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Sammanfattning 

Denna uppsats kommer att berätta om hur guldsmidestekniken uppfanns eller utvecklades i den 

organiska stilen av Art Nouveau (AN) under denna epok. Den utforskar de olika teknikerna som 

fanns på den tiden och fokuserar utifrån guldsmedens synpunkt.

Uppsatsen tar upp en kort allmän information om AN. Uppsatsen tar upp de främsta tekniker som 

användes inom AN, främst emaljering och dess grupperingar, vilket var väldigt populärt under 

denna tidsperiod. Granulation användes också inom denna tidsperiod om än i mindre utsträckning, 

för att sedan bli en mer framträdande teknik inom Art Deco stilen. Gjutningsprocessen tas också 

upp då det likaså användes inom denna stil. 

Abstract 

This essay is about how the goldsmithing techniques in the organic style of Art Nouveau (AN) were 

invented or developed during this epoch. It explores the different techniques that exsisted at the 

time and will focus from the goldsmiths' perspective.

This essay will take up a brief general information about AN. The paper discusses the primary 

techniques used in AN, mainly enameling and its groupings, which were very popular during this 

time period. Granulation was also used during this time period though to a lesser extent, to become 

a more prominent technique in the Art Deco style.
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Inledning

Art Nouveau är en väldigt specifik stil som kom till vid 1890-talet och slutade vid omkring 1910-

talet. Begreppet ”Art Nouveau” kan från franska direkt översättas till ”den nya stilen”. Denna stil 

var ett uppror på den massindustrialiseringen som kom från Industrirevolutionen. 

Anledningen till att ämnet valdes var för att det skulle vara intressant att skriva om denna stil samt 

vilka guldsmidestekniker som användes, uppkom, uppfanns eller utvecklades inom denna period. 

Det är främst för att det inte finns så mycket skrivet om själva ämnet.

Frågeställning

De frågor som har ställts är:

Vilka tekniker utvecklades och/eller uppfanns inom Art Nouveau, samt vilka guldsmidestekniker 

användes främst inom Art Nouveau?

Syfte

Syftet med detta arbete är att forska mer djupgående ner i det sagda ämnet och ta reda på mer 

information om teknikerna.

Avgränsning – inriktning 

Avgränsningen är att skriva från en teknisk synpunkt av en guldsmed. Det forskas på 

guldsmidestekniker som användes inom Art Nouveau. Forskningen är mer ingående på de tekniker 

som främst användes, utvecklades och/eller uppfanns inom Art Nouveau. 

Främst kommer det att fokuseras på emaljering som var stort inom Art Nouveau, granulation och 

gjutning. 
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Allmän information

Begreppet ”Art Nouveau” betecknade i Frankrike och Belgien ”den nya konsten”, efter Siegfried 

Bings avant-garde Paris-shop ”La Masion 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”.1 

Jugendstilen eller Art Nouveau stilen dök upp på startet av 1890-talet och försvann nästan helt strax 

före första världskriget. För ett kort, skinande ögonblick, hade Art Nouveau (=AN) en stark närvaro 

i städerna i hela Europa och Nordamerika. 

Paris var centrum för smycketillverkningen och Nancy för arkitekturen. I Bryssel, Wien, Barcelona, 

Darmstadt, Prag, Budapest och Sankt Petersburg utvecklades egna stilar av AN.2

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 smyckesstil, utan omfattade 

även möbler, arkitektur, mode mm.3 AN var ett slags gensvar till de radikala förändringar som hade 

orsakats av den snabba urbaniseringen och de tekniska utvecklingar som följde den industriella 

revolutionen. AN var emot industrialiseringen av den massproduktion som startades och 

pånyttföddes genom att stå för det hantverk som var genuint traditionellt och hade hög kvalitet på 

sina arbeten. 

Det traditionella hantverket förlorade sin starka ställning och gav sedan vika för billig och 

mångfaldig produktion från den moderna industrin.4

De arabesksmyckade, blomsterprydda eller animaliska mönstren och den feminina siluetten är 

typiska motiv för detta internationella dekorativa stil som uppstod i Bryssel omkring 1900.5

Det som kännetecknar dessa smycken är de sköra, organiska formerna som kommer direkt från 

naturen. Det var motiv som grenar, rankor och gräs, samt kvinnofigurer med svallande hår och 

rinnande vatten som avbildades. Det var dessa avbildningar som skulle bli viktiga för den 

västorienterade inriktningen av AN. Flera av konstnärerna lade stor tyngdpunkt på dekoration av 

ytor, ornament, värdefulla material och eleganta ramar. 

1 Halming, 2010, Smycken från Art Nouveau, s. 4.
2 Halming, 2010, Smycken från Art Nouveau, s. 4.
3 Halming, 2010, Smycken från Art Nouveau, s. 4.
4 Halming, 2010, Smycken från Art Nouveau, s. 4.
5 http://www.senses-artnouveau.com/art_nouveau.php   Hämtat 24/5
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Teknikerna 

De vanligaste metallslöjds tekniker som används av guldsmeder, silversmeder och stensliperier att 

skapa smycken, innefattar gjutning, skärning, svetsning eller lödning, och kall-anslutning 

(användning av klammer och nitar att montera delar). Mer avancerade dekorativa tekniker innefattar 

prägling, hamrat arbete, gravyr, emaljarbete (typer är champlevé, cloisonné, basse taille, plique-à-

jour) granulering och filigrandekoration. När det kommer till stenhuggeri, kan pärlor skäras för att 

skapa graverat mönster på stenarna själva, eller så kan de skäras (från brokiga stenar som onyx eller 

agat) för att göra kaméer.

De teknikerna som användes under AN-perioden var främst emaljering, granulation och gjutning. 

Emaljering

Emaljering är en gammal beprövad utsmyckningsteknik. Det är en teknik med glas av viss 

sammansättning, som smälts ihop med den omgivande eller underliggande metallen. Konsten att 

emaljera har praktiserats sedan urminnes tider, även om ursprunget är inte är exakt känt.  

Konsten att pryda smycken med ljusa färger har alltid funnits och hanteringen av glas skapade 

färger som naturen - i form av ädelstenar - inte kunde ge i antiken. 6 

Sammansättningen av emalj har åtskilliga recept på emaljmassan, tex detta:

Kiselsyra = 33,5 %

Blyoxid = 41,5 %

Kaliumoxid = 17,4 %

Borsyra = 7,6 %7

Detta bildar i smält och sedan stelnat tillstånd en färglös genomskinlig glasmassa. Genom tillsats av 

metalloxider kan man få fram olika färger och färgschatteringar.8 

De metalloxider som finns kan få fram dessa färger:

Blå = koboltoxid, 

Violett = koboltoxid och/eller brunsten,

Brun = järnoxid

Svart = kombination av olika färgämnen eller järnoxid, 

Grön = koppar- och kromoxid, 

6 http://www.langantiques.com/university/index.php/Enamels_on_jewelry   Hämtat 24/5
7 ITK Läromedel, 1991, Ädelmetallyrken, s. 248.
8 ITK Läromedel, 1991, Ädelmetallyrken, s. 248.
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Vit = tennoxid, 

Röd = guldklorid,

Gul = antimonsyra eller silveroxid.

Man kan finna opaka, transparenta eller transluscenta emalj, som beroende på den kemiska 

sammansättningen kan smältas emellan 1000o och 750oC.

Vid emaljering så används bland annat emalj i olika färgnyanser, destillerat vatten, tragant, betbad 

(t.ex. av utspädd svavelsyra), flussyra, spatlar i metall, mårdhårspenslar, porslinskålar med 

anpassade mortelstötar, flera glaskärl, tre- eller fyrkantiga karborundumstenar i olika kornighet, 

glasborste, brännunderlag (ställ av specialstål som ej avger flagor efter upphettning vid bränningen), 

läskpapper, linnepapper, silar mm.9

Det går generellt till på följande vis när det arbetas med emalj:

- I handeln så förekommer emalj i bitar (kakor), antingen i en grovkrossad eller pulveriserad form. 

Det tillverkas emalj i trådar och granulerad form för speciella syften. Genom att stöta bitarna i en 

stålmortel så pulveriseras de.

- Emaljen skiktas sedan ner i en porslinsskål. Tillsammans med destillerat vatten och emaljpulvret 

så rörs massan ner i en mortelstöt. Emaljen tvättas härvid. På vattenytan i skålen så innehåller det 

grumliga ytvattnet små föroreningar och emalj i en ytterst fin form. Vattnet hälls av, fyller man på 

med nytt destillerat vatten. 

- Detta tillvägagångssätt upprepas tills vattnet ovanför emaljen i skålen är klart. Eftersom det vattnet 

som har hällts av innehåller emalj, så kan det användas som kontraemalj. Det är därför man har ett 

speciellt kärl för detta vatten. 

- Om det finns alltför stora och grova korn så kan kornen orsaka att det bildas porer och prickar. För 

att få emaljkornen till lämplig storlek så bör de i vissa fall rivas till en fin skursand.

- Rivningen utförs med mortelstöten genom att emaljmassan rörs om i cirklar under samtidigt tryck 

mot skålens botten och sidorna. 10 På så sätt blir de grova kornen krossade. 

- När vattnet sedan hälls av med det pulver som blev för finrivet, så hinner den inte att sjunka ner 

till botten av skålen.

Vad man borde tänka på om materialets (metallens) egenskaper?

- Den pålagda emaljen måste ha en låg smältpunkt, medan grundmaterialet ska ha en hög 

9 ITK Läromedel, 1991, Ädelmetallyrken, s. 249.
10 ITK Läromedel, 1991, Ädelmetallyrken, s. 251.
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smältpunkt. Om det ska förekomma lödning så måste det speciellt framtagna slaglodet som används 

ha en högre smältpunkt än emaljen.

  - Utför först förarbetet innan emaljen fylls på i de avsedda fördjupningarna som är menad för 

antingen steg-, cell- eller fönsteremalj.,

 - Föremål som i förhållande till sin storlek och form har en för klen godstjocklek ska 

kontraemaljeras, dvs. emaljbeläggas även på baksidan. Då upphävs de spänningar som uppstår på 

grund av emaljskiktets och den använda metallens olika utvidgningskoeffiecient vid upphettning. 

Annars kan ett föremåls ursprungliga form förändras eller också kommer emaljen att flagna av 

under eller efter avkylningen. 11

- Oxiderande metall. Om emaljeringen har blivit missfärgad eller färgförändrad, så beror det på 

metallens eller legeringens kemiska sammansättning som orsakat missfärgning av emaljen under 

bränningen. Men, om ett grundskikt av en lämplig transparent eller opakt emalj smälts fast vid den 

första bränningen så kan detta undvikas, då det skyddar de efterföljande bränningarna av emalj. 

Man skiljer huvudsakligen på reliefemalj, gropemalj, stegemalj, cellemalj, fönsteremalj och 

målaremalj. Det som är viktigt att tänka på är att det föremål som ska emaljeras måste vara rengjort 

och avfettat noga.

De olika metoderna

Våtemaljering

Kallas för våtemaljering på grund av att själva emaljfärgen är våt. Den får sedan vänta tills den 

torkat för att kunna brännas.

Våtemaljering går till på följande sätt: Emaljen tas ut ur porslinsskålen med en lämplig spatel eller 

pensel och läggs sedan i ett jämnt lager skikt på föremålets yta. Ca 1 – 1,2 mm räcker. För att få de 

små kornen inuti emaljen att packas tätt så kan man knacka lätt på föremålets kant. Om man 

försiktigt nuddar emaljen på ett ställe med läskpapper eller linnepapper så kan det uppstigande 

vattnet torkas bort.

I förväg har man preparerat ett anpassat brännunderlag som föremålet flyttas till. 

Kontraemaljerade föremål placeras exempelvis på ett brännunderlag vars hörn böjts upp.12 För att 

försöka få så små avtryck på emaljen, så kommer föremålet att vila endast på brännunderlagets 

spetsar.

All vatten i det pålagda emaljskiktet måste vara helt avdunstat innan emaljen sätts in i ugnen, se till 

11 ITK Läromedel, 1991, Ädelmetallyrken, s. 251.
12 ITK Läromedel, 1991, Ädelmetallyrken, s. 254
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att inte skaka föremålet när emaljen torkar. 

Med en lämplig tång eller beskickningsspade förs brännunderlaget med föremålet in i den 

förvärmda ugnen (850o-900oC). Emaljens smältprocess bör följas genom inspektionshålet i 

ugnsluckan. Om hål saknas kan ugnsluckan öppnas ett kort ögonblick för att kontrollera 

emaljytan.13 

Om föremålet har en likformig glans och jämnhet, så tas brännunderlaget med föremålet försiktigt 

ut och placeras på ett dragfritt plats för att svalna av. 

Tillsätt tragantlim (traditionellt bindemedel) till den finrivna och tvättade emaljen, om risken finns 

att emaljen skulle lossna från föremålets ytor före bränningen. En kärls insida (exempelvis bägare) 

lämpar sig väl vid emaljering av denna blandning. Massan hälls i bägaren med en så tillredd 

tunnflytande emalj. Bägaren svängs runt med en roterande rörelse, varvid emaljen förmås att klamra 

sig fast på insidans yta.14

Ströemaljering

Ta tvättad och torkad emalj i pulverform och placera den i sil eller ströburk. Lägg föremålet på ett 

rent papper, strö på emaljen jämt. Buktiga föremål bestryks först med tragantlim. Flytta föremålet 

över på brännunderlaget. Låt torka vid behov. Därefter görs bränningen enligt tidigare 

beskrivning.15

Émail Cloisonné  – Cellemaljering

Cloisonné emalj (från franska: cloison = "cell" eller "partition") är en teknik där tillplattade trådar är 

placerade i ett mönster på en oädel metall blad.16 Dessa trådar bildar fack och de är antingen lödda 

på plattan eller limmas med ett gummi, såsom dragant. Detta gummi lämnar inga rester efter 

bränningen och kommer därmed inte missfärga emaljen eller basmetallen efter bränning i ugnen. 

När lod används, bör stor försiktighet ges för att avlägsna överflödigt lod eftersom det kan 

missfärga emaljen - eller ännu värre, orsaka att emaljen lossnar.

När designen är klar, så fylls facken med de förberedda fondants, emaljeringsmassorna, i olika 

färger. Eftersom de olika fondanterna kräver olika ugnstemperaturer, så börjar man med de som 

behöver högsta bränningstemperaturer. Detta för främst att undvika blandning av färgerna från en 

avdelning till den andra (även om det inte lika nödvändigt som i emalj peinture teknik). Efter att 

man har bränt arbetet så lämnas det för att svalna och det hela avslutas med en karborundum fil på 

13 ITK Läromedel, 1991, Ädelmetallyrken, s. 254.
14 ITK Läromedel, 1991, Ädelmetallyrken, s. 254.
15 ITK Läromedel, 1991, Ädelmetallyrken, s. 255.
16 http://www.langantiques.com/university/index.php/Enamels_on_jewelry   Hämtat 24/5
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ett sätt att metallens fälgar är i nivå med emaljen, följt av polering . Detta kan göras antingen för 

hand eller genom åter-bränning i ugnen. Det är i detta skede då det blir uppenbart att de metalltrådar 

bör vara samma höjd, vilket gör att vissa områden kan behöva mer arkivering än andra. Om höjden 

skulle vara ojämn, så skulle det bli omedelbart synligt i detta skede, något som man inte kan justera. 

Dessutom, när koppar eller silver tråd används, så kan den emaljerings processen följas av en 

förgyllning av de exponerade trådarna.

Under 1800-talet så blev cloisonné emalj blev populär igen genom Japonaiserie (Japonism) 

smycken från Falize och hans mästare emaljerare Antoine Tard, som också arbetade för Christofle. 

En annan berömd emaljerare kring fin-de-siècle var André Fernand Thesmar, även om han är mest 

känd för är plique-à-jour emalj.

Émail de plique à jour – Dagsljusinsläppande emalj

Émail de plique à jour (från franska: "fläta släpper in 

dagsljus") är, som émail en ronde boss, en uppfinning från 

renässansen.17 Det liknar cloisonné emaljering tekniken, 

men metallen i bakgrunden tas bort för att skapa ett målat 

effekt glasfönster. En ram av trådar löds i ett önskat 

mönster - eller en metallplatta sågas à jour för att skapa en 

lövsågsarbete - och skiljeväggarna är fyllda med 

transparent eller opalescent emalj. Den förbrända 

fondanten skulle dock snart att falla genom öppningarna 

om man inte tillämpar en bas för det (som med cloisonné). 

För detta ändamål av verket så skapas den på antingen ett ark av glimmer eller en mycket tunn 

platta av metall, som senare etsas bort i syra. 

Denna teknik blev mycket populär i början av 20-talet när emalj mästare, som André Fernand 

Thesmar, började att återuppliva denna teknik. Under Art Nouveau perioden så var denna metod 

första hands valet för konstnärer som René Lalique, Philippe Wolfers och andra. Dessa fungerar 

fortfarande och får högt beröm idag. (Bild 2, Lalique)

Marquetry émail – Inläggningsemalj 

Marquetry emalj är en blandning av emaljering, ädelstensinfattingar och mosaik tekniker.18

17 http://www.langantiques.com/university/index.php/Enamels_on_Jewelry   Hämtat 24/5
18 http://www.langantiques.com/university/index.php/Enamels_on_Jewelry   Hämtat 24/5
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Under romartiden så skärdes millefiori smalti ner i former (som i mosaik) och placerades i en metall 

form. Millefiori smalti är små bitar av format glas. Metallens kanter användes sedan för att infatta 

glaset säkert varefter det hela bränns i en ugn för att skapa en sammansmältning mellan metall och 

glas. Man var väldigt noga med att inte använda en alltför hög temperatur, detta skulle göra att  

färgerna annars börjat smälta in i varandra i smalti, vilket förstör designen i emaljen. 

Champlevé émail – Gropemalj

Champlevé tekniken går ut på att rännor eller celler är ristade, etsade, dör slog, eller gjutna i ytan av 

ett metallföremål, och fylld med emalj. Stycket bränns sedan tills emalj sammansmälts, och när de 

kyls så kan ytan av objektet poleras. 

Champlevé emalj (från franska: champ = "fältet" och spak = "höja") är en teknik som blomstrade 

under 1100-talet i Rheno-Mosan området och Limoges (även redan känt till kelterna i tidig kristen 

tid).19 

 

Tvärtemot cloisonné emaljen så avbildas de inte genom en serie 

trådbundna motiv än snarare de figurer och mönster som i låg relief 

på en något tjockare plåt. Champlevé emaljeringen görs genom 

gravering, mejslar eller etsning och liknar glyptographic teknik där 

intaglios görs (endast vid en lägre relief). God vård bör tas till så att 

kanterna på gravyren (eller etsningen) är skarpa och raka, annars så 

blir inte designen så vacker som det har tänkts sig. Efter att facken 

har fyllts i med de utvalda färgerna och emaljen har hällts i och 

bränts, så plattas den med en karborundum fil och jämnas med ytan 

av metallplattan. Förgyllning av den exponerade metallen ger den 

slutliga finishen. Några andra metoder (Basse Taille, en resille och 

Taille d'Epargne) liknar mycket denna metod av metall dekoration. (Bild 3)

Émail brun – Brun emalj

Émail brun (från franska: "brun emalj") har utvecklats i Rhenlandet området runt den tid de 

anpassade champlevé-tekniken. I motsats till namnet, är det inte en emalj teknik snarare en 

lackering metod som niello. Ett skikt av linolja anbringades på ytan av en kopparbas som visade en 

djupt rödbrun färg vid upphettning. Vanligtvis blev det bruna skiktet därefter ingraverat och 

gravyren blev förgylld. Ju tjockare linfrönolja som tillämpas skiktet, desto mörkare blir den slutliga 

färgen.

19 http://www.langantiques.com/university/index.php/Enamels_on_Jewelry   Hämtat 24/5
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Detta är en förvånansvärt tålig beläggning som kan ses från en emaljerad plakett på graven av 

Geoffrey de Plantagenêt i katedralen i Le Mans, Frankrike som är från andra halvan av 1100-talet. 

Peinture sur émail – Målaremalj

Peinture sur email (från franska: "målad emalj") är en typ av 

målning med emalj. Den utvecklades i slutet av 1400-talet i 

Limoges, Frankrike. I denna teknik så är en, något konvex, 

metallplatta täckt med en fondant av enhetlig färg som bränns 

för att producera en glasartad bas för ritningen. På denna bas 

så börjar konstnären att applicera färg efter färg i tunna skikt 

på bas färgen med en pensel. Det är viktigt att man börjar 

med färgerna av högsta strömmande temperatur för att 

undvika att sprida färgerna i ett senare skede. Mellan varje 

steg för den mellanliggande återgivningen som behöver 

värmas i ugnen för att fixera färgerna, så är det ibland upp till 

20 rundor av värme som behövs för det slutgiltiga resultatet. 

På detta sätt kunde man konkurrera ut oljemålare och 

konstnärer som Antoine Limosin var högt i kurs, även ofta använd av mecenater. Onödigt att säga 

att denna typ av emaljering var inte längre i sfären av guldsmeder, men tillhörde dem med 

exceptionellt artistiskt handlag.  (Bild 4) 

Grisaille émail – Grå emalj

Grisaille emalj (från franska: gris = "grå") utvecklats i Limoges samtidigt som målad emalj med den 

huvudsakliga skillnaden att grisaille emalj skapas "ton-sur-ton", med monokroma färger. 

Bakgrunden var oftast vit och landskapet är målade med svart emalj av olika toner för att skapa 

kontraster genom gråtoner. Det har föreslagits att Jean Penicaud II först tillämpat denna teknik på 

målade emalj, har tekniken dock redan tillämpats under den gotiska eran av målare (detta målade 

grisaille motsvarighet skulle nå sin, kortlivat zenit runt 1700). 

Émail en ronde bosse – Relief emalj

Émail en Ronde Bosse (från franska: ronde = "rund", Bosser = "arbeta") uppfanns under den tidiga 

renässansen vid 1400-talet (även om vissa fynd tyder på att det användes i den 3: e årtusendet f.Kr. 

på Kreta). Alla andra emaljering tekniker görs på plana eller svagt konvexa, ytor medan Ronde 

Bosse emalj appliceras på 3-dimensionella former. I pre-renässansens dagar detta var omöjligt 
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eftersom emaljen helt enkelt skulle glida av arbetet, men på 1400-talet fann de att vissa gummin - 

förmodligen dragant - kan värmas utan att lämna rester på arbetet. Det senare var viktigt på grund 

av emaljer inte följer smutsiga eller feta ytor. Före tillämpning av första beläggning av emalj, är 

gummin applicerat på en metallisk bakgrund och försiktigt dammat med en fjäder för att avlägsna 

eventuella luftbubblor som kan finnas. Gummit kommer nu att fungera som ett lim för emaljen och 

kommer att helt försvinna efter uppvärmning av emaljen. Man måste vara försiktig för att inte 

avfyra ugnen för varm eller emaljen blir för flytande och droppar av.

Denna teknik återupplivades i mitten av 1800 talet (från ca. 1840) för att skapa neo-renässans 

smycken. 

Émail de basse-taille – Lågliggande graverat emalj

Émail de basse-taille (från franska: basse = 

"låg"; taille = "gravyr") är en teknik mycket 

likt champlevé med några skillnader. Den 

utvecklades under 1200 och 1300-talet som ett 

logiskt svar på den helt utforskade champlevé 

teknik. (Bild 5)

Först metallen inte är graverad för att skapa ett 

sänkt fält av likformigt djup, snarare genom 

användningen av olika gravyr verktyg, vilket 

gör att utformningen skars ut i nivåerna av 

olika höjder (från mycket grunt låg relief till 

djupt hög relief). Detta gjorde det möjligt för 

scenen för att få mer djup än de traditionella champlevé emalj. Eftersom denna ljusdunkel effekt 

kan endast fungera med genomskinliga emalj, så blir det ett val av någon slags metall som guld eller 

- oftast använt - silver. 

Genom att tillämpa samma emalj på olika djup, uppnås en stark illusion av 3-dimensionerna i 

bilden. De djupare områden erhåller en mörkare ton genom tjockleken av emaljen medan de 

grundare områden var inte bara ljusare i tonen av på grund av skiktet i emaljen, det förstärkte den 

reflekterande ytan av silvret. 

Tyvärr har inte många av dessa poster överlevt från senmedeltiden. De djupare områdena orsakade 

14

(Bild 5)



den metall som är tunn på vissa ställen, gör det mer mottagligt för temperaturförändringar. Emaljen 

är mottaglig för att bryta ut i dessa områden. 

Émail de taille d'épargne – Storlekssparande emalj

Émail de taille d'épargne (från franska: taille = "gravyr"; épargner = "för att spara") är nära 

besläktad med champlevé emalj med den skillnaden att med champlevé emaljen är på en större del 

utav ytan är dekorerad med emalj, medans i taille d'épargne metod är det den metallen det emaljeras 

på som utgör en större del av ytan. Denna teknik är särskilt lämpad för bokstäver eller fina accenter. 

Émail en resillé – Nät emalj

Émail en resillé (från franska: resiller = "hairnet") är en mycket sällsynt emaljering teknik som 

håller mitten mellan champlevé emalj och intaglio glyptography. Skildringen höggs i ett glas eller 

kristall ädelsten och fodrad med guld, som sedan emaljerades efteråt. Det var populärt under en kort 

tidsperiod i början av 1600-talet, och inte många objekt har överlevt.

I Den Kunstgewerbemuseum av staden Köln, har Tyskland en vacker gyllene krucifix med resillé 

inläggningar. 

Emalj fotografi

I förhållande till de flesta andra emaljering tekniker, är emalj fotografering en ganska ny (1800-

talet) uppfinning som förmodligen kommer närmast émail peinture än någon annan emaljering 

teknik.

Även om tekniken inte så är alltför komplicerat att utföra, så är det enligt om att teorin är för 

varierande och alltför tekniskt för att fullständigt beskriva. I en teknik dikromater så läggs det till 

kolloidala substanser (gummin) vilket gör den senare ljuskänsliga. En bild framkallas på ett 

transparent ark. Efter den första bränningen, som är vit, så appliceras en bas fondant på metallen. 

Denna emalj belägges med den ljuskänsliga lösningen och täcks med det transparenta fotografiet, 

följt av ljusexponeringen. De exponerade områdena är nu känsliga för fukt och en svart keramiskt 

damm noga appliceras över beläggningen. De oexponerade områdena följer inte denna damm och 

överskottet avlägsnas. Efter bränning av den svarta keramiken, så bränns det in vit emalj på ytan.  

Dessa metoder (det finns många varianter) tillämpades först från omkring 1850 och kraftig 

popularitet undertryckte émail peinture på grund av deras högre, och mer verklighetstrogna, 

utseende.20

20 http://www.langantiques.com/university/index.php/Enamels_on_jewelry   Hämtat 24/5
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Guilloché Émail

Guilloché, som är förmodligen uppkallad efter den 

franska ingenjör Guillot, är ett symmetriskt graverande 

mönster teknik som produceras av en mekanisk motor-

svarvande bord. 

De mönster som skapas är rikliga och liknar de som 

skapas av den "Spirograph" barnlek som var populär på 

1970-talet.

Rosen-motor - som maskinen heter - har använts för 

gravyr i början av 1800-talet, men dessa plattor användes 

aldrig för att tjäna som bas för en emaljering. Det var 

Carl Fabergé som första gången kombinerade tekniken av 

guilloché med emalj under fin-de-siècle, slutet på 1900-

talet. 

Det är därför inte ett distinkt emaljerings teknik. Andra smyckehus som Cartier följde Fabergé och 

snart var denna sätt av dekoration på modet fram till första världskriget. (Bild 6, Fabergé)

Gjutning

Smyckes gjutning är en process för att göra smyckes bitar som innebär att hälla flytande 

metallegeringen i en form. Det är oftast kallat för förlorad vax gjutning eftersom gjutformen är 

skapad med ett vax modell som smälts bort för att lämna en ihålig kammare i mitten av formen. 

Tekniken har använts i tusentals år, och är fortfarande i stor utsträckning använd i dag av både 

hantverkare och konsthantverkare hemma för att göra exakta kopior av original smyckes delar. 21

Gjutning är en tillverkningsteknik som går ut på att ett flytande material hälls i en gjutform (kallad 

kokill) och får stelna. Det material som tillsats i gjutformen blir vanligtvis hårt p.g.a. en kemisk 

process (betong, gips, härdplast) eller p.g.a. att material från början varit uppvärmt till dess 

smältpunkt när det sedan svalnar återgår det till fast form (metaller av flera slag, glas, termoplast). 

Många utav konstnärerna använde gjutningar mer till AN-inspirerande möbler, arkitektur och 

liknade. Detta gjorde inte dessa möbler mindre värdiga, utan man fick en större upplevelse av vad 

AN är för stil.

21 www.wikihow.com/Cast-Jewelry   Hämtat 25/5
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Gjutning av metall 

En gjutningsprocess består av sex steg:

- Formtillverkning 

- Smältning av material 

- Avgjutning 

- Stelning 

- Urslag 

- Efterbehandling 

Vid gjutning behövs en form som antingen kan vara en engångsform eller en permanent kokill (en 

återanvändbar from). Några material som kan gjutas: järn, brons, gips, vax, stearin, plast, betong, 

aluminium, glas, tenn och lera.

Gjutmetoder

Cire perdue (förlorad vax gjutning)

Cire perdue, franska, ”lost wax” (engelska), ”Feinguss” (tyska), "förlorat vax", är en gjutteknik där 

en vaxmodell går förlorad vid användning.

En vaxmodell gjuts in i gips, när gipset stelnat hettas det upp för att på så sätt avlägsna vaxet och 

torka gipset (kristallvattnet), när vaxet är borta återstår en hålighet där vaxet fanns. Därefter hälls 

den smälta varma metallen i gipsformens hålighet. När metallen svalnat och därmed återgått till fast 

form, är gjutningen klar och gipset kan avlägsnas. Gipsformar används endast för gjutning av 

legeringar med relativt låg smälttemperatur, exempelvis guld och aluminium. Under 1930-talet 

utvecklades en industriell metod för precisionsgjutning av stål samt varmhållfasta legeringar med 

kobolt eller nickel som bas. Denna metod innebär att vaxmodellen påförs en keramisk beläggning 

som sintras till porslin sedan vaxet smälts ur. Gjutformen hålls vid en temperatur 900–1000 grader 

då smältan hälls i formen.22

Ossa sepiagjutning

Definition

Ossa sepia är det hårda skalet av kalciumkarbonat under ryggens överhud på en bläckfiskart (Sepia 

officinalis). Det har en hård översida och en finkornig, mjukare undersida.23

22 http://sv.wikipedia.org/wiki/Cire_perdue   Hämtat 25/5
23 ITK Läromedel, 1991, Ädelmetallyrken, s. 126.
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Fördelarna med att gjuta i Ossa sepia är att det går fort att framställa - efter en viss mängd övning. 

Skalen är relativt billiga och så kräver det inga stora tekniska insatser.

Nackdelarna med denna slags gjutningsprocess är att formen bara kan användas en gång. Det krävs 

mycket efterarbete och dessutom krävs mycket material.

Slunggjutning

Definition

Vid slunggjutning pressas den flytande metallen in i formen av centrifugalkraft.24 

Förutsättningen för denna teknik är 1 slunggjutningsanläggning, 1 vulkaniseringspress, 1 

vaxinsprutningsanläggning, 1 vakuumvibrator, vax, inbäddningsmassa och kyvetter. 

Med denna teknik behövs en vaxmodell som antingen formas direkt ur en vaxklump eller som kan 

framställas vid en vulkaniseringsprocess.

Fördelarna med slunggjutning är att gummiformarna till vaxmodellerna kan användas hur ofta som 

helst. Det blir väldigt exakta gjutningar som åstadkommer och i förhållande till enskilda smycken så 

behövs det mindre material än vid tex ossa sepiagjutning. Många delar kan gjutas tillsammans och 

det blir ekonomiskt vid större mängder gods.

Nackdelarna med slunggjutning är att det blir större teknisk utrustning, som definitivt innebär större 

ekonomiska investeringar.

De som tar hand om apparaterna måste kunna ha en enorm kunskap och övning av dem.

Gipsgjutning

Förutsättning för gipsgjutning: plastelina  (på flackjärn), plåtsarg, olja, kulpuns (eller dylikt) och 

plåtcylinder (om man gjuter en ring).

Fördelarna med gipsgjutning är att det vid sidan av ossa sepia är ett billigt förfarande.25 Här kan 

man forma av modellen mycket noggrannare än i ossa sepia.

Nackdelarna med gipsgjutning är att tekniken är tidskrävande och att underskärda (koniskt nedtill 

arbetade) ornamenter kan inte formas. Trådmodeller skulle knappast gjutas på grund av att 

avformade ”gipstrådar” skulle bli för ömtåliga. 

Gipsgjutning är beroende på att tunnflytande gips måste användas så bildas gärna luftbubblor i 

formhalvorna och på så sätt kan efterbearbetning erfordras.26 

24 ITK Läromedel, 1991, Ädelmetallyrken, s. 130.
25 ITK Läromedel, 1991, Ädelmetallyrken, s. 142.
26 ITK Läromedel, 1991, Ädelmetallyrken, s. 143.
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Sandgjutning

För att få de bästa förutsättningar för gjutningen inkluderar Formramar (formflaskor), formsand 

(kvartssand med en kornstorlek av ca 0,05 mm), bindämne (kan vara av olika slag, exempelvis lim), 

stamp, sil och lycopodiumpulver (pollen av lummer, starkt allergiframkallande).

Nackdelarna med sandgjutning är att gjutgodsets ytor blir inte så glatta som vid andra 

gjutningsförfaranden, det behövs efterarbete på dem. Formen kan bara användas en gång. Det är 

också essentiellt att massor av erfarenhet fordras för att kunna att lyckas. Dessutom så tekniken 

tidskrävande.

Granulation

Granulering, som på  latin heter Granum = "grain", är en guldsmeds teknik där ytan av ett smycke 

är dekorerad med små kulor av ädelmetall (namngett granulat), gjort i enlighet med ett 

designmönster.27 

Det sägs att tekniken kan ha sitt ursprung i Sumer, dagens Irak, från så tidigt som 3000 före Kristus.

Granulering tekniken var sedan populärt med etruskerna som då bodde i nutidens Italien. Grekerna 

gillade också denna teknik, men det var hantverkarna i Etrurien som gjorde tekniken känd på grund 

av deras mystiska utplacering av det fina pulvret som inte  hade en uppenbar användning av ett hårt 

lod. 

Elizabeth Treskow var populär i Tyskland. Elisabeth Treskow föddes den 20 augusti 1898 och dog 

den 6 oktober 1992. hon var en känd guldsmed och konstprofessor i Tyskland. 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.28

Det finns tre slags olika sätt att få fast granulerna på en metalls yta, tex, hårdlödning, fusing och 

kolloidalt/eutektisk lödning. Alla har i uppgift att få fast granulerna (kulorna) på en antingen plan 

eller bockad yta. De material som tillämpas för granulering är generellt hög karat guld- och/eller 

legeringar av silver. Främst legeringar som är under 18 karat.

27 http://www.langantiques.com/university/index.php/Granulation_and_its_Techniques   Hämtat  12/5
28 Halming, 2010, Smycken från Art Nouveau, s. 14.
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De olika metoderna

Hårdlödning

Hårdlödning är lödning av metallföremål som tillsammans bygger på kapillär verkan av en lägre 

smältpunkt för lod som flyter mellan de objekt som skall sammanfogas. Detta är en ofta använd 

teknik för guld – och silversmeder och har praktiseras sedan urminnes tider. Om små metallkorn ska 

lödas till metallen så innebär detta ett problem. 

För kunna att löda granuler, så måste extremt små paillons av lödmedel skäras och placeras nära 

kontaktpunkten mellan granulen och metallen.29 Det skulle vara oerhört svårt att repetera detta 

tillvägagångssätt flera gånger med de hundratals granuler som måste fästas för att skapa fram ett 

mönster. När man håller på att löda så krävs det ett bindemedel som också kallas flux. Flux bubblar 

när det värms, vilket gör att det lätt kan få granuler hoppa omkring och gör att de minsta bitarna 

frigör sigsjälva. 

Det finns ett sätt att undvika detta problem. Lösningen är att man måste fila lodet till ett grovt 

pulver och sedan blanda det med fluxet i en liten kanna som kallas för en rochoir. De guldsmeder 

som använder denna metod har skapat sin egen rochoir eftersom detta inte är ett kommersiellt 

åtkomligt arbetsredskap, dvs det går inte att hitta på marknaden i en slutprodukt. 

Det område där kornen ska fästas är tunt applicerat med dragant - detta fungerar som ett lim - och 

kornen är positionerade med hjälp av en mycket fin pensel. Efter torkning så siktas granulerna som 

är beströdda med flussmedlet-mjuklodspulvret och upphettas till den punkt att lodet flyter nedanför 

granulerna genom kapillärverkan. Denna process lämnar löd rester i mellanrummen mellan kornen 

som inte kan tas bort. 

Säkring - Fusing

Säkring svetsar två metaller av samma legering tillsammans genom användning av enbart värme.30 

En metallplåt med samma tjocklek som diametern för granulerna är väsentligt för att få en jämn 

fördelning av värme på föremålet. 

När granulerna är placerade med användning av en utspädd flussmedel och en fin pensel, så avfyras 

det hela i en ugn med en reducerande atmosfär.31  Vid punkten av att nå en smälttemperatur så 

svetsas granulerna och plåtet tillsammans. 

Fördelen med denna teknik är att inget lod eller flussmedel blir över. Detta är en avancerad 

guldsmidesteknik som kräver stor handlag och erfarenhet.

29 http://www.langantiques.com/university/index.php/Granulation_and_its_Techniques   Hämtat  12/5
30 http://www.langantiques.com/university/index.php/Granulation_and_its_Techniques   Hämtat  12/5
31 http://www.langantiques.com/university/index.php/Granulation_and_its_Techniques   Hämtat  12/5
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Ett modernare sätt att åstadkomma smältning är genom användning av en elektrisk ström. Detta 

kallas fusion-svetsning. Den elektriska strömmen appliceras på varje korn, som passerar genom 

granulen till basen, generera tillräckligt med värme för att smälta granulerna till objektet. 

Fördelen med denna metod är att man kan använda den på färdiga smycken, även de som redan är 

infattade. Nackdelen ligger i det faktum att kornen inte kan krypa så tätt intill som konstruktionen 

kräver eller att strömflödet kommer att dras till de angränsande granulerna, vilket resulterar i lösare 

kopplingar.32

Kolloidal/eutektisk lödning

Kolloidal eller eutektisk lödning är en av de gamla teknikerna som användes i Etrurien. 

Tekniken använder sig av en kolloidal blandning av gummi-dragant och kopparsalter. Föreningen 

reducerar smälttemperaturen för de två metallerna som är i kontakt med varandra, granulerna och 

basen, varpå koppar diffunderar ut såväl vid kontaktpunkten. Detta resulterar i en stark metallisk 

bindning.

På grund av användningen av kopparsalter denna teknik är också ibland kallad kemisk lödning. 

”Någon av följande kopparföreningar kan användas för att skapa eutektiska lödpunkter.

1. Malakit, grundläggande kopparkarbonat CuCO3. Cu (OH) 2. 

Plinius rapporterade i gamla arbeten att denna sten pulvriserades och användes för lödning.

2. Koppar (II) oxid CuO. 

Detta material kan härledas, som det var i antiken, att spara och målning av skalan som 

bildas på koppar under glödgning.

3. Koppar (II) hydroxid Cu (OH), som omvandlas till svart koppar (II) oxid vid upphettning 

med en alkalisk bas?.

4. Koppar (II) klorid CuCl2 * H2O. 

I äldre tider var detta erhålls genom glödgning en bit koppar plåt målad med salt.

5. Kopparsulfat CuSO4 * 5 H2O.”33

Den lösning som har gjorts i ungefär liknande proportioner tillsammans med någon av de 

ovanstående kopparföreningar, dragantgummi limmet och en hård lödningsflussmedel kan användas 

på en rengjord yta med granuler som har positionerats och kan lödas fast. För att undvika att 

32 http://www.langantiques.com/university/index.php/Granulation_and_its_Techniques   Hämtat 12/5 (hela stycket)
33 http://www.ganoksin.com/borisat/nenam/granulation.htm   Hämtat 12/5
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föremålet kokas så torkas det långsamt under en lampa så att granulerna inte sticker iväg.

Kopparföreningar frisätts från arbetet då det har upphettas med en reducerande låga till en särskild 

temperatur, vilket sker bäst genom att hettas underifrån pjäsen. 

Allt eftersom arbetet blir uppvärmt så kommer det organiska limmet bli svart därefter ljusare och 

sen försvinna. Precis vid den stunden så kommer den eutektiska temperaturen att uppnås. Detta gör 

att den spårmängd av koppar som är vid platsen för varje punkt som har kontakt, kommer att gå in i 

legeringen och löses in i granulen och basen. Detta blir till en metallisk bindning vid den punkten.

Detta är det avgörande stunden. Om en försiktig guldsmed stannar för tidigt, är det band som har 

skapats inte är tillräckligt stark kommer några av granulerna kommer att falla av. Om värmen är 

tillåtet att dröja, så kommer den höga temperaturen att börja smälta ihop bitarna, vilket förstör all 

det hårda arbetet som gör granulering så vacker.34

Det är möjligt att rengöra metallen och sedan göra om processen om vissa granuler faller av, men 

det är fördelaktig att alla metallkornen sätter sig i det första försöket.

34 http://www.ganoksin.com/borisat/nenam/granulation.htm   Hämtat 12/5
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Slutsats

Den frågeställning som gavs i början av denna uppsats är:

Vilka tekniker utvecklades och/eller uppfanns inom Art Nouveau, samt vilka guldsmidestekniker 

användes främst inom Art Nouveau?

De teknikerna som uppfanns/utvecklades inom Art Nouveau var emaljering och alla dess 

undergrupper, till stor del gjutning och granulation. Den metod som användes främst till majoriteten 

av smyckena i AN var emaljering.

AN stilen fokuserade en stor del på emalj-arbete då det gav liv till de smycken som gjordes på den 

tiden. Många olika emaljering tekniker fanns på denna tid men det var främst emaljering som 

användes. För att nämna några plique-à-jour, grisaille, guilloché, ronde basse, basse-taille, mm. 

Granulering var nog inte så populärt på den tiden, men det var ju i slutet av denna period som 

Elizabeth Treskow återfann denna teknik och införde smått i AN för att sen övergå till den mer 

geometriska formen i Art Deco. 

Gjutning var också en användbar teknik som tillämpades eftersom det hjälpte guldsmeden att få 

fram en organisk form på sina arbeten. 

Eftersom AN lade stor vikt på naturen och den organiska formen så var det naturligt att de använde 

de redan upptäckta teknikerna, men det var främst plique-à-jour tekniken som tillämpades och det 

var ingen mindre är René Lalique som var en flitig brukare av tekniken. Lalique skulle senare i livet 

fördjupa sig i glas av alla dess former.

Svårigheter med detta arbete var att hitta information på vad för tekniker som utvecklades eller 

uppfanns, då de flesta redan hade uppfunnits och/eller utvecklats. Annars så var det ett intressant 

ämne att skriva om. Hittade mycket om emaljering och ungefär lika mycket information om 

gjutning, och sen tas det upp något om granulation i slutet av arbetet. 
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