
Amatergeologer pa Polentur
Tekst og hi/de Tor-Arne Ronning

41 steininteresserte Ira tre
geologiforeninger: Soler og
Omegn, (:)vre Romerike og
Hedmark var pa attedagers
busstur til Krakow, som
ligger i (:)st Polen.

Nils Hartung hadde dratt det hele igang
og var en ypperlig reise leder og tolk under
turen . Eurobuss sjafer, Kare Johnsrud var
en grei og hyggelig kar.

Etter 1550 kilometer i bussen ankom vi
Krakow, Polens tidligere hovedstad. Byen
har omlag 700 000 innbyggere. Det er en fin
gamme l by med mange kirker, slott og
borger.

Polen er kjent for sine saltgruver, vi var
nede i et par av demo Den storste som vi var
nede i, nedlagte Wielic zka saltgruve har
300 km gruvega nger. Etter 700 trappetrinn
kom vi ned i den delen som idag utgjer et
museum. Her var det mange saltskulpturer,
saltkrystaller og store haller, deriblant en

kjempehall med
ekte krys ta ll 
kroner (foto). Vi
ble fortalt at her
hadde mange hatt
sitt arbeid, mye
slit og tungt ar
beid gjennom ar
hundrene. Suve
nirer og bade-salt
ble kjo pt.

Ei anna gruve
ble besekt en dag,
der skulle det bli
sanato rium pa
grunn av j od

salte t. Fin luft for dem som er plaget av
allergi .

En lengre busstur ble til Machovgruva
ved Tarobrzeg. Et svoveldagbrudd pa 3 gan
ger 4 km og 100 meter dypt. Her ble vi
transportert ned med noen gamle gruve
busser. Selv om vi ikke ble sa mange timene
pa grunn av torden og kraftig regnvrer, ble
det hakket og meislet ivrig og mange fine
stuffer ble hugget Ips. Av funn fra dette
bruddet var svovel, svovelkiskrystaller, hau
ritt, ce lestin , barytt og kalsitt. Denne svove l
gruve n var visst ikke lenger noe lennsom og
den er ikke lenger i drift. Vi er nok blant de
siste kom hit for de skulle lage en sjp der
bruddet var.

Vi ble ogsa besekt av en lokal geologi 
forening som solgte oss mineraler.

Foruten steinprat og gruvebese k var det
busstur til konsentrasjo nsleiren Auschwitz i
Oswiecim.

Det er allere de bestemt at det blir ny tur i
1996. Er du interessert sa ta kontakt med oss.

24 7




