Sommertur til Steinmessa

Av Freddy Egseter.

pi Froland:

Sommeren var varm. Kjoreturen til

messa var behagelig. Det var jo midt
pi sommeren og mange hadde ferie og

var ute og reiste. Selvom Froland ikke
ligger rett ved tettbefolket bystrok, har
en

jo selvsagt sin interesse for stein i ta

vare pA. Dessuten treffer man gamle
venner og hyggelige mennesker pi
messene.

Fredag ettermiddag var vi framme,
slitne men fornoyde etter den lange turen fra Oslo og ned. Vi presenterte oss
og spurte etter nermeste overnattings-

sted i form av camping eller annet.
Nei, det fantes nok ikke her i narheten
fikk vi vite, flere mil mAtte kjores for
man fant slike bekvemmeligheter. Det-

te var helt uvesentlig ting for messearrangementet. Flere campingturister
dukket opp og vi fant ut at noe matte
ordnes. Rett ved messeomrAdet treffer
vi en sporty og kjekk dame som vi fir
kontakt med, fordi det pA nedsiden av
huset hennes er et innbydende jorde.
Vi fremfsrer virt arend om lin av jordet for et ukjent antall teltgjester.
Agot Danielsen het hun og jordet var
virt for.helgen. Ferskvann fikk vi ogsi
bruke, Agot Danielsen var bare smil og
vi satte opp teltene vire.

glede da

Lordagen kom med strilende sol og en
riktig god messestemning. Messen var
arrangert i idrettshallen i Osedalen i

Froland av Froland Mineral Center.
Foruten salgsstands med de forskjelligste artikler, var det flere utstillinger i
privat og kommunal regi. Steinbestemmelse var det ogsi.
Messen var velrigget med flotte plakater over bordene som fortalte hvilket
firma som var representert. Det var og-

si

en enkel kafeteria drevet av Mi-

,j.rnsforsamlingen. Noen spurte etter
ol, men bare en gang. Mineralvann
derimot gikk unna ettersom dagen ble
hetere og hetere og hetere. Tilslutt sto
man bare stille og lot svetten renne.
Det var en befrielse i komme ut. Loka-

let var nok ikke beregnet i huse si
mange mennesker i solsteken.

Det var

,bebudet messefest lordag
kveld, men denne ble avlyst. Fest ble
det, men bare der hvor det ble arrangert, slik som pA campingjordet. Ved
elven som rant langt kanten av jordet,
grillet vi og hadde en herlig kveld sammen vi ca. 30 som li pi jordet.
Sondagen var enn6 varmere, og om
kvelden tok vi farvel med Agot Danielsen som snsket oss god tur og velkommen tilbake igjen.
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