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En dejl ig solskinsdag stod jeg foran en fjeld
vreg, hvor jeg fik en af mine rigtig gode opleve lser.
Ved at ga lidt fre m og lidt tilbage. sa fik jeg
fje ldveeggen til at blinke og glitre med redligt
flimrende skrer, Det var Bjordam s solstensfjeld
vreg, som jeg stod foran. Solsten kendte jeg som
smyk kes ten, men det var som et overvrelde nde
overfledig shorn at have en hel fjeld side foran.

Det var pa garde n Bjordam, at Olav Bjordam og
PaJ Persen i 1926 fandt solstenen - eller mere kor
rekt oligoklas-feldspaten med lameller af hrernatit ,
dvs. indeslutninger der kun er ca. 1/1000 mm tykke
og op til et par mm lange og ligger parallelt med
visse krystalflad er. Det er disse lameller, som gir
so lstenen det dejlige fa rvespi l. Garden ligger i
nserheden af Kragere, som ligger ved Os lofjo rde n.
Pa garden er der ogsa funde t en hel de l andre lidt
sj reldne mineraler, og der har vreret flere internat
iona le ekskursioner hos Bjordam. Olav Bjordam
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er dod nu, men jeg fik igen hilst pa han s kone
M agd al ene. me ns j eg fo rnejede mig me d at
udvrelge sten fra de store stenborde, som stadig
vrek star i haven . Deres se n Einar har abnet en
udstill ing og stenforretning ved garden. og der
kan man sagtens lade sig friste ti l at bringe nogle
flotte sten med hjem.

SOLSTEN er betegnelsen for en feld spar, som
viser et karakteristisk gul-gult til redgu lt farve
spil, nar Iyset falder ind ved bestemte vinkler. Dette
farves pi l kaldes aventurescens og fe lds paten
aventurin feldspat. Solstenen bliver brudt i en
pegmatitgang, som blev dan net for ca . 1000 mi ll.
ar siden sammen med grundfje ldet rundt omkring.

So lsten findes ogsa flere andre steder i Norge.
Det har forv irre t mig, at na vnet solsten bruges

om flere sten, sa jeg satte mig for at finde ud af, om
det kunn e vrere rigtigt, og det viser det sig at vrere.
E eks . er betegnelsen solsten et synonym for bade
girasol og ildo pa l - men ogsa for vikinge rnes sol
sten, og den sidste vii jeg fortrelle lidt om.

Denne solsten kaldes CORDIERIT. Den findes
ogsa pa Bjordam. Cordierit er beremt for sin me
get iejnefaldende trefarvethed (pleocroisme), hvor
et gennemsigtigt stykke viser en gullig, merke
bla og Iys bla farve , nar dagslyset rammer den
under for ske llige vinkler. Denne solsten - oosab

kaldet navigationssten - blev brugt allerede om
kring ar 1000, da viki ngerne krydsede Nordseen
og Nord-Atlanten. Den er om talt i Ola v den Helli
ges saga og blev brugt til at bestemme solens stil
ling i skyet vejr eller fer og efter solnedgang.

Cordierit er ofte blevet kaldt «vandsafir» men
har intet med safir at gore.

I Erik Jonssons Oldnordisk Ordbog fra 1863 star
der om «Solarsteinn», at den var «en Steen, hvor
ved man kunde see, hvor Solen var paa Himme
len ». Det er famomenet «polarise ret lys- der g0r
visse mineraler ti l «solsten», de fungerer som
polarisationsfiltre.

Navigationsstenen kan ikke have vreret almind
elig kendt af vikingerne, den har va ret forbeho ldt
de fa. der har vzeret sa heldige at finde eller skaffe
sig en solsten - det har vreret kos tbarheder.

Senere gik solstenen i glemmebogen og omtaltes
kun i litteraturen som en gadefuld gen stand, men

Solsten fra Bjordam - med tnarkante jarvede
lameller



M¢rk solsten fra Gjerdemyr- med snui gule
lameller

den er heldigvis genfundet.
Vikingernes solsten er blevet testet over Gren

land i et SAS- DC8 fly med en fejlmargen pa +/- 5
grader. Denne nejagtighed var fuldt tilstrrekkelig
for vikingeskibene, selv om den ikke er det for
yore dage s luffart.

Det er forbavsende, at to sa forske llige sten be
rer samme navn - den ene glitrer fra talrige punk
ter inde i den redbrune sten - den anden rendrer
farve fra gulligt til blat, nar den dreje s.

Solstell fra Bjordam - tned enkelte store lameller
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