikens klassificering. Men den keramik som Hciganlsbolaget kallade blyglaserad i

priskuranten vid denna tid rir alltsA mest av allt lik det flintgods overdraget med bly-

glasyr som tillverkades i Ronne och som diir kallades gulfajans.

Andra exempel pi likheter i produktionerna som jag lydter fram utgors av det under

r8oo-talet populdra terracotta-godset, en oglaserad prydnadskeramik, ofta i klassice-

rande stil, frin fabriker pi bida orterna, liksom bruket att blanda olikf;irgade leror for

att uppni marmoreringseffekter i godset. Vad man dA efterstrdvade var att gcira nigot

som piminde om si kallx agat ware, somvar en populiir engelsk keramisk specialitet

pi marknaden. En i samtiden modern, hdgblank svart och brun blyglasyr producera-

des ocksA i sivil Ronne som Hcigands.

Det saltglaserade godset frin Hoganiis berors ocksi. En fabrikant fr6.n Ronne in-

tresserade sig fdr detta och stikte medel for att studera denna tillverkning vid lerkdrls-

fabriken. Avslutningsvis lyfter jag fram ett studiebesok - eller snarare ett framgingsrikt

spioneri - vid Herman A. Kihlers fabrik i Nrestved pn Sjelland. Denna i dubbel be-

mdrkelse grdnsciverskridande handling blev lyckad for H<iganiisbolagets del Milet var

att fi tillg6ng till recept och tillverkningsteknik till Kdhlers omtalade och uppskattade

lysterglasyrer, fcjr att helt enkelt sjdlva kunna konkurrera med dessa. Fabriken i Nest-

ved hade ocksA utvecklat andra intressanta tillverkningar ndr det giillde sjiilva form-

givningen av godset, som Hogandsbolaget helt uppenbart intresserade sig for och som

ocksi kom att sdtta spir i de skinska lerqodsmodellerna.

Fijrutsrittningar fdr utvecklandet av den gulafajansen
pd Bornholm och i Skdne
Det fanns delvis gemensamma, grundldggande frirutsdttningar for att en fabriksdrift

med lergods skulle kunna uppsti och utvecklas under r8oo-talet i Ronne och i Hoga-

nds. Marken bestir av samma geologiska bildning med lera och kollager som i ett brett

4. Hdganiisbolaget har under vixlande namn existerat frAn och medry37 och kallades frin borjan Konglig
Adolph Friedrich Stenkolsverk. Namnet dndrades snart till Skinska Stenkolsverket. FriLn ry97 hette det Hoganas
Stenkolverk och si var namnet fram till i9o3 di f<iretaget kallades Hoganiis-Billesholms AB. I texten avses s6ledes
med >H6ganiisbolaget< friimst ovan ndmnda bolags lervaruprodukion pi foretagets kiirlfabrik som startade r83z
i Hoganiis och som stiimplade godset med detta ortsnamn. Pi kiirlfabrikens lorsta stiimplade gods, fram till r9r5,
angavs enbart HOGANAS i versaler. Se vidare om stimplar, Weimarck & Weimarck, Lergodset frdn Hbgandsbo-
Iaget, s.338.
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strik loper diagonalt genom Skine frin Kullahalvon i nordvdst och ner till Bornholm i

sydost. Och denna geologiska formation innehiller sivdl stenkol (sdmre) som leror (ut-

mdrkta) for lergodsproduktion i stor skala. Pi bida orterna kom ocksA ursprungligen

kolbrl'tningen att utgcira startpunkten dven for lertdkten. Att sedan kolbrl'tningen pi

Hogandsbolaget blev mer industriellt framgingsrik in den i Ronne 1r en annan histo-

ria.5 Kolet i Hogands anvindes ocksi till keramikbriinningarna, pi Bornholm var det i

stort sett bara en tegelfabrik som anvdnde kolet som brots diir.

Det fanns olika forutsdttningar vad giiller sjdlva kompetensen for att kunna utveckla

en lerproduktion pi de bida orterna. I Ronne finns beliigg fcir inhemska krukmakare

redan pi r6oo-talet som tog till vara leran i dagbrotten och pi simplaste mojliga sdtt

drejade och briinde godset i enkla ugnar. Detta var ursprungligen ett mycket traditio-

nellt lergods av ett slag som man kan finna pA minga hill i Europa och som enbart

gjordes fdr en hemmamarknad pi on. Men under andra halvan av rToo-talet uppstod

det i Rsnne ett stort antal krukmakarverkstdder som silde sina varor dven utanfor

Bornholm. Krukmakarna kunde ganska liitt fi fram leran frin dagbrott, som var it-

komliga vid ligvatten. Vad grillde brdnsle till ugnarna exploaterades skogen si hirt, av

bland andra krukmakarna sjdlva, att den snart tog slut. Krukmakarna fick diirfor noja

sig med drir,ved, vrakgods, men ocksA stenkol som kunde plockas ldngs strinderna vid

ligvatten. Man skar dven torv och ljung for att elda ugnarna med. Ovrigt briinsle fick

importeras frin Sverige. Det var stora mdngder som behcivdes till briinningen av kera-

miken och brdnslet var en dyr utgift for krukmakaren. Det finns uppgiftel om att half-

ten av allt importerat brdnsle till Bornholm i sjdlva verket gick till krukmakarnas ugnar.

Fem karakteristiska produkter gjordes under hela rToo- och r8oo-talen och kan ses

som typiska for Bornholm : rebleskiv ep an den (dpp elmunkj irn), stege s on (stekgrytan),

kellingskrusel (krus med smalare mynning, snis och hZinkel)' tranlampen och rerte-

kruset.6

Men tillverkningen av krukmakargodset frin Ronne kom si smAningom att oka

starkt och godset sildes i stora mdngder tlll potteskipper, som fraktade det till mark-

nader utanfor Bornholm. En stor del av krukmakargodset som vid rToo-talets mitt

anv6ndes i Kopenhamn kom faktiskt just frAn Ronne. Redan vid rToo-talets slut fanns

det i Ronne ett 3o-tal fartyg som fraktade lergods frin on. 18z6 hade dessa okat till +8'

" 

-W.i-"rck 
& Weimarck, Lergodset frdn Hdgani)sbolaget, s. rr-23. Se dven artiklarna av Bodil Tornehave,

tillkomna efter min studie, >Fajanceiabrikken i Storegade<, Bornholmske Samlinger, Ii Rekke, ro. Bind, 1976, s'

9-83; >Bornholm.k" potte-"g..",,, Botnholmske Samlinger,II Rekke, rz Bind, t978, s' 59-t97; oDe bornholmske

fajance- og terrakottafabrikkeru, B ornholmske samlinger,Il Rekke, r4. Bind, r98o, s. 43-132.

6. Louis Ehlers, Dansk Lertai,Kobenhavn:'96z's 49-64'
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Fraktfarten gick alltsi frimst till Kripenhamn, men ocksi till Ltibeck, Pommern, fyl-
land, Simrishamn och Karlshamn. Det finns uppgifter om att det vid r8oo-talets mitt

stdndigt lig fem-sex skutor vid Kopenhamns Hojbro med detta gods.

Det nodvdndiga blyet till glasyren var ocksi, utover brdnslet, en kd.nnbar utgift

for krukmakaren. Blymonja fick importeras till Bornholm frin England. Glaseringen

skedde ofta enbart pi insidan av en kruka eller av en skAl eller pi ovansidan av ett fat frir

att pa sa sdtt spara in pi glasyren. Den fanns ddr forst och frdmst for att tdta godset, som

brdndes pi enldast mdjliga sdtt, bara en ging, vid cirka 9oo-1ooo grader. Detta enkla

krukmakargods dr i skdrven vattensugande och rott eller gult till frirgen, beroende pA

lerans sammansdttning.T

J?imftjr vi forhillandena med Skine si fanns det, egendomligt nog kan man tycka,

i iildre tider inte nigon tillverkning av traditionellt krukmakargods alls i trakten av

Hogands-Vdsby innan Skinska Stenkolsverket, som det di bendmndes, startade sin

verksamhet med blyglaserat lergods 1832.8 Har fick man i stdllet till vissa delar anstdlla

arbetare med kunskap om lergodsframstdllning frin omgivande stider, medan man i

Ronne kunde ta in de inhemska krukmakarna i produktionen ndr efterfrigan pi enkel

brukskeramik steg pi den snabbt vdxande bortamarknaden vid r8oo-talets borjan.

Gulfajans i Ranne: Davenport, Spietz
o ch fab riks sy st em et s fr amv rixt
Under r8oo-talets lopp infors i arkivalierna intressant nog for Rsnne en mdngd nya

yrkesbeteckningar. Ddr kan man nu lisa: fajansgesiill, fajansarbetare, formare, terra-

cottagesdll, terracottadrejare, terracottaarbeterska/-arbetare. Nigot nytt har introduce-

rats pi on: ettfabrikssystem med arbetsdelning har etablerats.e Detta skedde samtidigt

som man borjade arbeta med vad man kallade gul fajans, vilken pi Bornholm, i likhet

med den traditionella fajansen, briindes tvi g6nger: en ribrdnning av godset fore gla-

seringen, foljt av en siirskild glasyrbrinning. Godset miste di vara inneslutet i kapslar,

en fcir varje produkt, for att skydda glasyrltan frAn rok och aska. Fcir att klara dessa

hoga briinningstemperaturer blandades leran med mald flinta. Godset fick di ocksi en

mycket hirdare skdrv dn vad det ligbriinda, traditionella krukmakargodset hade.

Z. Om de tidigaste skriftliga mer utf<irliga uppgifterna om vad som producerades pi on, se manuskript
av amtmanden J. C. Urne, om Bornholms mineraler frin q64, Det kgl. Bibliotek, Ny kgi. Samling. 40 333; samt
Ehlers,  s.  491

8. Weimarck & Weimarck, Lergodset frdn Hdganiisbolaget, s. 27-33.

9. Ann-Charlotte Weimarck, Lergodset Jrdn Ronne. En studie i hantverkets fdrvandling, Lund 1975, s. 3o-4r.
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pi Bornholm hade det faktiskt redan vid rToo-talets slut i mindre skala producerats

ett finare gods, med mer eller mindre vit skdrv: ett si kallat/intgods. Engelsmannen

fames Davenport hade r79r kommit till on med milet att fabricera och efterlikna detta

di moderna engelska gods. Han blev initiathtagare till en kritpips- och fajansfabrik

i Ronne som vi inte vet si mycket om, inte mycket mer en att Davenport efter bara

nagra ir overgav produktionen och limnade on. Han fick onekligen en svir och kan-

ske ovdntad konkurrens eftersom tullreformen ry97 tllldt inforsel av engelskt flintgods,

just den typen av gods som han ville producera. For detta iindam6l hade han hdmtat

dit och anstillt |ohannes Spietz, som var utliird vid flintgodsfabriken i Rendsborg och

alltsi redan hade erfarenhet av att arbeta med flintgods, och dessutom med engelska

forebilder fr6n bland annat Wedgwood.'o Spietz kdnde s6ledes till sivdl tekniken som

formerna.,, Och krukmakare som var skickliga att framstdlla traditionellt lergods fanns

ju redan i Ronne.

Spietz anstiillningskontrakt finns bevarat pi museet i Ronne." Ddr kan vi bland

annat ldsa att han anstdlldes som )>mesterpousserer(, dvs. modelltir, och att han bara

skulle syssla med detta, inte med d,ltande av leror och dylikt, samt att han skulle ar-

beta p6 ackord. Det dr intressant att det i kontraktet ocksi ndmns att han inte fick roja

nigra av fabrikens produktionshemligheter eller skippa in nigon som kunde spionera

pi tillverkningsmetoderna. I kontraktet framgir ocksi vilka lerprodukter som Spietz

skulle tillverka. Det var bland annat: ovala terriner, sissk6lar, durkslag, kaffe- och te-

kannor, mjolkkannoq tedosor, sockerdosor, utrustning fcir skrivbordet, punschbdgare'

blomsterkrukor, piphur,"uden, nattpottor samt leksaker for dockhushAllet. Dessa ftire-

mil finns inte avbildade i nigon priskurant, men genom stilidealen vid denna tid och

en del gods som finns bevarat vet vi att det dr frigan om engelska modeller i flintgods i

tidens ridande stil inom konstindustrin, den nyklassiska stilen, som var pi modet runt

om i Europa.'r

Niir si Davenport - av olika skiil bridsttjrtat, som det uppges - limnat on fanns

Spietz diir som kunde ta over och gi vidare diir den forre slutat. Davenports utrust-

ning kom ir r8oo att sdljas pi aultion och Spietz, som efter Davenports forsvinnande

forst hade fortsatt i egen verkstad, kopte nu de forarbeten och bland annat kapslar som

---. 
f **Uand med den forsta storre, svenska utstiillningen av flintgods (pi Nationalmuseum), dhr bl a'

verk frin Spietz verkstad fanns med, gjordes det en utmiirkt katalog: Helena Lutteman (text), Flintgods. tToo-talets

tnit t - 18 2 o - t alet, Stockholm i977

11. Ehlers, s. 56; se even Kai Ulldall, Gammel Dansk Fajance. Fra fabriker i Kongeriget og Hettugdommerne,

Kobenhavn 1961, s.110-116. Om Rendsborgsfabriken, se s 2o5-22o'

t2. Tornehave, uFajancefabrikken i Sloregade"' s z3

13. Stiirsta tillverkarna i England av flintporslin var Wedgwood och Leeds'
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han en ging sjiilv hade utfort fcir denne.'a Spietz kom nu pi sin fabrik att framstdlla ett
lergods som tekniskt sett fir betraktas som flintgods, det vill sdga det dr hogbrdnt, med
mer eller mindre vitbrdnnande skdrv, har kvarts och fdltspat blandat i lermassan och
dr tiverdraget med en tunn blyglasyr. Godset dr hirdare, ytan iir mjuk och sidenmatt.

Spietz ambition var just att gcira en finare lervara. fdmsides med detta produce-
rade han dessutom ett enklare krukmakargods. I sin fabrik fortsatte han att arbeta med
modeller frin Rendsborg, ett liitt och vackert gods som hade tydliga ftjrbindelser till
Wedgwood.'5 Den marmorerade leran var nigot som Spietz ocksi hade l:irt sig i Rends-
borg och nu inforde pi Bornholm.'6

Nigot liknande tidigt flintgods tillverkades inte vid Hoganiisbolage! som vid denna
tid inte ens hade startat sin produktion. Det stir klart att Spietz tidiga arbeten fick stort
inflytande civer det senare lergodset frin Ronnefabrikerna, ja, hans modeller blev en
vdgvisare fdr r8oo-talets lervaruproducenter i hela regionen. Hcigandsbolaget var en
av dessa minga fabriker som en bit in pA rSoo-talet arbetade i en tradition som kan
sdgas utgi frin Wedgwoods estetik. Kdnnetecknande var bland annat de si kallade
plain shapes, som Wedgwood utvecklat fcir sitt eget flintgods, och som han sjdlvkallade
cream-coloured ware eller Queen's ware.,7

Mellan 6ren ry93 och 1834 drev lohannes Spietz - och senare hans tre sriner fram till
i86o - en av de frimsta keramikfabrikerna i Ronne. Ett gott prov pA Spietz frirmiga dr
till exempel hans terrin med reliefer i vit lera med kransar av blommor och blad runt
den gula korpus i nyklassisk stil. En prislista frin Spietz dver godset som producerades,
frdmst avsett for det dukade bordet, finns bevarad,'8

Huruvida Spietz haft tillgAng till Wedgwoods mycket spridda illustrerade forsiilj-
ningskataloger eller ej vet vi inte nigot om, men dessa anvdndes flitigt bland kera-
mikerna i Europa ocksA som rena mcjnsterbocker fcir kunna producera i dennes stil.
wedgwoods katalog frln firy med grar,yrer av ingen mindre dn konstniren william
Blake visar bland annat en soppterrin och en sisskil som jag menar har mycket stora
likheter med dem som Spietz tillverkade.

Spietz fick en god start pi grund av att Danmark var i krig med England tgoT-tgt 4.
Under dessa ir fick inget engelskt gods inforas till Danmark, vilket blev till en stor for-

14. Tornehave, >Fajancefabrikken i Storegade(, s. 68.
15. Ulldal, s. uz, hiinfor Spietz skrivgods dit. Samma finns ocksi pA Kastrupfabriken. En liten ljusstake h?in-

fors dven till Rendsborg.
16. Ulldal, s. zr4.
17. Litteraturen om Wedgwood dr omfattande, se t.ex. Robin Reilly, Wedgwood,vol. rz, London & New

York r989.
18. Finns i Bornholms Museums arkiv; Tornehave, >Fajancefabrikken i Storegade<, s. 24ff.
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,,:tt!; {fiP,- 
-4art$L.

Exempel pdformgivningen av en

terrin som utgdr frdn den rddande

nyklassiska stilen som uppstod i

England. Modet spreds ut over

Europa bland annat genom modell-

kataloger.

t. Den fdrmodade engelska ter-

rinen frdn Wedgwood som varit

utgdngspunkten fdr sdvtil form-
givningen i Ronne som i Hbgancis.

Hiir som gravyr uffird av WiIIiam

Blake, ca fit7. (Ur Reilly, s. 4og.)

z. Terrin frdn Spietz fabrik i
Ronne, teckning, av Bo Ossian
Lindb erg. Flintgods, gul faj ans med
tita reliefer, hdjd z8 cm. Daterad pd
godset 4 maj t858. Objektet finns
pd Bornholms museum. (Ur A-C

Weimarck, s. 46.)

j. Terrin, litograf ur fi59 6rs Pris-
kurant fbr Hiigands, troligen utfbrd

av Ferdinand Ring.

e
e
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Gul fajans, flintgods och lysterglasyrer

del ftjr Spietz verksamhet. Han och senare hans soner riktade sig frdmst till grossister i
Kcipenhamn som hade bdttre kontakt med marknaden hn vad >potteskepparna< hade.
Genom dessa grossister nidde deras lergods ocksA ut till en delvis annan kundkrets
liksom till de stora industriutstdllningarna.

Ndr Johannes Spietz dog 1834 tog hans tre sciner river verksamheten och startade
med gul, brun och svart fajans som miste sdgas vara mycket lik det gods som gjordes
ungefdr samtidigt vid Hogandsbolagets kdrlfabrik, startad r8:2. Si,vdl lerorna som gla,
syrerna kunde fdrgas in med olika pigment for att ocksi kunna fi fram ett svart eller
brunt gods. Dessa fdrger pi servisgods blev mycket populdra och kom till anvdndning
till exempel pi kaffe- och teserviser pi bida orterna. Modet med de svarta, blanka
glasyrerna pi serviserna kom frAn England och typen kallades dar Manganese Ware.

Soholm och Sonne i fijo-talets Ronne: tvdfabriker med gulfajans
TVi andra fabriker kom att framgingsrikt framstdlla den si kallade gula fajansen pi
Bornholm och bor redan pi r83o-talet ha konkurrerat med Hoganis. Den ena hette
Soholm och startade sin verksamhet i Ronne r8:S. TVi bornholmare, Edvard Christian
Sonne och Hermann Wolffsen, hade 1833 gitt i ldra i en lervarufabrik ndra Klampen-
borg pi Sjrelland, vid namn Soholm. Det var minga bornholmare som hade gitt i ldra
pi denna forsta Soholmfabrik, ddr man sedan rBzT hade fabricerat just en gul fajans
och anvdnt den gulbriinnande leran fr6n Bornholm. Leryarorna ddr var ritade av arki-
tekten G. F. Hetsch, som ocksi satte sin priigel pA mycket annat inom konstindustrin

i Danmark vid denna tid.'e Det man ville framstiilla var ett gods som skulle efterlikna

det engelska flintgodset, men i danskarnas fall blev det en ganska gul skdrv di man
utgick frin bornholmsleran.'o Fabriken pA Sjelland overtogs ddrefter av Den kongelige

Porcelainsfabrik, som dock ganska omedelbart lade ner den. Di flyttade bornholmarna

Sonne och Wolffsen tillbaka till sin o och startade inledningsvis en gemensam ler-

varuproduktion ddr. Wolffsen startade dhrefter 1835 en egen verkstad och kallade di sin
fabrik Soholm.

Under kriget med England i bcirjan pi r8oo-talet var det minga skeppare som
minskade eller upphorde att transportera lergods frin Bornholm for avsalu river Ost-

19. Se t.ex. Kjeld von Folsach, Fra Nyklassicisme til Historicisme. Arkitekten G.F. Hetsch, Kobenhavn 1988, s.
r44-161.

20. Andra beteckningar pi engelskt flintgods som forekommer ar: cream-coloured earthenware och Queen's
ware. Tyska termen ar Stuingut, danska stengods, franska fence fne eller terre de pipe; terra inglese heter motsva-
rande i Italien.
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ersj6n. Dessa kunde nu i stlllet 6gna sig it en mer lonande verksamhet - som kapare

av fientliga fartyg ptt Ostersjon. Det kunde handla om legala sjortivare som seglade

med ,kaparbrev<, ett fribrev, och officiellt uppdrag frin sin regering att angripa fi.ent-

liga handelsskepp i syfte att just plundra dem. vissa av dessa kaparkaptener, som de

kallades, kunde genom denna handel med kapat gods skapa stora vinster som de kunde

satta in som kapital exempelvis i en lervaruproduktion med fabriksdrift'" Hermann

wolffsens onkel hade haft kaparbrev 18o7-r8r4 och tjdnat en viss formogenhet p5 detta'

pa en resa till Sverige hade han anhillits for smuggling och en kort tid dlrefter dog han

plotsligt. Men wolffsen lyckades fcirvlrva sin onkels egendom och kunde fortsd'tta med

Iervarufabriken Soholm. Senare (1839) startade ocksi Edvard christian Sonne en egen

fabrik, i eget namn, och hans fabrik kom snabbt att bli den sttirsta tillverkaren av gul

fajans pi Bornholm."

Hdganiis och den gula faiansen
I Hoganas hade man tidigare dn i Ronne, redan 1832, startat en lerkirlsproduktion av

nagoi ,o- man mycket vril kunde ha kallat for gul faians, vilket blev bendmningen i

no-rrn", ty det var ocksi hlr frigan om en gulbrtinnande, flintgodsliknande keramik'

overdragen med genomsynlig blyglasyr och briind wi ginger' Lerorna frin de olika fa-

brikerna har ocksa ,tora likheter, godset utmirker sig av mer eller mindre varma' gula

toner, och dven formspriket dr av liknande slag. Det dr ganska uppenbart att den totala

produktionen av gul ialans i regionen med sitt karakteristiska formsprik av engelskt

ursprung innebar en svir konkurrens for kd,rlfabriken i Hogands redan fran btirjan''3

Ndr Hoganisbolaget startade med keramiktillverkning hade man vad som krdvdes

av iera och billigt brdnsle till keramikugnarna i form av stenkol. Aven om man vid

nigot tillftille provat leran frin Bornholm kom man hdr att anvdnda den egna gulbrdn-

nande leran frin Tjorrod strax norr om Hoganis. Denna lera blandades med mald

f l inta 'Glasyrenutgjordessedanavblymonja(vi lkenpigrundavsingi f t ighetsenare

ersattes med silverglitt) och kvarts. Hogandsgodset blev ofta skorare dn det frin Rsnne'

Som nlmndes ovan fanns det tekniska kunnandet for att fi fram lervarorna inte p5

orten, utan fick kopas in av bolagsledningen utifrin. En tyskfodd >porslinsmakare<'

car lBerger, inkal ladesochgjordedenforstaprovser ients3o*3z,ochdetvartrol igen

zr. Tornehave, >Bornhomske pottemagere<' s' 1o2' 1o7

zz. Se Ann Vibeke Kntdsen, Keramikfabriken Soholm' F.snne tg92' s' 3-31'

23. Det mesta 
"r, 

l.tia"rrru spi. t l"iuuror, liksom oftast vad giller det iivriga godset fr6n Bornholm, dt

ostarrr,plat,tillskillnadfrindetfr&nHoganiissomalltidiirstiimplat.

-



4. Kafekanna frdn Wedgwood, gravyr
utfbrd av William Blake. Ur Reily, s. 4t6.

5. Kffikanna, Iitografi ur fi59 drs pris-
kurant fdr Hbgancis, troligen utfbrd au
Ferdinand Ring.

Gul fajans, flintgods och lysterglasyrer
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ocksi han som utvecklade detta gulbrd'nnande flintgods med sin blyglasyr som har si

stora likheter med motsvarande vara fran Ronne. Denne Berger hade tidigare varit

verksam pi Gustavsberg och han kan mycket vdl ha tagit med sig vissa modeller ddri-

frin till en del av de enkla bruksforemil som producerades under den allra forsta tiden

vid fabriken. Men kdllorna i bolagsarkivet i Hogands dr mycket fiordiga om denna sak.

Samtidigt ska man komma ihig att dessa modeller med sina rotter i engeisk nyklas-

sicism vid denna tid hade blivit allmdngods vid flertalet europeiska keramiKabriker.

Forsta gingen vi i offentligt tryck mciter aister frin Hoganiis dr i en liten katalog

frin r83+ med anledning av en fdrslljningsutstdlining i Stockholm, en >Exposition af

svenska slojdprodukter{<, som den kallades ddr.'a H[r omndmns produkter i sivdl glas,

silver, ldder, trii och textil som keramik. Under rubriken >Hoganis Fabrik< i det lilla

hdftet, kan vi ldsa att kiirlfabriken deltog med kokkdrl med lock, syltburkar, apoteksbur-

kaf krukor, krus, blomsterkrukor, kaffekannor och griiddsnipor, durkslag, mjolksilar,

mjolkbringare, spillkummar, snusburkar och piphuvuden. Men byggnadsornament i

lera som sparrhulrrden, arabesker och rosetter rdknas ocksi upp, alltsi sidana artiklar

som Hogands satsade mer pi senare ndr man 1856 anstdllde en utbildad skulptcir, Fer-

dinand Ring frin Danmark, som modellor till kdrlfabriken'

Inget ndmns om den tekniska sidan av keramiken, men det miste vara bland annat

det gula blyglaserade godset som nu stills ut och dr till salu. Denna utstdllning kan ha

varit en av de forsta ddr Hogandsbolagets kdrlfabrik offentliggjorde sin produktion. Det

fanns visserligen redan 1832 en industriutstdllning i Kopenhamn, men huruvida Hoga-

niis deltog ddr fi.nns det inga uppgifter om. Utstdllningsformen 169 nu i alla fall latent

i dessa sammanhang, som Nils G. Wollin konstaterar ndr han beskriver forhillandena

for den konstindustriella varumarknaden pA r8oo -talet.'5

NAgra irtionden in pi t8oo-talet blev det modernt att applicera klassicerande orna-

ment pi porslin och andra lervaror. I Danmark blev n6gra av skulptoren Bertel Thor-

valdsens marmorreliefer i nyantik stil i mycket stor omfattning anvinda pA detta sdtt,

de forminskades och omarbetades for att passa den danska konstindustrins behov av

antikiserande utsmyckningar.

Pi godset frln Hoganais finner vi intressant nog ocksi avgjutningar efter Thorvald-

sens reliefer. Dessa placerades i starkt forminskad, decimeterstor skala pi miingder

av assietter och oglaserade blomkrukor, kannor och dryckeskiirl. N6gra ofta anvdnda

motiv var Natten och Dagen samt Livets Aldror - Arets Tider. De ftirstnimnda hade

24. Exposition af svenska sl\jdproduktet i Stockholm rir 1834, Stockholm 1834'

25. Niis G. Woliin, >Slojd- och industriutstalningar i Sverige och utomlandsu , Frdn ritskola till konstfack

skola. Konstindustriell undervisninq under ett sekel, Stockholm 195r, s' 88-ror'
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Thorvaldsen utfort i Rom r8r5, det var frlryan om stora, medaljongformade marmor-
reliefer med en diameter pi ca 75 cm. Relieferna som kallas Barndom och Vdr res-
pektive ungdom och Sommar, Mandom och Host samt Alderdom och vinter ar som
original i marmor utforda i Rom si sent som 1836 och har en diameter pi, ca 7o cm,'6
Det var denna t1p av reliefer som omarbetades till forlagor fcir konstindustrin och kom
att pryda minga olika fabrikers keramik. De mest populiira och spridda relieferna var
Natten och Dagen.

Det var G. F. Hetsch som redan r8zr hade fort in Thorvaldsens arbeten i sortimentet
pA Den kongelige Porcelainsfabrik och dar latit gtira omarbetningar, sivdl vad gillde
storlek som material. Resultatet blev bland annat relieferna i biskviporslin (biscuit),
vilka i sin tur blev ftjrebilder for olika utsmyckningar i porslin.'7 Denna produktion
okade efterhand starkt, och under ftiljande decennium producerades en enorm md,ngd
itergivningar av Thorvaldsens verk i biskvi.'8 Diir gjordes si mdnga att man till och
med utfcirde gjutformarna i brons, sA att man fick ett bdttre resultat vid gjutningen och
undvek att formarna slets ut.,e

Med hjalp av dateringen av Thorvaldsens original kan vi ddrfor veta ndr Hoganiis-
bolaget tidigast kan ha anvint sig av dessa reliefer pA sin keramik. Hans reliefer visa-
des ocksi i stor omfattning pi de stora industriutstd.llningarna under r83o- och 4o-ta-
len i Kopenhamn, och i Danmark kallades dessa antikiserande utsmyckningar, som
till och med kom att appliceras exempelvis pi tvil och choklad, till slut frir en riktig
>ThorvaldsenplAga<.3" Det troligaste ir att kdrlfabriken i Hoganiis hade tagit del av det-
ta mode pi just de stora utstdllningarna i Kcipenhamn och alltsA knappast startat med
en sidan produktion forrdn pd r84o-talet. Detta stods ocksi av att originalrelieferna till
Livets Aldrar - Arets Tider gjordes si sent som 1836, ndr Thorvaldsen fortfarande var i
Rom.

Men det kan finnas andra vdgar. I en notis i Hekingborgs-posten friln rylz rg39 stir
att ldsa att Thorvaldsen faktiskt just hade besokt Hoganiis och detta vdcker naturligtvis
ens n1frkenhet.3' Hade han di mojligen med sig forlagorna till relieferna pi seglatsen?
Skulle han besoka Hoganrisbolaget? Detta vet vi inget om. Bara att hans reliefer snart
ddrefter kom att anvdndas vid kiirlfabriken. Notisen i Hekingborgs-Posten berdttar:

26. Se vidare Bredo L. Grandjean, Biscuit efter Thorvaldsen, Kobenhavn ry78, s. 53 55.
27. PA Den kongelige Porcelainsfabrik innebar tekniken och godset biscuit att man anv6nde en h6.rd massa,

diir kaolin, kvarts och filtspat ingick, som brdndes tvi ginger. Godset fick en finkornig, marmorliknande yta.
28. Grandjean, Biscuit efter Thorvaldsen, s. to.
29. Bredo L. Grandjean, Kongelig Dansk Porcelain t775-t884, Kobenhavn ry62, s.46-49.
30' Camillus Nyrop, >Thorvaldsen og den danske Kunstindustri<, Tidsskrift for Kunstindustri, 1885, s. ro4.
31. Thorvaldsen kom hem till Danmarkfrln sin lingvariga Romvistelse si, sent som i september 1838.
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oDanmarks stolthet, den vitt frejdade konstndren, bildhuggaren Thorvaldsen, har, pi

utfard till Ramlosa, Hogand's och Kullaberg besokt vir stad< (dvs. Helsingborg). Men

vad gjorde Thorvaldsen i HogandLs? Inget 1'tterligare finns dokumenterat fri;n denna

vistelse. Tr6ffade han bolagsledningen? Vi vet inte. Hdr finns i varje fall en alldeles

tydlig koppling till dansk, samtida design, dven om vi inte sdkert vet hur den har tagit

sig <iver Sundet. Kanske introducerades dessa reiiefer av Thorvaldsen sjiilv vid besoket

1839; kanske skedde det genom forlagor i en eller annan form som man hade inhandlat

och studerat pi konstindustriutstdllningarna i Kcipenhamn pi r83o- och r84o-talen.

I tidskriften l{yt Magazin finns en liten recension av brciderna Spietz fajansarbeten

med anledning av att deras fabrik deltog pi en industriutstdllning i Kopenhamn r84o,

ddr fabriken enlig uppgift visade vit, gul och svart fajans.? Forfattaren till artikeln an-

ser att broderna Spietz varor har fin glasyr och form, och intressant nog jdmfdr man hir

dessa modeller med de samtida gula frin Hoganiis i Skine. Detta 6r forsta gingen som

jag finner en sidan direkt jamforelse. Spietz lervaror sdgs vara ,,i samma fdrg och art

som de som brdndes vid Hoganis i Skineu. Detta dr ocksi en indirekt dokumentation

av att Hoganisbolaget sannolikt deltog pi industriutstdllningar ganska sdL omedelbart

efter starten 1832, och att deras lergods blivit kint.

Det miste ha funnits itskilliga kontakter mellan Hcigands och Bornholm under

dessa ir, men det dr inte minga som dr dokumenterade. En ansokan ftint'842 uppger

dock att tre krukmakare eller fabrikanter frin Bornholm hade sokt medel till resor

fcir att studera saltglaserat gods i Hdgands. En av dessa var en av broderna Spietz som

ocksi senare fick ett bidrag frAn danska kommerskollegiet for detta studiebestik. Han

reste 1843 till Hogand's, men i sin reserapport meddelade han kommerskollegiet att

han kommit fram till att tillverkning av saltglaserat gods krdvde bdttre ugnar dn dem

han hade tillging till. En sidan ugn miste klara av hogre virme dn den han hade i

Ronne.33

Varken i bolagsarkivet eller i den tryckta litteraturen finns likviil nigot mer utforligt

och explicit om forbindelser mellan Hogands, Kullabygden och Danmark. Men de bor

ha varit tdta. Man hade visserligen rika m<ijligheter att studera varandras produkter

pi olika industriutstdllningar ddr dessa fabriker troligtvis ofta stdllde ut samtidigt. Ett

exempel pi en utstdllning diir vi vet att bornholmarna deltog var industriutstdllningen

i Kcipenhamn 1852. Det dr hogst troligt att ocksi Hrigandsbolagets produkter fanns

utstdllda diir, di Sonne frin Ronne enligt en katalogforteckning visade gul, ljus- och

32. Nyt Magazin, 1840, rt to, s. 83. Se dven Ida Haugsted, Den rene Smag. Blandt hdndtverkere og kunstnere

i guldalderns Kobenhavn,Kobenhavn 1999, s. z3g-247,3nf.

33. 1846 I 7 fi Rigsarkivet/Kobenhavn
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morkbrun samt gri fajans. Sonne var ocksi en av de forsta fabrikerna pi on som vi-

sade sin keramik i utlandet; 186z deltog fabriken pi den internationella utstdllningen

i London. I samband med industriutstdllningen i Kopenhamn r87z blev den slrskiit

uppmdrksammad for sina fina arbeten i terracotta som kan jdmforas med motsvarande

gods vid samma tid frin Hogands.

Tydliga kontakter med Danmark etablerades i andra sammanhang i och med att

f. J. Sjdcrona (ry96-t874) tog over ledningen av Hcigandsbolaget 1845. Vad detta fick

for betydelse for lergodsproduktionen vet vi knappast i detalj, utover att Sjocrona 1856

anstdllde den danske skulptoren Ferdinand fung (1829-1886), som kom att vara bosatt

i Hoganiis under Aren fi56-6g. Vid mitten av r85o-talet kan man sdga att det alltmer

etablerades en bred kuiturell kontakq.ta mellan Kullabygden och Danmark ocksi pi

annat sdtt. Sjocronas bror ldt en framstiende dansk arkitekt, Ferdinand Meldahl, rita

Stubbarps slott it sig. Detta stod fdrdigt 1852, och var ett av de fcirsta slotten i Skine i

nordeuropeisk nyrendssansstil, utfort av en dansk arkitekt. Det kom att bli minga fler,

till exempel det nrirbeldgna Kulla Gunnarstorp, ocksi detta ritat av en dansk arkitekt,

Ch ristian Zw ingmann.3 a

Hoganisbolagets fcirsta priskurant 1835 var som ndmnts bara en forteckning och

hade inga illustrationer. Ndr Ring anstdllts 1856 fick han ocksi uppdraget att utfora den

forsta illustrerade kuranten. Den dr inte daterad, men tryck6ret brukar sdttas till 1859.

Katalogen dr forsedd med litografiska illustrationer over hela produktionen. Nigot nytt

har definitirt tillkommit med Ring - oglaserade prakturnor, byggnadsornament med

mera - men den iildre produktionen fanns kvar.35

Lysterglasyrer och djurornamentik i Nrestved och Hdganlis
En annan betydelsefull frjrbindelse som Hogands onekligen skaffade sig till Danmark

ir den som kan spiras till skikten Kiihlers verkstad i Nestved pi Sjelland, i verksamhet

under 6ren $39-1969. Den tidpunkt jag intresserar mig for nu dr di verkstaden leds

av Herman A. Kiihler, irtiondena runt sekelskiftet r9oo, mellan 1875 och r9r3. Och jag

lyfter di speciellt fram bruket av de si kallade lysterglasyrerna iframst olika rrida toner,

som Kiihler gjordes ryktbar for iren 1888-89, genom sin succ6 pi vdrldsutstrillningen

i Paris 1889.

34. Om danska arkitekter i Skine, se t.ex. Dan Johansson, Danska inJluenser i skdnsk arkitektur. En undersdk-
ning av arkitekter, byggnader och formsprdk under andra hiilften av fioo-talet, Avdelningen for konsthistoria och
visuella studier, Lunds universitet (magisteruppsats, rt zooS).

35. Se vidare Weimarck & Weimarck, Lergodset frdn Hdganiisbolaget, s. 91-ro2.
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Lysterglasyrerna hade iter kommit pi modet under r8oo-talet, det hade de inte

varit sedan medeltiden. Denna tidiga lyster hade framstdllts ftjr hov och hirskare, i

Bagdad, Samara och Kairo och frir Spaniens kristna kungar. Det var i de miljcierna den

ursprungligen hcirde hemma. Den lysterglaserade keramiken spreds den gingen ald-

rig over Alperna eller Pyren6erna och piverkade foljaktligen heller aldrig keramiken i
Nordeuropa.

Under r8oo-talet var det frdmst en lyster med olika roda toner som var det mest

eftertraktade. Rcjtt var ju for ovrigt modeftrgen inom konstindustrin under r8oo-ta-

let, pi gardiner, mattor, kftider, maskiner, jiirnviigsvagnar et cetera. Lysterkeramiken

hade nl,rrtvecklats i Italien vid denna tid. Via mindre verkstdder hade den sedan spritts

pit t87o- och 8o-talen till det dA frdmsta exportlandet for keramik, England. Hdr om-

huldades speciellt en rubinrcid, djupt rod ton - till exempel hos William de Morgan,

som kallade sin lyster frir >persisk fajans<, och pi Minton-fabriken, som framgingrikt

lyckades gora en djup, rod lyster.36 Tekniken utvecklades vidare under iren r89o-r93o.

De vackraste lysterglasyrerna anses uppsti om man stryper lufttillfrirseln vid brdn-

ningen genom en si kallad reducerande briinning och anvdnder pigment. Ett enklare

och inte lika skont resultat blir det om man kombinerar en sidan reducerande brdn-

ning med metaller i stiillet for pigment.3i Den fcjrsta tekniken anses vara mojlig att an-

vlnda bara i mindre verkstdder. Den speciellt djupt roda och iriserande lystern kunde

man helt enkelt inte framstdila industrielltl diir fick man i stdllet anvdnda metaller i

glasyrerna som gav en matt yta.

Det var under vintern 1888-89 som Herman A. Kiihler lyckades komma underfund

med hur han skulle kunna fi fram den efterliingtade, varma, djupt roda lusterglasy-

ren. Han visade den sedan pi Parisutstillningen 1889 och fick ddr stor framgiLng. Han

silde sina lysterfajanser sivdl till de stora keramiksamlingarna i Europa som till pri-

vatsamlare. Krihler i Nastved var den ftirste att klara av att tillverka denna reducerade

glasyr i Norden och som ocksi fick stort genomslag internationellt.:8 Kdhler-fabriken

utmdrktes ocksi av att den hade mycket goda kontakter med viktiga danska konstndrer

och skolor. I fabriken arbetade ofta framstiende konstndrer vilka ocksi kom att prdgla

produktionen, vad giiller siviil glasyrerna som formspr6.ket.

36. Se t.ex. Alan Caiger-Smith, Lustre Pottery. Technique, Tradition and Innovation in Islam and the Western
World,London & Boston 1985.

37. En annan eftertraktad rod glasyr, sang-de-breuf (oxblod), uppkommer inte pi samma sett som lyster-
glasyren; i sang-de-beuJar det metallpartiklar i sjiilva glasyren som ger fargen, inte en reducerad metall. Se Caiger-
Smith, s. r79.

38. Se t.ex. Peder Rasmussen, Ktihlers verk. Om familjen Kdhler og deres keramiske verkstedt i Nestved
t8j9- t974, Kobenhavn zooz.
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Kdhler insig ocksi vikten av att sti i kontakt med den samtida marknaden for ke-
ramik dven utomlands ddr de internationella kontakterna skapades. Han deltog regel-
bundet i de stora internationella utstdllningarna, han insig att det var ddr som det nya
modet presenterades och det var ddr i konkurrensen han skulle spiinna musklerna i
fcjrhillande till de andra goda keramikerna. Ddrfcjr var det viktigt att uppmdrksammas
i de sammanhangen, att fh medaljer och utmdrkelser - till och med pressuttalanden.

Hogands hade anstiillt Albin Hamberg som modellor i borjan av r89o-talet.3e Under
hosten 1896 fick han i uppgift att resa till Kihlers fabrik i Nestved i syfte att ddr spio-
nera pi framstdllningen av just lysterglasyrerna. Hamberg hade antagligen sett deras
arbeten redan nlr de var utstdllda sommaren fi96 ph en industriutstdllning i Malmo
och kan di ha insett att han ocksi skulle kunna gora nigot liknande. Vistelsen varade
nigra minader under htisten 1896. Kdhler ville i alla fall anstdlla honom, men Albin
Hamberg var ju ddr i ett helt annat drende iin att hj?ilpa till med modellering och drej-
ning som Kdhler erbjod honom.ao Ddrfor vdnde han hem igen efter nigra minader.
Men ett ir senare, pi StockholmsutstdllningenrSgT, stdllde Hogandsbolagets kdrlfabrik
ut just lysterfajanser och blev uppmirksammad fcjr detta, och det gjordes ocksi jiimfo-
relser med Kdhlers lysterkeramik.+'Si utan Albin Hambergs grdnsciverskridande hand-
ling, ett rent spioneri, ddr han litsades att han bara skulle hjelpa till med modelleringen
och drejningen, hade Hoganiis inte klarat av att fi fram den eftertraktade produktion
som lystern var, och som kdrlfabriken diirefter framgingsrikt fortsatte att producera
ett irtionde in pi rgoo-talet. Lystern frin Hriganiis har den matta )ta som uppstir vid
en reducerande brrinning om metaller anvdnds, inte pigment. Det var forst i den egna
verkstaden som Hamberg lyckades flfram den djupt morkroda och gldnsande, varma
och iriserande glasyrytan.

Albin Hamberg motte dven en annan innovation i Kiihlers produktion som gjorde
starkt intryck pi honom. Det var de nya kruKormer som den danske konstnd,ren Karl
Hansen Reistrup hade modellerat med djur av olika slag, ofta symmetriskt placerade.
Herman A. Kiihler glaserade sjdlv deirefter hela krukan med lyster, nigot som han var
ensam om att gcira vid denna tid. Andra anvdnde lystern for att skapa dekorer pi be-
grdnsade partier, inte att holja hela vasen eller krukan med.+,

Albin Hamberg, som i realiteten var den konstnirlige ledaren for Hoganiisbolagets

39. Weimarck & Weimar ck, Lergo dset frdn Hd ganiisb olaget, s. t65-48.
40. Albin Hamberg i samtal med A-C. & T. Weimarck 1966.
41. Kiihler hade ocksi mycket stor framging 1897 pi Stockholmsutstiillningen diir han ercivrade guldme-

daljen.

42. Kdhler stdllde ocksi ut dessa lystervaror i Bings nyoppnad.e art nouveau-butik i Paris 1896.

189



-

ANN-CHARLOTTE WEIMARCK

klrlfabrik fram till r9r4, kom att forse fabriken framover med etskilliga djurframstill-

ningar, fantasifullt formade f<jr olika krukor, vaser och fat. Och han var hdr utan tvekan

inspirerad av kontakten med Hansen Reistrups egensinniga formsprik. Det var siledes

bide lysterglasyrerna som fick tdcka hela objektet och den specieila gestaltningen med

djurkroppar i hog relief frin Kdhlers i Nestved som Hamberg fcirde vidare till Hogands

som ett helt nytt idiom. Denna keramik, suggestir,'t forsedd med skulpterade djur av

olika slag i starka glasyrfdrger, kom genom denna danska influens att bli en karakteris-

tisk produkt ocksi frin Hogandsbolagets kdrlfabrik.

Aven inom det keramiska fdltet, konstndrligt sivdl som tekniskt, visar det sig att de
dansk-svenska forbindelserna under r8oo-talet - snarare dn grdnserna - pi flera sdtt

varit betydelsefulla.

Summary
Yellow Faience, Flintware and Lustreware

in the rgth century, contacts between potteries around the Baltic Sea and the Sound

were essential and frequent, but they remain almost entirely unrecorded. New styles,

materials and glazes were shared among manufacturers in a variety of ways, mostly

informally, directly and from person to person, or indirectly through exhibitions or in

the form of illustrations, for example in price lists. The article discusses and compares

pottery manufactured in the county of Scania in Sweden and on the Danish islands

of Bornholm and Sjrelland, where various types of contact were clearly made. I look

at issues concerning rgth century design trends and discuss established and potential

communication routes that existed, or can reasonably be assumed to have existed,

among the potteries.
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