
Arild og Beryllen Mineralsenter
Av Thor Sørlie

På gamle Hægeland stasjon, snaut tre mil sør 
for Evje, er det Arild Omestad som er sjefen, 
og maken til steinbutikk skal du lete lenge 
etter! Flott navn har butikken også; Beryllen!

Arild er en ekte innfødt setesdøl og arbeidet i 
mange år i gruvene i Evje og Iveland, så det er 
få som kjenner området bedre enn han. Trenger 
du tips, er Arild ikke vanskelig å be og han har 
alltid et tips eller råd.

I butikken har Arild et rikholdig utvalg av 
norske og utenlandske mineral. For de som har 
mer sans for smykker og annet, så er utvalget 
også stort. Man kan rett og slett ikke kjøre 
gjennom Setesdalen uten å gjøre et stopp hos 
Arild.

Spesialiteten er først og fremst mineraler fra 
Evje og Iveland, som thortveititt, beryll og 
gadolinitt, noen er av det estetiske slaget mens 
andre er sjeldenheter. Med andre ord; noe for 
enhver smak.

Legg turen innom Beryllen Mineralsenter neste 
gang du er i området! 

Oddestemmen steinsliperi
Av Bjarne Grav. Foto: Anne V. Andersen

Hvert eneste år legges turen innom Evje og 
Iveland for å lukte litt på nysprengt krutt og se 
hva som dukker opp i de utallige pegmatittene i 
dette enormt store området spekket av spennende 
mineraler. Det er ikke tull; et år fi kk vi nysprengt 
fl ere steder og Jarl (eller Jarle som vi kaller ham) 
på steinsliperiet hadde en aldri så liten fi nger 
med i spillet her.

Ikke nok med det; i Landsverk I rett ovenfor 
Oddestemmen ble det også sprengt skikkelig 
her for noen år siden og enda hales det ut lange 
klorittbefengte tildels klare kvartskrystaller. 

Jarl Verhagen er fra kontinentet som vi sa før, 
nemlig fra Holland, men det tenker vi ikke noe 
særlig over; han prater nesten sørlandsk med en 
god bassrøst. Det gjør heller ingen ting. Når Jarl 
har steinmesse er det mye som skulle vært gjort 
og han står på så svetten hagler. Spesielt når det 
skal grilles. Det gjøres i stor skala på bevegelig 
grill og her er det ikke bare bare å få slippe til. 

Jarl er helt sjef også bak slipeskiva. Både stein 
til sølvarbeid og cabochonslip. Noen sier han er 
landets beste på cabochon. Det får man se i den 
lille butikken eller om man er med på en liten 
slipedemo som ofte er mulig under messer.

Campen utvides stadig så det skal bli plass 
til fl ere. Facilitetene er gode. Maten smaker 
guddommelig som man sier på Sørlandet. Så 
her mangler det egentlig ikke noe bortsett fra 
tid.

Sjekk forøvrig: www.oddestemmen.com og 
videre link til årets program.

Husk nyslipte meisler og sykkel! Vel møtt!

Hallingdal Stein og Mineraler

Mineralutstilling og barneaktiviteter 
med steinsliping tilpasset barn i alle aldersgrupper.

Besøk oss i Vassfaret Bjørnepark, Flå.

Kontaktperson: Tore Scott Arnesen, 
telefon: 32 07 17 96, mobil: 984 85 379
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