
"Reiseliv 1993"

Fra Telemarkstanden

A reise er spennende. For store og srna, for gammel og ung, for aile.
Men nar vi blir invitert til messe sa ser vi selvsagt etter stein, - ogsd
der. Og det fant vi.
Det var ikke sa mange av utstillerne som presenterte sine reisemal
som "steinreiser". Men nurrnere forespersler til reiseselgerne om geo
logi/stein, viste at dette med stein er i ferd med a fa sin naturlige plass
innen reiselivet. En oppsummering av steininntrykk fra messa.
Vi begynner i det fjeme , Kina, Vi stoppet
opp litt hos kinareiser, og konstaterte at de
gjeme ville arrangere "steinreiser" til dette
fjeme himmelstrek. Som en bekreftelse pa
dette fikk vi kort tid etterpa tilsendt et pro
gram over hvordan slikt kunne forega, pri
ser fikk vi ogsa. Ikke avskrekkende, distan
sen tan i betraktning. Kinareiser A/S, Heg
dehaugsveien 10, 0167 Oslo.
Marokko . Velkjent reisemal for steinfolk.
Marokkanske statens reisebyra hadde egen
stand pa messa. De anbefalte a ta uspesifi-

sert tur med charterselskap, og sa planleg
ge tur pa egen hand. ansker man hjelp til
dette kan Turistbyraet i Stockholm ved
direkterass. Ali Siaoui, Sturegatan 16, S
114 36 Stockholm kontaktes eller ambasa
den i Oslo, Parkveien 41 B, 0258 Oslo.
asterike, er kanskje det landet i Europa
som har gjort mest ut av stein/geologi/gru
veturismen . Ved asrerikes stand fikk vi,
bortsett fra en hyggelig steinprat, en flott
trykksak, "Schaubergwerk in asterreich",
Her er hele 32 destinasjoner med gruver
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hvor de finnes . For "v idere inform asjon og
utveksling av erfaringer" kan man ogsa ta
kontakt med Armin Prager , Solinger Stras
se 3 b, 0-3540 Korbaeh.
Ikke repre sentert pa messa, men noe vi har
fatt i posten for ikke sa lenge siden, er et
tilbud om geolo gitur til Russland . Det er
Quintus AS (ltd), Postbok s 109, N-2550
Os i asterdalen, som tilbyr 7 dager med
utgang spunkt i St. Petersburg (Leningrad).
Quintus tilbyr ogsa turer til steinmessa
"World of Stone" i Moskva(?) som holdes

fire ganger i aret .
Tel emark var sa vidt vi
kunne se den eneste nor
diske standen som hadde
satt stein/geologi i foku s.
Som leseme av denne
utgaven av STEI N vii
kunne se har de god
grunn til del. Her er nok
a ta avo Litt materiale i

f~t~A, .;,,' ;';~;; form av et fint lite hefte
>~~~ :.; , "'~ :r.. fikk vi ogsa , Det heter

::';' " B e r g ve r ks r eg i o ne n
.~ Telem ark - Aust Agder

og forteller ved hjelp av
tekst, tegnin ger og kart
om 13 gruver/bergverk/
museer. Oppl ysninger

tradisjoner, gruvev andringer, mineralsam
linger og mineraljakt. Nrermere opply s
ninger Telemarksreiser, N-3701 Skien.
Vi tar et lite forbehold vedrerende denne
reportasjen . Vi hadde begrenset tid til dis
posisjon (I 1/2 time) og det var stor treng
sel med mye folk, kay og mas . Vi kan der
for lett ha oversett gode tilbud til geologi
intere sserte .
Vi vet fra fjjr av, og av egen erfaring pa
reiser, at stein er det overalt. Det kan vtere
noe intere ssant som stikker opp av branen
de sne en aprildag pa hjemli ge vidder eller
fargerike srnastein som lokker med spen-
nende hulrom, godt synlige pa 20 em dyp i
25 graders klart middelhavsvann pa eya
Pathmos i Egeerhavet, en kropp- og sje l-
varmende seinseptemberdag.
ghw
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presentert , med ftotte kart , bilder og teg
ninger fra gruvene. Forordet til det 32
siders A4 heftet er skreve t av sje fredakte 
ren i mineraltidskriftet "Lapis", dr. Rupert
Hoehleitner. Han gjer seg her en del verdi-
fulle refteksjoner. " Pa samme vis
som mange bam i dag ikke vet hvordan en
ku ser ut, vet de fteste heller ikke hva en
stoll er, hvordan erts ser ut eller hva et
bergverk er. Dette til tross for at disse ting
ene tilherer var kulturarv i like stor grad
som klostre, borger og slott " Vi anbe-
faler yare lesere a skaffe
seg denne trykk saken , og
sa ta turen . Det rna vzere "
den perfekte ferie for
steininteresserte. Skri v ..'
til; Verein Sehau- und
Erlebnisbergwerke in
asterreich, Freiheitsplatz
I , A-8790 Eisenertz,
(=jemmalm, var anm .) -:
asterrike.
Et lite ekstrapoeng for
skolefolk rna det vrere at
i en bitte liten notis nede
til heyre pa kolofonsida
star det: "Anbefalt som Lavasteinstrand, Pathmos
lreremiddel av undervis- 25. september 1991, klokka 11.56
nings- og kunstdeparte-
mentet." Herer du det undervisningsmini s
ter Gudmund skole start for 6 aringer Her
nes!
Tyskland var representert pa messa med en
stor stand hvor de enkelte delstater hadde
sine underavdelinger. Ingen av disse vink
let seg opp mot steininteresse. Vi delte ut
STEIN og ba om tilbakemelding til var rei
selivsspalte. Vi fikk en positiv tilbakemel
ding fra Hessen, ntermere bestemt fra Tou
ristzentrale Waldeek-Ederbergland e. V.,
Postfaeh 1440, 0-3540 Korbaeh. Sammen
med hyggelig brev om at vi er hjertelig
velkommen fikk vi dokumentasjon pa at
her er det fint for mineral- steininteresserte
a vrere. Og det tror vi gjeme. For ogsa her
er det "beseksbergverk" med spesiell og
gammel historie . Vedlagt var ogsa en liste
med mineraler man kan forvente a finne og




