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Spesialtur til
Idar-Oberstein

Tjueseks steininteresserte fra 0stlandsonmidet,Trfjndelagog Nordland
var i slutten av mai m~nedp~ steintur til TyskJand. Tilldar-Oberstein
en by med vel tretti-tusen innbyggere, bvorav nesten en tredjedel er
beskjeftiget i steinindustrien.
Det varen ni dagers tur med besfjk i museer, sliperier og gruver. Turen
gikk-> Hamar -> Elverum -> Magnor -> Gfjteborg -> Kiel -> 1-0.
Initiativtaker og reiseleder var Nils Hartung.

Stortromling i gang

Flere av gruppens medlemmer var vakkert.Alleslagsmykkestenerogflotte
ennli ikke av de hell tore steinkjennere, druser. Ogsli imponerendedyr-ogblom
mens andre var meget dyklige samlere. sterskulpturer av stein var utstilt. I agat-

Vel framme i Idar-Oberstein gikk vi og koppergruvene ble vi fortalt om ar
gjennom det op~atte programmet for beidet i gammel tid. Datidens Mrde
turen de kommende dagene. arbeid igruvene gikk bokstavelig talt pl\
F0rste dag helsa 10s. Arbeiderne, - menn, kvinner

vardetbes0kietgammeltsteinsliperi og bam, kunne bli bl\de blinde og d0ve
som i dag baserer seg pl\ turister og er av de elendige arbeidsforholdene.
museum. Diamant og edelstensb0rsen Det var anledning til li grave ener
var neste stopp. Her fikk vi se mye stein i agatgruva. Dette ble gjort noen
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dager senere. De to f0rste dagene ibyen
hadde vi med oss tysk guide. Hun var
meget engasjert og utf0rte jobben godt.
Hun fortjener en honn0r for dette.
Den tredje dagen

var vi p~ bes0k i mineralfirmaer. p~
et naturskj0ntsted som heterKirschwei
ler fikk vi kj0pt r~stein av forskjellige
slag til kilopris, men ogs~ smykkestein
og ferdigslipte steinvarer. Det meste av
r~steinen blir innkj0pt i r~blokker fra
andre verdensdeler.
Den neste dag

inntok vi plass ibussen igjen og reiste
til fe~estedet Traben Traba og ble med
p~ Mttur p~ Mosel. Vi gikk i land ved
BemkasteI. Det er en vakker by med
mange g~rderi bindingsverkstil. Hervar
de eldre husene tatt godt var p~.

Samme ettermiddag avla vi et bes0k
p~ et vinmuseum og fikk smake yin med
mat til hos en av stedets vinprodusenter.

Fredag, og siste dag i ldar-Oberstein

Ikke klatre i farlige berg

var avsatt som fridag. Mange ble Iikevel
med til agatgruva i Steinkautenberg for
~ graveetteragaterselv. Senere~ dagen
var det handletur til byens mange
steinfoertninger.
Den siste

kvelden sammen p~ tysk jord samlet
vi oss til en kameratslig kveld med mat
og drikke, noe som satte fres p~

snakketrangen.
Vi forlot byen tidlig 10rdag morgen

og kunne g~ ombord ~ fe~a i Kiel ved
6-tida p~ ettermiddagen.

Som avslutning og hyggelig
overaskelse ble vi invitert til kaffe og
nystektevafler~ Glorvikeng~rd i$o10r.
En varm takk til vertskapet Kari og Ola.
Ogs~ en hjertelig takk til busssjM0ren
v~r,KAre som st0dig og sikkert f0rte
bussen aile dagene.

En oppsummering av turen m~ bli;
et aile tiders opplegg, mange av del

takemeerallerede klare forny utfart om
et par ~rs tid!
Karin

Ryd'" Off t ttu 0'1.

Fje,~. sf.i~t,. F"<>
9,.·ft., o~ v.,b""",,,.

Rydde 0PP, }jerne steiner fra gr¢fter og
vegbaner
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