Med
BOG til
0sterike
Av Asbjorn Johansen
BOG arrangerte i ar Stein
og Vintur til Tyskland og
0sterike 31/7 til 12/8 -96.
Turen startet Onsdag ettermiddag med bat fra Bergen til
Hansholm i Danmark via Egersund med 38 forve ntningsfulle
deltagere . Turen var arra ngert i
samarbeide med Haga Buss,
Sandnes, hvor sistnevnte var
ansvarligfor buss og hotell,
mens BOG tok seg av det
fagl ige og ufaglige. Bussen
kom pa i Egersund, sammen
med I deltager fra Stava nger
Geologiforening. Torsdag
morgen var aile samlet ombord
i bussen i retning 0 steri ke.

Ferste stopp var pa grense n
Danmarkffyskland hvor det ble
handl et inn «proviant» til
rensten av turen. Prisene her la
pa et heyst akseptabelt niva,
spesielt pa enkelte merker.
Resten av dagen var en ren
tran sportetappe til hotellet vart
i den lille landsbyen Bad
Zalzdetfurt, like se r for Hildesheim. Hotellet var med sve rnmebasseng, som stra ksble
inntatt av skitne og svette
Bog' er, Etterpa var det middag.
Neste dag hadde vi 2 offisielle punkt er pa programmet
som skulle gjennomfer es.
Forste stopp var Det geologiske
Museum i Gottingen . Vi hadde
her avtale med professor
GUnther Schnorrer (se Lapis
Juli/August 1994 side 4 1), som
skulle vise oss rundt i Museet.
Vi hadde avtalt tidspunkt for
omvisning med ham samme
formidd ag. Men da vi ankom
Museet, var Geologi avdelingen
stengt. Vi matte da sende ut en
ekspedisjon for a spore opp
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professoren . Etter mye letin g
og fores pe rsler, ble han omsider funnet pa sitt kontor, hvor
han pa profe ssorsk vis ble noe
ove rrasket over var tilstede vrerelse. Vi fikk imidlertid en
hjert elig velkom st og full
omvis ning pa den Geologiske
avdeling med aile historiske
data. Neste stopp pa programmet var Rothenburg an der
Tauber. Her var vi i flere timer
og besa den maleriske gam Ie
byen. Noen tok seg ogsa tid til
a besek e Julehuset». Deretter
bar det til hotellet som ble nadd
i passelig tid til middag . Neste
dag skulie vi beseke Mineralmuseet i Rieden sburg, hvor
verdens ste rste kvarts-stuff
skulle befinne seg. Det gjord e
den, sammen mange andre godstuffer som vi fikk rikelig tid til
a bese. am etttermiddagen bar
det rett til 0 sterike, Mayrhofen i Zillertal, hvor vi
skulie bo i 4 netter pa Hotel
Neue Post. Hotellet her la midt
i byen og var av utsekt kvalitet ,

med gammeldags innredning og
en solid trebar samt god mat.
Dagen etter skulle vi mote de to
tyske mineralsamlerne Alois
Lechner og Klaus-Peter
Martinek (se Lapis Juli/august
1994 side 53) , som skulle vise
oss forekomster i Zillertalomradet, samt bytte mineraler.
Disse to dukket opp til avtalt
tid og var noen svrert hyggelige
personer som hadde med mye
fint til bytting og fikk masse
igjen. De var imidlertid litt
overrasket over sterrelsen pa
gruppen, da leteomradet vi
sku lie til ikke kunne naes med
buss. Etter litt diskusjon ble vi
enige om at de skulle ta 4
stykker med til leteomradet,
mens resten skulle kjore med
bus s til et annet omrade, Undertegnede ble sammen med andre
kjente mineralsamlere med i en
privatbil opp en liten sidevei til
1600 meters heyde i ornradet
Brixlegg. Her fantes store
forekomster av sekundrermineraler fra en gammel kobbergruve. Her fantes grenne og
bla steiner i aile sterrelser,
malakitt, azuritt, alpinitt osv.
osv. Vi gravde og hugget i flere
timer til vi matte returnere til
resten av gjengen. Vekten av
ryggsekkene var betydelig etter
endt mineraljakt. Det viste seg
at resten av forsamlingen var
geleidet til en forekomst med
samme mineraler, men av
mindre storrelse. Dagen etter
fikk vi besek av Albert
Kaufmann fra Italia, som ogsa
hadde med seg mange gode
stuffer til bytting. Her var det
ogsa mye a hente for en erfaren
samler. Vi fikk ogsa gode tips
om funnstederi Alpene, spesielt
om omradet vi bodde i. Resten
av dagen var avsatt til sightseeing i 0sterike, og sjiiforen som

var lokalkjent tok oss
med til Innsbruck. Her
var det forst omvisning pa et spesielt
museum med runde
vegger, som var dekket av ett maleri som
forstilte slaget om
Innsbruck, og hvor
tilskuerne var plassert
midt i det hele og
hadde rundskue over
Innsbruck og omegn.
Hans Christian Berntzen, BOG og Alois
Ett fantastisk maleri
Lee/mer i byttehandel.
som det er vanskelig a
beskrive med ord . Det
lengre videoopptak fra et
rna bare sees . Deretter var det
«Spisegilde»
med tilherende
pa egenhand i sentrum av
drikke.
Innsbruck, hvor «gull-taker»
Vi startet med lokalbuss fra
ble serlig beundret. Deretter
Mayrhofen
til et oppdemmet
bar det til hoppbakken i
dalfere
i
1800
meters heyde.
Innsbruck for nrermere ettersyn
Herfra
var
det
merket
sti til
av eventuelle norskenavn
Italia,
omtrent
halvannen
time
inngravert i diverse plater. Vi
borte
og
500
meter
heyere
, Vi
fant iallfall Per Bergeruds navn.
hadde fatt oppgitt leteomradet
Dagen etter skulle 5 tapre,
av tidligere nevnte personer fra
fjellvante, naturelskende,
Tyskland og Italia og vi la
mineralsekende personer ga til
trestig i vei i forholdsvis bra
Italia , mens resten skulle ut pa
vrer. Etter vel en time kom vi til
tur med bussen til Zell am See.
et lite skur hvor det var satt
Da undertegnede var en av
frem fersk og kaldmelk til fri
deltagerne i retning Italia,
avbenyttelse. Det var bare a
foreligger det intet referat fra
legge penger i plastkruset ved
Zell am See, bortsettfra et
siden avo Det smakte. Leteom-

169

rad et la 500 meter fra stien like
fer grense n til Itali a og var
forholdsvi s lett a finne . Samtidig dukket sj u - atte fran skmenn med hakk e og steinhammer opp og di sse la ogsa

fjell folk ene. Om kveld en e ble
det arrangert spo ntanfest med
yin pa ett av rommen e med en
alta n som viste seg a rom me
aile del tagern e og ve l sa de t.
Dagen ette r bar det i vei til

ivei oppover lien . BOG la fer st
i loypen og var det fe rste til a
lok ali sere funn stedene, som
besto av aktinolitt i blank, sto r
og fin utgave, og i store men gder. Noen hundre meter he yere
oppe var det ogsa en stor
kvart sforek om st so m ogsa
matte und ersek es, Her ble det
mye strev og lite min eraler. Det
hadde nok vtert endel folk og
hugget, men det var kun meIkekvart s med Iiten eller ingen
kry stallformer. Vi hadde na fatt
nok i sekke n og la i vei i retning en fjellh ytte som la i
Italia. Vel fremme ble vi men
av en haug med bil er. Det viste
seg da at det gikk bilvei opp fra
den italiens ke siden. Fjellhytten
so m ligger her er fore vri g et
fint utgangspunkt for mineralleting i fjell en e. Pa vei tilbake
til bussen, begynte det a regne
mer og mer uten at det gikk ut
over humeret til de tapre

Freiburg i Tys kland. Vi hadd e
lagt turen innom M ain au ved
Bodensje en , en blom steroy av
de skje ldne med et ve l av
blom ster i aile farger og faso nger. Dessverre var det litt regn
akk urat da, men aile fikk nyte

blomsterprakt en . Deretter bar
det rett til hotell et ved Freiburg
hvor de t ogsa var svemme basseng som ble fullt utn yttet.
Dagen etter sk ulle vi beseke
Wol fach og Grube Klara . Tu ren
gik k pa smale bygd eveier, men
hvor vi fikk se litt av beb yggelsen uten om motorveier. I
Wolfach var det forst en liten
bytur og derett er bar det for
noe n rett til gruven, men s andre
fo rst tok en tur til Gl assh ytt en
so m ogsa finnes der. I gruve n
var de t allerede fullt av folk .
Tyskere for det meste, men det
va r alltid pla ss til noen BOG ' er.
Her ble det hakket og hamret i
so le og skitt og det ble funn et
mange fine stuffe r, heIst i
mik roformat. me n av mange
forskje llige typ er miner aler.
Men ogsa noen store stuffer av
grenn fIuss pat ble fun net. Med
jevne mell omrom kom det en
lastebil og tippet nye forsy ninger til tipphaugen e. Det var da
om a gjore a komme forst frem
til den nye tipphau gen og ail e
midl er ble tatt i bruk. Da aile
hadde fatt nok ble g ikk tur en
retni ng Rud esheim. hvor vi

Aftenstund pa dell lokale p ub i Mayrhofen.
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sku lie ligge i 2 netter. Vi ble
her forberedt pa at hotellet la
rett ved en jernbanelinje og
hvor togene gikk degnet rundt.
Undertegnede fikk heldigvis ett
rom mot baksiden og herte lite
eller ingenting til togene. Om
kvelden arrangerte sjaferen tur
pa byen, hvor vi havnet pa en
lokal restaurant. Her var det
spell og atgaum til langt pa
natt. Neste dag skulle vi til Idar
Oberstein og da det passet med
avgangstider for den lokale
Rhinfergen , ble det til at vi tok
denne nedover Rhinen til St.
Goar, like ved Lorelei, hvor vi
ble hentet av bussen. En herlig
tur i et herlig Vier og sammen
med tusener av japanesere med
kamara. Deretter bar det rett til
Idar Oberstein og Mineralmuseet der for en lengre beskuelse av mineraler. Etterpa kjerte
vi til den lille landsbyen Nierstein, hvor vi skulle pa vinfest
om kvelden. Vi ble ensket
velkommen av Hr. Strub, den
lokale vinbonden som sku lie sta
for yin og mat. Vi startet med
masser av Sekt , den lokale
Champagne, av beste merke .
Deretter ble vi plasser pa sma
vogner, 10-12 i hver vogn, som
ble trukket av traktorer. Her
fikk vi utlevert hvert vart glass
og en kasse med yin og sa gikk
turen rundt pa de lokale vinmarker langs med Rhinen. Alt
foregikk i
30 graders
varme og
var et av

pelser og bred og yin. Etter

hjemkomst med h0Y stemning
gjennom Nierstein, var det
vintest. Vi ble drukket gjennom
10 forskjellige sorter hvitvin,
samtidig som vi ble fortalt om
forskjellige druetyper og mater

i Hamburg og het Hotel Norge .
Her var det mulighet for en
runde pa byen om kvelden og
de fleste dro, etter tips fra
sjaferen, til den store parken
Plantzen und Blumen. Her var
det stort Iysshwow om kvelden

Tirolitt , gruve Gradl Spit z. Brixlegg, Tyrol

a lage yin pa. Deretter ble vi
servert middag ,som for noen
var det beste de noensine hadde
smakt, med mere yin og hjem melaget schnappps. Etterpa var
det mulig a gjere innkjep av
yin til en billig penge. Deretter
ble det merkt og vi reiste tilbake til hotellet. Neste dag bar
det videre hjemover langs
motorveien. Vart siste hotell la

til allmen forlystelse. Den siste
dagen startet tidlig med avreise
til Hansholm for avreise med
fergen. Vi nadde Hansholm i
god tid og fikk tid til en siste
handel hos den lokale kjepmann.
Aile var vel hjemme i Bergen
(og Stavanger) mandag morgen.

Hjemme kan were her, - mete i BOG i Sandviksboder 23 (red.anm.)

heydepunk-

tene pa
turen . Etter
en stund var
det pause
og vi ble
traktert med
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