Steinmessa på Iveland
Av Thor Sørlie
Alt lå til rette for en ny fin steinopplevelse
og undertegnede satt seg i bilen og dro de
40 milene mot Iveland; steinmessa der sto
på programmet.

I tillegg til selve messa, inviterte arrangøren
også til foredrag om meteoritter ved Morten
Bilet og de tilbød gruveturer til et par av de
nærliggende mineralforekomstene.

Ivelandshallen var arenaen, og Sørlandets
Geologiforening sto som arrangør.

Dessuten var Setesdalsmuseet og Ronald
Werner tilstede med noen spennende og
tankevekkende utstillinger.

Et 20-talls utstillere var invitert til å delta
og det var en fin blanding; fra smykker og
steinrelaterte produkter til meteoritter og
mineraler.
Iveland og Evje er i seg selv verdt et
besøk. Museer, mineralpark, besøksgruver
og steinbutikker finnes i området, og
Setesdalen er vakker! I kommunehuset, rett
ved messa, finner man Iveland kommune sin
samling, og den er virkelig verdt et besøk.
Maken til imponerende kommunesamling
finnes vel ikke i dette land.
Sørlandet Geologiforening gjennomførte
et prikkfritt arrangement, og de som kom
så ut til å kose seg. For meg var møtet
med nye og gamle steinvenner kanskje det
vesentligste.

Bjørn Skår viser frem sine produkter.
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Lørdag kveld ble det invitert til god mat og
naturfilmopplevelser på Ogge Gjesteheim.
Den lokale naturfotografen Anders Tveit
viste noen flotte filmer om elgen i de lokale
skoger og et femtitalls steinvenner koste
seg stort.
En skulle ønske at arrangørene hadde
fått flere mennesker til å komme, for det
kunne vært mange flere til stede. Det var
annonsert både i aviser og på radio, og
pressedekningen hadde vært god. Skiltingen
var som Statens Veivesen tillater, om ikke
bedre, slik at noe mer kan ikke forlanges
eller forventes av en arrangør.
Likevel synes det vanskelig å trekke folk
til arrangementer som dette og det er trist.

Bjørn og Ingrid Thortveit og Ole Fridtjof Frigstad.

Bare lokalbefolkningen i området burde
tilsi et større antall besøkende, og i tillegg
kom det jo noen langveisfra. Uansett må
budskapet til arrangøren være; dere har all
honnør for arrangementet, så ikke gi opp!

Kanskje et arrangement hvert eller annen
hvert år er den tradisjon området fortjener,
for hvis ikke Evje/Iveland er det riktige
stedet for en steinmesse, så finnes ikke et
slikt sted i dette langstrakte land!

Kjell Gunnufsen fortjener virkelig ei pølse!

Edda Mork med sin flotte Krysokoll fra Jotunheimen.

Valborg og Olav Bjordam ved bordet.

Setesdalsmuseet og Ronald med spennende forsøk.
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