
Et fantas  sk vær, er hva jeg først og fremst 
vil huske de  e 15. Steintreff  på Eidsfoss 
for. For å ha DET kjempeværet fra fredag 
 l søndag, er vel første gang i historien?

Hva vil jeg ellers huske treff et for? Person-
lig er møtet med alle steinvennene kanskje 
det vik  gste. De  e å kunne si  e å grille 
på stranda utover sommerkvelden, slå av 
mang en hyggelig prat, og den unike stem-
ningen en fi nner på Eidsfoss, er det som 
for meg er Eidsfoss. 

Det ble noen nye steiner også, men det 
kunne bli   fl ere; det har vel aldri vært 
færre uts  llere enn i år. Akkurat det vet jeg 
at arrangørene har planer med å forandre 
frem  l neste steintreff , og det må være en 
prioritert oppgave. Blir det for få uts  llere, 

kan det hele dø ut og det er det vel ingen 
som ønsker. Temaet i år var Larviki  , og 
ved info-området var det en fi n uts  lling av 
ulike larviki  -typer. Her hadde også stein-
kunstner Mar  n Kuhn en liten salgsuts  l-
ling av noen fl o  e bok-skulpturer i larviki   
og u  ra det vi kunne se, ble fl ere solgt.

Ellers kunne salgsbordene vise at vi har få   
en ny, meget dyk  g fase  sliper blant oss. 
Tor Eivind Mykland fra Sørlandets Geologi-
forening kunne vise frem noen store, fl o  e 
fase  slepne steiner fra inn og utland,  og 
han er ikke uvillig  l å ta på seg slipeopp-
drag.

Jeg er sikker på at mange ser frem mot det 
16. Steintreff  i 2014. La oss da håpe at fl ere 
uts  llere dukker opp.

De vanligste vinene i Alsace er 
Gewurztraminer, Muscat, Sylvaner, 

Crément, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot 
Noir og Riesling. 

Årsproduksjonen av vin i Alsace er på 
ca 120 millioner liter og 90% av produk-

sjonen er hvitviner.

Jubilee/Grand Cru vinene fra områ-
dene Schoenenbourg og Sporen  lhø-
rer det ypperste hva Alsace produserer 

og er høyt priser. 

For ikke-kjennere, er prisen på de ulike 
hvitvinene ca. 50-60 kroner fl aska og 

absolu   verd å smake på.

Tiden var så inne for å takke Lionel for en 
svært interessant omvisning, for nå var 
det  d for en bedre middag. Skulle vi vel-
ge froskelår i kveld?

God tur  l Alsace, der stein, mat og vin 
kan gi mange opplevelser!

Gammel god årgang. Hügel & Fils fat fra 1715 i Guinnes Book 
of Records.

Froskelår – bon appé  t.

Av: Thor Sørlie. 
Eidsfoss 2013
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