STEIN 33 (1), 15

På Grua stasjon var det 20 stive kuldegrader. I teltet lå konfirmasjonsgaven,
en teppepose beregnet
fra 5 til 25 varmegrader. Vi hutret oss gjennom natta,
for siden å oppdage at en sekspakning med frosne
egg ikke var veien til lykke da vi så altfor tidlig valgte
å stå opp. Mjølka og smøret var hardt som
murstein. Brødet også.
Sultne som gamle skjerpere slet vi oss fram til gruvegangene og fikk samlet inn mineralprøver til våre
voksende steinsamlinger. Humøret kunne vært verre
da vi ruslet ned mot bygda på søndagsmorgenen. På
Grua var det like stille
som oppe i skogen, og første tog gikk først om fire
timer!
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Det snakkes så mye om drivhuseffekten, som er i
ferd med å slå ut våre gammeldagse vintrer. Som gammel skiløper minnes jeg likevel at vi hadde sju magre
vintrer på l 970-tallet, med til dels elendig skiføre på
Romerikssletta. For gutter med andre interesser enn
langrennssport og Swix var dette vintrer med muligheter for utvidede skattejakter.

Han må ha skjønt at vi trengte hjelp, konduktøren
på nattoget fra Bergen. Toget var forsinket og måtte
stoppe på Grua for rødt lys. Gjett om vi var glade da
han spurte om vi ville sitte på til Oslo 0?
Ut av vinduet så jeg stasjonsbygningen forsvinne.
Og på perrongen skimtet jeg to «Ali kurerer gruff»poser med svovelkis og sinkblende ..

Blant alle ting jeg har dratt i hus og samlet på, er
mineraler. Alf Harald ogjeg hadde banket ut smaragder og rotet oss bort i gullgruver i Eidsvoll
lenge før noen hadde tenkt å gjøre turistkroner av
gammelt bergmannsslit.
En slik mild søttitallsvinter uten snø haiket Alf
Harald og j eg til Grua. Hj emme blomstret krokusen,
og vipa viste at mars var et langt framskredet kapittel. På Grua så det ut til å være minst et par sesonger
til man kunne forvente en sommer. Men amatørgeologer gir ikke opp så lett. Et gammelt NGO-kart
og en spade i kors over en hakke var alt vi hadde å gå
etter. For vi gikk og vi gikk i dypsnøen opp fra Grua.
På en eller annen mirakuløs måte fikk vi satt opp
. tomannsteltet. Snøkrystallene blinket i måneskinnet,
og stjernehimmelen var enorm. Kun ulvehylene manglet. Knirkingen under støvlene fortalte at kong Vinter faktisk var ganske arg.
Vi ruslet tilbake til sivilisasjonen seint på kvelden
og bestilte hver vår «trailersjåfør» på kroa på Grua.
Det var bare baconskiver i hauger oppå brød og poteter og egg som kunne redde vårt prosjekt. Men
antagelig hadde det vært bedre om vi hadde bedt om
pils. Vi ble nekta servering. 15-åringer har ikke trailer,
derfor ingen «trailersjåfør». Dobbelt så dyrt og halvparten så mye ble resultatet der vi måtte gomle sjøldaua rødspette med remulade og poteter.
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27.-30. Juli 2006 Evje
-Utstillere

med mineraler,

fossiler,

steinsmykker, gaver, slipeutstyr m.m.
-Steinturer i Evje-Ivelandområdet
-Demonstrasjon
stein sliping og sølvsmedsarbeid
-Omvisning i Flåt Nikkelgruve
-Museer med mineralogiske samlinger
-Kafe og grillkveld, aktiviteter for barn

Utstillingsområdet er rundt
Oddestemmen Steinsliperi og Camping 3 km
nord jor Evje sentrum

Åpningstider:
torsdag:
fredag:
lørdag:
sundag:

J 2.00 - 18.00
J 1.00 - 18.00
11.00 - 18.00
12.00 - 18.00

Info:

Oddestemmen Steinsliperi, 4735 Evje
steinsliperi@oddestemmen.com
www.setesdal-mineraJmesse.com

