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Steintreff i lveland

Evje og Iveland har i over hundre 6r vrert kjent
som et av de omridene i Norge som er rikest pi for-
skjellige mineraler. Srerlig tlapet av 60-o9 70 6rene

var det stor interesse om de forskjellige mineral-
funnene. I slutten av 70 6rene arrangerte Sorlandets
Geologiforening fire mineralmesser der overskuddet
ble gitt som et bidrag til i bygge opp mineral-
samlingen til Iveland kommune. I lopet av 80 - og 90-
irene har det vrert en liten downperiode i omridet,
ettersom de fleste steinbruddene er blitt lagt ned, og
relativt lite nytt materiale har kommet fram.

I lopet av de siste irene har aktiviteten i omr6det
igjen tatt seg opp. Det er blitt gjort mange fine funn,
og et par av dem har gitt gjenklang bide nasjonalt
og internasjonalt. Dette gjelder blant annet beryll,
monazitt og ferrocolumbitt fra Brattekleiv, pyritt,apa-
titt og titanitt fra Knipane, gadolinitt og aeschynitt
fra Slobrekka, og ikke minst en rekke gode funn i
Landsverkgruvene i Evje ( Mineralstien). Ni sist er
det blitt 6pnet flere kvartsdruser i Landsverk 1, og
nye funn er ventet i lapet av sommeren.

Som en konsekvens av dette oppsvinget vil det i
lapet av sommeren bli arrangert et steintreff i Ive-
land, der mye materiale fra disse funnene vil vrere

tilgjengelig. Steintreffet vil bli arrangert i Ivelands-
hallen i Iveland sentrum 21-22 augtst av en komitd
bestiende av representanter fra Ssrlandets Geologi-
forening, Iveland kommune, Evje kommune og Be-

ryl1en Mineralsenter.
Noe av det som har vrert mest hyggelig i planleg-

gingen av steintreffet er den entusiasmen arrange-

mentet har blitt mstt med lokalt. Spesielt Iveland kom-

mune har lagt godvil-
jen til med mye prak-
tisk hjelp og kjarkom-
men okonomisk
stotte, men ogsi Evje
Utvikling bidrar oko-
nomisk. Sorlandets
Geologiforening og
Iveland idrettslag vil
bidra med uvurderlig
praktisk hjelp og kon-
servator O1e Fridtjof
Frigstad ved Vest Ag-
der Naturmuseum vil
holde foredrag.

Gunnar
I tillegg vil flere av

grunneierne i omridet
ha ipne gruver under steintreffet, og Gunnar Hiver-
stad har endog lovt i sprenge fram nytt materiale for
denne anledningen. I tillegg kan man kjope gruve-
kort bide til Knipane, Birkeland, Slobrekka og Evje
mineralsti pi messeomridet. Hvert gruveomride re-
presenterer spennende og forskjellig mineralogi, og
nir de besokende finner mineraler de ikke kjenner, ja
s6 blir det hjelp n ffi pi messeomridet.

Vi hiper og tror at sfl mange som mulig vil benytte

anledningen til 6 komme til Sorlandet i slutten av

august, bide som nysgjerrig besskende, som mine-
ralleter eller for 6 selge, kjope eller bytte mineraler. Pi
vegne av arangementskomiteen onsker jeg i alle fall
alle sammenvelmslt.
Olav Revheim

Hdverstad

Steintreff i Lom

Det blir anangert steintreff ved Fossheim Steins-

enter i helga 9. -12. september20}4. Ein littnyvri i ir
med eit par <faglege> foredrag: Hans Jorgen Berg
skal prate om granatar, og eit anna blir om dei ulike
typene kvarts.

Her ffir dei steininteresserte hsve til 5 dyrke hob-
byen sin over ei helg saman med andre med same

interesse. Herkan du lrere meir om stein, vere saman

med familien, ffi god mat og mote steinfolk.
ghw

Diamantsli peutstyr (plansliper)

onskes kjopt, eventueltmed sag,
bormaskin mm.

Vennligst ring Kristin Sars Ellefsen
950 68 274 eller 56 57 60 88
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