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TUR TIL EVJE - IVELAND

Fredag 11. juni gikk en Evje-cIvel andstur av stabel en for Vestfold,
Telemark og Se r lande ts geologiforeninger, Her skulle det veere duket
for en virkelig steinopplevelse .
Man ankom til sine respektive overnattingskvarter pA fredag kve ld ,
For de aller fleste ble det bare tid til A ordne seg for natten, men
jamen var det ikke noen som hadde reist sA tidlig a t det ble tid til en
aldri s A liten steintur ogsa pA denne kvelden , Ankom i nydelig veer ,
men da vi vakne t pa lordag , sa det ann erledes ut, Tungt sk ydekke og
utsikte r til en noksa fuktig dag, Hva spiller ve l litt regn nAr Ivelands
mineraler venter. TG og SG reiste til Steli-bruddet pii Tveit i Iveland,
Her ble det funnet en re kke va te min eraler , spessartin, monasttt ,
samarskitt, columbitt, be ryll, vismutglans, orthitt os v, Delle bruddet
er kjent for a veere funnstedet for bertranditt og ogsd for a ha Ie rt felt
spatkrystaller pA 100 tonn og med sideflater pa 6 meter.
Senere pa dagen dro man videre til Hilltveit. Pa vei hit kunne man kje re
innom Iveland sk ole hvor det ble holdt "Iandbrukets dag" og hvor det var
mi ddag a fa kjept , Pa Hilltveit fant man ytt r oti tanit t , xenotim, euxenitt
og magnetkis .
VG til brakte he le le rdag i sma gru pper so m beaekte forekomster e tte r
ege t onske ,
Pa kvel den var de t invit e rt til en s tor sammenkomst pa "Gr enaderen"
motell pa Evje hvor VG hadde hovedk va rte r , Her metres aile tre foreningene
og antallet kan ans ta s til nairrn e re 120 pe rsone r . Kvelden gikk med til
steinprat og utveksling av erfaringer og mtneral identif lkaajoner, bytting og
kjep , kaffe, mat og drfkke, VG hadde ogsii med noen selskapsleker som
gjorde s tor lykke , Det vanket ogsa en og annen stuff som prernte,
Om man va r bli tt va t pa lordag , s a fikk man te rket seg pii sendag som
opprant med stralende solskinn. Tidlig pa formiddagen reiste man avgarde,
TG til Knlpan I Ivel and Iorst , og sa til Landsverk pa Evje (amasonltten,
dere vet ), VG i smAgrupper til forskjelllge steder og SG til Siobrekka pa
Frikstad I Iveland, Som dagen I forvegen fant man ogsa na mange av de
sjeldne mlneraler som dette om radet er sa rikt pa.
Det rna sles a ha varrt en vellykket tur, Noen fant noe, andre fant lite .
Men sli k e r det jo a llttd, I alle fall kan det gl en spore til flere turer tll delle
omradet. Og Ikke mlnst: man kommer sam men med andre mineralinteresserte,
blir kjent bade med sin egen forenlng og andres , ung og eldre forenes .
Bild ene forteller litt om mil jeet,
Pa so ndag , lik e Ie r vi skulle hjem, kom vi I kon tak t me d en nydannet stelnklubb
i Stavan ger som ogsa var pa tu r til Evje, Det var ca . 15 stykker og viste seg
interess ert i et samarbeid med NAGS. Interessen for geologi bare eker og eke r,
Til denne turen va r det laget en guide pA 19 sider som er a fa kjept hos TG
og VG for kr, 8 , -
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