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Av Olav Revheim

I desember reiste en delegasjon fra Nedre Setesdal til mineralmessa i Hamburg for 5

Hvorvidt denne presentasjonen lokker flere tyskere til Norge er vanskelig 5 si, men
!

markedsfsre omridets mangfoldige
mineralrikdom. Delegasjonen hadde
med seg et rikt utvalg av kvalitetsmineraler hentet fra kommunale og
private samlinger og en mengde

vi fikk god kontakt med et stort antall
besokende. Det var heller ingen
ulempe i skape god stemning ved
utdeling av spekeskinke og flatbrod

J
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besorget av medarbeider i ekte setes-

brosjyremateriell. Hensikten var 6 presentere omridet som et mulig feriemil for interesserte tyskere. Nedre Setesdal Reisetrafikklag var arranglr, og
kvaliteten pi utstillingen var av hay
klasse bide mineralogisk og estetisk.
Utstillingen viste bredden av mineraler fra Evje og Iveland der enkelte
eksemplarer var av verdenskvalitet.
Blant de mange hoydepunktene nev-

dalsstakk! Det ble delt ut godt over
1000 brosjyrer til sammen. At reisem6let og gruvene ble glort kjent er i
alle fall sikkert. Per Svein Holte fra
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reisetrafikklaget var godt fomoyd med
responsen fra de besskende.
Deltagelsen pfl messa i Hamburg er
en del av en storre satsning pi gruveog mineralrelatert turisme, forklarte
Holte. Til sonuneren vil flere gruver
vare ipne for besskende. I tillegg til
Evje Mineralsti, Slobrekka, Knipane
vil det neste 6r ogsi bli sprengt frem
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nes aeschynitt-Y, gadolinitt-Y,
thortveititt selvfolgelig og monazittCe. Ogsi smykkesteiner fra omridet
ble stilt ut, og fasettslipte bergkrys-
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taller, citriner og beryller i forskjellige
farger var en viktig del av utstillingen. Det er spesielt gledelig at en stor
del av utstillingen besto av eksem-

i Steli, Sol6s og
Lidonn. Alle disse gruvene represenny masse bide

terer pA hver sin mite mineralrikdommen i omridet, og vi hiper at
mange vil benytte tilbudet. Det er
ogsi anledning til 6 besske gruver
som ikke er med i dette prosjektet.
Det vil bli en offisiell sesongipning
lordag 3dje juni i Iveland kommunehus, med omvisning i gruvene og et
variert program for ovrig. Programmet og gruvene vil bli presentert pi
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plarer som er funnet de siste fem
irene.
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Kjell Gunnufsen mente at det var
den beste utstillingen av mineraler fra

Evje og Iveland som han noen gang
hadde sett. For forste gang har Evje
og Hornnes og Iveland kommune gitt
sammen om presentere det beste
av mineraler fra omridet utenfor lan-
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dets grenser. Utstillingen vakte stor
intemasjonal oppmerksomhet og fikk
hederlig omtale av anerkjente mineraleksperter. Arrangoren av mineralmessen i Hamburg, Rainer Bode, uttalte pi norsk fiernsyn at mineraler i
slik kvalitet kanskje aldri hadde vrert
sett i Tyskland fsr. Han mente videre
at Setesdal er et nydelig feriested som
er ideelt i ni fra Hamburg. Det ble ellers gitt mye ros
av utstillingen generelt, og til Ronald Werner spesielt. Ronald hadde ansvaret for 6 sette sammen utstillingen, og han fikk en porsjon velfortjent skryt for
arbeidet sitt.
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Iveland kommunes hjemmeside.

vil
E
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juli

igjen Jarl Verhagen arrangere

messe

pi Oddestemmen Steinsliperi.

Det glor at det annonserte steintreffet i Iveland vil utg6. I stedet vil
vi arrangere et "mikrotreff'pi Rogdevollen gird helga 19.-20. august.
For min egen del mA jeg si at oppI levelsen av utstillingen i Hamburg
;

I eior atjeg nesten ikke kan vente til
det iglen blir vir med nye muligheter

til i

rote rundt i nysprengt og nyutgravet masse i
omridets spennende gruver. Det er vel ikke usannsynlig at det blir mulig 6 rapportere om noen flotte
funn

til

neste hsst!

