
Historien om dem som
bygde opp vår landsdel
Idar Kristiansen, som fikk

Aschehougprisen 1980 for de to
første bindene i romankvartet
ten «Kornet og Fisken», kom
mer nå med tredje bind, «Stiene
fører til havet», på Grøndahl &
Søn Forlag.
Vi har tidligere fulgt den fin

ske unggutten Heikki fra han
brøt opp fra armoden i hjem
traktene og begav seg på vand
ring mot det forgjettede land
Ruija Havlandet; Finnmark.
Fortellingen begynner i 1854.

Finlands befolkning knuges un
der uår og hungersnød. Tilværel
sen slik Heikki møtte den i Vesi
aari Vadsø og blant fisker
ne på Finnmarkskysten svarte
vel ikke helt til forventningene,
men han sultet ikke der. I «Sti
ene fører til havet» møter vi
Heikki i Finland i 1867. Landet
og folket blir igjen utarmet av
sult og nød: «Uhørlige skrik fra
tusener av enkle hjem: O her
re Jumala, se kordan vi har det!
Tarman e stinn av bark! Korn
bingan e sleika! Stivfrosne dau
inga i sneskavlan fra syd tel
nord!»

Idar Kristiansen viser på ny
sitt språklige mesterskap i skild
ringen av Heikkis annen vand
ring mot Finnmarkskysten,
vekk fra suiten, til det fiskerike
havet. Denne gangen reiser han
sammen med sin gravide kone,
Inkeri, og guttungen Juhani.
Vandringen mot nord er nesten
umenneskelig krevende. For
fatteren bringer de tre opp i
situasjoner som påkaller både
tårer og latter hos leseren.
Den historiske rammen om

kring romanene er autentisk.
Fortellinger som Idar Kristian
sen hørte av slektninger da han
var en guttunge, fødte ideen om
å skrive en romansuite om det
folket av finsk ætt som kom
vandrende over grensen til Nor
ge for å livberge seg. «Kornet og
Fiskene» er historien om noen
av dem som har vært med på å
bygge opp vår landsdel i nord.

Idar Kristiansen:
«Stiene fører til havet»
Grøndahl & Søn Forlag

Den nord-norske forfatteren
Idar Kristiansen som nylig fikk
Aschehougprisen 1980 for de to
første bindene i romankvartet
ten «Kornet og Fiskene». Tredje
bind, «Stiene fører til havet», er
nettopp utkommet på Grøndahl
& Søn Forlag.

Interessant lesning om alkohol
Alle mener noe om alkohol.

Dette stoffet angår oss alle, en
ten vi er totalavholdsfolk såkalte
måteholdsfolk eller misbrukere.
Bare svært få innrømmer vel
forresten at de kan tilhøre denne
siste gruppa. Det påvises bl.a. i
boka som assisterende oerlege
Hans Olav Fekjær nå har gitt ut:
«Ny viten om alkohol. Livsglede
og helse sett i lys av nyere forsk
ning». Boka er ei populærviten
skapelig drøfting av fakta og
overtro, sannhet og livsløgn, om
et tema som altså angår oss alle.
En del helgelendinger fikk

stifte bekjentskap med mye av
det boka dreier seg om da Fe
kjær deltok på et seminar om

rusgift i Mosjøen nylig. I fore
draget sitt brukte han materia
let fra boka. Den rusker opp i
en masse myter om alkoholens
virkning og tvinger en til å, stille
spørsmålstegn ved samfunnets
holdning til dette giftstoffet.
Emner som tas opp i boka er
bl.a.

Hvilke virkninger har
egentlig det kjemiske stoffet al
kohol på menneskers sinns
stemning og adferd?

Hvilken rolle spiller alko
holinnholdet for drikkevarenes
gode smak?

Hvile übevisste motiver kan
virke inn på menneskers alko
holbruk?

Hvilke spesielle behov dek
ker alkohol hos ungdom?

Hvorfor forbindes avhold
med moralisme?

Hvorfor og hvor ofte
opptrer alkohol sammen med
forskjellie typer skadelige hen
delser?

Hva er forskjellen på bruk
ogmisbruk?

Er alkoholisme en sykdom
og kan den behandles bort?
Hvordan kan alkoholskader

forebygges?
Boka henvender seg ikke bare

til helse- og sosialarbeidere, lære
re, folkevalgte, 0.1. men til alle

alkoholbrukere og avholds
folk som ønsker å skaffe seg
økte kunnskaper om alkohol og
en dypere forståelse av alkoho
lens plass og funksjon i sam
funnet.
Hans Olav Fekjær, f. 1940,

cand.med. 1966, psykiater og
psykoterapiveileder. Siden 1974
assisterende overlege ved Oslo
Helseråd.
Hans Olav Fekjær
Ny viten om alkohol
Livsglede og helse sett i lys av

nyere forskning.
Gyldendal Norsk forlag.
Prikr.64,-

Skogen som ressurs
til mindre bruk
Styret i Nordland bonde og

småbrukerlag vil uttale følgen
de angående skogen som ressurs
tiljsmå og mellomstore bruk.
Som kjent er det i mange av

våre innlandskommuner i Nord
land fylke bruk som lite og ingen
skog er tildelt, disse er i mange
tilfeller små bruk med lite
ressurser til å bygge opp et
familiebruk. Når vi så vet at en
av hovedmålsetningene i Norsk
bonde og småbrukerlag er at he
le brukets ressurs skal vurderes
under ett under en eventuell ut
bygning, må det være veldig vik
tig at disse bruk tildeles en del
skog til avvirkning. Denne skog
må i første omgang tildeles fra
Statsskog eller ved at private
skogeiere vil seige sine bruk
som f.eks. Løkken gard i Grane
kommune.
Nordland bonde og små

brukerlag ser denne sak som et
viktig prinsipp for ettertiden.

Derfor vil vi fullt ut støtte Grane
kommune når de ønsker dette
skogbruket tildelt til små og
mellomstore bruk.

Med hilsen
Nordland bonde og småbruker -

lag
Terje RishoLm
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Innneh. T. Hanssen
C. M. Havigsgt. 18 - tlf. 087/70 170

Postboks 289 - 8651 Mosjoen
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Fyrverkeri,

raketter og fakler

U. le. Earth

Sjegt. 15 Mosjoen
Tlf. 70 007

a «  <l
RAKETTER—FAKLER
STJERNESKUDD—SOLER
HYLERE m.m.

Jacobsen
SPORTSFORRETNING

Vollanvn. 19 - Mosjeen
Tlf. 70654
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Selges kun til
personer over
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SERVICE

av Volvos 1962-For dag betyr

BRUKT VOLVO SOM KOMMER TIL
AGALENGE:

Volvo 244 L. .
V01v0242 L..
Volvo 144 L. .
Volvo 142 DL.
Volvo 145 DL.
Volvo 144 L . .
Volvo 142 L...
Volvo 142 L. .
Volvo 144 L. .

for trivsel


