
Bergtatt av fjellet

Setesdal Mineral Park, Skandinavias (kanskje Europas) ferste hall
bygget for publikum til utstillinger og konserter, er et unikt fjellanlegg
utformet som en gruve, med utstillingsplass for hundrevis av krystal
ler (mineraler). Et turistanlegg der - ca. 100.000 besekende arlig for
nemmer den spesielle atmosfrere som det indre av fjellet kan gi. Alt
bygget opp for a gi dype inntrykk av hva naturens eget mineralrike er.

Maler var a stille ut stein slik at mange far
en naturopplevelse. Opplevelsen skulle
mineralene serge for, men miljeet rundt
mineralene burde ogsa gi en opplevelse.
Minerale ne skulle feres tilbake til fjellet s
indre.
Det ble ikke etablert noen planleggings
gruppe av teknokrater og ekonomer for iI
lage et billigst mulig tekn isk lesbart pro
sjekt. Det ble heller ikke laget tegninger av
hvordan det ferdige utstillingsanlegget
skulle se ut innvendig. Mange penger
spart. Vi visste at mye kom til a bli foran
dre undervei s.
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Stedet for etablering ble Hornnes, hvor de
nterliggende ornradene , Iveland og Evje,
hadde tradisjoner med mineral er og gruve
drift. Flat gruve var landets ste rste nikkel 
gruve, og de mange feltspat-kvartsgruve ne
hadde et rikt utvalg av sjeldne og pene
minera ler. Interesse n for slike ting var fort
satt levende hos mange i distriktet, og en
rekke mineralsamlere sek te til de forlatte
gruvetippene.
Tomta er et ca. 60 mal stort omrade ved
Otra pa et idyllisk nes kalt Paradi set synlig
for trafikken oppover Setesdal, og med god
uteplass for et parkerings-og parkanlegg.



Vart enske var a lage sa trange "gruvegang
er'' som mulig, og Selmer-var erfame og
dyktige entreprener, stilte med spesialutstyr
for jobben. Overfjellet var lite (6-7m), og
det betinget forsiktig sprengning. Arbeide t
ble pabegynt i 1986 og ble offisie lt apnet av
ambassador Aneurin Rhys Hughes fra EEC
kommisjonen i Oslo 28/4-92.
Forskjreringen ble tatt i det mest solide
partiet av kollen. Nedgangen til fjellha llen
ble gjort sa trang som mulig, i fall I:10 av
hensyn til rullestol brukere . Svakhetssoner
ble kontinuerlig kartlagt, og valg av drifts
retning ble avgjort nesten dag lig. Her mat
te vi la fjellet bestemme, og krysse svak
hetssonene mest mult rett pa. Ble fjellet for
darlig ble framdriften stoppet, og en ny
gangretning valgt, Viktig var det at fjellet
ble synlig for a unnga betong etc.
Anlegget gikk i sveert massivt fjell, som til
og med hadde pegmatittganger. Lokal geo
logi kan derfor anskueliggjeres utstill ings
hallenes vegger. Gulvet er belagt med AIt
askifer, Lillesandskifer og treplanker. Her
ligger et tett nett av rer fra et sentralvarme
anlegg, som har varmeveksling med elve
vannet utenfor. Vi stjeler altsa ca. 3 grader
av elvevan net til a varme opp det1500 m'
store gulvarealet.
Elektriske kabler og ventilasjonskana ler er
lagt i taket . Luften avfuktes og kan oppvar
mes om nedvendig . Temperaturen i et slikt
fjellanlegg er naturligvis svrert stabil, og
holder seg i lang tid etter at gulvvarmen er
slatt avo
Fjellhallene har vist seg utmerket egnet til
utstillinger og konserter. Uten dagslys har
vi mulighet for a skape dunkle forhold som
gje r miljeet spennende. Vi har nesten ikke
arealbelysning, kun Iys pa de enkelte utstil
te objektene. Mineralenes fargerikdom kre
ver et godt, hvitt Iys og i montrene er det
stort sett brukt halogen kaltlyslamper.
Setesdal Mineral Park er ikke et museum i
vanlig forstand. Utstillingen bzerer preg av
del. Her er ikke en tett oppstilling av mine
raler i systematisk orden. Filosofien har
vzert a vise fine naturobjekter for a gi
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publikum en synsopplevelse mer enn opp
Iysning. Folk flest har ikke sett dette tidli
gere fordi de ikke er nok interessert i stein
til a ga pa geo logiske museer. Vi har satset
pa a stille ut mineralgrupper som har fine
farger og krystallformer. Banalt? Nei,
hvorfor ikke satse pa a vise hvor vakker
natuem er? Den store publiktil stremningen
har vist at vi tenkte og gjorde rett. Setesdal
Mineral Park er blitt Serlandets nest sterste
turistattraksjon.
Setesdal Mineral Park er mye mer enn et
utstillingsanlegg i fjell. I det granittkledde
bygge t forran tunnelinngangen er det
mineralbutikk, smykkebutikk og kafeteria .
Blomstrende parkan legg med bergarter fra
Serlandet skaper harmoni, eldre laftede
bygninger fra Setesda l gir histore .
"Det rna sees for a bli trodd"
Var begrunnelse for a bygge i fje llet var:
Bakgrunn :
- 0 nske om a tilbakefore disse naturskatte
ne til sitt rette miljo.
- Unnga dagslys, som pavirker mineralene.
- Jevn temperatur for a bevare mineralene
for ettert id.
- Spennende a ga inn i et tunnelanelgg.
- Oppna sterre sikkerhet for brann og inn-
brudd . (lngen vinduer ets)
0konomi:-
- Rimeligere byggeko stnader enn et vanlig
bygg.
- Varmegjenvinning. Fjellet magasinerer
varme n.
- Miljevennlig. Ingen forurensning .
- Naturvennlig, ede legger ikke naturen.
- Mindre driftsutgifter, vedlikehold.
- Anlegget kan lett lukkes for sesongen.
Resultat:
- Serlandets ste rste turistattrakjson etter
Dyreparken.
Nr. 29 pa Nortras liste over mest besekte
betalende attraksjoner. I 12.000 gjester i
1993.
- God ekonomi til a utvikle, fomye, samle
inn nye stuffer, restaurere gammelt gru
veutstyr til glede for et bege istret publ i
kum.



setes al
I ER LPARK

Mineralriket med sine vakre former
og farger ike krystaller er folk flest lite
kjent med. Inni fjellets hulrom, hvor
disse naturens underverker engang
ble dannet , er det fa mennesker som
far komme. Men inni fjellhallene i
Setesdal Mineral Park, har dere
muligheten til a se noe av det
vakreste mineralriket kan fremskaffe.
Flere hundre krystaller og edle
steiner er utstilt. Kunstneriske

gjenstander i stein, f1uoriserende mineraler og et dunkelt gruvemilj0 er med og gir
hele familien en ny og underlig opplevelse.

«DET MA SEES FOR ABli TRODD»
VIL DERE SE NORGES ST0RSTE FELTSPATGRUVE I DRIFT; KAN EN TUR
MED OMVISNING BLI ARRANGERT. DET SKAL V.lERE EN OPPLEVELSE.
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