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Klassisk Håndværk: Forgylder
De ældste forgyldningsarbejder, man kender til, er fra Ægypten og mindst 6.000 år gamle. I Danmark har
forgyldning været kendt fra romansk tid, dvs. fra omkring 1000-tallet. Især på markante bygninger fra 1800tallet og frem ser vi mange fine, udvendige forgyldninger.
Guld findes på alle kontinenter. I 1800-tallet blev der fundet store mængder guld i Californien, og ”guldfeberen” bredte sig i minedriften. I dag produceres der ca. 1.000 tons guld om året. Guldet er smidigt og formbart,
og gør det muligt at hamre det ud i tynde plader helt ned til en tykkelse på 0,0001 mm.
Dansk Forgylderlaug blev oprettet i 1876 og nedlagt i 1971. På dette tidspunkt var der ca. 10 aktive forgyldervirksomheder og 80 svende i faget. Forgylderuddannelsen tog 3 år og 10 måneder og blev afsluttet med en
svendeprøve. I dag tilbydes korte kurser i forgyldning på de fagskoler, der uddanner malere. I Sverige findes
lignende uddannelser i forgyldning.

Materialer og forarbejde til
forgyldning (fotos fra filmen)
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Se også www.danskbyggeskik.dk

Fakta om materialet
Filmen viser udelukkende varianter af udvendig forgyldning, med der findes mange typer indendørs forgyldninger. Og der kan forgyldes på mange forskellige materialer.
Bladguld findes i 3 forskellige typer:
18 karat citronguld kun til indendørs forgyldning
22 karat orangeguld kun til indendørs forgyldning
23¾ karat til både indendørs og udvendig forgyldning. Det danske vejr kræver guld af denne karat.
Derudover findes bladmessing / slagmetal, bladsølv og uægte bladsølv samt bladkobber.
Filmen kan ses på www.byggefilm.dk eller på www.youtube.dk
Billedformat: 16/9 HD-TV
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