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Ulrike Ramin fra Formverk
vandt en særpris på 5.850
kroner i anledning af Kjøbenhavns Guldsmedelaugs
585 års jubilæum med sin
elegante guldring.
Læs side 4.
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Skal vi også sælge din lejlighed?

GIV ET SKULDERKLAP!
Kender du nogen, der har været med til at gøre Amager Vest til
et godt sted at bo for alle?
Så indstil dem til Amager Vest Lokaludvalgs pris

ÅRETS SKULDERKLAP
Fristen for at indstille kandidater er:
mandag den 24. november 2014 kl. 12.00
Skriv dit bud og din begrundelse på www.avlu.dk
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BRYGGEGULD
Pris til guldsmed i Formverk
Guldsmeden Ulrike Ramin fra
Formverk i Thorshavnsgade har
vundet en særpris ved Kjøbenhavns
Guldsmedelaugs 585 års
jubilæumsmesse
Af Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

Ulrike Ramin åbner en glasmontre i butikken og tager
en fin og elegant 14 karats
guldring ud. Der står 4200
kroner ved den. Ringen
vejer kun fem gram, men
den føles tungere, end den
ser ud. Det er den ring, jeg
vandt særprisen med, siger
guldsmeden fra Formverk.
Ringen har en lille diamant og er meget enkel og
organisk. Og det var netop
dette udtryk, som juryen
lagde til begrundelse for, at
Ulrike Ramin vandt en særpris.
Hun arbejder i et utraditionelt, organisk, legesygt
formsprog med smukke
kontrastfulde
overflader.
Hendes ringe egner sig til

produktion i flere materialer, skrev juryen.

14 karat
Over en kop kaffe i Formverks baglokale fortæller
Ulrike Ramin om, hvordan hun vandt særprisen.
I alt 64 guldsmede deltog i
konkurrencen. Juryen udvalgte så 21 deltagere, som
fik deres ringe udstillet på
Copenhagen Jewellery &
Watch Show 2014, hvor der
ville blive kåret en vinder
med en præmie på 58.500
kroner. Men det var desværre ikke Ulrike Ramin,
der vandt.
Da vinderen så var blevet
udråbt, sagde juryen, at der
var blevet indsendt så mange flotte ringe, at de ville uddele fem særpriser. Det var

Det var med denne 14 karats
guldring, at Ulrike Ramin
vandt en særpris til Kjøbenhavns Guldsmedelaugs 585
års jubilæum.

der ingen af os, der havde
regnet med. Og så vandt jeg
en af særpriserne, fortæller
36-årige Ulrike Ramin.
Et af kriterierne for konkurrencen var, at ringene
skulle være 14 karats guld,
hvilket ikke er helt tilfældigt til et 585 års jubilæum.
14 karat er nemlig det samme som en lødighed på 585,
hvilket betyder, at 585 ud af
1000 af legeringen er rent
guld. Faktisk stempler man
14 karat guld med ‘585’.

Et ældgammelt laug
Når et laug har 585 år på bagen, har det været igennem
noget af en udvikling. Heldigvis. For tilbage i 1429,
hvor laugets første regelsæt
blev udstedt af Kong Erik
af Pommern og Dronning
Filippa, ville det slet ikke
være muligt for Ulrike Ramin at være guldsmed. Det
måtte kvinder nemlig ikke.
Der var ret strikse krav,
hvis man skulle optages i
lauget og dermed blive mester.

Man skulle blandt andet
have arbejdet som svend i
København i et år, eje fem
mark lødigt sølv, værktøj
for en mark og skænke en
tønde øl til lauget. Ville man
ansætte en læredreng, (som
selvfølgelig skulle være
ægtefødt), skulle man også
skænke lauget en tønde øl.
Regelsættet
indeholdt
også nogle regler for omgangsformen i lauget. Man
måtte ikke trække kniv,
starte slagsmål, bruge
ukvemsord som ‘horeunge’
eller ‘spilde’ øl på hinanden.
Meget fornuftige regler.

Gennembrud
Ulrike Ramin har været
selvstændig guldsmed i
omkring to et halvt år, hvor
to af dem har været i Formverk. Hun har allerede solgt
tre af sine prisvindende
ringe, så måske prisen har
været lidt af et gennembrud
for hende?
Det håber jeg, siger Ulrike Ramin med et smil og
fortsætter:
Men nu må vi se. Det er
min erfaring, at sådan nogle
ting tager tid, men det er i
hvert fald godt, at jeg har
fået solgt tre af ringene.
Ulrike kommer oprindeligt fra Ruhrdistriktet i
Tyskland. Hun har arbejdet
som guldsmed i både Spanien og Island, men hun
endte med at slå sig ned i
København for otte år siden. Gennem hendes tyske forbindelse sælger hun
også sine smykker i Dortmund, Leipzig og Berlin, og
hendes firma stiler efter en
international profil.
På Islands Brygge kommer der også mange turister efterhånden, og det
bringer også mange udenlandske kunder til Formverks butik. Ulrike Ramin
solgte således i efterårsferien ringe til en familie fra
Kuwait, der endte med at
købe en ring til hvert af familiens medlemmer.

