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Sammanfattning 
Art Nouveau (ca. 1890-1914) är en smyckestil som fortfarande är väldigt efterfrågad  
på bl.a. auktioner. Detta arbete belyser stilen med dess historia, utveckling, design 
och material. 
”Jugendstil” är ett grundbegrepp för denna tidsepok, men det visade sig vara enorma 
stilskillnader i de olika länderna. Det var en internationell förnyelserörelse som 
bildades pga. den snabba industrialiseringen med inflytande från bl.a. Egypten, 
Japan och islam.  
Natur med växter och djur samt kvinnor var de framträdande motiven i spröd och 
elegant ”garland”-stil.  
 
Abstract 
Art Nouveau (about 1890-1914) is a jewellery style that still is very popular, as can be 
seen especially on auctions. This work describes the style in the history, 
development, design and material. 
„Jugendstil“ is a standard conception for this epoch, but it turned out to show 
enormous differences of the style in different countries. It was an international 
renewal-movement with influence from Egypt, Japan and Islam, and started because 
of the fast industrialsation. Nature with flowers, animals and women were the most 
prominent motifs in fine and elegant „garland“-style.   
 
Inledning  
-Begreppet „Art Nouveau“ (i fortsättningen AN) 
Begreppet ”Art Nouveau” betecknade i Frankrike och Belgien ”den nya konsten”, 
efter Siegfried Bings avant-garde Paris-shop ”La Maison de l’Art Nouveau“.                
I Tyskland kallades stilen ”Jugendstil” (och härstammade från konsttidskriften 
”Jugend” (=ungdom)), i Österrike ”Sezessionsstil”,  i Italien ”Stile Liberty” och ”Stile 
Florale”, i Spanien ”Modernismo” och i England ”Modern Style”. (13) 
 
-Epoken 
Denna period varade från ca.1890 till 1914 när första världskriget bröt ut. Den exakta 
tidsperioden är svår att klarlägga, då förändringen skedde gradvis och vid olika 
tidpunkter i de olika länderna. (13) 
AN var en internationell förnyelserörelse, för att komma över den härskande 
”historismen”, och betecknades som en övergång till det moderna. Den var inte bara 
en smyckestil, utan omfattade även möbler, arkitektur, mode mm.(4)  
Paris var centrum för smycketillverkningen och Nancy för arkitekturen. I Brüssel, 
Wien, Barcelona, Darmstadt, Prag, Budapest och Sankt Petersburg utvecklades 
egna stilar av AN. (13) 
   
-Bakgrund 
Bakgrunden till AN:s bildande var den snabba industrialiseringen. Det traditionella 
hantverket förlorade sin starka ställning och gav vika för billig och mångfaldig 
produktion från den moderna industrin. 
I framför allt England hade det redan tidigare bildats en motståndsrörelse, ”Arts and 
Crafts”, som ansågs vara en av de viktigaste föregångarna till AN. De ville konkurrera 
med industriprodukterna och hålla sitt högvärdiga konsthantverk levande. 
Motståndsrörelser (Sezessioner) fanns även i München och Berlin, och var förebilder 
till ”Sezession” i Wien. 
 
 

 4



Art Nouveaus riktningar 
 
Det finns två riktningar av AN. Man skiljer på en floral och en geometrisk, abstrakt 
riktning. Smycken från ca.1900 kan även delas in i tre huvudgrupper:  
 
1. För de rika och privilegierade fortsattes det att bäras överdådiga kvantiteter av 
formala diamantsmycken och pärlor (vita smycken). 
2. Inom mer artistiska eller progressiva kretsar i Europa utforskades friare former av 
AN.  
3. I England var ”Arts and Crafts”-rörelsen en återupplivning av traditionellt hantverk 
och en reaktion mot mekaniseringen. (4) 
 
Kännetecken av Art Nouveau 
 
Abstraktionen sågs mest på ornament. Oledade ytor med svängda kanter uppträdde i 
kontrast med rikt smyckade delar. 
Former från naturen blev viktiga för den florala riktningen. Motiv som gräs, grenar och 
rankor, samt kvinnor, hår och rinnande vatten, avbildades. Skuggor och rumsligt djup 
fattades och i stället betonades figurernas kantlinjer. 
Konstnärerna lade tyngdpunkterna på dekoration av ytor, ornament, värdefulla 
material och eleganta ramar. 
 
Målet för Art Nouveau 
 
Målet var att skapa en förbindelse mellan arkitektur, konsthantverk och konst till ett 
enhetligt, estetiskt gemensamt konstverk som bildade en dekorativ skönhet.  
Modeskaparna och juvelerarna arbetade tillsammans och kompletterade varandra. 
Det glansfulla och festliga skulle väcka nyfikenhet och förföra sinnena. (4) 
 
Konsthantverket upplevde under AN en uppgång, men var endast tillgängligt för den 
minoriteten av befolkningen som hade smak och förmögenheter. 
 
Inflytande 
 
-Från de egyptiska faraonerna övertog AN skalbaggen och papyrusen.  
-Från den islamska konsten övertogs de stiliserade blom- och djurmotiven, elfenben, 
arabeskerna och användningen av förguldat silver, samt modefärgen turkos. 
-Från Japan kom Mon-symboliken, som kallades ”japonerie”, och träsnitt.   
-Från kelterna stammade det geometriska mönstret som en pendant till den florala 
stilen.  
René Lalique spelade i Frankrike en stor roll vid förnyandet av stilen.  
      
Parisutställningen år 1900 
 
En av höjdpunkterna under AN firades år 1900, då världsutställningen ”Exposition 
Universelle” hölls i Paris, och smycketillverkare från hela världen kom dit.  
René Lalique, Maison Vever, Georges Fouquet och Tiffany’s vann här priser och 
internationellt erkännande. (3, 4)      
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Allmänt om smycken från Art Nouveau 
 
Fina smycken var nästan helt vita, baserat på en överdådig användning av diamanter 
och pärlor. Färgade stenar lades till ibland, ofta peridoter eller ametister.  
 
Mest typiskt var den utsökta och skira ”garland”-stilen som gjordes av Cartier. Det var 
en precis och elegant stil med flytande, restriktiva linjer som gjorde det extravagant 
med koncentrationen av diamanter. (4) 
 
Det gjordes alla typer av smycken som halssmycken, armband, örhängen och ringar.  
 
Hängen och broscher gjordes mycket ofta, speciellt i ”Wiener Sezession” i Österrike 
och ”Arts & Crafts”-rörelsen i England.     
 
Smycken framställdes i alla storlekar, både stora och små. (15) 
 
Vissa motiv, som t.ex. fjärilar, monterades ofta ”en tremblent”. (16) 
 
Beskrivning av olika smyckesorter 
 
Broscher 
I slutet på1800-talet bars små broscher utströdda över hela kroppen, även i håret, 
men de blev större och färggrannare i loppet av perioden.(18). 
De var en variant av hänget, där kedjan ersatts av en nål.  
 
Omkring 1910 kom ett nytt enklare asymmetriskt arrangement av två broscher, 
förbundna med svängda linjer av diamanter, eller en enskild större brosch, som 
också kunde bäras som huvudband eller turban.(4)  
 
Korsettornament 
Större korsettornament var viktiga detaljer i kvällsbeklädnader. I AN i Frankrike 
gjordes s.k. ”bröstsmycken” (”Devant de Corsage”), som var större än broscher och 
som fästes på kläderna. (15) 
 
Hårornament 
De vanligaste hårornamenten var tiaras, men det förekom även lättare ”aigrettes” och 
”bandeaux”. Tiaras var formgivna så att de även kunde delas och bäras som 
halssmycke eller broscher vid mera informella tillfällen.  
 
Örhängen 
Örhängen bars sällan, och bara ett fåtal har kunnat bevaras. (18) Om de bars så var 
de smyckade med små kluster, diamantsplitter, små pärlbuketter eller solitärer. (4) 
 
Collier 
Omkring sekelskiftet var ”collier de chien” (”Hundhalsband”) det mest fashionabla. 
Det breda bandet kunde vara av separata smyckeplattor fästa på ett svart velourband 
eller diskret fästa med gångjärn. En central ornamental platta kunde även vara 
flankerad av flera pärlsträngar eller hängande på små metall- eller pärlkedjor.  
”Résille”-halsband fortsatte under halsen för att täcka dekolltaget med ett skirt 
nätverk av diamanter. 
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Med det mindre hopsnörade modet från 1910, dök längre diamanthalsband upp som 
”lavallière”.  
Långa strängar av pärlor eller bärnsten bars också. (4) 
Colliers var ofta försedda med kedjelås så att längden kunde varieras (18). 
Kortare kedjor bars främst med hängen, ensamma eller ihop med flera i samma 
storlek.  
 
Klockor 
Klockor i olika storlekar bars framför allt i långa halskedjor och liknade hängsmycken. 
Många doldes även under skimrande smycken. (4) 
 
Livremskedjorna 
Livremskedjorna som männen bar under 1700-talet till västarna, blev på 1800-talet 
smycken för kvinnorna, medan det medelålders, trångt sittande halssmycket 
vidareutvecklades till vida colliers med överdimensionala hängen. 
 
Hängen 
Collier med hänge blev favoritobjektet för AN-konstnärerna. 
 
”Geschmeide” 
”Geschmeide” kallas smycke-ensembles av armband och brosch, brosch och 
örhängen eller örhängen och colliers. Ibland fanns även hela kombinationer av 
collier, armband, ring och örhängen. 
 
Armband och armringar 
Ett eller flera smala armband, både länkade och hårda, bars om handleden. (18) 
 
Ormarmband satt i regel på överarmen och fästes med nål på den korta klännings-
ärmen. (18)  
 
Ringar 
Enkla ringar verkade inte alls ha varit populära under denna period, medan de             
exklusiva ringarna gärna bars flera samtidigt, om de inte var för stora. (18)    
Förgylda och försilvrade ringar med figurliga motiv blev omtyckta modesmycken. Ofta 
föreställde de kvinnoporträtt med frisyrer som formade sig som en ring. 
 
Diadem 
Diadem var populärt för en kort tid. De kunde ofta förvandlas till en enkel halskedja. 
Tyngre bronsdiadem var opassande och de lättare, elegantare modellerna av horn 
lämpade sig bättre. 
 
Hårsmycken 
Hårnålar, smyckekammar och agraffer var alla rikt smyckade med stenar och 
ornament. (18) 
 
Manchettknappar finns det bara några få kvar, då de ofta blev omarbetade. (4) 
 
Medaljer 
Medaljerna liknade antika mynt, och skulle tjäna som påminnelse av speciella 
händelser eller som t.ex. föreningssymbol, och dominerades av kvinnoporträtt med 
svallande hår och naturmotiv som vinrankor.   
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Medaljongerna 
Medaljongerna var tyngre och betydelsefullare än medaljerna. Det var ett smycke för 
att bevara ett porträtt eller en hårlock i.  
 
Accessoarer 
Det gjordes pillerdosor, hårnålar, slipshållare, knappar, nycklar, solfjädrar och andra 
saker som egentligen inte tillhörde smycken, men som räknades till dekorativ 
guldsmidekonst. 
Utställningen i Paris 1907 var höjdpunkten för dessa objekt. 
 
 
Design och motiv   
-Naturen 
 
I smycketillverkningen inskränkte sig designen från 1889 enbart till återgivning av 
naturliga motiv som liknade dem från flora och fauna. 
 
I Frankrike påverkades designers under AN av impulser från naturen som i de flesta 
smycken reflekterade en sinnlig glädje till den. I AN blev realt surrealistiskt, och det 
arbetades fram fantasifulla kreationer. Svängda ornamentaliska förvandlingar av 
naturliga förebilder erbjöd sprödhet och elegans, och speciellt i Frankrike uppstod ur 
AN en lyx i konsten (3, 4, 10) 
 
Typiska var florala former som gräs, grenar och rankor, samt kvinnor, hår och 
rinnande vatten. Skuggor och rumsligt djup fattades och i stället betonades 
figurernas kantlinjer. 
 
-Kvinnan 
 
Kvinnan stod ofta i centum av kreationerna. Beundrade blev även de skira, blom-
omringade kvinnoporträtten av utsökt smak och en lika enkel som raffinerad elegans, 
som strax efteråt blev känd som ”simples”.  (10) 
 
Dragningen till det hemlighetsfulla och esoteriska var starkt utbrett omkring 1900. 
Många figurer verkade mystiska och kvinnorna framställdes ofta överjordiska och 
änglalika. Ofta användes även symboliska gestalter. (4) 
 
Objekten från den franska AN var lekfulla, medan de från den tyska AN ofta var 
allvarligare och tyngre. (4)  
 
I början på 1900-talet utvecklades även sakliga och stränga former inom smycke-
tillverkningen, som skulle visa sig vara ett förstadium till ”Art Deco” som starkt 
präglade 1920- och 1930-talets smyckeframställning. (3) 
 
Färger 
 
Blått föredrogs under AN.  
 
Grönt som i gräs och blad spelade också en stor roll som avvikelse från rött eller lila, 
rent svart eller vitt och även guld och silver. 
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Skisser 
 
I många museer hängde skisser vid sidan om bilder av berömda konstnärer. Ofta var 
de de enda kvarblivande bevisen av konstnärsarbeten från AN. Ibland komplet-
terades de med modeller av gips eller vax.  
 
Endast få arkiv har överlevt.  
 
Smyckestenar 
 
Omkring 1900 spelade ädelstenarna i smyckena en underordnad roll. De användes 
endast för att stödja den ornamentala förvandlingen. 
 
Opal, månsten, gjutet pâte de verre, chalcedon, chrysophrase, agat och pärlor 
föredrogs i stället för diamanter och färgade stenar. (19)  
 
Turkoser, ljusblå safirer, eldopaler, svarta opaler och demantoidgranater 
kombinerades ofta med små pärlor eller diamanter. (17)    
 
Pärlor var enormt moderna, och extremt dyra. (4) 
 
Diamanter och pärlor (ofta mindre än 2 mm i diameter) användes rikligt. (4) 
 
Diamanter var oftast facetterade med en briljantliknande rundslipning eller 
smaragdslipning. (15) 
 
Många valde oädla eller halvädla stenar för deras färger eller ytor i stället för mer 
värdefullt material. (4) 
 
Halvädelstenar som akvamariner, ametister och peridoter var oftast facettslipade.(15) 
 
-Storleken på stenarna 
 
Storleken på stenarna var beroende på smyckets design.  
 
Man började calibré-slipa stenarna för att få ut den bästa verkan av stenen, även om 
materialförlusten blev större. (17, 19) 
 
-Slipformer 
 
Cabochon-, briljant-, rose-, päronforms-slipningarna var de traditionella slipningarna 
från 1800-talet. Då de begränsade designen på smyckena utvecklades nya 
slipformer under de första åren på 1900-talet, bl.a. brioletter, för att de skulle passa 
till de nya orientaliska och garland-stilarna. (19) 
 
Det började även facetteras ovala, rektangulära och marquiseformade stenar samt  
baguetter, trapezer och trianglar. 
 
Briljant => användes som uttryck för runda facettslipade stenar, oavsett antal 
facetter. (17, HH) 
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Material 
 
Valet av material hade en framträdande roll och förde till nya, kreativa kombinationer. 
Stenar med utpräglade fläckar, färgstark eller transparent emalj, råstenar eller 
graverad metall, allt blev blandat. Värdefullt blandades med billigt. (10) 
 
Guldsmederna använde raffinerat de traditionella materialen – metall, ädelstenar, 
pärlor och emalj. De blev ca. år 1900 kombinerade med andra material, som tidigare 
endast sällan eller aldrig använts i smycketillverkningen, som pärlemor eller matt och 
glänsande glas. (3) 
 
Framför allt i Tyskland och Frankrike började man använda snidat elfenben samt 
horn och sköldpaddsskal. (15) 
 
AN-juvelerarna föredrog horn och emalj. (19) 
 
-Metaller 
 
Fattningarna gjordes främst i gult guld och silver. Först mot slutet av AN användes 
platina i ökad utsträckning. (4,19) 
 
I ”Art & Crafts” i England användes även både ren och försilvrad koppar.(15) 
 
-Naturliga material 
 
Horn var ett annorlunda material som var vanligare än sköldpaddsskal och snidades 
till olika ornament, men huvudsakligen utarbetades hårkammar och hårnålar.  (4,16) 
 
Ebonit, gjordes av naturgummi, och kallades inom smyckebranchen även ”Vulcanite”. 
 
Schellack, är ett harts, som bildas då den indiska lacksköldlusen suger sav av olika 
asiatiska träd, och färgades mest svart, rött eller brunt. 
 
Bois durci, gjordes av sågspån från rosenträ, och användes mest till utskurna objekt. 
 
Galalit, gjordes av Kasein, som är huvudbeståndsdel i mjölkprotein. Det blev det 
största imitationsmaterialet av naturliga material. 
 
Pärlemor, användes framför allt till knappindustrin. (16) 
 
-Konstmaterial 
 
Olika typer av emalj användes i den franska AN. (15) 
 
Cellulosanitrat, även ”Parkesin” och senare ”Xylonit” var vanliga. De kunde färgas i 
alla färger och även ges en pärllyster.  
 
Bakelit, harts av fenol + formaldehyd, var den första helsyntetiska plastmaterialet. 
Inom smyckeindustrin användes den dekorativa formen ”cast phenolic” till t.ex. 
armband och broscher. 
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Emaljering 
 
På AN-smycken uppstod ofta mycket sofistikerade emaljarbeten. Den mest 
imponerande tekniken var den svåra ”plique-à-jour”.  
Den mest framgångsrike utövaren av denna teknik var Eugène Feuillâtre (1870-
1916). (4) 
 
Imitationer, synteser, förbättringar av stenar 
 
Pärlor imiterades, men mer hållbara var de odlade pärlorna från japanen Kokichi 
Mikimoto från och med 1890-talet. (4)  
 
Diamantimitationer hade gjorts redan i mitten av 1700-talet av guldsmeden Joseph 
Strass, Wien. Han uppfann en blyoxidhaltig glasmassa som bar hans namn. (15) 
Vid sekelskiftet 1900 gjordes även månstensimitationer av opalin-glas. (11) 
 
De första syntetiska rubinerna framställde Auguste Verneuil 1891, men de var för 
små för att användas i smyckeframställningen och kunde endast brukas inom 
industrin. (15) 
 
Guldfolie lades under vissa stenar vid slutna infattningar för att ge dem ett visst sken 
och lyster. (11) 
 
Stämplar och karat  
  
I Sverige stämplades guld- och silversmycken mellan 1850-1912 med trekronors-
stämpeln samt ansvarsstämplar som årsbokstav, orts-, namn- och haltstämplar. 
Importerade smycken fick fr.o.m. 1913 en speciell kontrollstämpel. (20)  
 
I Frankrike stämplades alla guldsmycken under denna period, även importerade. 
I övriga Europa var bestämmelserna olika i varje land och ofta stämplades de flesta 
objekten inte med karat, utan med guldsmedernas namn eller firma. Ofta stämplades 
objekten i efterhand. 
 
Amerikansk standard efterfrågade karatstämpling på guldsmycken och ”sterling” eller 
annan beteckning på silver. Även platina och andra ädelmetaller hade sina egna 
märkningar. Guldet som vanligtvis användes här var 10, 14 eller 18 karat. (2) 
 
Massproduktion 
 
Massproduktion av AN-smycken i silverplåt började efter Parisutställningen år 1900.  
Detta gjorde att ”konstnärliga” smycken blev mer överkomliga, men i stället bidrog det 
till en nergång av stilen, eftersom ledande designers sökte efter nya uttrycksformer. 
(4) 
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Smyckets roll i samband med modet 
 
Omkring 1900 passade pärlor och diamanter på devant-de-corsage, tillsammans 
med hundhalsband, bra till de mjukt fallande klänningarna med hårt hopsnörade 
midjor och högt slutna överdelar. Bara till stora fester visades ett djupt dekollté. Håret 
var löst uppsatt och ofta kröntes frisyren av en chignon.   
 
Omkring 1910 när svart och vitt kom i modet, blev diamanter, onyx och svarta 
emaljsmycken i garlandstil populärt, ibland med svarta band av sidenmoaré eller 
sammet.I samband med att modet ändrade sig till en ”lössläpptare” stil, ändrade sig 
även smyckedesignen. Hundhalsband och korta halsband gav vika för långa kedjor 
och sautoirs. (19) 
 
 
Art Nouveau, dess formgivare och hantverkare i olika länder 
 
Frankrike 
 
Paris var centrum för denna tidens smycketillverkning och hade många framstående 
hantverkare och juvelerare.   
 
Kända designer och hantverkare 
 
René Lalique 
René Lalique (1860-1945) var den förste juveleraren som arbetade med det exotiska 
och ockultinspirerade. Han räknades till en av de kreativaste personligheterna inom 
AN och ansågs vara en förnyare av smyckekonsten. (4)  Mellan 1897 och 1908 hade 
han rykte om sig att vara den störste smyck-konstnären. (3) 
 
Han hade en enorm förståelse för färger och strukturer, och behärskade nästan 
perfekt den traditionella hantverkskonsten, uppfann nya tekniker och var troligen den 
förste som använde mer ovanliga material till sina extravaganta kreationer. (3) 
 
Han ansåg att höga priser på smyckena skulle rättfärdigas genom ett bra hantverks-
arbete och inte pga. stora eller dyra stenar. (3)   
 
Många av hans objekt gjordes av icke-ädla material. Naturen var ofta inspirations-
källa och blev till fragila objekt. Han hade en känsla för energin och andan av 
objektet bakom den fysiska realiteten. 
 
Hans interesse för glas blev större och1910 köpte han ett glasbruk och gav upp guld-
smedens arbete nästan helt. (4) Efter första världskriget började han med glas-
produktion.  
 
René Lalique’s objekt finns på ca 15 museer i världen. De största samlingarna av 
hans AN-smycken har ”Museu Calouste Gulbenkian” i Lissabon, ”Metropolitan 
Museum of Art” i New York, ”Victoria & Albert Museum” i London, ”Les Musées 
d’Orsay et des Arts décoratifs” i Paris och ”Lalique Museum” i Hakone, Japan. (21) 
 
I Wingen-sur-Moder (Elsass, Frankrike) kommer det att öppnas ett Lalique-Museum 
mot slutet av år 2010.  (21) 
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Maison Vever 
Maison Vever var speciellt förnämt och verkade samtidigt med Lalique. De använde 
ädelstenar av hög kvalitet och konventionella steninfattningstekniker, anpassade till 
de nya formerna i AN. Under den kreativa ledningen av Henri Vever (1854-1942) 
skapades magnifika botaniska designs i ”closely-set”-diamanter. Figurativt 
emaljerade smycken gjordes också. Henri Vevers lärobok ”La Bijouterie francaise au 
XIXe siecle” anses förbli en ovärderlig källa av information över smycken från 1800-
talet. (4) 
 
Georges Fouquet 
Georges Fouquet (1862-1957) var en firad guldsmed från Paris och den viktigaste 
rivalen till Lalique. (3) Fouquets emaljerare var enormt skickliga i ”plique-à-jour”. (4) 
 
England 
 
”Arts and Crafts”-rörelsen bildades av William Morris och John Ruskin, som en 
reaktion mot mekanisering och mass-produktion. (4) 
Den omfattade ett flertal individuella stilar med dekorativa teman. (4) 
 
En av sammanslutningarna som hade ett stort inflytande i England och övriga 
Europa, var ”Guild of Handicraft”, grundat av C.R. Ashbee 1888 i London och som 
stängdes 1908. (4) Dess inflytande på engelska smycken kan ses i varuhuset 
Libertys framgångar med att sälja stilistiskt liknande maskinproducerade smycken 
och smyckeliknande accessoarer under namnen ”Cymric” eller ”Tudric”, från det 
gaeliska ”Kymrik” (Cymru = Wales. H.H.) (3, 10).    
 
Kända designer och hantverkare 
 
Några av de mest interessanta objekten var designade av arkitekter och silversmeder 
som C.R. Ashbee (1863-1942), Henry Wilson och John Paul Cooper. (4)  
 
Henry Wilson började göra smycken på 1890-talet som karaktäriserades av en 
rikedom av färger och form, med briljant emalj och mjuka cabochonstenar infattade i 
utarbetade modellerade fattningar. (4) 
 
Skottland 
 
Den skotska ”Arts and Crafts”-rörelsen utvecklade sig lite annorlunda än sin engelska 
motsvarighet. Den var mer dragen till AN och ”Symbolist Painters” i Kontinental-
europa. (4) 
 
Kända designer och hantverkare 
 
Archibald Knox (1864-1933) bidrog med det största antalet av designs för ”Cymric”- 
stilen under dess bästa år från 1899-1912. Den subtila och eleganta anpassningen 
av keltiska flätmönster var ett av de mest utmärkande kännetecknen för Libertys 
smycken från denna period. Hans förmåga att göra mönster passande för 
maskinproduktion tydde på ett enormt tekniskt kunnande. (4) 
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Belgien 
 
Enbart i Brüssel utbildades mellan 1903 och 1910 sjuhundra elever på ”Ecole 
Professionelle des Arts Appliqués” till gravörer, skisstecknare, ciselörer, juvelerare, 
infattare, smyckeproducenter, urmakare, guld- och silversmeder. De lärde sig att 
arbeta i team med maskörer, målare, grafiker, emaljörer, skräddare och stenslipare. 
(10) 
 
Kända designer och hantverkare 
 
Philippe Wolfers 
Juveleraren Philippe Wolfers (1858-1929) nådde inom emaljeringen en hög standard 
på sina serier av AN-smycken som han kreerade omkring 1900. (4)  
 
Österrike 
 
”Wiener Werkstätte” var ansvariga för de mest innovativa smyckena som 
producerades i början på 1900-talet. De hade eleganta konturer som relaterade till 
franska AN, med inslag av den österrikiska sezession-rörelsen och Modernism. (4) 
Det var ett väsentligt bidrag till Österrikes smyckehistoria. (3)  
 
Kända designer och hantverkare 
 
Josef Hoffmann, Wien, och Koloman Moser kreerade minimalistiska linjära 
mönster, baserade på enkla geometriska former, inspirerade av ”Arts and Craft”-
stilen och Cymric. 
  
1905 blev Carl Otto Czeschka (1878-1960) inblandad i ”Wiener Werkstätte”. Han 
formgav mer florala och tätt ornamenterade smycken. 
 
Tyskland 
 
I Tyskland öppnades individuella verkstäder inom AN vid sekelskiftet i bl.a. München, 
Weimar och Berlin. Mest känd av dessa var ”Konstnärskolonin” i Darmstadt, grundad 
1899 av Grossherzog Ernst Ludwig von Hessen. (4) 
 
I Pforzheim utnyttjades de nya idéerna från Paris för den egna produktionen, och 
man reducerade dem skickligt till enklare former för att kunna framställa dem seriellt. 
Den tyska AN var mer geometrisk och hade abstraktare former, vilka var föregångare 
till den efterföljande epoken ”Art Deco”. (3)  
 
Kända designer och hantverkare 
 
Elisabeth Treskow 
Kan ses som en banbrytare av den avantgardistiska smyckedesignen. Hon erhöll 
många internationella priser och sätts ofta i förbindelse med den i början av 1900-
talet återupptäckta tekniken med granulation, som använts av etruskerna och 
romarna. (4) 
 
Wilhelm Lucas von Cranach stod för kreerandet av det troligen spektakuläraste 
smycket i den tyska Jugendstilen, broschen ”Octopus och fjäril”. (3) 
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Ryssland 
 
Kända designer och hantverkare 
 
Den ryska firman av Fabergé var den viktigaste hovjuveleraren och blev den största i 
världen. Mest berömda var serien av påskägg som beställdes av tsarfamiljen varje år 
från 1885 till revolutionen 1917. (4) Enbart i ateljéerna i Moskva och St. Petersburg 
hade Fabergé mer än 500 hantverkare anställda. (10) 
 
Fabergés verkstäder producerade diamantsmycken av exklusiv finhet, men mycket 
av deras arbete inkluderade billigare okonventionella stenar. Translucent emalj, som 
var en av firmans specialiteter, kunde göras i nästan 150 färger. (4) 
 
Skandinavien 
 
Ursprungligen skapades smyckedesignen genom de skilda kulturella bakgrunderna i 
de skandinaviska länderna. (9) 
 
Dansk design ökade i betydelse i början av 1900-talet, med en stil som var klart 
relaterad till utvecklingen i övriga Europa, men karakteristisk för Skandinavien.  
Den blev känd som ”Skönvirke” eller ”Estetiskt arbete”, och var en högst individuell 
stil, som karaktäriserades av abstrakta runda former. (9) 
 
I de andra nordiska länderna skapades smyckedesignen genom en naturlig askes 
och omtyckt kultur. Bristen på prål i skandinavisk smyckekonst stammar från en strikt 
Lutheransk anda som ansåg det förkastligt att smycka sig själv. (9) 
 
Om utvecklingen av symbolsmycken i Sverige är inte mycket bekannt, men det tas 
för givet att den funnits. (18) 
 
Silvermaterial föredrogs och arbetades i hög relief och lämnades med ett ytmönster 
av hammarmärken. Emalj användes nästan aldrig, i stället användes halvädla 
cabochons för att få färg. 
 
De skandinaviska länderna hade ett högt internationellt anseende inom smycke-
branchen. Detta berodde förmodligen på juvelerardynastierna som grundades på 
1800- och början av 1900-talet. 
 
I början på 1900-talet öppnades i Danmark verkstäder av Georg Jensen, Mogens 
Ballin och Evald Nielsen. Tillsammans med konstnärer och skulptörer skapade de 
smycken som påverkats av AN och ”Arts and Crafts”-rörelsen i England, med 
organiska objekt som djuriskt och floralt dekorerade arabesker.   
 
Danskarna påverkades extremt av René Lalique fram till 1930-talet när 
funktionalismen ifrågasatte denna typ av dekorativ kultur. (9) 
 
Förutsättningarna för norrmännen och islänningarna var annorlunda. Traditionen 
hade varit en av de starkaste drivkrafterna i båda länderna. Den hade öppnat en väg 
för kraftigt, karakteristiskt och färgstarkt uttryck i smyckedesignen. De viktigaste 
bidragen från Island var de gängade och flätade filigrana arbeten, som nådde sin 
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höjdpunkt under hantverkets förändringar på 1700-talet och fortsatte att dominera till 
in på 1900-talet. (9) 
 
I Norge fanns en rik och speciell tradition av att utsmycka folkdräkterna. (9) 
 
Filigransmycken från Norge spelade en stor roll för de mellaneuropeiska länderna, då 
intresset för denna typ av smycken och den skandinaviska folkkonsten vaknade. (18) 
 
Den särpräglade stilen ”draken” utvecklades, påverkad av medeltida mönster.    
Emalj och starka färger användes i samklang med den norska stilen.(9)  
 
Kända designer och hantverkare 
 
Georg Jensen (1866-1935), guldsmed och skulptör, var den mest kände av de 
danska juvelerarna. 
Hans framgång berodde förmodligen på att han kreerade två helt olika linjer av 
guldsmeds- och smyckearbeten. Den ena presenterade motiv från AN och den andra 
(revolutionära) skönheten i stränga former. (3) 
Han startade sin egen verkstad 1904, och blev snart internationellt erkänd.  
 
Evald Nielsen (1879-1958) var en av de mest produktiva av de danska juvelerarna i 
”Skönvirke”-stilen, och hade sin egen verkstad från 1907. (4) 
 
I Norge fann juveleraren M. Hammer i Bergen, ca 1908, en symbios mellan de 
traditionella och de nya formerna.  
 
Amerika 
 
De amerikanska ”Arts and Crafts” och AN blommade parallellt med sina europeiska 
motsvarigheter. 
 
Kända designer och hantverkare 
 
Tiffany & Co. 
De finaste smyckena gjordes av Louis Comfort Tiffany (1848-1933), med en effekt 
av exotisk rikedom. Allmänt karaktäriseras de tidigare objekten av en rik naturlighet 
och mycket intensiva färger, medan de senare verkade vara mer återhållsamma och 
symmetriska.  
 
”Tiffany-fattningen” (för diamantsolitärer) uppfanns 1886 och blev en standard-
infattning som idag används i stora delar av världen. (4) 
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Sammanfattning och slutsatser  
 
Jugendstilen är den epoken som är mest känd för sina speciella smycken och -stil, 
mycket pga. René Lalique som var föregångare till denna stil. Epoken var rätt kort 
med sina ca 20 år, men satte en stor prägel på utvecklingen, inte bara inom smycke-
branchen, utan även inom t.ex. arkitekturen, vars centrum var i Nancy. 
 
Motståndsrörelser till den intensiva industrialiseringen bildades i olika länder i 
Europa. Deras exklusiva handarbeten konkurrerade med de maskintillverkade 
enklare smyckena och modesmyckena. Dessa förebilder förenklades ibland för att 
passa till maskintillverkning. 
 
AN nådde sitt slut vid första världskrigets utbrott 1914, men den egentliga växeln till 
den efterföjande epoken ”Art Deco” började först efter krigets slut 1918. En 
överdriven, otroligt industriell massproduktion av AN-smycken, hade låtit den bli för 
vanlig och övermäktig.  
 
Redan ca 1905 hade det i Frankrike börjat visas tecken på utvecklingen av en ny stil. 
Den linjära formens karaktär i ”Art Deco”-stilen hade börjat visa sig på smycken 
redan 1910, då geometriska motiv uppstod. (3, 4)  
 
På 1920-talet föraktades i allmänhet konsthantverket från Art Nouveau. Detta var lika 
mycket hos konstnärer, konsthantverkare, historiker, konstkritiker och en kultur-
intresserad allmänhet. Det ansågs då vara uttrycksform för en dekadens i slutet av 
1800-talet. 
 
Många museer tog i början på den efterföljande epoken ”Art Deco”, bort konst-
hantverk som glas, keramik, textilier och smycken samt möbler från AN, från 
utställningsrummen och vitrinerna, och stoppade undan dem i magasinen. (3) 
 
AN har ofta kopierats och framställts även efter dess egentliga epok. 
 
Det kan fortfarande hittas smycken från AN-epoken på internationella auktioner, men 
en hel del av dem togs isär och såldes eller ändrades under krigen. Priserna på 
smyckena kan vara relativt höga beroende på vem som gjort dem och varifrån de 
kommer.  Smyckena är framför allt efterfrågade på grund av deras högklassiga 
hantverksarbete och inte för dessas material som ofta inte räknas som speciellt 
värdefulla.  
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Bilaga 1 
 
Ex. på fransk Art Nouveau 
 

                                       
 
 

Brosch av René Lalique (22)                              Skärpspänne av Henri Vever (23) 

  
 
 
 
 
 
 
Ex. på engelsk Art Nouveau 
 

                                        
 
 
AN-Brosch (24)                                         Brosch, Liberty & Co. (24) 
 
 

 20



Bilaga 2 
 
Ex. på skottsk Art Nouveau                         Ex. på belgisk Art Nouveau 

 

 

 

 

               

 

Archibald Knox för Liberty & Co., London     Skärpspänne ”Japansk lilja”, Philippe                

(25)                                                                Wolfers (26) 

Ex. på österrikisk Art Nouveau 

 

"Der Wiener Jugendstil"-Hänge (27)   
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Bilaga 3 
 
Ex. på tysk Art Nouveau 
 

                      
 

Hänge av Theodore Fahrner (28)          Brosch av Elisabeth Treskow (29) 
 

 

Ex. på skandinavisk Art Nouveau  

                           

"Skönvirke"-Brosch (30)                                      Hänge av Georg Jensen (31)  
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