
STEIN· OG VINTUR 1985
Av Freddy Egsreter

NAGS-nylt har henvendt seg til
Jan Solgard, Ringerike , som arran
gerte fjorarets ste ln- og vlntur ti l
Rhlnen , Mose l og Idar-Obersteln,
med sparsrnat om det blir noen tur
11985.

JS: - Ja, det naper jeg . NSB's reise
byra og Hall ingdal bilruter og jeg
har bygget vldere pa den turen vi
arrangerte I fjor og har lagt opp en
tur I ar oqsa.

Nags-nylt: - Hvorfo r ste in- og vln
tur og ikke bare tur til ldar
Obers teln?

JS: - Jeg synes at nar man terst
skal reise sa langt med buss, ville
det vrere Interessant a se noe an
net enn bare stein. Og hva er mer
naturlig nar ldar-Obarsteln IIgger
me110m Rhlnen og Mosel enn a
komblnere det nyltlge med det be
hagel ige. Dessuten li gger ldar
Oberstein I et vind istrikt som er Ii·
te kjent I Norge, men som prod use
rer god yin. Og turen i fjor viser at
det var en god komblnasjon. Tenk
bare pa hvor mye bergarten og rnl
neralene har a 51 lor de lorskjel lige
druers smak og kvall tet. Sa geolo
gl er ikke ukjent lor vinbonden. Og
som du ser, det er en sammen
heng.

Nags·nylt: - Er det grunnlag lor en
silk tur blant amaterqeoloqene?
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JS: - Det tror jeg sa absolult. I Ijor
hadde vi med 46 passasjerer i en
50 sete rs buss og enda matte vi 51
nel til noen. I ar har vi tenkt a sette
evre grense ved 42 lor at det ikke
skal vii for tran gt. Og jeg vet Idag
at turdeltagere Ira il jor allerede
har meldt seg pa arets tur.

Nags-nylt: - Du nevnte avre qren
se, l innes det en nedre grense?

JS: - Ja, vi ma vrere 30 lor at turen
skal ga av stabelen som planlagt.
Naqs-nytt: - Noen nyheter i arets
tur-utqave?

JS: - VI lol ger Ijorarets opplegg
hva angar Rhlnen, Mosel og Idar
Obersteln, men hjemturen legges
om Harz med overnattlng I gruve·
byen Goslar. Vldere ska l vi over
natte i Lubeck og vi lar noen timer
I K0benhavn ter fergen til Oslo . Vi
har da ogsa utvldet turen til 9
dager.

Tllslutt: Til aile dere som har drernt
om en tur t it ldar-Obersteln, na har
dere sjansen. Vi er de eneste som
har delte som relsernal. Sa meld
dere pa. Opplysninger og lntorrna
sjon om turen lar du i NSB's reise
byra i Hane foss .

Nags·nylt: - Og du blir med som
guide i ar ogsa?

JS: - Selvf0 lgellg , jeg har allerede
begynt a glede meg.




