DESIGN URE SMYKKER — 6, 2011

Mærkedagsringen
Fleur d’or allianceringen er en nytænkning af den klassiske alliancering og
en smuk måde hvorigennem man kan lade sig fejre på sine mærkedage.
Alt fra konfirmationen til diamantbrylluppet kan markeres med en lille fin
blomsterindfatning. En ring som udvikles med tiden og som viser de gode
minder igennem et helt livsforløb. En ring man således stolt kan give videre
til næste generation.

Ragnar R. Jørgensen
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Ragnar R. Jørgensen var for nogle år siden helt fremme med
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brandet Millé. Så har der været stille om ham et stykke tid,
U

men nu er han tilbage under sit eget navn og med fornyet kraft
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på idéerne og det solide håndværk.
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Navneringe
Henrik & Kristina
i 7 mm 18 karat
gult guld. Dameringen er indfattet med tw/vvs
brillanter. Prisen
starter ved
3.690,- i sølv og
en ring i 14 karat
guld koster cirka
6.800,-, dog
afhængig af hvor
meget guld der
skal bruges. Der
kan indfattes
brillanter eller
andre ædelsten
efter ønske.
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Vi mødte

Ragnar R. Jørgensen op til
lanceringen af sine nye kollektioner, der
sælges under nyt logo og nyt brand – nemlig sit eget navn. Vi har ved flere tidligere
lejligheder bragt interviews med Ragnar,
og han giver ikke indtryk af at være den
stille type. Derfor må et naturligt første
spørgsmål gå på, hvad de sidste par års stilhed skyldes. Ragnar smiler og siger:
– Jeg har brugt enorme ressourser, både
økonomiskt og mentalt, for at holde på rettighederne til mine designs. Branchen er jo
fuld af kopister og bøller. Derefter fik jeg to
dejlige børn og alt tager tid, men nu er der
igen fart over feltet.
Enestående navneringe
Som eksempel viser han et par brede ringe
i sølv. I dameringen er der udskåret navnet
Christian, og i herreringen er navnet
Amalie udskåret. Hvert bogstav er gen-

nemskåret i ringskinnen, så man kan se
igennem, men de dele, som er helt udskårede – som trekanten i Aet – er der stadig.
Man kan til en start ikke helt forstå, hvordan det kan lade sig gøre, men som det
kan anes på billedet på siden her, holdes de
små stykker fast ved at ringen enkelte steder ikke er skåret helt igennem.
Navneringskonceptet hedder Elsker dig
for evigt – Ragnar gør opmærksom på at
navnet er copyrighted – og hver ring er 100
procent unik og laves på bestilling.
– Hedder man Louise og Oliver, så kan
man få det udskåret. Oven i købet til den
beskedne pris af 3.690 kroner per ring,
smiler Ragnar. Alle er unikke og alle burde
have unikke vielsesringe!
Mærkedage
Den næste kollektion han tager frem hedder Mærkedagsringen. Der er tre forskelli-

ge modeller i denne kollektion, men de har
alle det samme til fælles, at de er en ny
form for alliancering. Det vil sige, at der
løbende kan tilføjes nye elementer til ringene for at markere begivenheder af betydning såsom bryllup, fødsler, runde fødselsdage, bryllupsdage, konfirmationer eller
andet, som man tillægger en ekstraordinær betydning.
– På den måde får man hele sit liv markeret på én og samme ring. En ring til hele
livet og en ring som rummer hele livet.
Ragnar R. Jørgensens smykker sælges
gennem forhandlere over hele landet og
desuden fra hans eget lille showroom i
Classensgade nr. 6 på Østerbro, hvorfra
også privatkunder betjenes.
– Men alle er selvfølgelig velkomne.
Man skal dog bestille tid på forhånd, da vi
går meget op i at have god tid til kunderne, smiler Ragnar.
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Ragnar R. Jørgensen i arbejdstøjet, klar til at opfylde kundernes ønsker.

Silhuetter i emalje
Ragnar R. Jørgensen er en mand med udpræget gestik, så jeg kan ikke undgå at
bemærke det sæt uens manchetknapper,
han har på.
– Det er silhuetter af mine børn, udført
i sølv og med blå og grøn emalje.
Det viser sig at være endnu en ny kollektion med navnet Silhuette. Og ja – han
laver også disse smykker til både damer og
herrer på bestilling. Silhuetterne udabrjedes på baggrund af kundens egne fotografier, og tegningen godkendes inden de
fremstilles for at sikre fuld tilfredshed og
lighed med den portrætterede både hvad
angår udseende og personlighed.
Som sædvanligt er det ikke overlagt
meget til tilfældigheder hos Ragnar R.
Jørgensen, fristes man til at tilføje...
www.rrj.dk

Silhuette
Silhuette-smykkerne er Ragnar R. Jørgensens seneste kreation. En gammel og ærværdig kunstform som er blevet taget op i smykkeform. Kunsten er med en enkel streg at lave et omrids,
der klart og tydeligt viser både udseende og personlighed. Herunder ses Manchetknapper,
vedhæng og ring i sølv med emalje. Alle smykkerne er unika. Priser fra 1.200,– Vi bruger jeres digitalfoto som udgangspunkt og finder det omrids, der bedst gengiver
jeres kære. Der fremsendes et udkast til godkendelse inden vi påbegynder guldsmedearbejdet. Alle silhuetter er således helt unikke og personlige, forklarer Ragnar R. Jørgensen. På
eksemplerne herunder er motivet guldsmedens egen søn, Ove Ragnarsen, 2 uger gammel.

