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UlRIKE RAMIN
Ulrike Ramin er uddannet fra Staatliche 
Zeichenakademie Hanau i Tyskland. Hun 
har arbejdet som guldsmed på værksteder 
i Tyskland, Spanien, Island og Danmark, og 
idag bor og arbejder hun i København.
 Ulrike designer sin egne smykker og 
producerer og sælger dem som en del af 
kollektivet Formverk i den karismatiske 
bydel Island Brygge tæt ved Københavns 
centrum. Smykkerne kombinerer spæn-
dende kontraster – de er på samme tid 
kraftfulde og delikate, enkle og ekstraordi-
nære.
 Ulrike Ramin kan også findes i udvalgte 
butikker i Europa, og for nyligt deltog hun 
i Kjøbenhavns Guldsmedelaugs konkur-
rence 14 karat, hvor hun modtog en af fem 
anerkendende priser. 

www.ulrikeramin.com

Rene, elegante, 

æstetiske. Ulrike 

Ramins smykker er 

ikke påtrængende – 

men markant

anderledes.

VOLCANO 
Kollektionen Volcano er formgivet under et ophold i 
Spanien, hvor Ulrike Ramin arbejdede i voks og eksperimen-
terede med smykkets meget specielle overflade. Den bløde, 
buede inderside står i kontrast til det vilde og levende ydre.

GRACE
På ringens organiske flyden-
de form hviler en næsten 
usynlig skål, der fungerer 
som en diskret bærer af en 
rund kugle. Kuglen kan 
være en ferskvandsperle, 
Tahiti perle, koral eller en 
kugle af guld. Guldkuglen 
kan fås i 18 karat, men kan 
også være fremstillet af 
kundens eget guld. På 
denne måde kan en gammel 
historie blive til en ny.

18 karat med 18 karat guldkugle: 5.500,-
Med kundens eget guld til kuglen: 4.000,-
Oxyderet sølv med 18 karat guldkugle: 3.850,-
Med kundens eget guld til kuglen: 2.300,-

VOLCANO ring 
i 18 karat guld.
Pris 28.000,-

VOLCANO ring i 
oxyderet 925 sølv.
Pris 2.250,-

GRACE ringe 
i 18 karat guld 
og 925 oxyderet 
sølv.

GRACE
18 karat guld med 
ferskvandsperle.
Guld 4.750,-
Sølv 1.800,-
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lide at være alene? Ringen er udført i tre 
ens eksemplarer, der kan bæres solo, par-
vis og i en tripelversion. Derudover kan 
man vende og dreje vennerne, så der er rig 
mulighed for opnå forskellige og personli-
ge udtryk.

Særpriser
Juryen besluttede at én pris var for lidt og 
fandt derfor på at uddele yderligere fem 
såkaldte anerkendende særpriser på hver 
5.850 kroner. Priserne blev overrakt af tid-
ligere oldermand og formand for juryen 
Mette Saabye med disse ord:
 – Ulrike Ramin for en fin sammenhæn-
gende ringserie. Hun arbejder i et utraditio-
nelt organisk legesygt formsprog med 
smukke kontrastfulde overflader. Hendes 

ringe egner sig til produktion i flere mate-
rialer.
 – Anja Aagaard Eriksen for sin serie 
Tirsdagsringe i et tidsrigtigt enkelt skandi-
navisk design som afspejler, at hun er en 
både legesyg, men også super pertentlig 
håndværker. Hendes underspillede design 
er herlige konversationsstykker.
 – Pyry Tamminen belønnes for sit skjulte 
budskab med hjertet i Sheets ringen som 
på elegant vis holder på diamanten. Det er 
et sensuelt og yderst kvindeligt design; et 
absolut utraditionelt take på en klassisk 
ring kategori udført af en dygtig håndvær-
ker.
 – Peder Musse belønnes for sin symbol-
ladede og humoristiske Karrusselring eller 
conver sation piece. Som altid kredser han 

legesygt om tematikken og leverer en fin 
ring, der også indfanger os i legen.
 – Stine Krogsgaard præmieres for sine 
dygtigt udførte ringe, der fortæller histori-
en om Prinsesseringen. Hun gør det med 
stor humor og kunstnerisk vovemod og får 
os til at ønske, at vi lever i en verden, hvor 
glas ikke går itu. 

Af de deltagende ringe kan 
vinderen og de 21, der blev 
udvalgt til opløbet, ses i Edith 
Hegedüs’ butik No. 10 i Christian 
IXs Gade 10 i København frem til 
den 21. september.

5 SæRPRISER

Vinder Jytte Kløve (tv) sammen med 
Kjøbenhavns Guldsmedelaugs oldermand, Diana 
Holstein.
 Jytte Kløve har drevet sit smykkestudie i Kgs. 
Lyngby siden 1975, med udvikling af smykket 
og dets skulpturelle egenskaber som omdrej-
ningspunkt. Hun har igennem årene høstet stor 
anerkendelse for sit virke og deltaget på utallige 
udstillinger i ind -og udland. I 2009 modtog hun 
Kjøbenhavns Guldsmedelaugs hæderslegat som 
en anerkendelse af hendes virke og betydning 
for udviklingen af dansk smykkekunst gennem 
40 år. Foto Dorte Krogh.

Nogle af de mange 
muligheder , der er for at  
sætte Ring med Venner 
sammen. Foto Kim Dahl.

Anja Aagaard Eriksen
TIRSDAG: Fingering med rør, hvor diamanten 
glider fra side til side. TIRSDAG KL. 15:
Oxyderet 925 sølvring med kanalfatning.

Peder Musse
KARRuSSEL. Fingerring med et matteret hjerte, hvorom karrussellen 
(livet måske) snurrer lystigt. – Er mennesket stadig om 585 år klodens 
mest magtfulde, oplyste væsen, spørger Peder Musse.

Pyry Tamminen
SHEETS. Fingerring, der skjuler diamanten 
som ærten under madrasserne.

Ulrike Ramin
Fingerring i guld med diamant.

Stine Krogsgaard
SNOWGLOBE SOLITAIRE. Diamanten 
er i fri leg og ikke gemt bag greb eller 
anden form for fatning.

Stine Krogsgaard
PRINCESS SNOW.
I ringen er indkapslet den 
sødeste lille princessering. 
Der er kastet magi over den, 
så glasset forsvinder og ringen 
bliver stor i hænderne på en 
ægte prinsesse.


