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Arnar Hansson, en ivrig norsk samler gjennom 
mange år, ønsket at hans store mineralsamling 
ble stilt ut for publikum. Som han selv sa: 
”Mineralene mine gleder meg mest når andre 
beundrer dem”.

Arnar var ingen vanlig steinsamler, han var 
forretningsmann, som hadde sitt virke med 
import fra Kina, som begynte så tidlig som på 
slutten av 60-tallet. Det var på disse reisene han 
virkelig oppdaget det fl otte med mineraler. 

En av de store importartiklene på 70- og 80-
tallet var gave- og pynteartikler i marmor. I 
den forbindelse begynte han å ta  mange ”rare” 
steiner og krystaller med seg hjem. Når han 
viste dette frem til venner og bekjente, ble 
de veldig begeistret. Han hadde da samlet på 
mineraler i en lang stund, men det hadde aldri 
blitt det store før på slutten av 70 tallet. 

Da tok det, som vi kaller det, helt av. Etter hvert 
var det ikke plass på lageret hvor han drev sin 
forretning. Dette var jo kun et lager på et par 
tusen kvadratmeter.

Det var da tanken om å lage et sted ble formet, 
et sted hvor han kunne vise frem alle ”naturens 
skatter”.

Et naturskjønt fredelig område på Hornnes, 
kalt Paradis, ved elven Otra ble valget for 
plassering av Mineralparken. Godt synlig for 
alle som reiser opp gjennom Setesdal, et av 
de mest attraktive reisemål i Norge med sine 
bratte fjellsider og særegen kultur.

Mer enn 1200 m2 ble sprengt ut inne i fjellet for 
å romme utstillingen på over 10 000 mineraler. 
Her fi nnes en enorm fargeprakt og spektakulære 
former og krystaller naturen selv har skapt, 
utstilt i særegne montre og i perfekt samspill 
med gammelt utstyr fra gruvevirksomheten i 
nærområdet.

Norges største steinbutikk for gaveartikler og 
smykker i stein er etter hvert bygd opp i hallen 
utenfor, og blir større for hvert år. Her kan man 
la seg friste av halskjeder, armbånd, ringer og 
ørepynt i alle tenkelige farger og fasonger, 
og elegante og dekorative pyntegjenstander i 
stein.

For små og store, ivrige steinsamlere fi nnes 
også et bredt utvalg rå stein og polerte stein fra 
hele verden.

I Rallaren Bistro er det mulig å innta en enkel 
middag eller lunsj, nystekte vafl er eller kaker, 
kaffe og is. Nyt det inne i bistroen eller ute i 
det fri.

Det 60 000 m2 store frodige utendørsområdet 
gjør besøket på Mineralparken til en komplett 
fornøyelse. Her er et grønt og blomsterrikt

parkområde i perfekt kombinasjon med unike 
steinskulpturer i sydnorsk stein, og elven Otra 
som renner forbi gir mulighet for fi ske og 
kanoturer.

Det jobbes nå aktivt med å utvikle parken til å 
ha mye mer fokus på barn.

Dette er i seg selv interessant når en ser på snitt 
alderen til gjennomsnittlige steinsamlerne i 
dag. For å kunne fatte barns interesse, har vi 
tilrettelagt for mange barneaktiviteter, hvor 
barn f. eks kan skjære ut fi gurer i stein, de 
kan lage sine egne perlekjeder eller armbånd, 
øredobber og mobilpynt osv. Videre kan de 
polere rav slik at det blir et virkelig personlig 
minne som selvsagt kan medbringes hjem.

Her fi nnes lekeplass for barn, fl otte 
bademuligheter, og utleie av båter og kanoer.

Siden sesongen 2008 har det også vært mulig 
for besøkende å overnatte på Mineralparken, 
enten i et 300 år gammelt laftehus der rommene 
har utsikt utover skulpturparken eller på den 
moderne bobilparkeringen utsmykket i kinesisk 
granitt.
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