
Stavanger og omegn geologiforenings tur
til Evje og Iveland aug. 83.

Terje Rydland
Stavanger og Omegn Geol og iforening.

Evje 09 Ivelands omradet har i lan
ge ti der ste tt scm nummer 1 pA en
skelisten for vere medlemmer I tor
ren lngen som mAl for en eventual!
minerai 09 geotogisk ekskursjon.
Det har jo som aile vet veert skrevet
og snakket mye om dette sceregne
ornradet og dets rikhat pA peg ma·
ti tter, mad en mer eller mi ndre stor
rik hat pa fin e 09 sjeldne mlneraler.
Det er Ikke fA prakt-stut ter som er
tun nel i Arenas 10p. Hva utlendln
gene har tatt ut av landet av sjeld·
ne og fine mlneraler skal jag lkke
gA vlde re inn pA nu, men lite er del
ikke.
PA gru nn av utlendingenes herj in
ger rundl Evje 09 Iveland sA har
del veert ymtet om hvor vanskeuq
del kan veere A fA lnhente t lll ate lse
ti l AgA og samle mineraler I gruve
ne rundt I distr iktet. Om dette har
medtert noen riktighet vet jeg lkke,
men jeg kan godt torsta grunde ige·
rane. Allikevel, vi ville nu preve om
vi ikke kunne fA til en tur.
En gang I mai ble det i styret be
stemt at en eventuell tur skulle leg
ges ti l en helg i slutten av august ,
dersom vi var sA heldlqe a klare A
innhente den nadvendlqe tltlatel
sen fra de som eier torekomstene.
I slutten av mai relate 2 av oss ned
til Evje og Iveland for A here hvcr
dan mullghetene kunne veers for
en eksk urslon. Til feld lgvis glkk tu
ren terst ned mot lveland, nvcr In
gen av oss hadde veert fer. Evje
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kunne vi ta pA ti lbake turen. Pa vei
en nedover sAg vi mange gruver og
veier inn mot slike, sA det var ikke
fritt for at det kriblet i fingrene.
Men det var jo ikke derfor vi var
kommet hit i dag. VI stan set ved et
hus nede pA Frikstad, hvor vi trail
pA en koseli g kone. Vi presenterte
ass og sa hva eerende vi hadde.
Fru Tveit , som konen heter mente
at vi helt slkkert kunne ga I aile
gruvene pa eiendomm en, men at vi
tarat matte snakke med hennes
mann scm arbeldet pA garden
nede pa Eptevann.
Vi reiste ned og matte Olav P.
Tveit, en mann som sikkert de fie
ste kjenner som har veert pA disse
kanter fer. En ting er Ihvertfall sik
kert, og det er at et mer imetekom
mende og hjelpsomt menneske
skal en lete lenge etter. Ikke bare
kunne vi fa beseke gruvene og fo r
ekomstene pa hans eiendom sa
mye vi mat te anske, han tubed og
sa hele fo reningen A fa bo pa gAr
den hans, da det gamIe gArdshu
set sto tomt allikevel.
Han vls te oss ogsA de rorskjenrqe
forekomstene rundt pa elendom
men, og ga oss en Innfering I hva
slags mlneraler vi kunne finne i
gruvene.
I slutten av august kom endelig da
gen som vi ai le hadde ventet pa
med lenqsel . 24 I srnat t og stort
hadde meld t seg pa turen ti l Ive
land med avgang fra Stavanger kl.



17.00 Fredag. M0teplass var be
stemt A veere ved S-Iagets terre
tning Evje sentrum kl. 20.30.
Det var pA torhand bestemt at en
skulle bruke privatbiler pA turen,
da vi har funnet ut at det er den be
ste rnaten A ordne transporten pA.
De som ikke har bll fAr alltid sille
pA med andre I foreningen, det har
aldri veert problemer med del. Aile
hjelper hverandre dersom vanske
IIgheter skulle dukke opp. Godt
vennskap har vi I aile Ar beho ldt i
gjengen.
Turen til Evje gikk f int og aile mat 
te frem i god behold og til rell tid .
Eller en IIten pause og en kaffe
kopp gikk turen vldere ned mot Ive·
land. Vel fremme ble vi mett av
Olav P. Tveit som ansket oss vel
kommen og hapet at turen hit ville
bll lrererik og glvende for aile sam
men, og at vi bare matte ta oss til
relle pA gArden, plass var det nok
avoNoen slo opp telt da de mente
det var fint A ligge ute. Vreret var jo
stralende, sl ik det som oltest er pA
Sarlancet om sommeren.
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Det ble bestemt at en tur opp til
gruvene skulle vi vente med til I
morgen da det allerede var blill
sent pA kvelden .
Morgenen eller var aile t1dllg oppe
for Alage I stand frokosten og fA I
seg denne for det kriblet nok i en
hver efter A bll fortest mullg ferd lg
silk at vi kunne dra opp til gruvene .
Da aile var ferdlge dro vi opp til en
forekomst som vi hadde utpekt
lang tid i forve len da den skulle
vrere ekstra rik pA fin beryll.
Det er blill fortalt at forekomsten
her inneholdt noe av den flneste
beryll av fasell materiale pA Ive
land. Den starsts beryl len som er
tall ut herfra skal ha veid noe sllkt
som 3 tonn.
Selve forekomsten IIgger slrka 1
km fra gArden silk at turen opp
gikk fort. Gruva har heller ikke no
en speslelle farllge heng eller hull,
silk at vi slapp A holde barna som
var med, I spes lelt stramme
teyler,
Som fer nevnt sA Inneholder peg
mat illene rundt Evje og Iveland et

KATALOGERIPRISLISTER
TIL REGISTRERTE
FORHANDLERE
& PRODUSENTER.

31



stort antall fine og sjeldne minera 
ler, som har fAtt vokse til ofte store
og fine krys taller. Forekomsten vi
nu var kommet til var Ikke noe unn
tak . Mello m masser av muacovlt t
gl immer og feltspat fant vi beviset
pA hvorfor utl endingene har kom
met I Ilokk og f"lge til dlst riktet
hver sommer i Arevis. Den ene be
ryll krystallen tlnera og sterre en
den andre dukket frem efter som vi
fikk fjernet noe av glimmeren. Det
var ikke ti l A tru.
Aile krystallene vat gule ev farge,
og enkel te hadde soner som var
hel t klare. Den eteret e beryll kry
stallen var ca. 50 em lang.
Massen som krystallene IA I var en
Iyst grenn lig flnkrystallinsk
museovitt-g limmer, hvor selve
glimmer krys tallene ikke var starre
enn 20 mm. Sammen med musco
vitte n var mengder med fine radll
ge granater pA opptll 15 mm. Gra-

natene er antagelig en almandin,
men kan ogsA veare en soessart rn
granat.
Det var nok beryll til aile , og enda
mer var det Igjen som vi lot veere,
da krystalle ne bare vil le g8 i styk
ker dersom vi prevde A rnetsle dem
ut, for en del av dem sto i faste fje l
let. Andre som kommer etter 055
burde jo ogsA fa en slans . Av andre
mlneraler som ble funnet var Co
lumbitt i opptil 5 cm store krysta l
ler. Oftest bare som biter etter
eventuelle sprengninge r tid llgere
nAr forekomstene ble drevet. En
del smA brunlige krystaller ev mo
nasitt ble funnet I albltt feltspat
mellom gllmmerflak (muscovitt) .
De sterste krystallene pA ca. 10
mm. Ellers var det som nevnt
mengder av fine redlige granater I
gllmmeren, og mange fin e stuffer
ble samlet og pakket forsik tig inn i
avispapir. veere t var etralende mad
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bla himmel og sol , nesten ikke et
vindpust kunne registreres sa det
begynte a bli temmelig varmt for
bade den ene og den andre.
Men hvorfor klage pa varmen. Vi
fra Vestlandet er ikke akkurat ut
skjemt med for mye solrike dager,
det er sikkert. Aile sammen var i
perlehurner for finnes det noe be
dre liv egentlig? Vi fant fine mine
raler, veergudene var pa var side , vi
spiste niste, drakk kaffe, og slap
pet av i skyggen mellom store
grantreer. Kan noen ha det bedre?
Dagen gikk fort og etter hvert be
gynte den ene efter den andre a
tenke pa hjemtur, for det hadde

veert en lang og hektisk dag, spe
sielt for barna som var med. En del
av gjengen ville utnytte dagen fullt
ut, og drog opp til andre gruver i
ornradet. Mange fine mineraler ble
fun net ogsa i disse gruvene. Da
gen efter var satt opp pa program
met til rydding i huset og hjemrei
se til Stavanger.
Men fer vi reiste var vi innom Olav
P. Tveit og overrakte ham en gave
fra foreningen, som takk for det
han hadde gjort for oss.
Vi ensket aile en god tur hjemover,
og takket for et godt samveer. Aile
var enige om at en hyggeligere tur
hadde ingen veert med pa tidligere.

S0RLANDETS MINERALMESSE
20-21 JULI 1985.

Trorneyhallen Frervik, Trorney v/Arendal.
FROLAND MINERAL CENTER

OSEDALEN, BOKS 30, 4820 FROLAND

Trom"y Kommunes gaveprls:
«For skJ"nnhet og
samlergledeD •

Til odel og ele overrekkes korn
munens gaveprls til eleren av
den etter publlkums avstern
ning peneste utstilte norske
rnlneralpreve. Prlsen overrekkes
av ordtereren sendaq kl. 18.00.

Mlneraler og krystaller
Til serlandets Mlneralmesse medbrlnges det beste og flneste
i mlneraler og krystaller fra aile verdensnjerner. Klass lkere,
sAvel som nyfunn. Alltid noe for en hver samler. For rnlkro
mounteren eller for Salg/kj"p og bytte.
DemonstrasJon av smykkestelnsllplng
sertandets Mlneralmesse vlser slste nytt I sllpeutstyr, silk at
du selv kan sllpe egne smykkesteln . I enkle cabuchonforrner
eller I mere avanserte fasettformer. M"t hobbysllperen og
speslallstene som glr deg rAd og veilednlng I fagel.
Utstyr og tllbeher
Ingen orden uten merkelapper. Ingen poler lng uten pulver .
Ingen preparering uten melsel. Ingen banking uten hammer.
Ingen gullvasklng uten panne. Alt flnner du pA sartandets
Mlneralmesse.
Bestemmelser av mlneraler og bergarter
Det er Ikke gull alt som gllmter, heter det! Men var Ikke sik
ker pA det , ter det er endellg besteml. Det kan ogsA yare noe
annet, noe helt nytt ·og verdlfullt . men hva? Ta det med til
bestemmelse til var stand!
L1tteratur
Enhver hobby krever kunnskaper. Jo mere kunnskaper, dess
mere glede fAr en av sin hobby. S"rlandets Mlneralmesses
deltakere presenterer et rlkt utvalg av IItteratur og fagtids
skrlfter om mlneraler og samllng, smykker og slip lng.
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