
Mineralmesse i Otrahallen
Av Rolf Mong

Tropevarme - vindstille - stekende sol! Dette var den ytre rammen om
[jordrets mineralmesse i Otrahallen pa Evje. Mineralriket framfor noe i
hele Norge. Det ble sondag f¢r jeg ankom Evje denne gang . Pd parke
ringsplassen kunne man kjenne igjen flere av utstillernes biler. Tore B.
Olsens store, gra Hanomag, Lothar Otters Mercedes og andre.

En overraskelse var det at familien Servag
fra Soknedal hadde hand om flere dct aljer
ved arrangementet: Ragnhild solgte billet
ter , mor Randi demon strerte smykk e
ste nsliping og stod delvis pa Evje Min eral
senters stand.
Pa me sser er det alltid spe nne nde om nye
og ukjente utstillere stiller opp . Det bet yr
jo oft e nytt og interessant materiale .
Joda, tre-fire nye ansikter var det da . Og
blant de flere og tjue utstillerne var det
ogsa to polakker - Janusz Gradowski og
Nob ert Cieslinski . Begge hadde svovels
tuffer i aile ste rrelser og fine flint-stykk er
fra Ilza . Gradowski hadde dessut en nyde 
lige , blafiolett halitt og flotte skiver med
tcharditt , som stammer fra Tcharaomra
det i Sovjetunionen .
Italien eren Loe Bernardoni solgte veldig
lite , etter hva jeg kunne se . Pri sene la nok
noe heyt pa han s spesialite t: grana te r. Pa
bordet bed han fram for salg bl.a . dernan
toid - en grenn variant, gra na to and radi tt ,
grana to spessart itt og gran ato topazolitt .
Evje-me ssen hadde svsert lite a by pa for
oss fossil-frel ste . Lothars hait enner, trilo
bitter og sje liljer kjenner vi etter hvert
ganske godt . Ellers var utvalget sparsomt .
Der som noen spesialisere r seg pa minera
ler fra Grenland , er Ingolv Burvald fra
Statthelle rette mannen . Han kunne tilb y
serensenitt , narssarsukitt og tugtupitt i br a
utvalg. Burvalds tugtupitt er dessverre vel
dig blek pa fargen. Riktig fin tugtupitt har
nemli g en ildred farge man ikke glemmer
sa lett . Men den er sjelde n - den koster.
Flere tusen kroner for et stykke pa ster
relse med to sukke rbite r - hvis du i det
hele tatt far kjept dct ! Selvsagt hadde ogsa
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andre fra Dalan e G eologiforen ing fun net
vcien til Evjc . Famili en Vistnes hadde for
sikkerhe ts skyld slatt seg ned der for en
hel uke - for a fa med seg alt , men s Guri
og Torgei r var pa en slags gje nno mreisc .
Guri fait forevrig for argentine re n Gera rn
sine spesielle smykker. Kj epte du , Guri?
Germa n solgte ogsa virkelig fine dry pps
tein-biter av mineralet rhodok rositt.
Har du hert om Evje og Homes mu seum
i Fennefoss? Vel, museet var i aile fall
representert pa messen , og se her hva
museet kan stille opp med i dag og i
fra mt ide n: Museet har 600 mineraler
utstilt , G autestad s samlinger, slipeverks
ted og 1000 min eraler. Kjepte i '89 Odd
S. Han sen s samling -1250mineraler , Kj0
per i '90 Kristen D ales samling, 1000 mine
raler. Plan legger nytt mineralmuseum i
Evje sentrum . Planlegger gjen apning av
Flat nikkelgruver og kultursilo pa Rat.
Pa Fennefoss og i Evje blir det etter hvert
altsa mye a studere bade for geologe r og
amate rgeologe r !
Vi far gi tropevarmen skylde n for at det
var heller tynt med folk pa Evje- messen.
Oet er nesten litt merkelig pa et sa sentra lt
ste in-sted - midt pa somme re n! Selv
brukte jeg kun 15 kron er pa denne rnes
sen. Inn gangsbiletten !
Nye mineraler eller
fossiler ble det altsa
ikke .
Neste dag stilte jeg i
stede t klokken 7 i
jo rdebrerakeren, og
result at et ble 40 kg
jo rdbrer og du alig
vondt i ryggen .




