Det handler mye om a reise i denne utgaven av
STEIN.
Britt Karin Larsen har gitt ut en fin diktsamling
med tittelen :

"A finne en skog".
Den handler mye om a reise i indre og ytre landskap.
Et av samlingens fineste dikt heter:
"Stein, Hjerkinnho"
leg har tro pa steinen
den som brerer
Du har ve rt lenge borte ,
men den venter rolig, steinen
Ror varsomt ved den
for den har et gammelt Iys i seg
og fro som spirer dypt
i hemmelige hager
ghw

Historien om Norges eneste "skikkelige"
gullrush
Brynjar Staut land har tatt pa
seg a ga gjennom
gamle dok umenter og fotografier,
intervj uet den
si ste arbeideren
som fremdeles
var i live, samt
slektninger av arbeidere og funk sjoneerer tilknyttet gruvedriften.
Og resultatet er
bok som
en
burde vtere sentral for histori kere , geo loger og de fleste andre med interesse
for stein og historie.
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Boken starter
med a beskrive
hvordan hverdagen artet seg
for de fleste i
dette omradet
pa slutten pa
1 8 0 0- t a ll e t.
Sentrale personer i driftsperioden er beskrevet , forfatteren
tar ogsa for seg
noen arbeidere,
sjefolk og innbyggere som
hadde bety dning for aktiviteten i og rundt gullgruvene. Her beskrives
skje nkestuer, hotelier og losjiskipet Korkjen. Sistnevnte skal visstnok ha lokket med "franske jenter" . Boken gir en meget folkelig beskrivelse av
gullgruvemiljeet pa godt og vondt.
Historien til de sterste gruveselskapene er godt
beskrevet fra start til nedleggelse med oversikter
over produksjon , ansatte og aksjonrerer.
Gruveanleggene er rekonstruert ved tegninger og
foto . Geologene Helland og Reuschs sine arbeider er ogsa referert.
Boken er rikt illustrert med foto av personer,
hus og aniegg , faksimiler av dokumenter, aksjebrev, regnskap, etc. og skisser. Boker inneholder
historiske opplysninger som var helt nye for anmelder. Det eneste jeg har a innvende er at geologi delen kanskje er noe tynn for enke lte. Nyere arbeider pa geologien pa Lykling er ikke tatt med .
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