
Bjerkreims Marken
Av Guri Vaaje Jacobsen

Vi gar litt fram og tilbake , slar floke , tramper litt forsiktig for oss selv.
Vi ser pa folk pa standene rundt oss . De er aile sammen godt kledd,
de gnir seg i hendene de ogsa. Ja , vi velger a tro at det ikke gjelder
omsetningen alltid.

Oet er Bjerkreimsmarken! Tid en er 6.
-8. oktober. Stedet er Vikesa, i lokalene
som Motorland tidligere disponerte.
Hallen viste seg a vaire stor og rommelig,
bade i vidde og heyde. Oet var satt opp
skillevegger inne, slik at det ikke virket
sa overveldende . Hvis nesene var sensi
ble , ville kanskje sauelukta vare
patrengende , men sauene befant seg
utenfor hallen . Oer var konkurranse i
saueklipping og bedemming av sau, til
stor glede for store deler av de framrnette .
Utenfor hallen var det ogsa gronnsaks
boder, kiosk og utstilling av landbruks
maskiner, sa det skulle vrere noe for
enhver smak. Folk kunne dessuten kjepe
mat i samfunnshuset like ved markens
ornradet.
Ou lurer kanskje pa en ting. Hva hadde
Oalane geologiforening a gjere pa Bjerk
reimsmarken? Jo, vi var invitert til a ha
stand der, og det sa vi selvfelgelig ja til.
Men alt skal forberedes!
Pa geologiforeningens mete torsdag 5.
oktober ble tiden brukt til apakke for
siktig ned alt som skulle vsere med .
Samme kveld ble det hele kjert opp til
Vikesa, arrangert og ordnet pa var
stand. Selv var jeg ikke med pa verken a
kjere opp eller a kjere tingene hjem , sa
all <ere til «rnaurene- som gjorde jobben .
Oet store bildet med mineraler gjorde
seg godt foran et vindu , ellers stilte vi ut
de «vanlige tingene», store stuffer sam
tydclig viser bergarter cller mineraler.
Ny fra i sommer var en stor stuff med
granater fra Gjerstad i Aust-Agder.
Mikroskopet er alltid med i slike sam-
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mcnhenger. Peter haddc lant ut nocn
mikromineraler og det var rneget star
interesse for a se pa disse - serlig blant
den yngre garde . Mange stoppet dess
uten opp foran kassene med bergarter
fra Rogaland , gjorde opp status for seg
selv, hva de hadde sett og ikke sett.
Geologiforeningen hadde selvsagt for
salg de grenne brettene med mineral- og
bergartsprover fra Oalane. Vi solgte
ogsa heftene am mineraler og bergarter ,
sam vi kjopte inn en del av under geolo
gikurset i var . Noe av dette ble kjept inn
til Vikesa skole . I parentes kan jeg jo
nevne at de der har en «steingal» inspek
ter , sa undervisningen i emnet blir nok
godt ivaretatt. Ellers hadde vi for salg
forskjellige smastuffer , erkenroser 
pyritt - muskovitt - granater etc . , og det
aller meste ble solgt. Innenders var det
et bredt utvalg av stands . Handelsstan
den var godt representert, «spodekaner»
ber det jo vare pa en marken, blomster
likesa, og en kunne fa kjept handdrypte
lys og produkter innen brukskunst.
Tilbake til starten : Temperaturen i mes
sehallen. Rolf var sa enestaende at han
tok en telefon for asi til Anne Louise og
meg at det var kaldt pa Vikesa. Vi sendte
ham mange gode tanker av den grunn,
for bade ullgenser og boblekape var blitt
med og det ble virkelig brukt! Men hvem
tenkte pa stevletter?

AFORlSME l
KRYSTALL - ren naturkraft konsent
rert i en hal! - i molekylets selvpalagte
skal! - engang i tidsaldrenes interval!




