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BIG FIVE
MANCHETKNAPPER
Et sæt unika
manchetknapper
med Big Five fremstillet
til Holland & Holland.
Manchetknapperne
er i sølv med 18 karat
guld på bagsiden,
hvor firmaets navn
er præget, og æsken
er af pæretræ med
skilte af 925 sølv.
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BIG FIVE SÆT
Sætter koster cirka 9.000 pund.
Der kommer dog snart en række
lidt mindre eksemplarer i samme stil,
som ender med at koste lige under
5.000 kr., fortæller Ragnar Jørgensen.

the big five

big

The Big Five er benævnelsen på de fem dyr i Afrika, som det ifølge erfarne storvildtjægere traditionelt set er sværest og farligst at jage
til fods, og har således ikke noget med dyrenes størrelse at gøre. Elefanten er dens omfang til trods i stand til at gemme sig i bevoksnin
gen, og den regnes for den af de fem, der hyppigst kan finde på at angribe. Næsehornet er ligeledes god til at gemme sig, og betragtes
af nogle jægere som den vanskeligste af opspore. De op mod fire tons vægt kan derudover pludselig sætte i forbløffende fart – over 40
km/timen. Kafferbøflen eller Cape Buffalo – også kaldet Den Sorte Død – anses for at være den farligste, da den skulle være skyld i flest
dræbte jægere. En såret bøffel kan finde på at jage sine forfølgere eller ligge i baghold. Løven er i sagens natur farlig, da den som rovdyr
kan finde på at angribe uden provokation. Den jager ved at snige sig tæt ind på sit bytte for derefter at sætte i spurt – og kan tilbage
lægge 100 meter på under fem sekunder! Ses af mange jægere som det størst opnåelige trofæ. Leoparden regnes for den sværeste at
få ram på, da den er menneskesky og i øvrigt mest aktiv om natten.
Flere af The Big Five er i dag truede dyrearter, der ikke må jages, og så er det jo ekstra smukt, at Ragnar Jørgensen og Holland &
Holland gør det muligt alligevel at samle hele hånden – i sølv og guld. Som modstykke til The Big Five kan man i Afrika også gå på jagt
efter The Little Five, hvoraf nogle skulle være lige så svære at finde som deres store navnefæller: Elefantspidsmusen, Bøffelvæveren,
Leopardskildpadden, Myreløven og Næsehornsbillen.

DESIGN URE SMYKKER — 5, 2014

Fjer
Ragnars jagtbrocher og -hattenåle er blandt andet designet efter oplæg fra ænder og
perlehøns, han selv har skudt under turen til Sydafrika. Desuden samler han løbende
dækfjer fra fasaner, når han er på jagt herhjemme.

FJERBROCHE
Stor broche af sølv og emalje, udformet som en perlehønefjer. Kan bæres på tøjet såvel som i
hatten. Fås også i andre motiver og farver (hvid, gul, orange og rød). Pris 5.600,17
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Ragnar Jørgensen (tv) og Holland & Hollands kreative direktør, Niels Van Rooyen, i dennes atelier i
Bruton Street i London. Via aftalen med Holland & Holland vil Ragnars design blive solgt blandt andet
i stormagasinet Harrods midt i London: – Det bliver næppe meget finere. Sådan et udstillingsvindue er
jo en blåstempling af mig som kunstner og kan få stor betydning for, hvilket kundesegment der får
øjnene op for vores samarbejde, fortæller Ragnar.

Ragnar R. Jørgensen

5

Ragnar Jørgensen er selv passioneret
jæger og fra guldsmedeværkstedet på
Classensgade i København bliver det ikke
kun til udsøgte smykker men også til faste
artikler om jagt i tidskriftet Luxury Aficio
nados samt arrangering af jagter for
Hunting & Shooting Business Network.
Holland & Holland
Samarbejdet med det hæderkronede briti
ske luxurybrand Holland & Holland går ud
på, at Ragnar skal designe og fremstille en
række unikke kreationer inden for smykker
og accessories. Disse kreationer vil blive
solgt fra Holland & Hollands butikker i New

Ragnars Big Five trofæer kan pynte manchetten men også knaphullet i reversen.

York og Moskva samt Bruton Street og
Harrods i London.
– I år har jeg fremstillet et meget eksklu
sivt sæt unikke manchetknapper med The
Big Five, altså de klassiske safaridyr løve,
leopard, bøffel, elefant og næsehorn.
Sidste år leverede jeg en række hattenåle
og brocher udformet som fjer, fremstillet i
sølv og emalje. I løbet af de kommende
måneder lancerer vi mit nye koncept med
våbengraveringer i manchetknapper og
bæltespænder, fortæller Ragnar.
Udover accessories er det også planen,
at han skal levere egentligt juvelerarbejde;
noget han ser meget frem til. De første
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MANCHETKNAPPER
MED GRAVERING
Graveret stål indfattet i ædelmetal
(sølv, guld eller platin).
Pris fra 8.900,- i sølv.
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Ragnars nyeste serie er
manchetknapper og bæltespænder
med våbengraveringer, som man
ser dem på gamle, flotte håndvåben.
Graveringerne er i stål, der er
indfattet i ædelmetallerne sølv,
guld eller platin.
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BÆLTE MED SPÆNDE
Smukt bælte (38 mm bredt) med spænde
i ædelmetal (sølv, guld og platin) og
graveret stål. Pris fra 10.600,- i sølv.

prøver herpå er leveret henover sommeren,
hvor arbejdet for Holland & Holland også
har ført til specialopgaver:
– Jeg har for nyligt fået en bestilling fra
en kunde i England på udsmykningen af et
haglgevær, hvilket er en ekstremt spæn
dende og omfattende udfordring.
På modelsafari
De fem dyrehoveder er modelleret i voks,
hvorefter der er blevet lavet en støbeform.
For at få så godt et oplæg som muligt,
rejste Ragnar til Sydafrika med det ene
formå selv at se The Big Five i det vilde:
– Jeg rejste med Jensen Safari og boede
på Idube Lodge i Sabi Sands. I løbet af
turen så jeg The Big Five flere gange, og jeg
mener ikke, jeg kunne lave smykker af
disse dyr uden at have set dem i deres
sande habitat. Jeg tog en række billeder,
som jeg senere studerede
meget nøje,

mens jeg modellerede, men stemningen
fra turen var helt essentiel.
Erfaren kunde
– Samarbejdet med Holland & Holland er
kommet i stand via mit forhold til firmaets
kunstneriske direktør, Niels Van Rooyen,
som jeg nærer den største beundring og
respekt for, fortæller Ragnar.
– Hvert et møde er en åndelig berigelse,
og jeg er virkelig glad for at have fået en så
erfaren og åbensindet opdragsgiver. Hol
land & Holland er i en forrygende udvik
ling, og jeg føler mig virkelig beæret over
at være udvalgt til deres univers. Omkring
Holland & Holland samles en international
kreds af passionerede jægere. Jeg kan få
det helt dårligt, når jeg tænker over, hvad
jeg selv skyder med, nu hvor jeg er begyndt
at designe og fremstille eksklusive acces
sories til denne gruppe mennesker. Jeg skal
helt sikkert have opgraderet mine jagt
våben, slutter Ragnar med et smil.
www.rrj.dk

