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Mindat.org konferanse i Lwówek Śląski
Av Thor Sørlie
Mange steininteresserte sier de verdsetter det
faglige og de naturopplevelsene som de får
gjennom hobbyen høyest, når de blir spurt om
hvorfor de samler stein. Andre fremhever det
sosiale.

startet 3 dager med ekskursjoner allerede tidlig
mandag morgen. Deltakerne kunne velge ulike
lokaliteter, men for enkelhets skyld velger jeg
å referere til mine turer, og for meg gikk første
tur med buss til kobbergruvene i Lubin.

Alle de tre elementene ble til de grader oppfylt
da nettstedet Mindat.org inviterte til konferanse
i den lille byen Lwówek Śląski i den østlige
delen av Polen nær grensen til Tyskland i
juli i år. Byen er fra tidligere kjent for sine
«Crystal Days», en årlig folkefest der stein,
og særlig agat, står i sentrum. Mindat.org, ved
grunnleggeren Jolyon Ralph og den polske
støttespilleren Spirifer Minerals ved Tomasz
Praszkier, hadde definitivt funnet et velegnet
sted og tidspunkt, som for mer enn hundre
deltakere fra alle verdens hjørner må ha blitt
ett av årets høydepunkt.

Disse verdenskjente gruvene produserer
anselige mengde kobber fordelt på flere gruver
langs et milelangt kobberbelte. Vi ble sluppet av
på 3 forskjellige steder, da hver gruve kun kunne
ta imot 10 deltakere. Derfor var også denne turen
den eneste med deltakerbegrensninger. Etter å
ha tatt del i sikkerhetsinstruksene, ble vi kledd
opp fra topp til tå, og så bar det dypt nedover.
På 580 meters dyp fikk vi se kobberåra og, noe
høyere i bruddet ble det drevet stort på halitt
(steinsalt). Vi ble vist rundt og litt halitt ble med
opp etter en interessant og spennende gruvetur.
Vel oppe igjen ble alle som en tildelt et håndkle
og sendt i fellesdusjen av en myndig kvinnelig
ansatt, og ingen av oss våget å mukke.

De fleste deltakerne kom først med fly til
Wrochlaw og deretter kjørte de 3 timer med buss
til Lwówek Śląski. Etter registreringen søndag
kveld og påfølgende sosiale tilstelninger,

Hver kveld var det sosiale arrangementer med
god mat og drikke, selv om det til tider kunne
bli vel mange små glass med klar drikke å
forholde seg til. Man skulle jo følge landets
gjestfrie tradisjoner, så klart.
Tirsdagen opprant med flott vær, og
agatforekomstene rundt Lwówek Śląski skulle
besøkes. Dette var mine første opplevelser som
agatjeger, så forhåpningene var ikke de største.
Flere spennende lokaliteter ble besøkt og på
hver lokalitet var det gjort gode forberedelser
for at vi skulle gjøre best mulige funn, enten
med manuell eller maskinell kraft.

Deltakerne på 1. Mindat.org -konferanse. Foto: Steffen Jahn/MINERALIEN-Welt.

Artigst var nok lokaliteten Nowy Kościół.
Et stort hull var gravd ut i skogbunnen, og
alle som ville kunne få koppe ned i hullet og
prøve å hakke ut sine egne agatgeoder. Disse
hadde en gjennomsnittlig diameter på 10-15
cm, så det var ikke noe småtteri vi lette etter.
Alle fant sine agater, og noen besøkte også den
nærliggende lokaliteten Różana, kjent for sine
små, vakre agater i basalt. Bussen tok oss videre
til et siste sted, der en samler hadde stilt opp
med diamantsag, og der alle som ville kunne
få saget sine agater for en billig penge. Vi
kunne også få disse polert og levert noen dager
senere, også til meget hyggelige priser. En
annen samler stilte med et bord fullt av agater
og ingen steder var prisene avskrekkende.
Denne dagen ble avsluttet med stor fest ute i det
fri med grilling, bålbrenning og underholdning
til langt på natt.

Crystal Days.

Paraden under Crystal Days.

Onsdag var siste samlerdag, og jeg dro i buss
til de berømte granittbruddene i Strzegom. De
er kjempestore og kjent for sine pegmatitter
og mineralrikdom. Bruddene var i drift mens

vi var der, og det var begrenset hvor mye vi
fikk anledning til å lete, så funnene ble derfor
ikke store. I ett av bruddene hadde et par
gruvearbeider stilt opp med litt steinsalg og
mange av oss sikret oss noen fine biter med
røykkvarts, epidot, axinitt, bavenitt og andre
vakre eller mer sjeldne mineraler.
Siste stopp var restauranten Granit i Strzegom
by og i tillegg til god mat og drikke, ble vi også
her møtt av noen lokale samlere som hadde
mineraler for salg. Slik sett ble det noen pene
biter med hjem også denne dagen.
Nå var turprogrammet over og, selve
konferansen kunne ta til. Det ble markert med
en offisiell åpning av konferansen og kvelden
da alle pyntet seg. Det ble servert (om mulig)
enda bedre mat og drikke og underholdning som
besto av klassisk musikk framført av to meget
dyktige musikere på klaver og fiolin. Dette
var også kvelden da det ville bli offentliggjort
hvor den neste konferanse skulle avholdes, og
mange hadde tippet rett – i Marokko i november
2012!
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Granittbruddet Borow 14 utenfor Strzegom.

Knut Edvard Larsen, Thor Sørlie, Øivind Idland,
Jan Erik Larsen og Peter Andresen var de norske
deltakerne på konferansen.

Under konferansen minnet programmet en hel
del om vårt eget Kongsbergsymposium, det var
et bredt spekter av temaer og opplevelser vi
kunne ta del i. Vi ble tatt med på mineralturer
til Madagaskar, Peru, India, Kina, Japan,
Polen, Australia, Slovenia og Russland og
USA, der funnsteder og spektakulære funn sto
i kø. Vi fikk høre om dannelsesteorier rundt
agat, om melanoflogittens underligheter, om
det fantastiske museet Terra Mineralia og om
IMA sitt arbeid med nye mineraler.

National Museum of Scotland var også der, og
flere vil huske han fra Kongsbergsymposiet i år,
der han kåserte om Leadhills og andre skotske
lokaliteter.

I tillegg fikk vi noen flotte beskrivelse av gruver
som produserer samlerstykker, bl.a fluoritter
fra Rogerly mine i Storbritania og fantastiske
gullprøvene fra Round Mtn, USA. I det hele tatt
var programmet både vekslende og interessant
og inneholdt absolutt noe for enhver smak.
En hel del profesjonelle aktører deltok også,
side om side med oss vanlige samlere. Chris
Stanley og Mike Rumsey fra British Museum
i London var kjenninger fra før. Mike, bl.a.
som medforfatter av en artikkel i Stein om
norske mineraler fra Evje-Ivelandsområdet i
BM samlinger. Kiltkledde Brian Jackson fra

Før konferansen var vi blitt oppfordret til å
ta med byttestein og et eget rom var avsett til
denne aktiviteten. Flere av oss hadde tatt med
oss litt, men denne siden av konferansen kan
godt utvikles i fremtiden.
I tillegg til foredragene, ble det også avholdt
ei lita steinmesse. Det var ikke så mange
utstillere, men kvaliteten på det de hadde tatt
med var utrolig høy. Workshops hører også
med, og her var det også en gammel Kongsbergkjenning som delte med seg av sine erfaringer.
Fotografen Jeff Scovil fra Tucson, USA, ga
bort mange gode tips da han demonstrerte sine
fototeknikker, og bildene hans er å se i alle de
store tidsskriftene. I tillegg deltok Knut Edvard
Larsen på samtaler om den videre utvikling av
MinDat, slik at dette nettstedet kan bli et enda
bedre hjelpemiddel for oss. Han er for øvrig en
av flere i Norge som bidrar til at nettstedet skal
bli best mulig.
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Øivind jakter på agater i Różana-lokaliteten.

Agat ble tilbudt konferansedeltakerne flere steder.

«Crystal days» pågikk hele helgen og for
en folkefest det var! Med storslått parade,
der Mindat.org og vi også deltok, til massiv
underholdning og boder så langt øyet kunne
se. Vi følte oss som svært velkomne gjester
og ordføreren i Lwówek Śląski.var rundt oss
hele tiden. Det var tydelig at han håpet at vi
alle skulle få øynene opp for Polen, og spesielt
dette området, som et hyggelig, spennende og
rimelig ferieland.

på gang. Både på messene i München og St.
Marie blir samlere invitert på mat og drikke på
Mindat.org -standen, og hvem vet om vi ikke
kan begynne å snakke om en «Mindat-familie»
som er i ferd med å vokse seg større og større.
Slik interessen har utviklet seg her i landet, er
behovet for litt utenlands innblanding noe som
mange hilser velkommen.

Etter å ha tilbrakt mange kvelder i sosialt
selskap, sitter i alle fall jeg tilbake med ett klart
inntrykk; dette var gøy, dette vil jeg oppleve
igjen. At en nettside skal kunne samle mange av
verdens proffer og amatører innen mineralogi,
er jo stort og ordet «reunion» ble brukt gang

Hvis dette var bra, blir det veldig spennende
å se hva den neste vil bringe, for den neste
Mindat.org -konferanse blir i Marokko 1. til
12. november 2012! Jeg kommer i alle fall til
å gjøre hva jeg kan for å få med meg en bit av
den!
Blir det flere enn 5 norske deltakere der nede, tro?

Hva er mindat.org?
Verdens største nettbaserte referansebibliotek om mineraler og lokaliteter. Du kan
søke på 225.000 minerallokaliteter, 40.400 mineralnavn, synonymer, varianter,
4566 godkjente mineraler, 373.00 foto. Og disse tallene øker for hver dag.
Det er nå over 20.000 registrerte brukere i hele verden, og 250.000 besøkende
hver måned.
Det er et mineralogisk verdensomspennede nettverk for amatører og profesjonelle
med ulike samtalefora. Det er også mulighet for brukerne å ha egne sider der en
kan presentere: foto, legge ut egne artikler, katalogisere sine samlinger osv.

