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guld- & silverfärger vid rörstrand
olik a t yper av guldmålning och förgyllning har länge

blandas med svavelbalsam, och målas på föremålet som sedan

te metoden i äldre tid var brännförgyllning. Det gick till så

Det går åt mindre guld och ytan är redan från början glansig

använts på keramik, så också vid Rörstrand. Den vanligasatt guld löstes upp i kvicksilver och penslades på. Kvick-

silvret brändes sedan bort (och förångades). För att bli blankt
och skinande måste guldet sedan poleras. Det kallades därför polerguld. Metoden är förbjuden sedan länge på grund
av de mycket hälsofarliga kvicksilverångorna.

En modernare metod är Hancocks guldlyster. Rent guld

löses upp i kungsvatten (1 del salpetersyra, HNO3 , till 3 delar

saltsyra, HCl ). Guldet fälls sedan ut som ett finfördelat pulver,
GlansGulD n o 1, svaFvElGulD

25 ort rent guld löses i Kungsvatten; lösningen afdunstas, till
dess öfverflödig syra bortgått, spädes med 20 kannor dest. vatten,
neutraliseras med Ammoniak och fälles Hydrothin[?] Ammoniak,
filtreras, tvättas och torkas vid lindrig värme.

NyA DAglIgT AllEhANDA, 10 juNI 1909

bränns i muffelugn. Då bildas en tunn lysterfilm av rent guld.

Receptboken innehåller ett flertal recept för glans- och

silvERFäRG

GlansGulD n 2, KnallGulD

fig. 157.
Vas med påfågelfjädrar i guld och utsparat vitt ovan en skimrande
mörkblå fond – sannolikt inspirerad av Sèvres »bleu de roi». Kombinationen av kontrastfärgerna blått och guld uppskattades också
mycket av de gamla egyptierna.
… på slätpjeser med … mörkblå ton förekomma guldintecknade mönster, hvilka skänkte pjeserna en förnäm prägel.
– officiella berättelsen fr. helsingborg 1903
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”

utvecklingsbärande är den förändrade riktningen i valet af

delen af såväl konstpjäser som serviser på årets utställning
gjort denna öfvergång från fältspatäkta till benäkta är såväl

POST Och INRIkES TIDNINgAR, 2 OkTOBER 1909

af teknisk som konstnärlig art. Tekniskt är tillverkningen
den anledningen, att det benäkta porslinet visar sig vida

detta material den fördelen, att färgen i denna massa, med

– Gustaf Upmark d.y.

än i det fältspatäkta godset med dess egen, mer i blåaktigt

skålpund linolja (ren)
”

bidrag till årets utställning, särskildt två saker där, vid hvil-

fann man de läckra ljusa blågrå och grågröna tonerna samt

som man förut ej lyckats åstadkomma, och därjämte åter-

svaFvEl-BalsaM

2

af benäkta porslin mer betryggande än af fältspatäkta af

mindre oberäkneligt vid bränningen. konstnärligt erbjuder
dess mera gulaktiga, egna ton, blir djupare och mustigare
skiftande ton.
– William

svafvelblomma tvättad
Terpentin

Stark eld, rubinfärgade prof före upphörande af kokning.
Terpentinen tillsatt, sedan balsamen är kokt. –

proveniens

fig. 106, 107.
Motivtallrikar med fiskmotiv.
konstnär
Nils Emil Lundström
teknik
Underglasyrmålning, S2-massa
datering
1908–15
diameter
23 cm
märkt
L S2, NL; L S2, NL

Karl Lindström
Porslin (I-massa), kobolt & guld, mjuk glasyr?
1903
23 cm
5 J, KL,
[fragment av utställningslapp från Rörstrand]
Utställd i Helsingborg 1903
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fig. 157.

är dock utförd i benäkta porslin. Anledningen till att man

Det är, om vi först och främst vilja göra klart för oss hvad

Nyheter voro åtskilliga färger, t.ex. gult, djupt blågrönt m.m.,

den djupa svarta bottenfärgen, en specialitet för Rörstrand.

25 ort rent guld löses i Kungsvatten, öfverflödig syra afdunstas,
lösningen spädes med 20 kannor dest. vatten och fälles med
Ammoniak i öfverskott. Fällningen upptages på linnefiltren,
tvättas och torkas vid lindrig värme (eller hellre pressas i särskild press).
Utdrifvas vid målning med Svafvelbalsam.

– L.A.

Om utställningen i Stockholm 1909:

No 2.

Platinasvamp

Utdrifvas vid målning med Svafvelbalsam.
o

massa, hvarpå man ser tydliga tecken. … den öfvervägande

föremålen.

icketransparenta lysterfärger. De olika recepten ger varierande matthet och färgton (figur 160).

silfverkarbonat

ka jag fäst mig. Den ena och måhända till sina följder mest

Eugen, som för öfrigt gjort flera inköp af de exponerade

Den ena af dessa är inköpt av konungen, den andra af prins

platinalyster). Ett litet urval återges här. De med svavelbal-

sam utblandade metallfärgerna är metalliskt reflekterande

(det vanliga)

det kan vara för nya uppslag eller nya drag som utmärka dess

med blåaktiga och gröna bottentoner med fågelgrupper.

rilsmotiv (gula toner mot blå botten) samt en ännu läckrare

polerguld, tips för deras användning, instruktioner för utfäll-

ning av guld med kvicksilver, samt olika silverfärger (silver/

N o 1.

Om utställningen i Stockholm 1909:

gobelinstil, komponerade af Nils lundström, en med fjä-

Bland vaserna fäster kännaren sig lätt vid ett par i ny s.k.

och behöver inte poleras. Det kallades därför glansguld.

Af TONBlADET, 25 juNI 1909

Om utställningen i Stockholm 1909:

a
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fig.
106, 107.
kapitel

stockholm 1897
temperatur runt 1300 °C. En mindre produktion av konstgods med oxblodsglasyr förekom sedan hos Sèvres under
åren fram till sekelskiftet.

Även Haviland & Co. i Limoges tog upp tekniken och

i Frankrike blev den mer allmänt känd under 1890-talet.

1897–1900. Även Meißen hade 1900 en mindre tillverkning

ska och tyska tillverkningar synas särskilt tillfredsställan-

Parallellt med utvecklingen i Frankrike skedde en mot-

svarande utveckling i Tyskland, där dr Herman A. Seger

de. Olika defekter utgör normen, inte undantaget. Antingden leverartad, lilatonad, eller bemängd med flammigheter. För den som inte stirrar sig blind på graden av renhet

ett skönhetsvärde i sig. Vill man studera en oxblodsglasyr
fattiga på rött ljus och inte gör dem full rättvisa.

Basen för tillverkningen var det lågbrända Segerporzellan

pjäserna i stengods av Gunnar Nylund inte har något med

lin. Tekniken vidareutvecklades och kom att bli en av KPM:s

lunds flambé-pjäser med en koboltglasyr, ur vilken motiven

fig. 128.
Flaskliknande vas med droppar av rouge flambéglasyr. Formen
är lånad från Kina och Sungdynastin. Färgen varierar tydligt
med tjockleken på glasyren.
modell
AAP
teknik
Rouge flambéglasyr, troligen nr 4, F-massa
datering
1896–1914
höjd
23 cm
märkt
AAP F, .

fig. 129.
Lockurna med droppvis anlagd oxblodsglasyr på ena sidan, mer
rödflammig på andra sidan. Också här en form med kinesiska
rötter.
modell
AAK
teknik
Oxblodsglasyr, recept nr 1, F-massa
datering
1896–1914
höjd
23 cm
märkt
F, 1

KPM visa upp några pjäser med röda och rödlila glasyrer.

som dess namne tagit fram efter analyser av kinesiskt porsspecialiteter inom konstgodset, med en höjdpunkt omkring

foto fr ån rörstr and museum, restaurer at av m. dimdal

en är färgen för mörk, pjäsen bara fläckvis röd, eller så är

en utställning på Kunstgewerbemuseum i Berlin 1884 kunde

Tidskriften Sprechsaal rapporterade om hans framsteg. Vid

pâte-sur-pâte.

rena, röda färgen, lär varken Rörstrands, eller samtida fran-

(1839–1893) vid Kemisk-tekniska försöksanstalten vid

menterade med kopparglasyrer och reducerande bränning.

Königliche Porzellan-Manufaktur (KPM) i Berlin experi-

större pjäserna är däremot av flintgods. Spridda exempel på andra tillverkningar hittas också här, bland annat ett par vaser i

nan karaktär på det vita porslinet än på ett gråare och grövre

hittar vi Adrien Dalpayrat, Ernest Chaplet och Edmond
Lachenal.

reliefmodellerade och underglasyrmålade fältspatäkta porslinet dominerar helt i monterns mittparti. De flesta av de tiotalet

Många samlare av 1900-talskeramik associerar nog

oxblodsglasyrer främst med stengods. Färgerna får en anstengods. För den purist som söker den perfekta, djupa,

av oxblod, både på porslin och på stengods. Bland dem

Rörstrands monter i industrihallen vid Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897. Det för fabriken nya

av samma typ.

Flera mindre studiokeramiker började använda varianter

och rödhet har den stora och levande variationen istället
ska det också påpekas att många artificiella ljuskällor är

Det ska avslutningsvis påpekas att de senare flambé-

rouge flambé-glasyrer att göra. (Enligt uppgift täcktes Nyskrapades fram.)

198 konstglasyrer | oxblod och rouge flambé

Arvinius + Orfeus Publishing is proud to present
Art Nouveau Från Rörstrand: Konstkeramiken 1895-1926
With the dawn of 20th century, Rörstrand in Stockholm made its
mark around the world with its art pottery. Amidst the emerging
Art Nouveau movement, the renowned porcelain factory aimed
to reach new technical and aesthetic heights. Several exclusive
types of artware have long been forgotten and are presented here
for the first time in modern history.
Through thorough research into the archives, recipe books and
collections, author Markus Dimdal has sought clues to how the
objects came to be. The rich and beautifully illustrated presentations of the selected ceramic pieces are discussed in context of
art history and international influences. Markus Dimdal’s research
spanning over a decade on this subject has culminated in Art
Nouveau från Rörstrand, both a reference book and a future classic for anyone with interest in Swedish art and craft history.
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