Silvergruvorna

i Lavrion, Grekland
av
Ove Torstensson och Lennart Thorin
sarskilda avtal med nagon av traktens
biluthyrare. Men det gar bra att ta en taxi. I
sarklass billigast ar buss.

Den greki ska paskveckan , som i ar infoll i
borjan av april en vecka fore vart eget
paskfirande, kombinerade vi en solsemester
i byn Varkiza pa Atens Riviera med en tur till
de gamla silvergruvoma i Lavrionomradet .
En harlig kombination tyckte vi, aven om
vattentemperaturen pa 16 grader Celsius inte
inbjod till nagra langre simturer. Fran
Varkiza hade vi bekvam narhet till sol och
bad, gruvor och Aten. Den perfekta
semestem for solbadande stenletarfamiljer
med kansla for gammal greki sk kultur.

Lage
Lavrion ar en liten hamnstad vid Egeiska
havet. Staden ligger ca 65 km sydost om
Aten Iangst ut pa Attikahalvon, som ar
Greklands sydligaste fastland sspets. Kommer man fran Aten tar man kustvagen over
Glifada, Vouliagmeni och Varkiza ner till
Sounion. Har finns ett beromt Poseidontempel i dorisk stil byggt under den mest
intensiva gruvbrytningsepoken ca 500 f Kr.

Vi hyrde bi!. Det ar relativt billigt att hyra
en liten bi!. Resebyraerna har for det mesta
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Tusental s turister soker sig hit varje ar for att
beundra solnedgangen. Fort satter man
ytterligare 10 km langs kusten kommer man
till Lavri on .

mineralexkursioner i omradet.
Gruvomradet stracker sig fran Souni on i
soder till Kerat ea i norr med en bredd pa ca
10 km och ar med sina ca 200 kvadratkilometer form odl igen det storsta i Europa.
Omr adet ar ove rsallat med slagg hogar,
varphoga r, stollgangar, schakt och murrester.
Idag kan man rak na till inte mindre an 1200
stoll- och schaktoppningar i omradet, De
flesta ar helt os kyddade varfor en viss
forsiktighet ar anbefa lld vid strov tag i
terrangen .

Lamn ar man Lavrion i riktning mot
Keratea kommer man till en vagkorsning
med trafiklju s. Tar man till vanster komm er
man efter ca 5 km till byn Aghios
Konstant inos (Kamariza) , som var centralort
for den attiska gruvdrifte n. Fort satter man
istallet pa vage n Lavrion-Kerat ea nar man
efter ca 8 km byn Plaka som var ett annat
men mindre centrum for gruvdrifte n. Fran
dessa bada byar och fran Sounio n startar alia
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Utfarder
Vi packade matsack, hyrde en bil och genade
tvarsover den bergiga och ganska glest
bebyggda Attikahalvon i riktning mot Aghio s
Konstantin os (Kamariza) och Lavrion. Ayen
om varen var lika forsenad har som hem rna i
Sverige hangde citru sfrukt ern a mogna i trad en
och marken var ove rsallad med blommor av alia
mojl iga slag. En bedovande fargpr akt och helt
annorlunda an den forbranda jord som norm alt
meter oss sommarti d i medelhavsornradet .
I Kamariza hade vi avtalat mote med var
gamle van Lukas Kostis, som ar en av mineralsamlarna och gruvguiderna i trakten. Luka s tog

plan strax efter garden och vandrar upp mot en
pinjekladd kulle dar dag brottet finn s. Den har
gruva n ar mest kand for sina mycket vackert
kristalliserade klargro na knipp en av annabergit.
Med Lukas hjalp gjo rde vi en hel del vackra
fynd, inte bara av annabergit, utan ocksa av
siderit och annabergitvarianten cabrerit. Berget
ar ganska hart och svar bearbetat men ger lattare
med sig om man anvander en spetsig mejsel i
stallet for den vanliga flata. Ett liter tips om ni
aker dit. Har traffade vi pa Elin Sagvold och
Lars Jorgensen fran Lokkenverk i Norge.
Senare visade det sig att de bodde vagg i vagg
med oss pa hotellet i Varkiza sa vi fick chansen
till lite mineralprat under kvallen . Dom hade
ocksa hade gjort en rad fina fynd , visade det
sig.
Pa var begaran oppnade Luka s det lilla men
mycket inneh allsrika mineralmuseum som han
och andra intresserade byggt upp inne i
Kamariza. Har finns fantastiska stuffer, som
tagits tillvara fran senare brytningar och
insamlin gar i omradet, Alit ar vackert
exponerat i montr ar.

emot i sin pergola, bjod pa forfriskningar och
visade sina samlingar, som ar lika
imponerande, fargrika och oso rterade som de
blornsterangar vi nyss passerat. Vi var snart i
glatt samsprak med Luk as. Han pratar grekiska
med en del inblandningar av tyska gloso r och vi
andra en blandning av engelska och svenska.
Att prata mineral bryter tydligen vilka
sprakbarriarer som heIst med lite god vilja. Har
hade vi ocksa god hjalp av Luka s fina stuffer
och medh avd referenslitteratur.
Efter att ha gatt igenom Lukas ove rskottslage r,
delvis inrymt i ett litet uthus pa garden, och
inhandl at diverse rariteter tog Luk as fram sin
moped och korde fore till fyndigheten Km 3
mellan Lavrion och Kamariza. Vi hade sjalva
forsokt att lokali sera fyndighete n tidigare pa
dagen men hamnat pa fel stalle. Man tar av till
boger fran vage n upp mot Kamariza fran
Lavrion , kor ner forb i en gard, parkerar pa en

Pa grund av ett ont ben avstod Luk as fran att
sjalv ta oss med ner i nagon av de manga
underjordsgru vor som finns i omradet, Daremot
stallde hans svarson upp som guide och valde
gruvan Sounion nr 6 mellan Kamariza och
Sounion. Efter en kort promenad genom snaren
kom vi fram till den ganska undan gomd a lilla
och tranga gruvo ppninge n, Forsedda med
verktyg, hjalmar och ficklampor tog vi oss ner
genom smala, stundtals mycket laga gangar i
beckmorkret och nadde efter ca 20 minut er ett
storre bergrum dar taket delvi s var inklatt med
stora vackra, vita aragonitkristaller och dar vi
ocksa hittade den vita aragoniten mycket
dekorati vt insprang i en svart lavabergart. I
bergrummet hittade vi ocksa vacker djupbl a
azurit-xx, gron malakit- xx, gro n, kulform ad
conichalci t-xx, mork gron adamin-xx och
framfor alit vackra knipp en av den nastan vitbla
aurik alcit en. Dessutom hittade vi en del andra
av de sekundara mineral som Lavrion ar beromt
for men exa mineringen av dessa aterstar att

gora.
Luften var forva nansvart ren och frisk nere i
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gruvan vilket
visar att de
gamla
ventilationsschakten
fortfarande
fungerar.
Nagon sa att
om man gar
vilse ska man
ga sa att man
kanner
luftstrommen
i nacken. Da
ar man pa vag
mot utgangen.
Till aIllycka
slapp vi prova
den
mojli gheten pa allvar.

Har man for avs ikt att ga in i nago n av
gruvga ngarna ska man ha med sig kunnig
vagvisare. I Kam ariza finns f1era kunni ga
guid er som mot ersa ttning kan lotsa besokarna
till fyndstallen inne i gruvo rna och framforallr
tillb aka igen . Nagra av dem tillhand ahaller
aven utrustni ng som t ex hjalrn och gruv lykta.
Ga aldrig in i orterna ensamma.
Gru vgangarna kan vara manga kilometer langa
och besta av ett virrvarr av sidogangar,
blind gangar och schakt. 1 en del ar rasrisken
stor, nagot som de lokala guiderna kann er till.

Lavrions gruv historia
Med ratta ar vi i Sverige stolta over vara
gru vtradit ioner. Driften i Falu gruva pag ick i
mer an 700 ar. Dann em ora kan blicka tillbaka
pa mer an 500 ars kont inuerli g drift. Dannemora borjade saledes att bearbetas vid ungefar

Resten av vara tva dagar i omradet gjorde
vi utfarder pa ege n hand . Mesta tiden
agn ade vi at den stora varpen i Kamariza.
Den syns pa hoger sida nar man kommer
fran Lavrion och nastan ar framme i
Kamariza. Den ar f1era hundra meter lang
och gar helt enke lt inte att missa. Fran
varpe n har man fin utsikt anda ner till
Lauri on och havet. Fyndm ojligheterna i
varpe n ar fortfarande fina. Adamit, jarosit,
smithsonit, linarit , ara gonit och de overallt
narvarand e brun fargade kalcitkristallerna
hittad e vi med latth et . Men aven de mer
sallsynta sekundara minerael rosasit,
spango lit och serpierit kan hitta s.
Pa kvallen samrnantraffade vi med vara
nyfunn a nor ska vanner, som gjort en tur till
PIaka och lokaliserat den ort dar de
sallsynta fosfa terna halotrichit, voltait,
alun ogen och quenstedtit blivit funna och
beskrivna. Lyckli gtv is for oss hade de tagit
med sig sa mycket material att det rackte
aven till oss och som senare, tillbaka pa
hemmaplan, gay oss manga tre vliga kvallar
vid mikroskopet. Sa vi tackar annu en gang
sa mycket for ett fint internordiskt samarbete .

Behov av vagvisare
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La vrion .

samma tidpunkt som
Col umbus upptackte
Ame rika . Nagot yngre ar
den beromda silvergruvan
i Kon gsberg som drevs i
drygt 300 ar, fra n 1623 till
1957.
Men vara nord iska
gruvtraditio ner forblek na r
vid en jarnfore lse med
Greklands . I om radet run t
Lavrion startade
gruvdriften i ett fjarran
forflutet . Xenophon
skriver att omradet
exploa tera des i tider so m
var forn tida for ho no m och
han skrev det ar 355 f Kr.
Det finns bevis for att
maIm bra ts har reda n
under mykensk tid ca 1500 - 1000 f Kr.
Ett av de forsta kanda skriftliga
omnamnandena av bergverken i Lavrion finns i
Aeschylos segerdrama " Perserna", som ar en
hyll ning till den grekiska frihe ten och prisar
ate narnas lycka att vara agare till de outornliga
silverg ruvo rna i Lavrion . Aeschy los foddes 525
f Kr. Nar pe rse rna for andra gangen invaderade
lan det oc h intog Aten hall de forenade grekiska
sjostridskrafterna stan d. I slage t vid Sa lamis ar
480 f Kr forintades den persiska flo ttan och
perserkungen Xerxes I maste dra sig tillb aka.
Den na atenska de len pa ca 200 ske pp i denna
flotta va r finansierad med silvret fra n gruvorna i

Gru vdriften hade sin
glansperiod pa 500- och 400talen f Kr. Av silvret fran
La vrion pragl ades det antika
myntet tetradr achmen med
den berornda uggl an. Manga
maktiga byggnader och
kon stverk uppfordes. BI a kan
namnas Partenon och ovriga
byggnad er pa
Akropoli sklippan i Aten.
Stran ga gru vla gar
sakerstallde en ostord
arb etsutveckling. Det fanns
stra nga foreskrifter aven for
und erjord sarbete. Ag arna
provade darfor reg elbundet
sakerheten i gru vorna.
Dod sstraff kunde utdomas for den som slarvade
med stod pe lar na i gruvgangarna. Ingenting fick
aventyra driften dvs ink om sterna fran gru vorna.
Slavar var dyrbara oc h tid vis sva ra att fa tag pa.
Det fin ns skr ivninga r so m tyder pa att det tidvis
farms anda upp till 50.000 slav ar i arbete i
gruvorna . Sarsk ilt palitl iga och kvalificerad e
slavar kund e na fortroend estallning medan
up pstud siga slavar brannmarkt s i pann an ,
belades med kedj or och forsv ann for det mesta
for alltid ner i gruv an. Ar 102 f Kr utbrot ett
stort slavuppro r i gruvo rnrade t. Eft er den
hand elsen tycks gruv dr ifte n ha statt still a under
ett par arhundrade n.
Un der forsta delen av 1800-talet ge nomfordes
omfatta nde und er soknin gar av de antika
stollga nga ma oc h varp hog arna. Ar 1864
konstituerades ett grek iskt-franskt gru vbolag
som tog upp dri ften i nagra av de gamla
gruvo rna. Bolaget gjorde sig stora vinster pa att
anrika de ga m la slagg hog arna. I maj 1873
uppl ostes bol aget oc h resterna av slagghogarna
och anlagg ningarna kopt es av ett grekiskt
hyttb olag. Und er varlds krige n upplevde man ett
kort upp svin g eftersom bly ble v hard vara pa
ma rknaden. Men 1977 gick det inte langre och
den sista gruvan lad es nero

Geologin i Lavrlonomradet
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Lavrionomradet
ar geologiskt
gan ska
komplicerat.
Bergstopparn a ar
genomgaend e
laga, den hogsta
bara 360 m.o h.
Det geolog iska
kartbladet
upp visar en
svarto lkad bild
av omfattand e
veckninga r och
forkastningar av
vaxellag rade
met amorfa
bergarter, som
huvudsakli gen
bestar av marmor och
glimmerski ffer.
Alltihop tackt es av ett jarnhalti gt kalk stenslager
som nu till storsta del en ar bort vitt rat. Sul fidoch jarnmalmerna ligger i marm orn i
kontaktzonerna till glimmer ski ffern. Vinkelratt
mot forveckningarn a genomsa tts berget med
gan gar som slutar i kamm are i marm orski kten .
De ssa kamm are fylldes med blyglans. Blyglan sen i omradet ar mycket kompakt och mycket
silverrik. Den gay upp till 2500 gra m silver per

ton blyglans.

Nagra av mineralen i Lavrionomradet
I sarnmanstallningen " Minerals of the Lavrion
mines", som gjo rts av tva geo loger vid Ate ns
universitet pa uppdrag av "The greek assoc iation
of mineral and fossi l co llec tors " beskrivs 2 12
mineral fran omrade t. Och da har vi and a inte
rak nat de sek undara min eral som hitta ts i de
antika slagg hogarna.
Har inskranker vi oss
till att ge en kor t
beskrivning av de
min er al vi sjalva
kommit ove r vid resor
i omradet. Det ger en
lista over de vanligas te
av de intressant a
mineralen oc h en
ganska bra bild over
fyndmojligheterna.

fortsette lse side 142
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Adamin (fig.l,2,3)
Farglosa, grona, klargula, blagrona, gragrona,
illgrona till gulbruna prismati ska kristaller eller
kulformade grupper med diamant- eller glasglans i
drusrum, bilda s ofta i lirnonitgangar, Ofta i
sall skap med smithsonit, azurit, malakit och
kalcit. Adamin varianter ar Adamin-AI, AdaminCu, (fig.2 och 3) och Adamin-Ni.

Baryt (fig. 7)
For det mesta som sma lamellformade, kantiga
grupper. Men forkornmer ocksa som grupper av
enskilda tavelformiga kristaller. Ofta rodbrun till
fargen pga jarninblandningar men ocksa farglos
till gulaktig. Tillsammans med olivenit ,
smithsonit, kalcit och gotit ..

Brochantit (fig.6)
Agardit-Ce
For det mesta som hariga, filtaktiga nalmattor
bestaende av enskilda radial straliga borstar.
Fargen ar gulgron.

Sma ragdgrona eller morkgrona kristaller i form
av oregelrnassigt arrangerade nalar och korta
pelare. Stark glan s. Genomskinliga.

Conichalcit (fig.9)
Alunogen
Srnd gula , vitgra, tunna tavlor till sammans med
halotrichit. Forekornmer i Plaka.

A nkerit (figA)
Skalenoedriska kristaller, Ijusbruna till svartbruna. Trappsteg sformade aggregat. Ofta hela
halrum kladda med ankerit.

A nnabergit
Sma gulgrona till Ijust smaragdgrona monoklina
kristaller, ofta stjarnformigt grupperade. Ofta i
sallskap med gersdorffit, fluorit och kalcit. Silkeeller glasglan s. Fran fyndigheten Km 3 och dess
omgivningar.
Har hitt as ocksa varianten cabrerit i Ijust
lindblomsgrona, sma genomskinliga kristaller for
det mesta forenade till kulformade grupper.

Aragonit (fig.S )
Straliga, farglo sa till vita kristaller. Ofta fibriga,
stalaktitiska eller koraIIiknande aggregat i vitt och
olika nyan ser av blagront och gult.

Srna, vackra grasgrona till morkgrona kulformade aggregat. Tillsammans med limonit, kalcit
och adamin. Vanlig.

Cyanotrichit
Som fina, azurbla nalar for det mesta grupperade
i kulform, i sma radiella cirkelaggregat av fina,
nalformade kri staller eller som buskar.

oe-uu«
Vita, blavita till blagrona massor bestaende av
mycket sma kristaller. Tillsammans med serpierit.

Fluorit
Kubiska kristaller. Ofta i sallskap med ankerit,
kalcit eller kvart s.Forekomrner i mang a farger,

Gersdorfjit
Forekommer sallsynt som sma, gra.grasvarta till
silvervita kristaller men for det mesta derbt
till sammans med bl a annabergit, fluorit och
siderit.

Gibbsit
Aurichalcit
Vackra himmelsbla till blagrona tunna blad eller
spetsiga kristaller, ofta rosett- eller buskformiga.
Parlernorglans. I sallskap med smith sonit och
serpierit.

Azurit (fig.8 )

Bildar vita, gra, grona tillljust blaaktiga ganska
losa massor eller stalaktitiska, fibriga eller
druvliknande aggregat. Tillsammans med kalcit.

Gips
For det mesta som sma farglo sa till gulaktiga
krist aller med utbredning i hela Lavrionornradet.

Vackra , upp till I ern stora, kristaller i form av
korta pelare eller tjocka tavlor. Fargen ar ofta st
djupbla men finns i nyanser anda ner till ljusbla.
Ofta till sammans med malakit. Vanlig.
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Halotrichit
Sidenglansande, harfina,
parall ell a kri sta llaggregat. Till
fargen farglo sa, vita elle r gula.
Tillsammans med volta it,
ques ted tit oeh aluogen.
Forekommer i Plaka.

Iju sgula, nejl ikebruna till
svartbruna romboedriska eller
tavelform ade kristaller i
Iimon itiska rnal mgangar ofta i
sallskap med smi thso nit. Vara
stuffer har ana lyserats pa
Stoekho lms univer sitet oeh
befunn its vara hydroniumj aro sit.

Iarosit
Forekommer som sma
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Kalcit (lig.12 )
Kri stall er pa upp till 10 em
kantlangd, Forekomm er i de
me st olika former, men for det
mesta som skalenoedrar eller
romboedrar. Ofargad, vit me n
oft a brun oRikligt
forekommande pa alia
fyndpl atser.

Lin arit (fig.lO)
Sma, morkbla langstrackta
eller tunn a platta kristaller,
oregelm assigt orienterade.
Tillsammans med malakit och
azurit.

naliga eller ulliga ,
silkesg lansande buskar och
kulformade massor.
Tillsammans med azurit, kalcit
och limonit.

Olivenit

Malak it (fig. H)
Smaragdgrona, klargrona,
morkgrona, prismatiska kristaller men for det mesta som

For det mesta som buskar av
nalar, ofta hela massor. For det
mesta olivgront till fargen med
livlig siden- eller glasglan s.
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Tillsammans med azurit,
malakit, adamin , kalcit och
limonit.

Quenstedtit
Vitt, sockerkornigt,
porslinsaktigt med glasglans.
Tillsammans med voltait,
halotrickit och aluno gen .
Forekornmer i Plaka.

Rom anc heit
Tidigare namn psilomelan. Gra
till svarta gotitliknande
belaggningar pa ankerit, baryt,
kalcit och gips. Forekommer
som vackra , hogglansande
pseudomorfoser, holjen, efter
gipskristalle r.

Rosasit (jig.14)
Bla, blagrona till morkgrona

slata eller nald yneliknand e sma
kulor. Gla sglans, silkig. Ofta i
sallskap med rnalakit, azurit och
auri chalcit.

Serpierit
Intensivt
himrnel sbla.venet sianskt bla
eller por slin sbla hogglan sand e
sma tavlor, Ibland nalbu skar i
grupper till sammans med
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smithsonit, azurit och adaminCu.

Siderit
Sma guldbruna till rodbruna
romboedriska lite svangda
kristaller. Ofta i sallska p med
blyglan s, zinkb lande och fIuorit.

Spangolit
Hog gl an sande, blagrona,
sexsidiga tavlor ibl and
sammans atta till tunnliknande,
hori sontellt strierade kri staller.
Ofta i sallskap med azurit ,
malakit, serpierit, smiths onit
och cyanotrichit.

Voltait
Sma , sva rta, glansande kri stallaggregat. Till samman s med
halotrichit. Forekornmer i Plaka.

13

Smithsonit (fig. 13)

14

Romboedriska kristaller.
Rundade, njurformade och
stalaktitiska aggregat eller
skorpor. Ayen olikfargade,
derba, bandade krustor.
Forekornmer i manga farger och
nyanser av vitt , gratt, gront,
blatt, gult, rott och brunt.
Vanlig .
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