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Redaksjonell kommentar
En liten epoke er slutt. Ulv Holbye har overlatt redaktøransvaret for Norsk Grotteblad til meg etter vedtak på 
høstmøtet l986. NG kom til verden blek og frynsete i kantene. En rotløs tilværelse med vekselvis utgivelse i nord og syd 
ga ikke de rette vilkårene for at den skulle vokse seg skarp i trykken og rett i kantene. Etter hvert overtok DØG ansvaret 
for utgivelse og bladet ble ganske "streit" med leselig skrift, fine skisser og til og med et og annet fotografi som kunne 
tydes.
I 1983 overtok Ulv Holbye som redaktør, og med ett var bladet blitt hevet opp på et profesjonelt nivå. Innhold, layout 
og trykkens kvalitet var slik at når en var ferdig med et blad bare gikk en og gledet seg til neste nummer. Neste 
nummer..... Neste nummmer!.... Neste nummer!!!???
Det var utvilsomt manglende regularitet i utgivelse av bladet som førte til at det ble flertall for å la DØG overta 
redaksjonsansvaret for NG på høstmøtet 1985.
Hva har så resultatet blitt? Dette nummeret kommer ut ca. 2 mnd. senere enn vi hadde håpet, og grunnene er de gode 
gamle: Stoffmangel - stoff for sent inn - problemer med å få fotografier, skisser o.l. ferdig i tide.
Ulv og jeg kommer til å forsøke å samarbeide om - og dele arbeidsbelastningen med NG. Jeg har godt håp om at dette 
kan gi oss så mye arbeidsrom at vi kan klare å utgi 4 nummer pr. år. Neste nummer vil Ulv stå for og jeg regner med at 
dette vil være abonnentene i hende i løpet av juli.
Uten stoff - intet blad. Jeg oppfordrer leserne så sterkt jeg kan: Skriv om grotteopplevelsene deres! Opplysninger som 
kan synes uviktige kan i ettertid vise seg så ha utforskningsmessig eller vitenskapelig betydning. Jo flere som skriver til 
oss, jo større mulighet har vi til å produsere et blad med et variert innhold.
Til slutt vil jeg takke alle som har gjort sitt til å få utgitt dette nummer av NG, både de som har sendt stoff og de som 
har maskinskrevet det: Kari Schrøder og Gro samt Stein Erik som har hjulpet meg med skisser og fotografier.
God Grottesommer!
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