PORTRETT: OLAV BJORDAM
Av William Hultgren

AIle som interesserer seg for stein, om det er en amatergeolog eller om det er
en profesjonell geolog, sa er det et navn alle fer eller senere stifter bekjenskap
med: BJORDAM.
Som avslutning pa sesongen, tok jeg den ferste sondagen i oktober og satte
kursen mot Bamble.
For meg er det a komme inn hos Bjordam som a komme rett inn i 1001 natt
der krystaller glitrer og spiller mot meg fra alle kanter fra de ca 1100 forskjellige mineraler som sarnlingen omfatter.
Og her enskes gjester velkommen. Olav og Magdalena, som begge er levende
interessert i stein, forteller at rundt regnet sa er det et par tusen mennesker
som arlig er innom, og i gjesteboken ser vi da tydelig at gjestene setter pris pa
beseket .
Noen ganger kan det jo bli litt
trangt utpa tunet, forteller Olav,
som for eksempel engang i sommer
da det plutselig sto 3 busser med
120 pensjonister pa tur.
Men det er bare hyggelig at folk
kommer innom, for det merkelige
er at alle som har denne interessen
for stein ogsa er sa hyggelige
mennesker, sier Olav. Med sine 72
ar bak seg og de fleste av dem levende opptatt med stein, er det mye
kunnskap og erfaringer Olav sitter
inne med, og mange gutter og pik er har fatt sine forste innforinger i
mineraler og bergarter her .
Og steininteressen deles ogsa av
Magdalena. Hun forteller at hun er
oppvokst i naheten av gruvene pa
Odegard ens Verk . Som ungjente
var ikke hun opptatt av stein, men
sa var det en gang som Olav var pa
friertur at han hadde tatt med et
prakteksemplar av en solstein og det resulterte i en interesse for mineralet
samtidig som frieriet gikk iorden.
»Og na er det 46 ar siden», sier Magdalena, »og det har veert 46 ar med stein
rundt oss pa alle kanter, og stein det gir meg en god avkobling. Men jeg rna
vite navnene pa rnineralene og hvor de kommer fra», sier hun . »Og vi synes
begge to vi er heldige som kan bo i et land med sa gode muligheter til a dyrke
en slik hobby».
Utlendingene som kommer innom setter ogsa pris pa gjestfriheten her, og
praktstuffer fra alle verdens kanter star igjen som minner.
Nar det gjelder amaterers sarnling, sa er det bra at mineraler som ellers ville
gatt tapt blir tatt yare pa, Men det rna ikke drives rovdrift slik vi har sett fra
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enkelte andre land, slik at senere generasjoner ikke skal fA muligheten til A
se pene mineraler i sitt rette milje. Og det rna ogsa tas kontakt med grunneier, spesielt der det er sma forekomster.
Og disse ordene fra Olav rna vi selvsagt veere enig i.
Og mineralsamlingen hos Bjordam, den skal fortsatt utbygges. Sonnen Einar,
som har vokst opp mellom mineralstuffer deler foreldrenes interesse. Med
hans interesse for sliping kan vi vel gA ut fra at slipte steiner vii fA sterre plass
i samlingen i framtiden.
Selv synes jeg det er en opplevelse hver gang jeg tar muligheten til Ase en slik
samling, og derfor er det ogsa godt Ahere nar jeg gar:
»Velkornmen tilbake til Bjordarn».

DET GAMLE BERGVERKET I LAURION, ATTiKA, HELLAS
Av Karen Grieg

Laurion ligger ca. 6 mil syd for Aten pa halveya Attika. Bare navnet har et
historisk sus over seg, og fremdeles kan man vandre omkring uten Atreffe et
eneste menneske. Hvis man er heldig kan man riktignok mete pA en landskilpadde eller to. Men de er jo noen forhistoriske skapninger som glir godt inn i
miljeet , og ser ut til Atrives godt i de gamle berghaldene.
Laurion er idag forst og fremst kjent for sine mineraler , og en del av disse er
faktisk forst beskrevet herfra. De gamle grekeme hadde nemlig smelteovnene
sine neer sjeen , og smelteprosessen var nok ikke sA effektiv som idag. Mye av
slagget som ble kastet pA sjeen inneholdt fremdeles blandt annet en god del
bly. 1 lepet av 2000 Ar har saltvannets innvirkning pa slagget gjort at det har
oppstatt interessante og sjeldne forbindelr som Laurionit, Fiedlerit , Boleit,
Diablolit og mange flere som er godbiter for samlere fra hele verden.
I oldtiden var Laurion , som er et omrade pA 200 km2 , kjent for sitt selv som
ble utvunnet av den sterkt selvholdige blyglansen. Tusenvis av slaver arbeidet
for A utvinne dette selvet som gjorde sitt til at grekeme vant mange kriger.
Antakelig begynte fenikerne denne gesjeften aIlerede 800 iir f.Kr. Men drift en
kom forst skikkelig igang 200 iir senere, da man gjennom den Solonske Lov
om bergverksdrift , fikk ordnete forhold, ogsa ekonomisk og nar det gjaldt
sikkerheten til slavene. Det var dessverre ikke av humaniteere grunner at man
fikk laget bergfester som sikret grubene. Slavene var nemlig statens eiendom,
og var en vesentlig grunn til at produksjonen kunne opprettholdes. De ble
skaffet tilveie gjennom krigene, og nar det var fredstid ble det vel ikke sa mye
nytt »menneskemateriell» tilfert , og grubene matte sikres.
Avkastningen ble ferst fordelt mellom borgeme i Aten, og senere under Temistokles Ar 480 f.Kr. brukt til Abygge en kjempeflate som vant over perseme i
slaget ved Salamis. Perikles AI 450 f.Kr. brukte selvet til Afullfere Akropolis
i Aten. Berernt og ettertraktet fra den tiden var tetradrakmen i selv fra Laurion
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