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Porsgrunds

Porselænsfabrik.

Porselænsfabrikken
el' Porsgrnnds største Seværdighed.
Og dette vakre og interessante
Industrianlæg vilde være en Seværdighed i enhver By.
Ideen til Oprettelsen at' denne Norges eneste Porselænsfabrik udgik fra Konsul J o,ha n
(t 25de Januar 1880), der paal 'Sine Hei~er i 'l'yskland havde seet en blomstrende
Jeremia,ssen

Porselællsindustri, hvortil Feltspat og Kvarts hentedes fra Norge. Hvis Produktet tilvirkedes
her hjemme, vilde Fragten for (Usse tunge Stoffer og Transporten hitiop af det omfangsrige
Porselæn spares; dertil kom den paa slige Varer lagte Told, som vilde yde en vis "Beskyttelse".
De til Bedriften fornødne Kul Yilde ogsaa hel' i Fjorden kunne faaes forholdsvis billig som

R e p r æ s e n t a n t s k a b et.
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Returlast med Tl'ælast- og Isskudel'. Ud fra saadanne Betragtninger val' det, at Hr. Jereminssen
energisk gik ivei med at faa Ideen virkeliggjort ved Dannelse af et Interessentskah.
Pna det konstituerende
Mode, der blev a fhold t den 11te Mai 18~.), og hvor 30
Aktionærer val' tilstede, valgtes en Lovkomitehestaaende
af Dill'. Johan
,Jeremiassen,
Ingenior Gunnar
Knudsen
og Skibsreder, cand. jur. (senere Konsul) Alfred
Petersen
Wright.
Love for Aktieselskabet, hvis oprindelige Kapital yar Kl'. 176,000, vedtoges paa den
forste Generalforsamling
den 26de August 1885. Samtidig yalgtes til Bestyrelse Dhl'. Kousul Johan Jermiassen, Ingenior Gunnar Knudsen, Kon~nl Alfrell Petersen \Yright, Grosserer
Hesselberg (Kristiania), Bl'Ukseier E. Rasmussen, Overretssagforer
G. Larsen og Bmkseier
H. C. Hansen.
Tomten, der kjobtes af et Konsortiulll, el' beliggelHle i Vestre

I

Porsgmnd

og hal' et

I

-Iu~b
•
teklJisk

Be"tyrel'.

Disponent.

Areal paa henved 10.000
indtil 20 Fod.

111".

Strandlinjen

udgjor over 160 Meter, og Dyhden langs Kaien el'

Bygningel'lle opfortes efter Udkast af en fra rryskland hidkaldt Ingenior, Direktor C.
M. B a uer, og Tegning af Arkitekt W. Hans teen.
Faurikkomplekset bestaar hovedsagelig
af Murbygninger, med Dampopvarlllning
for den kolde Aarsti(l; derhos el' der forskjellige
Lagerbygninger af Træ, for Raamaterialier etc. Brandtaksten for samtlige Bygninger belober
sig til noget over Kl'. 300,000.
Af Maskineriet blev Kjedlen leveret fra Nylands Verksted, det onige fra tyske Specialfabrikker.
Del' hayes nu 5 Ovne efter nyeste Konstruktion.
Fabrikationen drives efter den i rryskland (særlig i Meissen) almiudelige ~Ietode. .Af
Raastofferne tages Kaolin fra Bohmen, China-clay fra COl'llwall, F'elt~pat og Kyarts fra Bamle,
ildfast Lere (til Kapslerne) fra Halle.
Som Direktor ved Fabrikken, der blev sat i Gang den lade Febl'llar 1887, fungerede
indtil Vaaren 1890 Carl Maria Bauer.
Efter hans Fratræden bleI' del' ansat en teknisk
Best,yrer og en Di::;ponent. Den forstnævnte

Stilling indehav(les en Tid af Tyskereu Fiseher,
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senere, fra 3die August 1891, af Hr.
Ingeniør AndreasWefring,
der, efter
at have taget Farmaceuteksamen
og
gjennemgaaet
den kemiske Linje ved
Trondhjems tekniske Skole, i ca. syv
Aar bestyrede Brynestensfabrikken "Norrøna" . I Anledning af sin AnsætteIse
ved Porselænsfabrikken
studerede han
et Semester

Keramik i Charlottenburg

og paa tyske Laboratorier.
Som Disponent fungerede Hr. H. A.
H ol b Y indtil 1895, da Stillingen overtoges af Hl'. L. L a l' s s e n, der tidligere
i ca. ni Aar har været ansat ved "Kristiania Stentøimagasin".
Fabrikken har to Reisende og
"Tostrupgaarden"
i Kristiania et fast
Udsalg, som bestyres af Froken Fredrikke Holst (fra Porsgrund).
Fabrikkens
Arbeidsstok
(ca. 220
Personer) bestod fra forst af næsten
udelukkende
af Tyskere, 0sterrigere
eller Danske, da ingen hertillands val'
kjendt med denne Industri; nu el' del'
kun ca. 15 Udlændinge. Verksmester)r
Hr. Anton Haffenbriidl.
Fabrikken pl'oducerer især de mest
kurante Brugsartikler, som Tallerkener,
Kopper, Fade, Kandel' og Mugger, men
leverer ogsaa større og finere Gjenstande, tildels efter særlig Bestilling og
med specielt Udstyr.
Af Udmerkelser
hal' Porsgrunds
Porselænsfabrik
opnaaet:
2 Guldmedaljer, 2 Sølvmedaljer, 1 Broneemedalje
og 1 Fortjenstdiplom.
*

*

*

Aktiekapitalen
ulev paa Generalforsamlingen den 1-!de Marts 1899 besluttet foroget til Kr. ,100,000, hvilket
Beløb paa det nærmeste el' fuldtegnet.
Hver Aktie er paa Kl'. 500.
Fabrikkens
nuværende Bestyrelse
bestaar
af Dhr. Il1gel1ior Gu n n ar
Knud se n (Formand), Skibsreder Herm.
J e r e m i a,s s en (Viceformalld), Skibsreder

'

PORSELÆNSF

ABRIK.

-

.=
o~=o_..,.,..,_.
~
tel
.=
..,
co
='?
;
I:'l'"
U2
U2
U
F2e
"'Ø
"'Ø

l:J:l

6

PORSGRUNDS PORSELÆNSFABRIK.
---------_._-_.-._--------------_._----------------_

-

:'

>

-----

..

PORSGRUNDS

PORSELÆNSFABRIK.

Jorg. C. Knudsen,
I\:onsul Alfr. Petersen
A. J o h n sen og Adjunkt And r. Blom.

\Vright,

7

Brukseier

H. C. Hansen,

Grosserer

Porsgnl1lds Porselænsfahrik::; Olllsætnill,'.!; belab sIg
1888 til ca, Kl'. 128,000.
1893 281,000.
1898 303,000.
I siclstnævnte Aar yar de]' nogen Nedgang i Forhold til de tre nærmest foregaaende
pan Grund af ,Mellel11rigslovensOphævelse, del' gjorde Konkurrencen mer de svensl.:e Fabrikker
umuli.::','.
I Lonninger til Arbeidere og Funktionærer
udbetaltes i 1888 ca. Kl'. 96,:100; 1893:
ca. Kr. 15:1,000; 1898: ca. Kr. 161,000.
*

*

*

En frur gjennem Fabrikkens forskjellige Afdelinger er meget interessant.
Først ser
man, hvordan Feltspatten knuses og males, efter at være gjort mør ved Ophedning; derpaa
blandes den med Kvarts og Kaolin (fin kiselsur Lerjord). hvoretter Massen siles og presses og
gaar gjennem forskjellige Apparater, indtil den kommer frem som en Deig, der knades, bankes
og klaskes grundig, for den er færdig til Brug.
Deigen bringes saa op i de Afdelinger, hvor den under Dreiernes smidige Fingre formes til allehaande Kar. Og det el' ikke bare Formningen, som kræver .'b·beide; Modeller,
Formel' og Brændingshylstre maa være paa rede Haand, for Gjenstanden tildannes.
Efter at yære lufttolTede i kortere eller længere l'id (fra 8 Dage til 3 Maaneder, efter
Tykkelsen), kommer Sagerne i Forglodningsonlen,
hvis Hede oger deres Styrke. Dm'paa blir
de omhyggelig I'ensecle for Stov, dyppecle i Glasuropløsning og "blankbrændte'; i "Glatovnen",
C, smelter sammen og Porselænet opmtar
hyor Glasur og Masse under en Hede af 16-1800
Haanlhed og Gjennemsigtighed.
De blaa Straa- og Svibel-monstre etc. males paa Porselænet, føl' det glaseres. De
mere almindelige Monstre males udenpaa Glasuren, hvorefter Gjenstandene undergaar nok en
Brænding, den saakaldte .,Muffelbrand".
(j

*

*

Porselænsindustrien
blev allerede for over 2000 Aar siden opfundet i Kina. Her i
Europa lykkedes det forst ca. 1710 Joh. Bottger
(under Forsog paa at "lave Guld") af brunroclt Meissener-Ier at fremstille .,haardt" eller "egte" Porselæn.
Den Fabrik, som derpaa
alllagdes i Meissen,
har lige til vore: Dage nydt fortjent Ry, idet dens Produkter er lige
udmerkede saavel i kunstnerisk som i teknisk Henseende.
Fabrikationshemmeligheden
kom imidlertid ud; og der opstod Porselænsfabrikker
paa
flere Steder, saaledes i \Vien (1710), Berlin (1761) og Kjøbenhavll (1775). "Den kgl. danske
Porselænsf;lhrik"
indtager, ligesom en nyere dansk Fabrik, der grundedes i 1854, en anseet
Plads,
l Syerige leyerer Gustafsberg og Rørstrand smukt og godt Porselæn.
I Frankrig og
England tilvirkes et saakaldt "blødt" POl'selæn, der tilsteder et rigere Farveudvalg, men som
ikke har en saa smuk Masse som det "haaJ'de" Feltspat-porselæn.
I Sevres har man i den
nyeste Tid fremstillet et "halvhaardt" Porselæn.
*

*
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Porsgrunds
Porselænsfabrik,
eler selvfolgelig som alle større industrielle Anlæg
hal' havt Vanskeligheder at kjæmpe med, synes nu heldig at have overstaaet sine Prøveaar.
Dens Fabrikat har vundet Anerkjendelse for smuk Uelforelse og Holdbarhed, og ela den har
et solid okonomisk Grundlag, er eler al Grund til at haabe. at Bedriften gaar en lys Fremtid
imode, til iEre for Grundlæggerne og til Gam for den By, der er deus Sæcle.

Krisliania. - Hanches Bog- og Noclelr,rkkeri (Joh.s Hanche).
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