
Arnar ved avdukingen av Olaus Thortveit
bautaen sammen med rektor ved

Universitetet i Oslo Lucy Smith

og billedhuggeren Arne Vinje Gunnerud.

En ivrig steinsamler er
borte, 64 år ble han. 25 sept.
2005 tok kreftsykdommen
nok et liv. I to år ble den store

og robuste mannen pint av
sykdommen. Det store på
gangsmotet og troen på fram
tiden forsvant. Men minera

lene hjalp til med å holde
vonde tanker borte. Der så
han det vakreste i naturen.

Han var en religiøs person
som beundret skaperverket,
alt annet er bare noe mennes

ker har gjort, sa han ofte.
Arnar Hansson var av sjømannsslekt i Farsund, men

flyttet til Kristiansand for videre skolegang. Den øko
nomiske utdannelsen fortsatte han i London, for det
var handel han ville drive med. Han startet tidlig egen

butikk, og i 1972 begynte han å hente arbeidshansker
hjem fra Kina. Dette drev han opp til en stor og lønn
som forretning. Han reiste minst to ganger i året til
Kina så lenge han drev sitt importfirma og var en stor
kjenner av kinesiske forhold.

Arnar var i alle år fascinert av stein og sparte på sin

steinsamling fra guttedagene. På sine reiser til østen
fikk han se mange vakre krystallgrupper og mineral
feberen ble tent. Tidlig i 1980-årene begynte han å ta

hjem mineraler og steinprodukter fra Brasil og Kina.
Hjemme ble det etter hvert fullt av krystaller og ideen
om en utstilling for publikum dukket opp i 1986 på en
av hans mange reiser. Dette ble til en stor plan over
Setesdal Mineral Park som ble åpnet våren 1992. Dette
er et anlegg Arnar Hansson la hele sin sjel i, og hver
minste detalj hadde han mening om.

Arnar hadde en drivkraft

utenom det vanlige, og en

gjennomføringsvilje av de
sjeldne. Han hadde økonomi
til å lage en stor opplevelse
for folk utav mineraler, krys

taller og smykker. Det ble
ikke et museum, men en tur

istmagnet med 100000 besø
kende hvert av de første årene.
Arnar var en dominerende

person som aldri var redd for
å si sin mening. Det skapte
mange lokale konflikter, og i
tre år stengte han mineral-

parken i protest.
Arnar elsket å lete etter pene krystaller, og var med

helt i starten da kalsittgruppene ble funnet i Kjørholt.
Da nye El8 ble sprengt ved Akland, Risør var han en
av de første på cordierittforekomsten. Han hadde bruk
for større stuffer enn oss andre, og hadde god kontakt
med firmaene som dreiv anleggene. Det meste havnet
på lager til senere preparering.

Arnar Hansson var å se på mange steinmesser og
hadde en stor utstilling av kinesiske mineraler på messa
i Hamburg 2004. Han likte å prate med folk og var
svært nysgjerrig så det ble alltid mange spørsmål. Han
var meget godt samfunnsorientert og fikk Siliusprisen
i 1992.

Gjennom hans store verk Setesdal Mineral Park har
hundre tusener av norske og utenlandske turister fått
en mineralopplevelse de ikke glemmer. Derfor glem
mer heller ikke vi Arnar Hansson.

Ole Fridtjof Frigstad
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