
Menneskenes land QooroqfJordel1 med Narsarsllqpeglllatitfeni !orgruIlJleJl.

Av Astrid Haugen og Hails Vidal' Ellingsen

Hvem har ikke en eller annen gang lekt med
tanken 0111 en steintur til Gr¢nland, «Kalaallit

Nunat = Menneskenes Land». Men det er
langt dit, - bade i faktisk avstand og i mental
forstand er dette et fjernt omrade av var
klocle, og vi har forestillinger om isbreer og
kalde kyster. Likevel har vi som nordmenn et
visst forhold til landet der i vest, i sagaene hal'
vi h0rt om Eirik Raude og Leif Eriksson, og
vi vet noe om historien og landet. Bare av
den grunn kan det friste noen hver til a tenke
seg dit. Er man i tillegg steinsamler, sa vet
man at pa c1enne verdens st¢rste 0y finnes
jordskorpens eldste bergarter, og vi har ogsa
110rt am mineralrikdommer og 0111 de mange
sjeldenheter som er blitt funnet.

Da vi sa fikk anledning til a delta pa en
geologitur arrangert av Naturhistorisk Mu
seum i Wien, slo vi til og spanderte arets
sommerferie pa foretagendet. I elleve dager
dro vi fra den ene forekomsten til den andre
under ledelse av Dr. Gerhard Niedermayr fra
museet i Wien og guidet av selveste Ole V.
Petersen fra museet i K0benhavn. Her skal vi
bare kort vise noen bilder fra turen og fortelle

at dette var en opplevelse bade for kulturens
og steinsamlingens skyld.

Vi lander i Narsarsuaq, f1yplassen som
amerikanerne bygde under krigen. Den Jigger
inne i en av de mange og lange fjorclene som
skjrerer seg inn lengst s0r i landet, og rett
imot pa den andre siden av fjorden ligger
Brattalid, hvor Eirik Raude bygde. Det er litt
underlig arusle fundt i ruinelle ctter de gam Ie
nordmenn som bygde her for tusen ar siden.
Her er det faktisk svrert gr0nt og frodig, og de
naIevende gr0nlenderne driver jordbruk og
sauedrift der. Det er lett a forsta at vikingene
slo seg ned del' etter f0rst a ha utforsket landet
i tre ar f0r de startet koloniseringen.

Her pa Gr0nland finnes det en rekke
syenittintrusjoner som er svrert mineralrike og
inneholder mange lignende mineraler som
dem vi finner i andre hyperalkaliske bergarter,
blant annet pa Kola-halv0ya, i Canada (Mt.
St. Hilaire) og her i vart eget land i
Langesundsfjorden. Blant dem har vi
Igaliko-kompekset og lIimaussaq-komplekset,
og det val' i disse to omdidene val" gl"uppe
skulle ferdes. Det val' lett a se disse komplek-
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Brallalid

Narsaq 11Ied Kval/efjeld i bakgnlllJlen

Vetl Na/ll/apegmatillen

sene i fjellformasjonene, for de var svrert
forvitret og sa og si uten vegetasjon, mens det
ellers vokser gr¢nt i massevis pa Gr¢nland.

Veier finnes det noksa lite av, sa ferdene
gikk med bater og helikopter nar vrerforhol
dene og ¢konomien tillol del. Det var mye
lake og gravrer denne sommeren, fordi del var
uvanlig mye is i fjordene. Vi traklet oss
mellom store og sma isfjell pa ferdene Yare.
Narsarsuk-pegmatitten val" den mermeste fra

Ill/lla//dsisen

Nasjollaldrakt

Narsarsuaq sa den bes¢kte vi f¢rst. Det er
den klassiske lokalileten som kjent gjennom
arbeidene fra G. Flink og KJ. V. Steentrup, og
hvorfra det ble beskrevet f1ere nye mineraler,
Hele 16 mineraler har Narsarsuk som type
lokalitet. Ganske i nrerheten fant vi noen av
de nye mineralene i Nanna-pegmatitten, for
eksempel Nafertisitt og Calcioanchylitt.

Sa gikk turen til Narsaq med bat, og derfra
tok vi turer til forskjellige steder innen
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B¢rge Brodersen med en praktsuff
med sorel/sell itt.

Ole V. Petersen gelr i land

llimaussaqintrusjonen som strekker seg over
to fjorder. Fra Narsaq gar det ogsa vei opp til
Kvanefjeld hvor det i sin tid ble prospektert
pa uran. Derfra stammer ogsa Sorensenitten,
som ikke er funnet andre sleder enn pa Gr~n

land. Narsaq et en storby etter Gr~nlandsk
malestokk med ca 1500 innvanere, og i byene
begynner elmoderne Gr~nland a finne sin
identilet. Industri og fiskeri ved siden av
sauedrift overtar for den tradisjonelle fangsl-

';',

Ut P(I tUl' (Narsarsllq).

kulturen.
Fra Narsaq dro vi blant annet til ~ya

lIutallik, hvor det er funnet Emeleusitt, som
ogsa er unikt for Gr~nland. En tur til inn
landsisen ble del ogsa, men det var jo bare for
a nyte det enestaende synet av det sam dekker
85% av landet, nemlig is som er opptil 3000
meter tykk midt pa. Selve landet ligger fak
tisk under havets overflate i midten.

Det vi I f~re for langt a ta med aile turene,
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alle lokalitelene og aile minera

lene i denne korte beretningel1,
det rar kanskje bli til en senere

anledning. Men for aile de sam

na hiver seg rundt og pakker
ryggsekken for a1a turen til
Gr~nland, er del pa sin plass a

nevne at <let kreves godt forar
beide, god planlegging og nilid

forberedelse - ogsa mal myndig

heler og forvallning - for a finne

frem lilnoe av det sam ligger

gjeml i bergene der. Og ikke

minsl kIever del god fysikk for a

m1 frem til de riktige stedene.
Men sa kan del bli en opple

velse med rike minner om en
fanlaslisk nalUr, el enestaende

land og unike mineraler.
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