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Vi ønsker med dette nummeret god sommer og vel overstått den lange mørke covid-tunnelen! Når bladet er dere i 
hende, har vi akkurat gjennomført vår første fysiske sommersamling på to år - rapport kommer i neste nummer!
DETTE BLADET inneholder noe for enhver smak. Jeg håper min artikkel om grotteetikk og mekanismene bak 
overforbruk av naturen kan få i gang en konstruktiv debatt. Så har vi noen nostalgiske blikk inn i grotteutforskningens 
ungdoms- og gullalder, skrevet av Geoff Newton, David St.Pierre og Ulv Holbye. Interessant og lesverdig, med detaljer 
som var ukjente for mange av oss. Omslagsbildene er klassikere fra Rana og artig å se i god oppløsning!
To artikler av Johan Olsen fra Årbok for Sørfold viser til de første utforskningene gjort langs Bonnådalen på 1980-tallet. 
Marek Vokáč kommer i kjent stil med en nervepirrende og teknisk perfekt utredning om kameratredning på tau - med 
kniv! Så avrunder Thea Krossøy og Lene Bukholm sin rapport fra Elgfjellprosjektet. Det er et grundig arbeid som i stor 
grad reviderer tidligere oppfatninger om hvordan dette interessante grotteområdet er dannet. Sylvia har dessuten fått 
god respons på sin forespørsel om hjelp i redaksjonen.
JEG FIKK NYLIG det siste Grottan fra Johannes Lundberg. Adrian Hall og Maarten Krabbendam presenterer en enkel og 
elegant hypotese som forklarer de svenske talusgrottene, mange «tektoniske» grotter og som setter en strek for hypen 
om at eksplosive mega-jordskjelv under deglasiasjonene har hatt stor betydning for grottedannelse.
Men da jeg bladde videre og så Per Birger Olssons grottetur i Norge, satte jeg kaffen i halsen. I sin kjedsomhet og trang 
til å gjøre noe annerledes har de tydeligvis gått på ski inne i Langgrotta i Grønlia, ei lite besøkt grotte med store 
mengder løs sand. I denne sanda har vi registrert en håndfull bjørnesenger, alt meget sårbart og verdifullt! Vi har siden 
oppdagelsen holdt en lav profil for å beskytte dette, men akk. Olsson og kompani har åpenbart ikke fått dette med seg. 
Å lage slike stunts i grotter er helt utenfor det akseptable. Det blir en tur opp der for å se hva som er skjedd.
Fortsatt god sommer med forsiktig og ansvarfylt grotting!
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