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Jeg tror at vi med avslutningen av redaksjonen i NG-7 kan konkludere med at grotteaktivitetene i Norge har vind i
seilene og at kursen er "riktig" - også i vernesammenheng. Stofftilgangen er god, og vi har til og med ting "til gode" for
neste nr.
Bladets innhold blir stadig mer variert og trolig lesbart for alle grupper av grotteinteresserte; ulykker og redning har
naturlig nok fått bred plass. Finn Jensen's beretning beskriver vel situasjoner som mange av oss har vært i; viljen til å
fullføre en grottetur på trass, til tross for mangelfullt utstyr og vanskelige værforhold. På den annen side er det nettopp
pågangsmotet/nysgjerrighet som er drivkraften bak utforskningen, og jeg tror balansegangen er hårfin: pågangsmot
uten dumdristighet. Målet er å bli både en gammel og en god grotter. Derfor er det viktig å kjenne seg selv og sine
begrensninger og holde seg langt innpå sikker margin (margarin). Det er også typisk for dette uhellet at det skjedde
med en triviell ting: Det å forankre stigen til et klippeframspring er noe alle gjør og har gjort uten uhell.
Etterpåklokskapen sier at festet ikke ble vurdert kritisk nok og her kan den beste feile. I tillegg kommer det at dårlig
utstyr og nedkjøling gjorde situasjonen svært kritisk. En vil finne igjen mye av dette i John Forder's artikkel (som er
oversatt av Arne Grønlie).
Vi er nå alle spent på hvor stor del av søknadsbeløpet til redningsutstyr som Justisdepartementet vil innvilge. Det er
viktig med en effektiv utrykningsplan slik at utstyr og mannskaper kan nå raskt til ulykkesstedet. Det er derfor like viktig
at alle svarer på Andy's lister så snart som mulig.
Videre inneholder bladet mye Rana-stoff, hvor Hammernesgrottene igjen er kommet i søkelyset. Artikkelen om tolking
av grotteprofiler skrev jeg dels på oppfordring, og jeg håper å fortsette en serie med "faglig" stoff som senere i
omarbeidet form vil komme i den obligatoriske boken. Forslag til emner mottas med takk. Det er svært positivt at våre
yngre kamerater kommer med stoff, og jeg ser det som et av våre viktigste mål å stimulere interessen hos nye
rekrutter, både faglig, etisk og teknisk. Et foreløpig kompendium i grottekartlegging kan fåes kjøpt ved henvendelse til
NGK.
Jeg håper at våre svenske kontakter kan utvides - vi har mye å lære av hverandre.
Diskusjonen omkring grotteforskning og grotteutforskning er tatt opp igjen, og da Lars-Eriks innlegg kan oppfattes som
replikk til det som sto i NGl(2)(1977) s.1-6, er det følgende å si: "Vitenskapelighet" er begrepsmessig redelighet, ikke
trivielle ting skjult bak fremmedord. Men jeg mener det er nødvendig å inndele grottelitteratur i a) faglig kritisk og
redelig stoff, b)registreringer, c) turbeskrivelser og avisreportasjer. Meningen er ikke å sette noen av kategoriene opp
mot hverandre som gode eller dårlige i absolutt forstand, men det er viktig å ha klart for seg hva som er hva. Bare da
kan en ha full nytte av dem. Et fruktbart grottemiljø bør omfatte personer med ambisjoner på alle plan som gjensidig
kan stimulere hverandre. Jeg tror ikke Lars-Erik og jeg på noe punkt er uenige i dette. Flere meningsytringer etterlyses!
Jeg håper at andre grottegrupper også vil benytte seg av muligheten til å publisere sin årsmelding i bladet, slik NGK nå
har gjort. Det ville også være fint om de enkelte gruppene skrev et resymé om sine aktiviteter fram til nå. Altså: Norsk
Grotteblad består av dem som skriver i det - ønsker du å påvirke bladets profil, så SKRIV NOE.
Rana Kommune takkes for et bidrag på kr. 500,- til Fondet for Speleologisk Tidsskrift i Norge. Dette fondet er stiftet
med formål å sørge for kontinuerlig utgivelse av et grottetidsskrift i Norge, samt å subsidiere trykking av større kart,
etc. Bidrag kan innbetales på NGK's postgiro og beløpet blir overført til egen bankkonto.
Til slutt vil jeg takke alle bidragsytere, og sist, men ikke minst, Anne Saxrud som har skrevet ut det meste av stoffet på
maskin. Dead-line for høstnummeret et 1. Sept. Vi oppfordrer leserne til å sende inn utklipp av tegneserier som har
med grotting å gjøre.
God Sommer!

