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Grønland - en verden af mineraler

figur i. Kryolit- 
krystaller fra 
Ivittuut. Foto:
O. Johnsen.

AF MINIK ROSING

Den 31. maj 1806 ankom mineralogen Karl Ludwig 
Giesecke til Frederikshåb, det nuværende Paamiut, i 
Vestgrønland. Han var udsendt af Christian VII’s 
Kongelige Grønlandske og Færøske Handelscommis- 
sion for at undersøge og registrere de mineralogiske 
rigdomme, man måtte formode lå gemt i Grønland.

Et par år forinden havde han i stor hast og efter alt 
at dømme med pantefogeden i hælene forladt sit ar
bejde som librettist og skuespiller i Schikaneders sku
espilstrup i Wien. Han havde været involveret i op
sætningen af Tryllefløjten og havde selv spillet 1. slave 
ved uropførelsen. På vejen nordover havde han lagt 
sit oprindelige navn Johann Georg Metzler og skue
spillet bag sig, og han optrådte i København som mi
neralogen Karl Ludwig Giesecke.

Straks efter ankomsten til Frederikshåb/Paamiut 
begyndte han en hektisk indsamlingsrejse, hvor han 
undersøgte kysten mellem Kap Farvel og Julianehåb i 
Sydvestgrønland. Grønland var på den tid kendt og 
nogenlunde kortlagt fra Kap Farvel i syd til Uperna- 
vik i nord. Det var et kolossalt land, og han måtte ar
bejde hurtigt og effektivt, hvis undersøgelsen skulle 
nås på de to korte sommersæsoner, der ifølge planen 
skulle klemmes ind mellem de sjældne skibsforbindel
ser til Danmark.

Efter at have berejst Grønlands sydspids rejste han 
til Godthåb for at overvintre dér. Han havde hurtigt 
tilpasset sig de lokale grønlandske forhold, han ind
samlede lokal viden og benyttede de lokale transport
midler, når han rejste. Den anden sommer gik nord
over, og igen returnerede han til Godthåb med en be
tragtelig mineralsamling.

Det omfattende prøvemateriale fra de to første 
somres indsamling blev pakket i kasser og sendt tilba
ge mod København med skibet Freuhlin. Imidlertid 
endte Danmark på trods af sin erklærede neutralitet 
på den franske side i Napoleonskrigene, som på dette 
tidspunkt var godt i gang. Da Freuhlin under dansk 
flag stævnede hjemover, blev hun opbragt af den en
gelske flåde, og hendes last blevet taget som krigsbyt
te og bortauktioneret i Edinburgh, uden nogen oplys
ninger om den usædvanlige proveniens. Den første 
systematiske mineralsamling fra Grønland forsvandt 
således for en tid fra videnskabens verden.

Da transporten over Atlanten efterhånden blev 
mere og mere besværliggjort af krigshandlingerne og 
i særdeleshed af tabet af den danske flåde i 1807, måtte 
Giesecke fortsætte sit arbejde i Grønland helt frem til 
1813, hvor det endelig efter syv hårde års indsamling af 
mineraler fra hele det da kendte Grønland lykkedes 
ham at komme med et skib mod Europa. Han havde 
allerede fået efterretninger om, at hans samling var 
forsvundet i England, og han stoppede derfor i Leith, 
som dengang var en af anløbshavnene på vejen mel
lem Danmark og Grønland.

Naturhistorikeren Morten Wormskjold fra Køben
havns Universitet var i 1812 på vej mod Grønland, 
men sad fast i Leith. For at udnytte tiden fulgte han 
mineralogiforelæsninger hos Robert Jameson i Edin
burgh. Det var netop Jameson, der havde valueret 
Gieseckes konfiskerede mineralsamling og bedømt 
den som værende stort set værdiløs. Imidlertid kunne 
Wormskjold vise, at samlingen var fra Grønland, og 
da det viste sig, at den blandt andet indeholdt det uhy
re sjældne mineral kryolit, opkøbte professor Thomas 
Allan samlingen - og gjorde en fantastisk god forret
ning. Ikke nok med at stykkerne i samlingen kunne 
sælges i dyre domme til Europas mineralsamlinger, 
den indeholdt også et på den tid ukendt mineral, som 
nu bærer navnet Allanit.

Under opholdet i Leith fik Giesecke atter kontakt til 
sin samling, og han fik samtidig nys om, at der var et 
ledigt professorat i Dublin. Han foretog nu sit tredje 
og sidste hamskifte - han overtog ledelsen af The Roy
al Dublin Society’s museum under navnet Charles Le
wis Giesecke. Gieseckes omfattende studier af Grøn
land tilvejebragte en række hidtil ukendte mineraler, 
såsom det førnævnte Allanit, som han fandt ved Aluk 
i Sydøstgrønland, Kaersutit fra Qaasut i Nordvest- 
grønland og Gieseckit, som siden er blevet opkaldt ef
ter ham selv.

Takket være Gieseckes utrættelighed og Napole
onskrigenes længde blev Grønland altså manifesteret 
som et mineralogisk slaraffenland. Gieseckes samlin
ger rummede mere end halvtreds forskellige minera
ler, hvoraf en del var sjældne eller hidtil ukendte. 
Grønlandske mineraler kom til at indtage prominente 
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positioner i alle væsentlige europæiske samlinger, og 
mineralogien, som var en nobel gentleman-hobby på 
den tid, blev styrket.

Imidlertid er det også vigtigt at huske, at det var den 
Grønlandske Handelscommission og ikke universite
tet, som havde sendt Giesecke mod nord. Havet om
kring Grønland var den kilde, hvorfra olien sprang i 
1700- og 1800-tallet. Grønlandshvalerne var umåde
ligt fede og beundringsværdigt fredelige, deres tran 
oplyste Europas og Amerikas gader, og mange af op
lysningstidens revolutionære og samfundsforandren
de resolutioner er sikkert forfattet i tranlampens skær. 
Men var det ikke tænkeligt, at dette store land også 
rummede rigdomme i sin klippegrund? Denne for
håbning var jo baggrunden for Gieseckes rejser - og 
skulle også senere indfries i et vist omfang. For at vi 
kan fatte sammenhængen mellem de mineraler, som i 
en naturhistorisk samlingsoptik optog Giesecke, og 
de mineralske rigdomme, som stimulerede mundvan
det hos hans opdragsgivere i Handelscommissionen, 
er det nok nødvendigt at se på selve mineralbegrebet.

I videnskabelig forstand er et mineral en naturligt 
forekommende, homogen, uorganisk kemisk forbin
delse, som er karakteriseret ved at have en bestemt 
sammensætning, og ved at stoffets atomer er organise
ret på en bestemt, systematisk måde. Mineraler fore
kommer stort set altid som krystaller, uanset om de 
har de ydre plane flader og rette kanter, vi ofte beskri
ver som krystalline. Mineraler er simpelthen den må
de, det meste afjorden er organiseret på. Bjerge, sand
ørkener og selve Jordens gloende indre består af bjerg
arter - faste aggregater af mineraler, som er låst sam
men med deres naboer til alle sider, fordi deres uregel
mæssige overflader griber ind i hinanden. Bjergarter 
består altså af mineraler, og mineraler består af grund
stoffer.

I den medicinske betydning, som måske er den, 
man oftest bliver konfronteret med i sin dagligdag, 
hentyder mineraler til de uorganiske sporstoffer, vi 
skal have gennem kosten for at kunne opbygge knog
ler og andre vigtige organer. I virkeligheden optræder 
disse sporstoffer imidlertid kun yderst sjældent som 
egentlige mineraler i kosten. De indgår i forskellige 
opløsninger og organiske stoffer, som hverken har en 
fast sammensætning eller en fast indre struktur.

En lykkejæger på jagt efter mineralske rigdomme 
kommer nok lidt nærmere den videnskabelige defini
tion, når hun drømmer om mineraler. Mineraljæge
rens mineraler er i virkeligheden oftest de grundstof
fer, som mineraler og bjergarter er opbygget af. Det

figur 2. Tugtupit. Et unikt grønlandsk mineral fra Narsaqområdet. Mineralet 
er meget eftertragtet som smykkesten og har den usædvanlige egenskab, at 
dets farve ændrer sig mellem lys pink og dyb purpur afhængigt af, om det har 
været udsat for sollys for nylig. Foto: O. Johnsen.

kan være grundstofferne jern, kobber og sølv, eller 
den moderne verdens silicium, tantal og neodym. De 
mineralske råstoffer udvindes ved kemisk forarbejd
ning af mineraler, som igen udvindes ved mekanisk 
forarbejdning af bjergarter. Derfor omtales mineral
ske råstoffer i daglig tale som mineraler.

Tilbage til Handelscommissionens forhåbninger. Hvil
ke mineralske råstoffer havde de håbet, at Giesecke 
skulle sende hjem i sine trækasser? Længst fremme i 
lægmandens mineralske forhåbninger har der nok al
tid ligget en guldklump og glimtet. Mon ikke de kon
gelige handelsfolk havde håbet, at 1800-tallets danske 
statsfinanser kunne styrkes med lidt grønlandske 
ædelmetaller, på samme måde som Christian IV gen
nem 1600-årene havde foret sin og nationens penge
kasse med gedigent norsk sølv fra de rige miner ved 
Kongsberg?

Man kan forestille sig kommissærernes frustration 
over, at den gode mineralog havde fået et tilbagefald 
til det Mozartske sværmeri og var plumpet direkte i 
det akademiske hængedynd. Han havde ladet sig be
gejstre over mineraler, hvis eneste kvalitet var, at de 
var sjældne og derfor stort set umulige at finde - mi
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figur 3. Grafit, 
hjembragt til 
Mineralogisk 
Museum fra Langø 
ved Upernavik af 
H.J. Rink. Foto:
O. Johnsen.

neraler, der ikke indeholdt noget som helst, nogen 
som helst kunne bruge til noget som helst. Men grund
videnskabens nytteværdi lader tit vente på sig, og det 
skulle vise sig, at de kryolitforekomster, Giesecke 
kortlagde under Napoleonskrigene, både kunne red
de Grønlands befolkning frelste gennem Anden Ver
denskrig og hjælpe med til at befæste Danmarks posi
tion som en del af den vesteuropæisk-nordamerikan- 
ske familie. Men der skulle gå en del år, inden hans ar
bejde kunne bære pekuniære frugter.

I samme gode humanistisk-naturvidenskabelige ånd 
og tradition kom Hinrich J. Rink noget senere ind på 
den grønlandske scene. Han var uddannet ved univer
sitetet i Kiel i de hertugdømmer, som stadig var en del 
af det danske kongerige, og havde B.S. Ingemann og 
H.C. Ørsted som sine vejledere. Han deltog som geo
log på den første Galatheaekspedition og vendte i 
1846 hjem hårdt mærket af malabarfeber, som nær 
havde taget livet af ham. Han kom sig dog så vel, at 
han allerede i 1848 stævnede ud på nye eventyr. Belært 
af erfaringen holdt han denne gang en strengt nordlig 
kurs og rejste til Grønland.

Selv samme Napoleonskrig, som havde fået Gie
secke til at strande i Grønland, havde også nedkaldt 
englændernes vrede over det danske rige: En af deres 
straffeforanstaltninger var at lægge en kommunika
tionsteknologisk blokade over for Danmark og i øv
rigt også det nyfødte USA. Blyanten var den tids iPad. 
Det hotteste nye inden for kommunikation. Med en 
blyant kunne man ubesværet skrive på papir, endda 
med slet-og-ret-funktion. Skrev man fejl, kunne man 

blot viske ud med et stykke læder og gøre skaden god 
igen. Det var alt sammen vældig godt, havde det ikke 
været for det kedelige faktum, at fjenden, England, 
sad på den eneste kendte forekomst af blyantsduelig 
grafit i verden.

Man mente, at grafit var en særlig blød form for 
bly, og man ledte højt og lavt i den blyantshungrende 
verden efter nye forekomster, der kunne dække det 
umådelige behov for at forklare sig i skrift og tegning. 
Rink rejste op og ned ad den grønlandske vestkyst og 
deltog i den store blyantsjagt. Han fandt faktisk en 
ganske fortrinlig forekomst af grafit på Langø ved 
Upernavik.

Imidlertid havde han gjort regning uden Napole
on, der ligesom Danmark var ramt af den engelske 
handelsblokade. Han havde sat en af sine officerer, 
Nicolas-Jacques Conté, der også var maler, til at finde 
ud af, hvad blyant, som man kaldte grafit, egentlig er. 
I et storslået forskningsprojekt fik han styr på fremstil
lingen af syntetiske blyantsstifter ved at blande 
grafitpulver fra elendige blyantsuduelige forekomster 
sammen med ler og sprøjte det ud i lange baner (1795). 
Når blandingen var brændt som keramik, udgjorde 
den en fortrinlig blyantsstift, som endda kunne varie
res i hårdhed, 1, 2,3,4 etc. ved at justere blandingsfor
holdet mellem ler og grafit.

Selv om Rinks mineralefterforskning faktisk var 
ganske vellykket og han fandt det eftertragtede grafit, 
havde naturlig blyant mistet sin betydning, og grafit
forekomsterne i Nordvestgrønland ligger lige så jom
fruelige, som da Rink kortlagde dem i midten af 1800- 
tallet.
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Igen skulle videnskabens veje vise sig at lede i en 
anden retning end oprindelig planlagt. Rink var un
der sine rejser blevet så optaget af den grønlandske 
befolkning og dens skæbne, at han i stedet for at finde 
mineralske rigdomme til den danske statskasse viede 
sit liv til at bevare og udvikle de kulturelle rigdomme, 
han havde fundet i den grønlandske befolkning. Rink 
blev en af de vigtigste fortalere for indførelsen af de
mokratiske institutioner i Grønland. Han udgav den 
første avis på grønlandsk, der til overflod som verdens 
første blev udgivet med illustrationer i farver. Han 
samlede og udgav grønlandske myter og sagn, og han 
gjorde i det hele taget en kolossal indsats for at skabe 
en moderne grønlandsk identitet, som kunne føre den 
grønlandske befolkning nogenlunde helskindet ind i 
en ny og i tiltagende grad globaliseret verden. Hvad 
der begyndte som en geologisk udforskningsrejse 
med henblik på udnyttelse af mineralske råstoffer, 
endte med at skabe et fundament for den grønlandske 
nation, der er blevet en realitet i dag.

Efterhånden blev de danske kolonier i Grønland i 
højere og højere grad opfattet som en helhed - et sam
let Grønland under den danske krone. Dette skyldes 
blandt andet de landsråd, som Rink havde indført for 
at skabe grønlandsk indflydelse på landets ledelse og 
udvikling. Som en konsekvens af, at den danske stat 
begyndte at se hele Grønland som en udelt dansk be
siddelse, opstod der et behov for en mere koordineret 

og gennemgribende beskrivelse af landet. I 1878 op
rettedes Kommissionenfor Videnskabelige Undersøgelseri Grøn
land med deltagelse af H.J. Rink, som nu var direktør 
i Den Kongelige Grønlandske Handel, kommandør i 
marinen N.F. Ravn og professor E Johnstrup fra Kø
benhavns Universitets Mineralogiske Museum.

Inspirationen til oprettelsen af den videnskabelige 
kommission kom bl.a. fra den økonomiske succes 
med brydningen af de kryolitforekomster, som Gie- 
secke havde kortlagt i egnen omkring Ivittuut. Kryo- 
lit, der betyder is-sten, er en kemisk forbindelse af alu
minium, natrium og fluor. Den fandtes som rene, sne
hvide krystaller i en stor forekomst i bunden af Arsuk- 
fjorden. Brydningen af kryolit blev indledt i 1854 på 
initiativ af C.F. Tietgen og den berømte kemiker Ju
lius Thomsen, som blandt andet er portrætteret på 
P.S. Krøyers store maleri i Videnskabernes Selskabs 
mødesal.

Forekomsten af kryolit ved Ivittuut blev en af hjør
nestenene i hele verdens produktion af aluminium. 
Under Anden Verdenskrig, hvor fly var blevet en vig
tig del af krigsførelsen, ville USA sikre sig adgang til 
den vigtige ressource og nok også prøve at forhindre 
Tyskland i at gøre det samme. Da skibstrafikken mel
lem Danmark og Grønland ikke længere kunne opret
holdes, blev der lavet en aftale mellem USA og Dan
mark om, at USA skulle forsyne Grønland med varer 
mod at få betaling i kryolit. Værdien af den udvundne

figur 4. Steenstrupin, opkaldt efter geologen K.J.V. Steenstrup. Steenstrupin 
indeholder uran, thorium og sjældne jordarters metaller. Foto: O. Johnsen.

tv: figur 5. Ussingit, opkaldt efter professor N.V. Ussing. Foto: O. Johnsen.
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figur 6. Thomsenolit, opkaldt efter Julius Thomsen, fundet ved Ivittuut. Foto: O. Johnsen.

kryolit var faktisk større end udgiften til Grønlands 
forsyning, så Grønland havde penge på sin amerikan
ske bankbog ved krigens afslutning. Således kom Gie- 
seckes geologiske arbejde alligevel til at skabe et øko
nomisk afkast, som begyndte med halvtreds års for
sinkelse og varede i mere end hundrede år. Den ame
rikanske interesse i Grønland blev opretholdt efter 
krigen, og Grønlands stigende strategiske betydning 
er formodentlig ikke uden betydning for det tætte for
hold mellem USA og Danmark.

Ud over den unikke kryolitforekomst ved Ivittuut 
havde Giesecke noteret en ophobning af sjældne mi
neralforekomster i egnen omkring Narsaq. Johnstrup 
satte en del af sin og den videnskabelige kommissions 
indsats ind her, ligesom hans kollega Steenstrup fik 
organiseret og systematiseret Gieseckes rejsenotater 
og publiceret dem i kommissionens tidsskriftsserie 
Meddelelser om Grønland. Det blev begyndelsen til en 
lang tradition for studier af sjældne grønlandske mi
neraler ved Geologisk Museum i København.

Professor N.V. Ussing, der afløste Johnstrup som 
professor på museet, gik et skridt videre end blot at 
finde og beskrive mineralerne. Som en af de første i 
verden forklarede han, hvordan forskellige mineraler 
dannes gennem fysiske og kemiske processer i et mag
makammer, når det afkøles. Efter ham fulgte O.B. 
Bøggild som professor ved Mineralogisk Museum. 
Han skrev en samlet monografi om Grønlands mine

raler i Meddelelser om Grønland. Bøggild blev efterfulgt 
af Arne Noe-Nygaard, som udvidede arbejdet til en 
egentlig geologisk kortlægning af Grønland, der førte 
til oprettelsen af Grønlands Geologiske Undersøgelse i 1946. 
Noe-Nygaard havde deltaget i Treårsekspeditionen 
fra 1931-34. Under ledelse af Lauge Koch åbnede eks
peditionen for udforskningen af det dengang kun 
sporadisk kendte Nordøstgrønland.

Den omfattende danske forskningsaktivitet i 1900- 
tallets begyndelse blev en væsentlig begrundelse for, 
at Danmark fik tilkendt suverænitet over hele Grøn
land ved en afgørelse i den Internationale Domstol i 
Haag i 1933. Det er dette samlede Grønland, der er 
grundlaget for, at der i dag er én samlet grønlandsk 
nation.

I 1955 ankom et militært kontingent på ti menige 
og to befalingsmænd til Narsaq. Ud over de regle
menterede fanfarehorn og faner medbragte de geiger- 
tællere til måling af radioaktivitet i fjeldet. Niels Bohr 
havde på det tidspunkt en plan om indførelse af atom
kraft i Danmark, og man havde fra Grønlands Geolo
giske Undersøgelse og Københavns Universitets side 
anbefalet området omkring Narsaq på grund af områ
dets specielle geologi. Under vejledning af Henning 
Sørensen fra den geologiske undersøgelse gik de me
nige i gang med at kortlægge radioaktiviteten i områ
det og lokaliserede en vældig forekomst af uran på 
Kvanefjeld ved Dyrnæsbugten nord for Narsaq.

GRØNLAND - EN VERDEN AF MINERALER 15



I 1957 kom Niels Bohr selv op, inspicerede fore
komsten og igangsatte en intensiv geologisk udforsk
ning af området. Med udgangspunkt i en barakby ved 
Dyrnæs startede en detaljeret kortlægning af geologi
en i området, og et væld af nye, fascinerende minera
ler kom for en dag. Der er indtil videre beskrevet mere 
end 200 mineraler fra Narsaq-området, og 25 minera
ler er opdaget og beskrevet første gang herfra. Hen
ning Sørensen, som ledede undersøgelserne, fik sit 
eget mineral Sorensenit opkaldt efter sig. Han blev si
den professor i geologi ved Københavns Universitet 
og virkede som præsident for Videnskabernes Selskab 
I994-96-

Ved den omfattende mineralogiske og geokemiske 
forskning, der fulgte kortlægningen, viste det sig, at 
bjergarterne indeholder usædvanligt høje koncentra
tioner af en række sjældne grundstoffer, heriblandt de 
såkaldte »sjældne jordarters metaller«. Det er en fa
milie af grundstoffer med en række særlige egenska
ber, der gør dem uundværlige i næsten alle moderne 
højteknologiske produkter. Der er nu langt frem
skredne planer for udnyttelsen af de sjældne metaller 
i Sydvestgrønland, og igen - ligesom med Gieseckes 
kryolitstudier - ser det ud til, at udnyttelsen af fore
komsterne er adskilt fra kortlægningen med et halvt 
århundrede.

Da kryolitbruddet i Ivittuut var ved at løbe tør for 
kryolit, måtte Kryolitselskabet Øresund, der stod for 
driften, se sig om efter nye aktiviteter i Grønland. Der 
blev iværksat en omfattende aeromagnetisk kortlæg
ning af Vestgrønland, idet malmforekomster ofte kan 
detekteres fra luften ved deres magnetiske egenska
ber, som afviger fra det omgivende fjeld. I indlandet 
nordøst for Nuuk viste der sig en meget kraftig mag
netisk anomali på et sted, hvor en lang odde af land 
skyder sig ind i indlandsisen. Området har fra gam
mel tid været beboet af folk fra både nord og syd, når 
de i forbindelse med sommerens rensdyrjagter tog på 
månedlange rejser ind i landet og mødte venner og be
kendte fra andre bopladser. Stedet gik under navnet 
Isua, som betyder landets yderste spids.

En hurtig kortlægning viste, at det magnetiske sig
nal skyldes en type jernmalm, som er opbygget af 
vekslende lag af mineralerne magnetit og kvarts. Den 
dybsorte magnetit og den kridhvide kvarts giver 
bjergarten en flot zebrastribning, hvorfor den går un
der navnet båndet jernmalm. Det er en bjergartstype, 
der kun kendes fra de ældste dele af den geologiske hi
storie. Den er dannet ved, at opløste jernforbindelser 
og kvarts er udfældet på bunden af et afjordens tidli
ge have.

figur 7. Sorensenit, opkaldt efter professor Henning 
Sørensen. Foto: O. Johnsen.

Jernmalmsforekomsten blev opdaget og kortlagt i 
midten af 1960’erne. 11972 foretog Professor Stephen 
Moorbath, som arbejdede sammen med Grønlands 
Geologiske Undersøgelse, en datering af jernmalmen 
ved hjælp af blyisotoper. Den alder, han konstaterede, 
var fuldkommen svimlende. På den tid regnede man 
med, at de ældste bjergarter på Jorden var omkring et 
par milliarder år gamle, men Isua-jernmalmen viste 
sig at være aflejret i havet for mere end 3.600 millioner 
år siden. Pludselig tog udforskningen af Isua en helt 
ny drejning. Fra at være en potentiel malmforekomst 
blev det til en af de væsentligste kilder til forståelsen 
af den unge Jords geologiske udvikling, til studiet af 
havenes oprindelse på Jorden, og endelig blev de tid
ligste spor afliv på Jorden fundet i Isuas bjergarter.

Ud fra et mineralogisk synspunkt viste Isua sig og
så leveringsdygtigt. Nogle af bjergarterne indeholdt 
et smukt smaragdgrønt mineral, fuchsit, som i Isua 
har en kemisk sammensætning, man ikke havde set i 
andre forekomster på Jorden, og en gruppe amerikan
ske geologer foreslog, at man skulle give Isua-varian- 
ten af dette mineral sit eget navn, »Grønlandit«. 
Grønlandit er aldrig blevet accepteret som mineral
navn, men navnet har siden klæbet til den bjergart, 
som indeholder mineralet. Grønlandit kan poleres til
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figur 8. Båndet jernmalm fra Isua. Foto: M. Rosing, 

smukke dybgrønne smykkesten, som tilmed kan bry
ste sig af at være de ældste smykkesten i verden. Mine
selskabet London Mining regner med at starte bryd
ning af jernmalmen inden for nogle få år og sætter sik
kert skovlen i jorden på halvtredsårsdagen for opda
gelsen af jernmalmen.

Samtidig med, at Kryolitselskabet begyndte sin re
gionale eftersøgning af nye mineralforekomster, be
gyndte andre efterforskningsselskaber at rumstere i 
Grønland. I fjordkomplekset bag Uummannaq i Nord- 
vestgrønland havde geologer i 1930 fundet stykker af 
malm med mineralerne blyglans og zinkblende. Fun
det blev omhyggeligt indført i professor Bøggilds 
»Mineralogy of Greenland«, som udkom i Meddelelser 
om Grønland i 1953. En angiveligt sandfærdig skrøne vil 
vide, at man simpelthen slog op i Bøggilds mineralo
gibog, da et canadisk efterforskningsselskab spurgte 
til potentialet for zinkmalme i Grønland. Der stod, 
sort på hvidt, at der var fundet zinkblende ved Maar- 
morilik i Uummannaqfjorden. I 1973 var brydningen 
af zink- og blymalm allerede i gang i Maarmorilik ef
ter en ganske kort etableringsperiode af mineanlæg
get - og det sædvanlige halve århundrede efter den 
oprindelige kortlægning af forekomsten.

Da de geologiske undersøgelser af uranforekom
sterne ved Narsaq i Sydgrønland var gennemført, ryk
kede man teltpælene op og flyttede lejren nordover til 
Midgaard ved Fiskenæsset. I forbindelse med den 
geologiske kortlægning her fandt den senere direktør 
for Grønlands Geologiske Undersøgelse, Martin Ghis- 
ler, i 1966 en forekomst af rubiner, hvoraf en del var 
af ædelstenskvalitet. True North Gems regner med at 
starte brydningen af rubiner i år - ca. 50 år efter opda
gelsen af forekomsten.

Det har altid kendetegnet drømmene om mineral
ske råstoffer fra Grønland, at mineralske ressourcer 
opfattes som rent geologiske fænomener. Enten er der 
en forekomst et givet sted, eller også er der det ikke. 
Imidlertid opstår en økonomisk interessant forekomst 
ved et sammenfald mellem geologiske, sociologiske 
og teknologiske omstændigheder. En ny opfindelse 
kan skabe umættelig efterspørgsel efter et givet mine
ral eller grundstof og i samme øjeblik gøre et andet 
uinteressant og værdiløst. En ny ide kan gøre en vær
diløs sten til uvurderlig malm, og nye moder, handels- 

FIGUR 9 Magnetitkrystaller fra Gardiner, Østgrønland. 
Foto: O. Johnsen.
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figur io-u. Per Kirkeby: To raderinger udført under geologisk feltarbejde i Isua 2004.

figur 12. Grønlandit fra Isua. Foto: M. Rosing.

figur 13. Rubin fra Fiskenæsset. Foto: O. Johnsen.
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FIGUR 14. Dronning Margrethe II: Akvarel fra Scoresbysund 4. juli 2004.

ruter eller politiske strømninger kan gøre, at en fore
komst af en given geologisk beskaffenhed i en geo
grafisk region bliver langt mere attraktiv end en tilsva
rende forekomst i en anden region. Selv om den tid, 
der går fra opdagelsen af en mineralforekomst, til den 
er klar til kommerciel udnyttelse, typisk kan regnes i 
hele og halve århundreder, går der alligevel en direkte 
linje fra forskeren, der stikker sin nysgerrige grund
forskningsnæse i jorden, til den minedrift, der leverer 
de råvarer, vi er fuldkomment afhængige af i vores 
hverdag.

Det nye selvstyrende Grønland lægger stor vægt 
på udvindingen af mineralske råstoffer og olie i deres 
strategi for den fremtidige understøttelse af det grøn
landske samfund. Som i alle andre lande må man for
holde sig til de udfordringer, der ligger i forhold til 
miljøbeskyttelse, harmonisk samfundsudvikling og 
international politik. Opvarmningen af den arktiske 
region giver Grønland en ny og mere central place
ring i verden. Grønlands mineraler kommer til at på
virke balancen mellem bevarelse af en grønlandsk 
identitet og en stigende vekselvirkning med den om
givende verden.
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