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Rubiner, granater, rubelitter (en variant
af turmalin), rhodolitter (en variant af
granat) og spineller er de klassiske røde
smykkesten. Lige nu er messen Inhorgenta og det tyske magasin ”GZ” i færd med
at køre spineller internationalt i stilling,
som det store næste hit, alle firmaer må
bruge i deres kollektioner. Vi har kigget
nærmere på farven rød og på en meget
kendt spinel, som i mange århundreder
fik lov til at tro, at den var en rubin…

Støvring Design, vedhæng
og ørestikker af sterling
sølv i kombination med
14 karat guld

Af Nina Hald

Rød koreansk silke og guld fra OpiumOne Jewellery;
armbånd med en evighedsknude

Valentine og
Vores hjerter banker hurtigere ved synet
af den røde farve – dristig, varm og fascinerende, impulsiv og følelsesladet. Rød er
kærlighedens og lidenskabens farve. Hvad
krystalglas angår, opnås forskellige farver
ved at tilsætte metaloxider til den kemiske
komposition – men rød er den eneste undtagelse: Her tilføjer man guld for at skabe
farven. Baccarats rubinrøde farve har været
en kvalitetsinstitution de seneste 150 år. I
disse år har den røde farve gennemtrængt
både boligindretningsobjekter og smykker
i kollektionen ”Red Fever”, fra det franske
krystalfirma.

Fra Fraas – vaser af rød glas med
Swarovski krystaller

Sølv- og sølvforgyldte ørehængere
med rød seabambue fra Stenform
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Izabel Camille: Øreringe og halskæde
med vedhæng med rød agat og guldbelagt sølv

”Tattoo” broche fra Harry Winston: Et hjerte
med 132 rubiner (i alt 54,85 carat), 31 brillanter
og marquise-slebne diamanter (i alt 4,12 carat),
fattet i platin. En romantisk luksusfortolkning
af et klassisk amerikansk tatoveringsdesign

Fabergé armbånd med koraller
og 14 karat Gold Fill. Vedhæng
dekoreret med emalje, krystaller og 24 karat guld

den røde farve
Rødlig platinring med diamanter
fra Cartier med en Padparadscha
safir på 27,59 carat

Spinellen, der troede
den var en rubin
Rubiner er blandt de mest kostbare ædelsten, og de
kan være langt dyrere end diamanter. Mange af verdenshistoriens største rubiner er imidlertid slet ikke
rubiner, men spineller (en rød smykkesten, som er
meget mindre kostbar end rubiner). Et eksempel er
”The Black Prince’s Ruby”, som sidder på forsiden
af Englands ”Imperiets krone”. Den Sorte Prins’
”rubin” er sandsynligvis blevet fundet og udgravet i
Afghanistan, og er på størrelse med et hønseæg – lidt
over 5 cm både i højde og bredde. Dens eksakte vægt
er ukendt, idet man ikke tør pille ved guldfatningen
– den anslåede vægt ligger på ca. 140 carat. Hullet,
der er boret igennem spinellen, er dækket med en
rubin. Spinellens første dokumenterede optræden er
i Spanien i 1366, da spinellens første ejer, Abu Said,
en lille spansk fyrste, bliver slået ihjel under fredsforhandlinger med Don Pedro den Grusomme. Don

Armbånd og øreringe
fra Swarovski

Pedro blev snart selv jaget på flugt af sin egen bror.
I 1366 flygter Don Pedro til Bordeaux til Den Sorte
Prins’ hof – bedre kendt som Edward, prinsen af
Wales (1330–1376). For at tage kampen op for Don
Pedro, kræver Edward juveler i bunkevis – blandt
andet den store ”rubin”, som han opkalder efter sig
selv.
Spinellen dukker op igen ved slaget ved Agincourt
på engelske kong Henrik Vs hjelm, den 25. oktober
1415. Den engelske konge er ved at tabe krigen, men
den 25. oktober er heldet indirekte med ham. Da den
franske prins, Duc d’Alençon, svinger sin krigsøkse
mod Henriks hoved er øksen så tilpas sløv, at både
Henriks hoved og den Sorte Prins’ ”rubin” overlever
angrebet – dog med en stump hugget af spinellen.
Herefter er spinellen, som troede den var en rubin,
gået i arv i de engelske kongefamilier – Elizabeth I
opbevarede den i sin private – gigantiske – samling
af smykker.

