Nuummit fra Nuuk
A v Chr. W. Beuditz, Lapidomanen Nr. 2 - 1987
Oversatt til norsk av S iss el Marie Caspari
I tidenes lep er det funnet seerpregede smykkesteiner pa Grenland.
Det er gode muligheter for a finne
spennende mineraler og bergarter
fo rdi luf ten er sa tim at fjellet forvi tr er mye langsommere enn pa sydlige breddegrader. Hvis f.eks. Ivigtut
og lIimassaq hadde ligget i tropene
sa hadde de spennende mineralene
derf ra veert «jord».
I ornradet omkring Godthabs fjord en finnes de eldst e kjente bergarter pa jorden. Inne i bunnen av
fjords ystem et ved lsua, ligger den
bandete jernmalmen som er ca. 3,8
milliarder ar gammel. Kanskje er den
eldre? Pa denne tiden kom det et
tett meteorittregn som tilfarte sa
mye energi at jordskorpen ble ede lagt slik at dateringsmetodene ikke
sikkert kan flilres lenger tilbake.

Kikker man pa rnanen med en
kraftig kikkert, kan du se en overtlate som minner om jordklodens pa
den tiden. Antagelig mistet jordan
sin opprinnelige atrnosfeere og den
naveerende oksygenholdige atmosfrere begynte deretter a dannes.
Nesten like gammel som jernmalmen er Amitsoq - gneisene - ca. 3.7
milliarder ar og Nuukgneisene - ca. 3
milliarder ar. Disse er de alminneligste bergartene i ornradet. Dessuten finnes andre forekoms ter i gneisene som Malene - Suprakrystaline
med amfibolitter og metasedimenter, som for det meste er dannet flilr
Nuuk-gneisene, ved metamorfose
av lavaer og sedimenter i dypet .
I 1982 fant geologen Peter Appel
ved en tilfeldighet en srerpreget
amfibolitt i ornradet syd for Nuuk -
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eller Godthab som Hans Egede opp rinnelig kalte stedet. Peter Appel
jobber ved Grenlands Geologiske
Undersekelse og satt en hestdaq
bevd over mikroskopet sitt. Der
hadde han en steinskive som var
3/100 mm tykk. Det var ingenting
som skulie tilsi at denne steinskiven
skulle veere annerledes enn andre
prever geologen hadde arbeidet
med. Da Iyset brat gjennom den
tynne steinskiven stralte bla, qrenne
og gyldne farger ut av denne uanselige gra steinen. Etter ytterlige f insliping var all tvil feid t il side. Dette var
en helt ny smykkestein hvis alder ble
beregnet til et sted mellom 2,8 og 3
milliarder
Et gullsmedfirma gikk
sammen med andre eksperter god
for stenens egenskaper til bruk i
smykker.
Bergarten finnes utbredt over
hele ornradet . men den spesielle ut gaven blir seerdeles f lott ved sliping
og polering - en dyp sort matrix med
Iyn i gyldne og andre farger som beveger seg i steinen nar man dreier
den i Iyset. Peter appel kalte stenen
Nuukit . Men man innsa at stenen
ikke kunne rnarkedsferes under et
navn som fikk fo lk til a tenke pa radioaktivi tet l«nuuke = atombombe)

ar.

ble den omdept til Nuummit som pa
gmn landsk betyr fra Nuuk, stenen
som kommer fra Nuuk, det gr0nlandske navnet pa Godthab . Peter
Appel vii ikke si nevaktiq hvor forekomsten befinner seg, men det er et
sted pa evene mellom Nuuk og Frerinqehavn .
Nuummit er en bergart som bestar nesten bare av orthorhobiske
amfiboler - anthophylitt og gedritt,
forskjellen mellom dem er bare aluminiumsinnholdet. Ved h0Y temperatur er de blandbare, men ved fal lende temperatur skilles de - det
skjer en avblanding sa mineralene
danner veldig tynne lameller i mineralkornene. Dannelsen av labradorisen skjer altsa under «sterkninqen»
av vulkansk materiale som ved bevegelse i jordskorpen kommer under
hevt trykk og temperatur 10 000 m
nede i jordskorpen. Derved endrer
den sammensetning og omkrystalli seres under metamorfosen. Bergarten har en gra og kjedelig overflate
og er vanskelig a skille fra de andre
bergartene som finnes pa Grenland.
Det er lamellene som gir Nuummi ten dens indre fargespill. Nar Iyset
treffer lamellene og kastes til bake
oppstar det en interferens som
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rnedfarer at man oppfatter forskjellige farger fra gyUent over kobber til
redt og fiolett, fra selv over grllnt til
blatt, Det virker som om fargeskiftet
skjer vOO fallende temperatur moo
blatt som det «kjllligste., Ofte finnes kun en farge i en sten, men man
finner ogsa stener moo flere eller
aile farger. Lamellens sterrelse varierer fra fa mm til flere cm (sjeldent]
og ofte er de sterre korn zonare
med en farge i centrum og en annen
farge utenfor. Til smykkebruk er lameller pa 3-5 mm godt egnet, men
det er mange muligheter.
Med bergartenes sammensetning
anthofylitt/ gOOritt og ofte noen sulfider er det antageligvis hundrevis
av
tonn
moo
Nuummit
i
Godthabsfjordsomradet og sydpa .
men kun en ganske liten del er egnet
til smykkematerialet d.v .s. viser lameller og labradorisens. Her ligger
lamellene tilfeld ig orientert og ma terialet kan veere litt porest og sulfidholdig , Av dette er det igjen bare
en ganske liten del som er det RIKTIGE smykkematerialet. Her har vi
en helt tett matrix , ingen sulfider eller porese ornrader og lamellene Iigger orientert . Ved saging i den riktig e retningen fremkommer her et
virkelig flott spill. Ved polering far
stenen den helt riktige bakgrunnen
den dyp -sorte matrixen. Stenen finnes bade i India, Canada og sannsynligvis ogsa i Sverige.
Den grllnlandske lovgivning gir en
kommune mulighet til a legge hand
pa en forekomst av smykkestein til
fordel for lokalbefolkningen, slik at
man kan etablere hjemmeproduksjon . Grenlenderne har lov til a samle
inn og bearbeide steinen pa hobbybasis. Dette blir gjort i Nuuk korn mune. Grenlenderne kjenner fjorden
ut og inn som sin egen bukselomme

fra fiske og fangst. De har funnet
spredte forekomster av Nuumm it.
Det er ikke tillatt a utfere materiale i
ra tilstand , kun som ferdige smykker. Det betyr igjen at mater man
Nuummit pa messer er det ulovlig
utfert materiale. Her i Nuuk har
kommunen opprettet produksjonsselskapet «NUUMMIT NUUK A /S.
hvor lokale folk er utdannet til steinsliping under Gorm Jenssens kyndige ledelse. Det er ogsa tilknyttet
en gullsmed og lokal elev under utdanning. Det er altsa satset mye pa
a skape muligheter for lokal smykkeindustri, brukt store midler for a
rnarkedsfere Nuummitsmykker ute i
den store verden og fremstiller na
smykker man kan veere bekjent av a
vise fram .
Sommeren 1983 dro Peter Appel
til Godthabs-fjorden for a lete etter
flere Nuummitforekomster. Ryktene
hadde gatt i forve ien og forskeren
Peter Appel befant seg plutselig i en
slags Klondyke-atmosfrere hvor
hyppige oppringninger fra danske
og utenlandske oppkiepere var
hverdagskost. Til og med fra Idar
Oberstein kom det bud etter Nuumrnitprever, Peter Appel tok bare
med seg et par assistenter det siste
stykket til funnstedet. Likevel ma
noen ha fatt kjennskap til forekom sten for ganske nytig dukket Nuum mit opp pa en messe i Danmark.
Markedet for smykkesteiner er konservativt og salgssjefen for Nuum mit tror ikke at den nye smykkesteinen nar sitt rette prisniva fllr om et
par ar.
Dessverre har init iavt ivrike personer pirateksportert smykkesteinsmateriaIe som ikke stammer fra Nuummitprosjektet, til sliperier i Vest Tyskland. Dette rnedferer at na
vises smykker til dumpingspriser pa
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messer og andre steder. Den daglige leder av prosjektet Hans Gram
forteller at pirateksportert Nuummit
for 500 kr. svarer til Grenlandske
smykker for 50000 kr. med andre
ord en halv arbeidsp lass som der med kanskje gar tapt .
Man vii natu rligvis ikke ramme
den slipeglade turist som gjerne vii
ha en klump Nuummit med hjem til
sitt eget sm ykke. Men hvis pirateksporten ikke blir stoppet er det katastrofal t for Nuummitprosjektet i
Nuuk. Derf or prever man nat urligvis
med aile midler a finne fram til «synderne» sa det ikke gar pa samme
mate som med tugtupiten fra Narssaq. Nuummit er srerpreget nok til a
sta fram pa smykkemarkedet som
en gr0nlandsk spesialiet, men hvis
markedet oversvemrnes av billige
smykker eller ra Nuummit faller
grunnlaget vekk for de prisene som
kan beere den gr0nlandske produksjonen . Det vii, sett med gr0n landske
evne vrere enda et oevrgrep mot et
la kampanjen
etnisk m indretail
mot selskinn som har bereve t utro-

a

lig mange fangere deres eksistensgrunnlag .
Godthabsfjorden har jo levert andre smykkestener - best kjent er vel
Grenlanditt - som er fu chsit -h oldig
kvarsitt eller calsedon - gullsmedene kaller den en aventurinkvarts.
Den er kjent fra hele verden, men
den beste kvaliteten f ra Godthabsfjorden er srerdeles tett og har en
fin mark epleqrenn farg e. Grenlan ditt er opprinnelig brukt pa columbit
fra Ivingt ut , men det er visst glemt
na. Sannsynligvis vii det i de kom mende ar bli presentert flere nyhet er
herfra . En m ulighet er den kvartsbandete jernmalmen fr a Isua.
Ironisk nok kunne geologe ne ha
betraktet Nuummit en i ro og mak pa
Minera log isk Museum i K0benhavn.
I kjelleren der ligger noen steiner
som geologen L. K. Giesecks brakte
med seg fra kanoekspedisjonen i
Godthabsfjorden i 1810.
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