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Historiske tilbakeblikk
Av Thor Sørlie
Av og til kommer man bort i gamle bilder
og dokumenter; en smak av fortidas slit og
strev, men som for oss fort får et snev av
det kuriøse og eksotiske.

Granittdriften her startet i det små rundt
1870-årene og ble i løpet av de neste tiår
en betydelig industri. Granitten var finkornet og lett å bearbeide og vel anvendelig
til så vel anleggstein som til skulpturer og
utsmykningformål.

Nedenfor ser du et postkort fra ca. 1905 fra
granittbrytingen lands Idde-fjorden. Utgiver Emilie Aas hadde en liten samling av
lokale postkort fra dette området, men takket være små opplag, er prisen stiv for slike
kort.

Skulpturene i Vigelandsparken med Monolitten fra Hov i spissen, er selvsagt blitt
praktstykkene, men store havneanlegg i
Europa og resten av verden er også laget
av Iddefjords-granitt!

Akkurat hvor langs Iddefjorden fotografiet
av dette arbeidslaget er tatt, er litt usikkert.
Trolig er det fra Liholt omtrent midtveis
innover i Iddefjorden.

Kvarts fra Tråk, Bamble.
Største krystall ca. 2 cm lang.
Samling: Ingulv Burvald.

Her skrives dette i en kort og generell form,
da vi håper å komme tilbake med en større
artikkel om Østfold.

Mikrolitt på fersmitt fra Litjern, Iveland.
Fersmitten er ca. 2 mm bred.
Samling og foto: Kjell Myre.
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