Bokanmeldelse
Larvikitten
Anmeldt av Thor Sørlie
Unik, vakker og eksklusiv. Denne boka om
Norges nasjonalbergart kom ut på seinhøsten
2009, men fortjener så avgjort en omtale i Stein,
og heldigvis har ikke fine bøker noen utløpsdato.
Det er en særdeles delikat bok jeg har
foran meg, og en viktig dokumentasjon om
geologien, historikken, driften og anvendelsen
av denne unike bergarten.
Med hytte ved Ula og, slik
sett, mangeårig bruker av
området, er dette spennende
lesestoff. Mindre interessant
blir ikke boka for med som
lidenskaplig
steinsamler
gjennom 35 år og jeg fikk
akkurat det jeg ønsket meg;
en geologisk, mineralogisk
og historisk oppsummering
som blir bundet sammen på
en flott måte.
Hva likte jeg så best ved boka?
Helheten er bokas tyngde og
styrke. Med min bakgrunn
innen geologi og mineralogi,
var det lite nytt akkurat her,
men jeg koste med desto
mer med historikken fra det
første uttak av larvikitt i
Fuglevik på Brunlanes og de
driftsmessige informasjonene. Disse kapitlene
om menneskene og maskinene bak slitet og
arbeidet for å få ut ”det blå gullet”, ga meg flere
hyggelige stunder. Boka følger Larvikitten fra
fødsel til grav, bokstavelig talt, så her vil alle
finne noe eller mye som vekker interessen.
Boka er sydd sammen på en fortreffelig måte
og bildene, kartene og illustrasjonene er mange
og gode. Alf Olav Larsen får, med sine to sider,
fortalt litt om mineralrikdommen knyttet til
Tvedalen og Langesundsfjorden, men han
kunne kanskje fått et par sider til?
Redaktør Halvdan Carstens og forfatterne
Anne Kristine Børresen og Tom Heldal, har
uten tvil fått det sluttproduktet de ønsket seg.
I tillegg har de hatt god hjelp fra sentrale
personer driften etter larvikitt. Dette, sammen

med materialet om skulpturer og kunst, gir
boka en folklig og gjenkjennende karakter.
Sluttnotene til boka er også verdifull. Den er
noe mer enn en tradisjonell litteraturliste og
vil gi den som ønsker med lesestoff om emnet,
rike muligheter til det. Denne boka ei bok for
alle, enten du bor i området eller er geologieller kunstinteressert; den favner alt!
Har
undertegnede
så
ingenting å utsette på boka?
Selvsagt kunne det vært
noen flere sider knyttet
til mineralrikdommen i
Larvikittens pegmatitter. Det
ville gjort denne boka enda
flottere for meg og mine
likesinnede; steinsamlerne,
men for det brede publikum
har nok redaktøren måtte sette
en grense. Det må respekteres
og nå har jo mineralene i
området fått sin egen bok (se
egen anmeldelse side 34).
Boka kunne også gjerne
ha tatt for seg bruken av
larvikitt i smykker og
gaveartikler i form av tekst
og illustrasjoner. Mange
enkeltpersoner og bedrifter
produserer flotte kjeder, anheng, ringer og
dekorative prydgjenstander, og bidrar til å
åpne for nye og spennende bruksområder av
denne flotte bergarten.
Har du ikke denne boka i bokhylla di allerede,
så ønsk deg den til jul!
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