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OPLEV GRØNLANDSKE RUBINER I AARHUS D. 30-31. MARTS 

 

Hør Ulrik Hartmann og geolog Martin Ghisler fortælle om fundet af Kongeriget Danmarks første 

ædelsten, de Grønlandske Rubiner, og tilblivelsen af verdens første smykkekollektion, når juveleren og 

geologen for første gang holder foredrag om rubinens spændende rejse fra fund og udvinding til den 

internationale lancering i november. 

Ulrik Hartmann besøgte i sensommeren 2018 Grønland og Aappaluttoq-minen med de eventyrlige 

klippeformationer, hvori rubinerne sidder skulder mod skulder. Nu fortæller han for første gang om sine 

rejseoplevelser til Aappaluttoq og om det epokegørende fund i foredraget ”From Ice to Fire”.  

Ved Ulriks side står geolog Martin Ghisler, som var ekspeditionsleder ved fundet tilbage i 1966. Han vil 

berette om sin ekspedition, der startede hele rubineventyret og den lange rejse fra fund til succes.  

Ufremkommelige omgivelser og ekstreme kuldegrader betød, at det skulle tage lidt over 50 år for rubinerne 

at nå verdensmarkedet. I november 2018 blev de Grønlandske Rubiner så endelig præsenteret i en 

smykkekollektion på det internationale ædelstensmarked. Nu kommer rubinerne til Jylland; nærmere 

betegnet til Tilst ved Aarhus.  

Anledningen er arrangementet ”Ruby & Diamond Days”, der afholdes hos Ejner Hessel på Agerøvej 49 i 

Tilst i weekenden d. 30-31. marts. Begge dage kl. 11-16.  

 

Ruby & Diamond Days 

30.-31. marts kl. 11-16, Ejner Hessel på Agerøvej 49 i Tilst. 

Smykkekollektion med de Grønlandske Rubiner vil være udstillet begge dage. 

Foredrag afholdes lørdag d. 30/3 kl. 14.00 og søndag d. 31/3 kl. 12.00.  

Deltagelse er gratis og tilmelding til foredrag kan ske via https://event.hessel.dk/rubin-foredrag.  

Udstillingen kan besøges uden tilmelding. 

 

For mere information samt flere billeder, venligst kontakt: 

Ulrik Hartmann | ulrik@hartmanns.com | Tlf. 22 13 13 30 

FOTO KREDITERING: Michel van Steenwijk 

 

Om Hartmann’s  

Hartmann’s er en af Skandinaviens førende juvelerer med speciale i diamanter og Grønlandske Rubiner. Forretningen i 

Bredgade åbnede i 1997. Hartmann’s er desuden Skandinaviens eneste forhandler af Argyle Pink Diamanter, som 

anses for at være noget af det sjældneste og ypperste inden for diamanter. www.hartmanns.com 

Om Martin Ghisler 

Schweizisk malmgeolog, uddannet i Danmark, formand for chefkollegiet ved Geocenter København. Ghisler var 1966-

83 forsker, lærer og administrator ved Københavns Universitet og havde grønlandsk malmgeologi som videnskabeligt 

virkefelt; disputats i 1976. Han blev 1984 direktør for Grønlands Geologiske Undersøgelse, som han i 1995 førte ind i 

fusionen med Danmarks Geologiske Undersøgelse under navnet GEUS. 
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Lille film om turen i Grønland i september 2018: https://www.youtube.com/watch?v=Vr6UJGN0cAA  

-- FOTO -- 

 

På billedet: Malmgeolog Martin Ghislers dagbogsnotater fra 1965, da danskeren forskede i området 

omkring Fiskenæsset og fandt hvad der senere blev stadfæstet som rubiner. 

 

På billedet: Rubiner fra Kongeriget Danmark. 

 

På billedet: Rubiner i en af de ældste klippeformationer i verden – fra Aappaluttoq minen i Grønland 
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På billederne: Grønlands storslåede natur 

 


