
Steinmesteren
Av Arnt Georg Arntzen

Jeg vii ha flere stein, sa om noen vii
bytte stuffer er jeg veldig interessert.

Det andre ikke samler pa kan vrere av
stor verdi for meg. Ja; skriv at jeg er interes
sert i a kjep e og bytte mineraler med andre,
lyder oppfordringen fra den steininteresserte
se rlendinge n. Vi har tatt turen til
steinfrelstes paradis pa Kile i Hregeland . Pa
det som tidli gere var jembanestasjon tilbyr
Alv Olav tusenvis av stein i aile farger,
ste rrelser og variasjoner, fra store deler av
landet. I tillegg til salget herfra driver han
engrossalg, etter at han begynte a lete etter
stein i konfirmasjonsalderen. Han var
sammen med eldre menn fra bygda som
drev gru ver og som hadde steinsamling som
sin store hobby.

Alv Olav Ropstad har na inntatt hoved
bygningen til det som var Kile stasjon.
Steinsamlingen er ogsa en del av uthuset.
Med stein i aile farger, storrelser og varia 
sjoner far han besek av stein-entusiaster fra
store deler av verden pa denn e stasjonen
som ligger to mil se r for Evje mot Kristian
sand. Jembanen ble lagt ned i 1962. Faren
startet kafe i hovedbygningen to ar senere.
Alv Olav overtok i 1983 med start av Kile
kafe og Mineralsenter. I 1989 ble Kile
Mineralsenter skiIt ut som egen bedrift.
Mens det har vrert kafe i hovedbygget, har
mineraler vrert plassert i uthuset. Omsetnin-

I stedet for stasjonsmester; kan Alv Olav med god
grun n kalles steinmester:

gen har ekt gradvis, og har aldri vsvart
ste rre enn na.

Denn e karen er meget interessert i norske
mineraler med farger. Han er ikke alltid ute
etter topp kvalitet til sin private samling, sa
du som leser dette er kanskje en samler som
kan sla pa traden se rover?

- Om noen er interessert kommer jeg
pa dora til de fleste, sier steinsamleren som
ofte er pa handel sreiser bade i ser og i nord .
I den siste tiden har han laget flere skolesett
med norske mineraler. Alv Olav har hatt
kontakt med veldig mange bameskoler. I
tillegg har han vrert i kontakt med en rekke
firmaer som vii kjepe sett med stein fra aile
fylkene i Norge .

A /v Ola v Ropstad ved den nye disken med
stein han liar fllft i stasjonsbygningen pa Kile.

Jeg e nsker a ha en sa stor variasjon i
samlingen som mulig og er derfor interessert
i a kjepe og bytte mineraler med andre
samlere over hele landet!

Alv Olav Ropstad har rettighetene til a
drive Brattekleiv gruve i Evje, ei pegmatitt
gruve som inneholder en veldig rik gang pa
beryl.
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