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Brylluppets ringe
Af Nina Hald

Over hele verden er juveler tegn på en fælles skæbne
mellem en mand og kvinde – blot er det et spørgsmål
om, hvilken form smykkerne antager. Mest udbredt
på vores breddegrader er vielsesringe, men i løbet
af de sidste 10 år er forlovelsesringe også blevet populære, og nu begynder vi også at se evighedsringe
vinde frem, som romantiske gaver.
Forlovelsen – effektfuld enkelhed

Portræt af Marie af Burgund,
den første hustru til kejser Maximilian. Olie på træ 47,5 x
35 cm malet af Michale Pacher
(1435-1498), Heinz Kisters Collection, Kreuzlingen

Traditionen med en forlovelsesring
begyndte for over 500 år siden. Marie af Burgund, Karl den Dristiges
datter, blev den 17.august 1477 forlovet med Maximilian I af Østrig.
Inden forlovelsen bad Maximilian
en hofmand om et godt forslag til,
hvordan han bedst kunne fri til den
unge kvinde. Hofmanden svarede,
at han kunne give hende en diamantring ledsaget af en glat guldring. Maximilian fulgte rådet med
held, for da han under frieriet satte
ringen på Maries finger, svarede
hun ja – og dermed var en tradition født. Det er dog først i anden
halvdel af det 19. århundrede, at
vore dages tradition med en forlovelsesring og en vielsesring slås
endeligt fast.

Hvad angår forlovelsesringe, vil en hel del af dem være solitaire
versionen. Det betyder en ring med en enkelt (deraf navnet, ensom) ædelsten. Den mest klassiske version har en diamant i en enkelt fatning af med grabber. Diamanten vil, som oftest, være slebet
enten rund (brillantslib) eller firkantet (”princess cut”). Men også
andre ædelsten er populære i forlovelsesringe, for eksempel blå og
pink safirer. I USA er der en tendens til, at mændene præsenterer
kvinderne for en ring, når de frier (og reglen er, at forlovelsesringen skal have kostet manden en månedsløn FØR skat!), hvorimod
mange danske mænd lader deres forlovede få indflydelse på ringens udseende ved at tage dem med på råd i juvelerbutikken.

Loop ringe fra Bræmer
er alle i 14 karat guld og
hvidguld. Ringen yderst
til venstre er i hvidguld
med 0,51 carat brillanter.
Anden ring er med 0,12
carat brillanter.

Hjerteringe fra Scrouples, 4 mm
brede og af sølv – den ene med et
hjerte af 14 karat rødguld med en
0,02 carat stor brillant.

absolut at være en enkelt rund ring – den kan også have indlagte motiver, som for eksempel hjerter.
Hvad angår skikken med at bære ringen på den finger, som
nu er kendt som ringfingeren på mange sprog, på venstre
hånd, stammer det fra den græske (over-)tro, at fingeren er
forbundet med ”Vena Amoris”, kærlighedens blodåre, som
leder direkte til hjertet. Udvekslingen af ringe mellem manden og kvinden symboliserer evig kærlighed: Som tiden, har
ringen ingen begyndelse og ingen afslutning. Og det bringer
os frem til brylluppets sidste ring – evighedsringen.

Evighedsringe
Allianceringe og ”Eternity ringe” er en lille smule flydende
kategorier. Allianceringe gives før en egentlig forlovelse, og
har for eksempel alt mellem tre og syv ædelsten fattet side
om side på toppen af ringen, og er med til at indikere et seriøst kæresteforhold. En ”Eternity ring” eller evighedsring
er udseendemæssigt det næste skridt: En sådan har ædelsten
hele vejen rundt om ringen, og vil som oftest blive givet efter
brylluppet, for eksempel for at fejre den første årsdag, eller
alternativt til 10-års bryllupsdagen – fordi en evighedsring
kan være en bekostelig affære, hvis der er fattet diamanter
(det mest populære valg) hele vejen rundt om ringen.

Valget af vielsesringe
Hvad angår valget af vielsesring, vil det oftest være tilrådeligt at
matche forlovelsesringens metal – altså hvis forlovelsesringen er
af 18 karat hvidguld, så er vielsesringen det også, og så fremdeles.
Grunden til, at det kan være fornuftigt at vælge det samme metal
til begge ringe, er at mange i dag vælger at gå med begge ringe
på samme finger (på venstre ringfinger) – vielsesringen nærmest
hjertet (altså længst inde på fingeren). Oftest vil en vielsesring være
et enkelt rundt bånd af guld, med muligheder for forskellige overfladebehandlinger: Mat eller blankt, med en rustik, hammerslået
overflade eller en glat overflade. Men en vielsesring behøver ikke

Tre allianceringe fra Bræmer – alle af 14 karat guld. Ringen til venstre er med 7 brillanter (i alt 0,88 carat. I midten har ringen 3 brillanter (i alt 0,38 carat) Til højre ses en ring med 5 brillanter (i alt
0,63 carat).

