
Ringspænde 
 

Ringspænde Side 1 
 

Lav dit eget ringspænde 
 

 

Tit Skønheds Pris en Kvinde bær; 
Men har ej Hjertet ægte Værd, 
Med Skønheds Ros det saa er fat,  
Som naar i Guld blaat Glas er sat. 
Jeg finder mere Mening i, 
At Messing, ringe af Værdi, 
Indfatter ædel Rubinsten, 
Der rummer lønlig Lykke ren. 
Den ligner ægte Hjerteblod: 
Hvor Kvindens Sjæl er from og god. 

 
   ”Parzival ” 1 
 
 

 
Smykkets betydning 
Smykker har altid signaleret status. De har været symboler på kærlighed og troskab. De har haft religiøs 
betydning, og så har man båret dem som amuletter for at beskytte sig mod det onde eller for at tiltrække 
det gode. 
I middelalderen var det meget udbredt, at man troede, at bestemte materialer og symboler havde 
egenskaber, som den, der bar dem, kom til at besidde. Det kan man se i udformningen og dekorationen. 
 
Ringspændet 
Ringspænder var meget populære. De var praktiske smykker, som blev brugt til at holde kappen eller 
kjortlens2 hals på plads. Spænderne findes i mange kvaliteter og blev brugt af rig og fattig, kvinder, mænd 
og børn. 
Selve ringen eller cirklen er symbol på evighed og troskab. Hvis man ønskede en helt særlig magisk effekt, 
kunne man blande flere dele som skrift og bestemte materialer. 
Firkløverformen regnede man også den gang for at være lykkebringer, som mange af os gør i dag, hvis vi 
f.eks. er så heldige at finde en firkløver i græsplænen. 
 
Inskriptioner 
Jomfru Maria var himmeldronning, beskytter og moderfigur for menneskene. AVE MARIA er en af de mest 
brugte inskriptioner og bønner. 
Mange af inskriptionerne på middelaldersmykkerne er svære eller endda umulige at tyde. Man mener 
derfor, at det må være trylleformler, som vi ikke forstår betydningen af i dag, men som man dengang har 
ment var meget virkningsfulde. 

                                                           
1
 Parzival er et epos (heltedigt) skrevet af Wolfram von Eschenbach omkring år 1200. Det omhandler Parzivals og 

Gawans bedrifter. Parzival og Gawan var begge riddere af det runde bord hos Kong Arthur. 
2
 Lukket dragt til at trække over hovedet, med eller uden hængeærmer. Kvindernes var lang, mændenes kort. 



Ringspænde 
 

Ringspænde Side 2 
 

Opgaven 
Lav dit eget ringspænde og pynt med ædelstene. Vælg en inskription (på latin).  
Brug guldpapir/karton, farvet papir og glassten/perler. 
 
Metallerne er 

Guld (eller gul), som repræsenterer forstand, agtelse, dyd, ophøjethed 
Sølv (eller hvid), som repræsenterer renlighed, visdom, uskyld, 
kyskhed, glæde 

 
Indskrifter du kan bruge 
Religiøse:  AVE MARIA GRATIA PLENA (oftest kun AVE MARIA af pladshensyn). Det er begyndelsen på 

bebudelseshilsenen fra englen Maria. Meget almindelig indskriftstype på middelalder-
smykker. 
S.NICOLAV Påkaldelse af helgenen Sct. Nicolaus. Skytshelgen for børn, købmænd og søfolk. 
Blev senere ad omveje til Santa Claus – Julemanden. 
IASPAR, MELCHIOR, B(altazar) Påkaldelse af de hellige tre konger. Kongerne var meget 

populære i middelalderen, og optræder ofte på spænder og ringe. De kunne hjælpe med at 

se ens tilkomne i drømme og beskytter med epilepsi. 

Kærlighed: AMOR VINCIT OMNIA   

”Kærligheden overvinder alt” 

AMOR ofte brugt på smykker, nogle gange kun med et A. 

Navnet på en romers kærlighedsgud          

 Populære sten 

Smaragd Mørkegrøn. Symboliserede visdom og indblik i fremtiden. Beskyttede mod dæmoner, 
forgiftede sår, mavesmerter, øjensygdomme, epilepsi. 

 
Ametyst   Lilla/violet. Hjalp mod feber, svimmelhed og havde beroligende virkning. 
 
Safir Oftest blå. Øgede koncentrationsevnen og var et ufejlbarligt middel med pest! 

Symboliserede kyskhed og visdom. 
 
Rubin Spænder fra bleg lyserød til blodrød. I middelalderen mente man, at der var han- og 

hunrubiner. Hannen var den mørke og kraftige. Hunnen den lysere og feminine. 
Symboliserede magt, kongelighed og kærlighed. Man mente, at den også gav energi til 
kønsorganerne! 

 
Bjergkrystal Klar/gennemsigtig. Man mente den skærpede evnen til at se ind i fremtiden, hvilket gjorde, 

at handelsfolk var glade for den. Den kunne også afhjælpe feber, svimmelhed og melankoli 
(nedtrykthed). 

 
Granat Farven kan være gennemsigtig, rosa, gul, lilla, rød, brun eller grøn. Den blev brugt som 

amulet mod fare på rejsen og bragte sundhed og ære. 
 
 


