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Omslagets framsida:
Vattenkannornas vattenkanna
Denna tvåpipiga vattenkanna blev något av Carl-Arne Bregers adelsmärke
Foto: Jan-Olof Landqvist
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Bilden följande sida:
”The two Bregers”
Genom Carl-Arne Bregers försorg fick även hans fru Bibi anställning på Gustavsberg. Han såg andra möjligheter på fabriken än att dekorera porslin vilket
han insåg att den likaledes konstutbildade Bibi var bättre lämpad för. De blev
snabbt etablerade i samhället, fick tjänstebostad i ett ”Thun-Ollehus” i
Höjdhagen och blev föremål för hemma-hos reportage i den tidens trendmagasin Femina.
Även Bibi Breger var synnerligen produktiv. Över femton av hennes servisdekorer
gick i produktion och därutöver några udda produkter av vilka ett par syns här.
”Den där växelverkan i arbetet vi har ger oss mycket” säger Bibi i personaltidningen Gustavsbergaren 1955. ”Därigenom är det ibland omöjligt att säga,
om det är min eller Carl-Arnes sak. I nästan allt vi gjort, har vi på ett eller annat
sätt båda del i”.
Så lär de ha fått heta The two Bregers på fabriken också.
Bilden från Bibis ateljé i G-Studion 1955
Foto: Hilding Engströmer

5

6

BREGER PÅ GUSTAVSBERG
En minnesutställning om industridesigner Carl-Arne Bregers verksamhet på AB Gustavsbergs Fabriker 1953 – 1957.
Industridesigner Carl-Arne Breger avled den 15 januari i år, 2009.
Eftersom han startade sin yrkeskarriär som formgivare åt industrin på AB Gustavsbergs Fabriker visar vi på Porslinsmuseet denna
lilla minnesutställning med ett urval av de produkter som han
ritade under tiden som han verkade här 1953 till 1957. Utställningen utgörs i stort sett uteslutande av de plastprodukter som
han formgav för plastfabriken, PLF, även om han också var verksam på sanitetsporslinsfabriken, SPF.
Carl-Arne Breger, född i Trelleborg 1923, utbildade sig på Konstfackskolan på fackavdelningen för dekorativt måleri med examen
på den högre konstindustriella skolan, HKS, 1948. Han arbetade
några år efter utbildningen som inredningsarkitekt och dekoratör på SF, Svensk Filmindustri innan han anställdes på AB Gustavsbergs Fabriker.
Tanken var att Breger skulle arbeta med servisdekorer men han
upptäckte tämligen omgående att det fanns behov av formgivning av företagets mer industriellt tillverkade och tyngre produkter inom plast-, respektive sanitetsporslinsfabrikerna, vilket också
tilltalade honom mer. Han övertygade fabriksledningen om att
hans likaledes konstfacksutbildade hustru Bibi nog var bättre lämpad för dekormåleriet och likaså att hans insatser inom de ur
designsynpunkt mer outforskade områdena kunde vara intressanta för företaget. Med resultat att även Bibi Breger anställdes
och Carl-Arne fick nya arbetsuppgifter.
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Detta blev början på en fyraårig produktiv period på Gustavsberg
då Breger ritade en mängd plastföremål av vilka den höga, smala
vattenkannan från 1959 har blivit hans kanske mest uppskattade
och uppmärksammade produkt; idag en dyrgrip bland samlare.
Även hans insatser på sanitetsporslinsfabriken, SPF, kom att bli
betydelsefulla och där hans mest bestående insats var tvättstället
”525” som sannolikt är det i särklass mest sålda tvättstället i
Sverige. Carl-Arne Breger slutade sin anställning 1957 för att bli
designchef på företaget Bernadotte & Bjørn under två år, varefter han startade det egna Breger Design AB.
Uppdragen för AB Gustavsberg fortsatte cirka tio år efter anställningen här men upphörde då eftersom man på plast-, resp.
sanitetsporslinsfabrikerna beslutade sig för att satsa på egna, unga
designer varav undertecknad fick ansvaret för sanitetsporslinet
1967. Jag har under min senare roll som lärare på Konstfack haft
förmånen att få engagera Carl-Arne Breger som uppskattad föreläsare för morgondagens designer, ett uppdrag som han genomförde med stor entusiasm och dito engagemang. Jag vill med den
här utställningen tacka Carl-Arne Breger för hans insats.
Gustavsberg i april 2009
Jan-Olof Landqvist
Utställningsarrangör
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Bilden föregående sida:
De stora grabbarna
Hemma hos Wilhelm Kåge på Fjällgatan. Kåge, just hemkommen från
studieresa i Japan 1956, förevisar sina
keramiska fynd därifrån för Gustavsbergskollegorna Berndt Friberg, CarlArne Breger och Stig Lindberg.
Foto: Hilding Engströmer
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Plasten på Gustavsberg
AB Gustavsbergs Fabriker var tidigt ute som plasttillverkare. Redan 1945 startade man en experimentverksamhet med mer eller
mindre hantverksmässigt framställda produkter i polyester för att
strax senare köpa in en med den tidens mått mastodontisk
formsprutningsmaskin från USA. Avsikten var naturligtvis att man
ville bli självförsörjande med plastkomponenter till sin basverksamhet, sanitetsporslinet, som WC-sitsar och liknande. En
av de första formsprutade hushållsprodukterna som fick genomslag på marknaden var typiskt nog ritad av en konstruktör på företaget, Wilhelm Karlsson, nämligen den klassiska måttsatsen för
köket. Den lär fortfarande tillverkas och har fått åtskilliga efterföljare (men ingen lika bra).
Mångsysslaren Stig Lindberg kunde givetvis inte hålla sig borta
från plasten, utan var den av Gustavsbergs konstnärer som skapade den troligen första formgivna plastprodukten, en citruspress
från början av 50-talet. Men sedan är det, av företagets plastsortiment från samma tid att döma, tydligen Breger som tar över
den verksamheten i stort sett helt och hållet.
Det här blev faktiskt Carl-Arne Bregers skola i industridesign. Betänk att han var utbildad målare på Konstfack och hade kommit
till Gustavsberg för att dekorera servisporslin! Men så får han smak
för detta med produktformgivning och upptäcker den formsprutade plastens möjligheter. Han förefaller ha fått i det närmaste fria händer. Att han sög åt sig kunskaperna kan vi se om vi
följer tillblivelsen av hans alster: Bakom en tidig kopp med bricka,
Bibo, där formen känns osäker och där kan vi ana teknikernas
förmaningar om att hålla sig till ordentliga släppningsvinklar, till
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den sena fyrkantiga hinken som är fulländad i sättet att behandla
materialet, där funktionen är studerad och med en personligt
präglad formgivning. Det är nog frågan om ifall inte den är hans
mästarprov från tiden på Gustavsberg.
Efter Breger följde så småningom en betydligt mer strukturerad
produktutveckling inom plastområdet, vilket framgår av såväl produktsortiment, som av säljmaterial från den tiden. Ett arbete som
i högsta grad bedrevs som ett teamwork och där speciellt två
industridesigner, Peter Pien och Sven-Eric Juhlin, spelade framträdande roller, Pien så småningom som chef för plastfabriken.
Så om Breger var ensamvargen, de spontana infallens glade kreatör och en pionjär inom området design av hushållsprodukter i
plast, så övergick den verksamheten på Gustavsberg efter honom
i ett avgjort mer professionellt förhållningssätt från 60-talet och
framåt. En spegling av tidsandan månne?
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De utställda föremålen
1. Bricka med tre burkar, Hundrasetet
De här tre burkarna på sin avlånga bricka med för burkarna anpassade fördjupningar är litet förbryllande. Kanske har det uppgivna epitetet Hundrasetet syftat på någon sorts multianvändningstänkande. En påfallande modern form på burken i kombination med den inte alldeles motiverade brickan och med en både
femtiotalstypisk och Bregersk färgsättning gör den här uppsättningen till en udda fågel i designerns Gustavsbergssortiment. Utan
att säkert veta kan man nog gissa att det här är en av Carl-Arne
Bregers allra första plastprodukter för företaget. Han förefaller
helt enkelt inte ha hittat vare sig sitt analyserande funktionstänkande eller sitt eget formspråk ännu.

2. Förvaringsburkar i tre storlekar
De här burkarna kan nästan stå som modell för hur plasten kom
att utnyttjas för hushållsprodukter när materialet var nytt. Maximalt lämpligt utformade för rationell formsprutning, men designern har, produktens enkelhet till trots, också tillfört elementära
funktioner som tättslutande lock med greppbar kant, modultänkande för travningsbarhet vid förvaring av tomma burkar och
staplingsbarhet när de skall användas.
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3. Kopp med bricka, Bibo
1958 blev TV:s stora genombrottsår i Sverige, mycket tack vare
att VM i fotboll spelades här det året (”vi” tog silver efter att ha
förlorat finalen mot Brasilien). TV:n kom att påverka vårt sätt att
inreda våra bostäder med soffor och fåtöljer riktade mot densamma och med låga soffbord framför sittmöblerna för uppdukning av diverse måltider. Tillverkare av hushållsprodukter var
snabba att haka på och det dök upp allehanda serviser på marknaden, av porslin eller plast, som naturligtvis kom att benämnas
TV-servis eller TV-bricka.
Men Bibo var inte bara en ”TV-servis” utan marknadsfördes som
”en fritidsservis för bil, båt, camping, sportstuga m.m.”. Och så
här kunde det också heta i den tidens – 1958 – annonser: ”Gustavsbergs moderna, okonventionella servisserie Bibo … är funktionell
i form och läcker i färg och har rönt stor uppmärksamhet genom
sin höga kvalitet och kultiverade färgsättning”.
Många av Bregers produkter har stått sig genom åren. Hur det
förhåller sig med reklamen tål att diskutera.

4. Mugg, Bibo
Alternativ till koppen till servisen Bibo. En förhållandevis anonym
produkt i mängden även om den utåtvinklade överdelen demonstrerar ett litet finurligt sätt att ge en tämligen slätstruken vardagsprodukt en egen karaktär.
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5. Termoskanna, Java
TV-kannan kom i ännu högre grad än serviserna att bli ett begrepp; en serveringskanna med termosfunktion som möjliggjorde
kaffedrickande utan att vi skulle behöva springa och hämta kaffet
på spisen när programmen pågick.
Företaget Husqvarna Borstfabrik var tidigt ute och engagerade
det tämligen nybildade Breger Design AB för att rita en sådan
kanna. Det kom att bli en ganska lyxig modell med handtag och
skruvpropp i ädelträ som blev en succé på marknaden. Så populär så att den blev en av de dittills mest plagierade hushållsplastprodukterna alla kategorier, med åtföljande rättsliga processer. Intressant att notera med den kannan är att man i marknadsföringen gjorde stort nummer av att det gick att placera en hållare för bryggfilter ovanpå den plana ytan; det gick alltså att brygga
kaffet direkt i termoskannan.
Den lilla innovationen tog Breger Design också fasta på när de
några år senare även fick i uppdrag från AB Gustavsberg att rita
en liknande termoskanna, den som blev kannan Java. Den hade
inga detaljer i ädelträ, nu var det plast rakt igenom med svarta
detaljer och dito lock medan höljets färger varierade i gult eller
rött. Synnerligen Bregersk med andra ord.
”Den där hade vi mycket bekymmer med” säger Peter Pien idag
om Java. Pien tog över som designer på plastfabriken och blev
senare chef för densamma. ”Den var extremt komplicerad att
formspruta, bland annat på grund av varierande tjocklekar i godset, som innebar långa körningstider, vilket i sin tur gjorde att
den blev för dyr. Dessutom var vi för sent ute, det var inte samma
marknad för sådana här kannor längre”.
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Varför de inte gjorde ett lika stort nummer av att det gick precis
lika bra att ställa en kaffefilterhållare på Gustavsbergs modell kan
man ju fundera över. Men då var det väl inte någon nyhet längre.
Det var kanske främst den finessen som plagiatorerna stal kan
man förmoda; efter Bregers första blev alla kannor plana upptill.
Det är nog frågan om ifall inte Carl-Arne Bregers modell för
Husqvarna Borstfabrik är prototypen för den här typen av serveringskannor som sedan kom att överskölja marknaden. Dessutom
fortfarande, eller återigen, om vi skall tro Peter Pien, lika populära. Idag är det det danska företaget Stelton som dominerar den
marknaden. Men på deras kanna går det inte att ställa en
Melittatratt trots att den som alla andra är plan upptill. De tänkte
kanske inte på det …
Husqvarnas kanna får vara med på utställningen som en katt bland
hermelinerna. För jämförelsens skull.

6. Hink med lock och bärhandtag, Lillhinken
Ett typiskt föremål för hushållet där plasten använts så som vi väl
är mest vana att se den, för bruk för vardagliga bestyr. En mindre
hink med lock som rymmer fyra och en halv liter, lämplig vid bärplockning eller förvaring av sylt m.m.
Lillhinken tillverkades från början i en gul kulör och med svart
grepe men sortimentet utökades senare med ytterligare kulörer
inom det gula/gulröda färgområdet.
Den här hinken är ett bra exempel på anonym vardagsdesign som
vi inte direkt lägger märke till men som ändå förväntas fungera.
Med ett lock med grepp för naglarna så att det går lätt att öppna,
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med en fördjupning i locket som gör att de står stadigt staplade
på varandra och med en mjuk radie mellan sidor och botten för
enkel rengöring. Vem tänker på sådant? Det ingår i en tänkande
industridesigners jobb.

7. Fyrkantig hink
En annan hink kom att bli en av Carl-Arne Bregers största utmaningar, men den blev så småningom också en av hans största succéer, prisbelönt flera gånger om. Det märkvärdiga med den här
designinsatsen är att den visar hur många funktioner det de facto
finns att ta hänsyn till för en så här till synes banal produkt. Bregers analys, som genomfördes i samarbete med bland annat KF:s
Provkök, resulterade i en fyrkantig hink med funktioner som ingen
riktigt hade tänkt på tidigare: Bättre grepp i handtaget tack vare
rak överdel där man greppar, handtaget som sitter diagonalt från
hörn till hörn gör det lättare att röra sig och gå med hinken tack
vare att de raka sidorna inte slår i benet som en rund hink gör,
formen erbjuder två hörn som fungerar som pipar och ger dessutom större utrymme på diagonalen för avlånga skurborstar. Staplingsbar med lock och travningsbar utan.
Hinken tillverkades i två storlekar, 8 och 12 liter i färgerna vitt,
gult, rött och blått.
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8. Dubbelhink, Filipin
Då plastfabriken uppmärksammades på behovet av en större hink,
låg det nära till hands att spinna vidare på den populära och lovprisade 12-litershinken. Sortimentet utökades därför med en förlängd modell som försågs, förutom med lock, med dubbla grepar.
Användbar för allt mellan himmel och jord; för utflykten, i båten,
etc.
De här hinkarna som ritades och sattes i produktion redan på 50talet tillverkas fortfarande femtio år senare. Visserligen begränsar sig färgerna idag till rött och blått, locket finns endast i vitt
och till hinken Filipin tillverkas inget lock överhuvudtaget, men
det är ändå ett gott betyg. Och ingen kan väl påstå att de upplevs
som några antikviteter, snarare står de sig bra som genomtänkt,
användarvänlig och modern design.

9. Papperskorgar i två storlekar
En anonym produkt där släktskapet med den fyrkantiga hinken
avslöjar Carl-Arne Breger som upphovsmannen. Det är också
mycket riktigt en vidareutveckling, eller kanske snarare ett samutnyttjande, av det verktyg i vilket hinkarna tillverkades. Ett ekonomiskt sätt med andra ord att få ut ytterligare produkter ur gjorda
investeringar.
Papperskorgarna är de enda plastprodukter av Carl-Arne Breger
som finns bevarade i museets samlingar vilket säger något om
hur man värderade plasten på den stora porslinsfabriken. Men
just den här som syns på utställningen tillhör en av fabrikens gamla
trotjänare.
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10. Förvaringsburkar, Variant
Välstuderade burkar för förvaring i kylskåp i första hand. Tillverkades i varierande storlekar och höjder för olika förvaringsbehov.
Staplingsbara för rationellt utnyttjande i kylskåpet eller i skafferiet. Marknadsfördes såväl transparenta som i olika färger.
Den här produkten som med sina raka sidor var ovanligt tekniskt
avancerad för sin tid demonstrerar ganska väl Bregers speciella
formtänkande. En fyrkantig burk måste inte vara fyrkantig lika
litet som en hink eller en balja måste vara det. Med små och sofistikerade medel ger han kvadraten spänst genom de svagt krökta
sidorna och tack vare detta till synes enkla grepp särskiljer sig
hans burkar från dussinvarorna på butikshyllorna. Grundkursen i
design!

11. Bad- och tvättbalja
En annan vardagsprodukt där det nya materialet plast erbjöd nya
möjligheter som är klart överlägset det tidigare, i detta fallet plåt.
Lägre vikt framför allt. Benämningen anger användningsområdet.
Till baljan kunde man köpa en kompletterande ställning i plastöverdragen ståltråd, typ diskställ, för att placera den på badkaret:
”Behaglig att hantera, skramlar ej och har en mjuk och vänlig yta”
lovade produktbladet som gick ut till återförsäljarna. Det är nog
åtskilliga av dagens fyrtioåringar som har blivit badade i en sådan
här balja när det begav sig på 60-talet.
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12. Vattenkanna
Det här är vattenkannornas vattenkanna, blomvattenkannan som
kom att bli något av Carl-Arne Bregers adelsmärke. Likaså
mästarprovet på Gustavsberg, den sista produkten han gjorde
som anställd designer. Tillverkades i färgerna grått, svart och rött.
En dyrgrip på samlarmarknaden som i bra skick kostar långt över
tusenlappen medan den nästan skänktes bort när det begav sig.
2:75 på Domus; det var ju bara plast …
Men den gjorde ingen större succé när den lanserades, åtminstone inte bland ”vanliga konsumenter” i Sverige. Bland fackfolk
utomlands såg man emellertid att det var något speciellt med
den här produkten och det har förståsigpåarna här hemma också
tvingats att inse, även om det tog litet tid.
Det är intressant att konstatera att den här kannan, i likhet med
allt som Breger formgav på Gustavsberg, bär hans eget signum.
Vilket naturligtvis inte gäller för de tusentals produkter som tillkommit hos Breger Design AB med åtskilliga anställda genom åren.
Att han bevisligen modellerade, provade och knåpade med den
här kannan är omvittnat, likaså att arbetet pågick under lång tid.
Han har också berättat om vilka funktioner som fick ligga till grund
för och styra formen: Få plats på fönsterbrädet bakom en gardin,
stor volym men samtidigt bra grepp när man skall lyfta kannan,
stå stadigt, lätt att fylla på under vattenkranen och bra åtkomlighet bland växterna med den långa pipen. Samt en estetiskt tilltalande skulptural form.
Tyvärr var kannan inte fullt anpassad till den tiden produktionstekniska förutsättningar. Den tillverkades i två halvor som limmades samman och det gav upphov till två problem: Kannan fick
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dåligt rykte på marknaden därför att alltför många läckte och de
limmetoder som tillämpades innebar ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Därför blev denna i övrigt suveräna produkt tyvärr inte
särskilt långlivad.
Med dagens tillverkningsteknik skulle man säkert kunna övervinna
problemen och få till en tät kanna. Vilket nog kan vara värt ett
försök för någon hågad producent. Eftersom den står sig bra som
genomtänkt och tilltalande formgivning.
En designikon om man så vill.

13. Shaker och citruspress, Duett
En tidstypisk klassiker från Breger Design AB som började tillverkas på Gustavsberg 1967 och som med det var den sista plastprodukten för företaget med Bregers signatur. Intelligent utformad med de tillplattade sidorna som erbjuder ett bra grepp utifrån den i övrigt cylindriska formen.
Duett är kanske den enda av Bregers hushållsplastprodukter som
kan konkurrera med blomvattenkannan från 1959 om att vara hans
mest uppmärksammade. Pryder omslaget på Sveriges ”meste”
plastsamlare Thomas Lindblads bok från 2004 och ingår i åtskilliga designmuseisamlingar där Nationalmuseum och Museum of
Modern Art i New York är värda att nämnas. Så kan det gå med
ett par plastburkar från Gustavsberg.
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14. Telefon, Diavox
har egentligen ingenting med Gustavsberg att göra utöver att just
den här har använts på företaget vilket framgår av den inpräglade
logotypen.
Däremot har den i högsta grad med Carl-Arne Breger att göra.
Den är en av de produkter som han framhöll som den kanske
allra bästa av dem som han har arbetat med. Ritad för LM Ericsson 1975 som företagets första standardknapptelefon med krav
på lång livslängd, vad gällde såväl teknik som form. Utbytbar kåpa
som alltså kunde bytas till en annan färg. Notera att den blekgula
kulören i kombination med svart som fanns på flera av gustavsbergsprodukterna på 50-talet fortfarande hänger med 1975.
Diavox tillverkades också i en begränsad serie i ädelträ med vilken LM Eriksson vände sig till direktörer och andra välbärgade
statusbenägna kunder som var beredda att slanta upp vad en sådan delvis hantverksmässigt framställd modell gick på. Modellen
blev en betydande exportprodukt. Den omisskännliga Bregerska
färgsättningen och övriga fakta tillsammans är väl så goda skäl
som några för att visa telefonen Diavox på den här utställningen.

Diavox-telefonen. Foto: Ingemar Wahrenberg
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Sanitetsporslin
Utan att veta säkert misstänker ”Bregers efterträdare” som designer på sanitetsporslinsfabriken att de mindre tvättställen 823,
825 och 827 var hans förstlingsverk där. Säkert är emellertid att
produkterna på bladen som är utplockade ur ”SPF:s bibel” den
s.k. S2- katalogen utgör C-A Bregers produktion inom området.
Tyvärr har vi ingen möjlighet att visa något mer än hans mest
betydelsefulla produkt, tvättstället 525, i natura; det finns helt
enkelt ingenting bevarat.
525 har sin egen beskrivning nedan. Den modellen fick sin uppföljare i modellen 625; upplägget bestod i att varje tvättställsmodell skulle finnas i såväl halvrunt som rektangulärt utförande.
Här finns vidare några udda produkter: Tvättställ 527 ”med räfflor
för att underlätta i ett hem förekommande småtvätt”, pelare för
att dölja rör och vattenlås på de nya tvättställsmodellerna (som
man kan undra vart de tog vägen) och drickställ 1005 ”avsett att
kombineras med pappersbägare”.
Sjukhustvättstället 715 som tillverkades i tre storlekar lanserades i slutet av sextiotalet under den expansiva sjukhusbyggnation
som rådde då med bland andra Huddinge Sjukhus. Det kom att
bli Carl-Arne Bregers sista insats på sanitetsporslinsområdet, åtminstone för Gustavsbergs fabriker.
Någon WC-stol blev aldrig utförd vare sig efter Bregers eller efter
Stig Lindbergs idéer, även om bägge var engagerade i uppgiften.
Lindberg tappade sugen när han fick klart för sig alla regler och
tekniska förutsättningar som man måste anpassa sig efter och
Breger fick nog ge sig för mantrat ”det där kommer aldrig att gå”.
För han gjorde försök.
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15. Tvättställ 525
Alla plastprodukter som Carl-Arne Breger ritade åt Gustavsbergs
fabriker till trots: Frågan är om inte hans tvättställsmodell 525 är
den produkt som har haft den största ekonomiska betydelsen för
företaget. Det som utmärker det är nämligen att det står för ett
helt nytt tänkande vad gäller design av ett tvättställ.
Porslinsarbetare och dito produktutvecklare är – eller åtminstone
var – ett konservativt släkte. De på Gustavsberg körde med två
standardkommentarer: ”Det där går aldrig” eller ”det där har vi
redan försökt, det fungerade inte”. Smidighet och tålamod var
därför en tillgång för den designer som avsåg att söka sin lycka
inom branschen. Goda kontakter med företagets ledning kunde
också vara till hjälp.
Carl-Arne Breger har berättat att han modellerade ett tvättställ
där han hade tagit bort den runt om gående vulsten, som var ett
måste enligt porslinsexpertisen; ”utan den förlorar tvättstället stabiliteten i bränningen och kommer att säcka ihop”, sade de. Så
Bregers testmodell hamnade på en hylla i förrådet men han visade den ändå när försäljningschefen Helge Wollrik kom på besök i gipsgjuteriet. Han blev eld och lågor och insåg att det här
var något helt nytt som marknaden borde få ta del av; ett verkligt
modernt tvättställ med en lätthet i formen som ingen sett tidigare. Så chefsmodellören Eric Svenson och hans manskap fick ge
sig och lovade att göra ett försök, vilket inte gick sämre än att de
började se det som en utmaning att rätta till det som gick fel. Och
det stod inte länge på förrän de hade fått ordning på tvättstället
525, som successivt trimmades in i produktionen och som snart
kom att bli prototypen för ett modernt tvättställ snarare än ett
problembarn.
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Det här tvättstället kom helt enkelt att bli normgivande, inte bara
i Sverige utan sannolikt över hela världen. Ingen gör oss veterligt
några tvättställ med en stenåldersvulst idag, men Gustavsberg
var det första företaget som kom på att man kunde göra det. Och
som vågade. Det var Bregers förtjänst. Med hjälp av litet ”högre
makter”.

”För det här är det bästa jag någonsin gjort”
Vid Bregers sista besök på Konstfacks institution för industridesign
frågade en student vilken produkt han själv tyckte var den bästa
han hade gjort. Efter att ha tänkt ganska länge svarade han att
”det är nog ett tvättställ som jag ritade åt Gustavsberg för många
år sedan som hette 525”. Och så tog han fram en bild på tvättstället som han hade i sin resväska som var fullproppad med produkter som han har ritat genom åren: Knapptelefonen Diavox,
Flora margarinförpackning, termosar, termometrar, plastmuggar,
Sandvikssågar och snusdosor m.m. Men en bild på tvättstället
525, det hade han tydligen alltid med sig i sin föreläsningsväska.
Det var nog det bästa Carl-Arne Breger hade gjort.
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för utlån av föremål
och för ovärderlig hjälp
med utställningsarrangemangen

Gertrud och Bengt Berglund
Petter Eklund
Lars Wieselgren och Formens Hus i Hällefors
Suzan Käller
Marianne Landqvist
Thomas Lindblad
Peter Pien
Marianne Preissler
Birgit Wahrenberg
Matts Wassdahl och Landvik & Dahl AB
Värmdö Antik
Personalen på Gustavsbergs Porslinsmuseum
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BREGER PÅ GUSTAVSBERG Utställning på Gustavsbergs Porslinsmuseum 5/4-31/5 2009 Foto: Ingemar Wahrenberg

Omslagets baksida:
Prisutdelning
Carl–Arne Breger mottar Svenska
Plastföreningens pris för ”Bästa
plastprodukt under 50-talet” för sin
fyrkantiga hink. Pudeln hette Pepi.
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