Setesdal mineralmesse 2010 i Evje

mye til for å få et smil i selv det mer stramme
ansiktene. Grillfesten på lørdag kveld var
som vanlig en vellykket og velsmakende
opplevelse.

Av Ronald Werner
Det har blitt stadig færre ”utstillingsvinduer”
for vår felles interesse – geologi. Antall
mineralmesser har de siste 10-20 år gått
kraftig tilbake, både i Norden og i Europa
ellers. For ikke å snakke om det rent
geologiske innhold på de gjenværende
messer – også her har vi sett en kraftig
tilbakegang. Det er derfor desto mer
hyggelig at Setesdal Mineralmesse ser ut
å ha blitt et varig fenomen! I år 2010 ble
det avholdt messe nr. 5, og det er allerede
annonsert ny messe i 2011.

Magnus Svensli, Tor Eivind Mykland
m.fl. Det er jo ganske representativt for
det som foregår i Norge for tiden. Det var
ikke noen store nyheter å se, men noen
lekkerbiskener var det nok. Sølvsmed
Marta Rakowska viste et flott utvalg av
eget arbeid, og demonstrerte kunsten ved
å lage sølvsmykker. Undertegnede hadde
på vegne av Evje og Hornnes geomuseum i
Fennefoss laget to mindre temautstillinger:
Om norske smykkesteiner, og om fossiler
fra Solnhofen i Tyskland. Andre får
bedømme hvor artige disse utstillinger var,
men personlig var jeg fornøyd med å få
mange positive tilbakemeldinger.
At messen burde ha hatt flere besøkende
er en selvfølge. Det gjelder med få
unntak sikkert alle europeiske messer.
Av en messearrangør med nullbudsjett
kan man neppe forvente noe særlig mer
markedsføring. Annonser i de store
sørlandsaviser hadde sprengt et hull i
budsjettet hele veien ned til Kina!

Til oppsummering kan jeg bare si at messen
fortjener – ikke bare en smule mer støtte –
men faktisk en god del mer!

Og siden turistinformasjonen i Setesdal
handler om de få store aktørene, er det
heller ikke noe hjelp å få derfra. Jeg
tipper at det var til sammen en 500-600
besøkende fordelt over fire dager. Men en
ting kan man si med sikkerhet: Av de som
passerte mitt bord, hvor jeg presenterte
Fennefoss geomuseum, var det få som dro
uten å få med seg en liten stein. Heller ikke
denne gang slo tombolaen feil, og med en
premiegaranti på hele 100 % skal det ikke

Når man i tillegg vet at Evje og Iveland er
de to kommunene som har flest offentlig
tilgjengelige mineralforekomster i Norge,
da er det i vår egen interesse å vise
engasjement. Mineralturismen i disse
kommuner har rike tradisjoner, og der er
teoretisk sett grunnlag for en fortsettelse
i mange hundre, nei, vel heller mange
hundretusener år. Men da trenges det i
praksis en betydelig økning i både antall
utstillere og besøkende. Ellers kan man
frykte at også Setesdal Mineralmesse blir
et av de mange arrangementer som til slutt
dør en stille død. Kanskje ser vi endelig
også deg i Evje neste år…?!

Gi et gaveabonnement på Stein!
Fire nummer for kr. 200.-,
inkludert er da også et førstedagsbrev
til både giver og ny abonnent.

Nei, det er ikke noen stor messe, og det
kan det heller ikke bli. Og nei, heller ikke
her slipper vi unna noen perifere saker.
Men det var et greit tverrsnitt av det som
er igjen av norske utstillere, supplert med
noen utenlandske deltakere. Det er vel litt
drøyt å kalle et bord med georgisk gagat et
høydepunkt, men moro var det likevel at
disse utstillere hadde tatt den lange turen
ned til det vakre Setesdal. For øvrig er
gagat høyomdannet kull, svart som bare
det, ofte med innblanding av bånd av pyritt.
Materialet kan slipes og poleres, og brukes
i litt grove smykker.

Bestilling av gaveabonnement må
være mottatt senest 10. februar.
Bestilling sendes:
abonnement@nags.no

Av norske deltakere la jeg merke til
Steinhaugen fra Moss, Tor Andresen,
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