Mineralauksjon i Evje,

Materi ale fra Evje -Iveland
distriktet har blitt mer og mer
vanske lig a fa tak i de siste
arene, og for ventn ingene var
derfor store til auksj onen av
den gamle samlinge n til Albert
& Ragnh ild Frigstad .
Han sjo lv dode for man ge ar
side n, mens Ragnhild dede na
siste vinter. Arvinge ne bestemt e
at de restere nde miner aler
skulle se lges pa auksjo n.
Auksjo nen skulle begynne
klokken tolv pa lerdag i
Otrahall en i Evje. Omtrent 100
(150 i fe lge Agderposten)

interesserte var frammett , Det
var bare noen fa utlendinger og
stort sett bare nordmenn fra
distr iktet, Godt informert e
lokale kild er kunn e forev rig
fortell e at en del mat eriale
forsvant allerede f0r Ragnh ilds
dod.
Arnar Hanson , inneh aver av
Setesdal Min eralpark beskrev
auksjonen so m stor bleff. 1
bade lokal e aviser og Aftenposten, og faktisk ogsa pa Bergens
messe 7-9 . august var det
snakk om at «en av S0r Norges
storste samlinger skulle auksjoneres». Han
vurderte samlingen til a vsere av
lokal betydning,
men heller ikke
mye mer en n del.
(I parentes er
det nevnesverd ig
at Setesdal
Mineralpar k har
vrert stengt hele
denn e siste sesong pga en
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komplisert krangel med Evje &
Hornn es kommune.)
Pa noen av bordene i hallen
var det utstilt en god del materiale, bade fra Evje/lveland,
Nor ge ellers og utlandet . Alt til
sammen 435 stuffer og mindre
parti er plu ss en del ikke nummerert e better/kasser szerlig
med ber yll og svarte, metamikte pegmatittm ineraler
(euxe nitt/ayschyni tt/fergusonitt
mm ).
Kvaliteten av materi alet
varierert e enormt: fra virkelige
topp stu ffer av beryll , gado linitt,
kvart s, spess artin, mon azitt mm
til rask og rusk som finn es pa
nrermeste lopp em arked.
Det viste seg snart at det
skulle bli en lang, lang dag for
deltakerne . Etter omtrent 2
timer hadde auk sjon en ikke
komm et lengre enn nr, 143 pa
listen!! !
Mange av de (relativt) darli ge
stuffene gikk til en hundrelapp,
noen gange r en 2-3 hund re,
noen gange r gikk de ikke i det
heIe tatt. Da ble de samlet opp
til et lite parti av en 5-6 stykker
og da var det ikke noe problem
a bli kv itt de steinene for en
hundrelapp.
Tidli g pa auk sjonen var det
allerede noen stuffer som ble
solgt til atskill ig hoyere priser.
For ekse mpel en spess artin stuff
ble solgt for 8250, -, en dypbla
apa titt krystall fra Knip ane for
5720,-, en gado linitt for 4400,-,
kolumbitt for 330 0, -!
Det var helt fra begynn elsen
tydelig at det var Iveland kommun e (Ole Magne Omdal &
Kjell Gunnufsen), Evje &
Horness kommune (Sigm und
Mo nen & Hildur Hakas), Agder
Naturmuse um (Ole Fridtj of
Frigs tad) og noen ukjent e typer
som var de viktige spillerne i

denne auksjo nen. Det ble
spekulert i at en av disse
«ukjente» typene var en stramann for Arnar Hansson, men
beviset mangler.
l eg sje lv tok en pause etter
nr. 143 for a ta en tur til Knipane og gjere Iitt sightsee ing.
Mege t spennende gruveo rnrade
hvor det sikkert gar an a finne
noe brukb art smatteri. l eg selv
har ikke lett , men min kamerat
gravde opp noen brukb are, bla
apatittkrystaller. Ikke heIt som
den som ble solgt til noen
tusenl apper, men likevel greit
materi ale.
Vi dro tilbake til auksjonen
mot klokken fern, og da hadde
auksjo nen neermet seg slutten.
l eg arriverte akkurat da nr. 393
ble so lgt til ikke mindre enn
I0450,-!!! Denne flotte store
beryll som blir vist her til
venstre skal fa en ordentli g
plass pa kommunehu set i Iveland.
Det var kanskje Iveland som
var den store «vinner» pa denne
auksjo nen. Etter uttalelse av
Kjell Gunnufsen fikk Iveland
kommune tak i en god del av de
mer viktige stuffer. Men Iveland hadde dertil ogsa en brukbar stor budsjett, hele 50.000
kron er.
Evje & Horne ss kommune
med et litt mer beskjedent
budsjett pa 20.000 krone r
kunne likevel glede seg med
noen fa gode stuffer fra egen
kommune og en flott rubin stuff
fra Froland .
Bare noen fa av de virkelige
topp stuffene forsvant retnin g
Kristiansand eller ellers i
Norge.
Den ikke helt ubetydelige
mengde beryll fant sin veg til
en del lokale neeringsdrivende
og samle re. Alf Olav Robstad,

innhaver
av Kile
Steinsenter la
ikke skjul
pa at han
stort sett
bare
hadde
kjept
«skrot»,
men
regnet
med en
brukb ar
stor fortje neste Iikevel.
I fe lge lokale aviser var
totallintektene av auksjonen
omtrent 170.000,- noe som var
en del darligere enn de forventete (e nskede) 200.000 som
auksjonarius Asland hadde
regnet med .
Ellers var avisdekningen
veldig bra. Bade i YO, Fredrelandsvennen og Agderposten
(kanskje flere) ble det store
innslag med bilder.
Som en oppsummering kan jeg si at det var
en meget interess ant
begivenhet. Det var helt
ypperlig at mange av de
mest relevante stuffene
ble kj ept av lokale
museer. Hos noen serlandske forhandlere skal
en del mineraler fra
Evje/Iveland bli tilgjengelig for samlere, og
ikke bare rusk. leg sa at
noen meget gode beryller, mona zitter, gran ater,
aeschynitt en mm ble
kjept av lokale forhandlere.
Og til slutt, til tross
for at noen stuffer ble
solgt til heye priser, var
det en seier for fornuften. Det kunne lett ha
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blitt et slakteparti, med bare
den aller rikeste som vinner.
Men tvert imot , ALLE som
hadde lyst, fikk sin sjanse til a
kjepe noen godbiter. De eneste
som kanskje hadde grunn til a
ikke vrere helt forneyd, rna ha
vrert arvingene. Det a dele de
170.000 minu s kostnadene pa
24 arvinger gir sikkert ikke den
helt store fortjenesten .

Ronald Werner

