Guldet på
Grønland
Guld er et ganske særligt metal, fordi det er et af de få mineralske stoffer, der kan ﬁndes naturligt rafﬁneret i naturen.
I modsætning til det meste andet, er guld lig med penge,
i det øjeblik man ﬁnder det. Det skal ikke først omformes,
og måske derfor virker det så appellerende på mange af os.
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på grønland har man altid drømt om at ﬁnde guld,
lige siden de første kolonister kom til øen. Fra 1806
til 1813 sendte den danske konge en østrigsk mineralog, Johan Ludwig Giesecke til Grønland for at lede
efter værdifulde mineraler, men hverken dengang eller siden lykkedes det at ﬁnde det gule grundstof.

Guld og grønne skove
Ikke før for 10 år siden. Her lykkedes det endelig
at ﬁnde guld ved på gammeldags vis at vaske efter
det i de bække, der løber ned af bjergene i et af de
frugtbareste områder i Grønland. Her er klippesiderne beklædt med kratskov, så fundet lever op til den
gamle drøm om at ﬁnde guld og grønne skove.
Metoden består i, at man leder efter og siden ﬁnder
små stykker guld i en bæk. Derefter bevæget man sig
opad langs bækken, indtil man ikke længere ﬁnder
noget. Så ved man, at malmen ﬁndes fra det punkt

og nedefter. Man ved ikke, når man går i gang, om
man virkelig vil ﬁnde guld. Man kan kun håbe det,
og så lede som efter den berømte nål i høstakken.
Minen, hvor man gik i gang med at bryde malmen
for ca. ﬁre år siden, hedder Nalunaq og ligger ved
Nanortalik i Kirkespirdalen. Nalunaq betyder på
grønlandsk ”Stedet der er svært at ﬁnde”.

Mest lokal økonomisk betydning
Fundet af guld betyder ikke det store for Grønlands
samlede økonomi. Dertil er fundet for lille og omkostningerne ved at udvinde guldet for store. Løn og
miljøbeskyttelse af området gør det dyrt at udvinde
guldet, men projektet har dog vist, at det kan lade
sig gøre, og i lokalsamfundet har fundet betydet en
del arbejdspladser og ﬂere skatteindtægter til kommunen.

