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Av Olav Revheim

Helgen 21-22 August ble steintreffet arrangert i
Iveland. Hovedarrangementet foregikk i Ivelands-
hallen, med steintreff for kjop, salg og bytte av smyk-
ker, mineraler og krystaller. I tillegg var det var Spent

i Iveland kommunes mineralsamling, hvor mange av

de beste stuffene av mineraler fra distriklet er utstilt.
I tillegg var flere av gruvene ipne for besskende.

Det var i overkant av 20 utstillere, og vi var nodt til
i begrense antall bord pr. utstiller for Ivelandshallen
ble ganske full. Utstillerne var bide fra distriktet og

fra andre steder i Norge og et par

utlendinger hadde ogsi funnet
veien. I lopet av helgen var det an-

slagsvis 550 besskende pi stein-

treffet. Handelen gikk ganske godt
bide av stein og ikke minst i kafe-
teriaen som Iveland idrettslag drev.

Flere ble sittende i timesvis med

kaffekoppen og handleposer.

Tilbakemeldingene vi fikk var i stort sett positive.
Det er selvfslgelig enkelte ting som kunne vrert be-

dre, men i all hovedsak var arangementet vellykket.

Steintreffet kunne ikke ha vrert arrangert uten den

velviljen og stotten vi fikk av Iveland kommune. Stst-

ten var bide av skonomisk og praktisk art. M snsker
i tillegg i takke Iveland idrettslag og Evje utvikling
for de gode og positive bidrag som bidro til i skape

et fint arrangement.

I gruvene var det ogsi en del
mennesker som var innom. Flere av

dem var pi steintur for forste gang.

Det ble gjort noen gode funn, blant
annet fergusonitt fra Knipane, og
kamphaugitt i Slobrekka. Kamphau-
gitt-Y er for ovrig et nW mineral
fra distriktet. Jeg tror ogsi at mange I
fikk med seg kvartskrystaller fra Berylllcrystall fra Kongsbergbruddet, utstilt i kommunehuset

Mineralstien pi Evje i lveland.

18

Et av de mange brud-
dene som var dpnefor
mineralsamling under

messa; Slobrekka.
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