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Redaksjonelt: Forled meg ut i steinfristelse

Det er mulig vi har for lett for det, eller
kanskje det er en dyd av nedvendigh et, et
selvforsvar, selvbedrag, - nar vi ser tegn til
at interessen fo r natur; "naturfagene", og fel
gelig geologi og stein i all slags form og kon
sistens eker: Og ikke minst stein som kultur
form og kulturbcerer; - j a sapass! Kan man
snakke om steindannelse? Ne i, - det blir for
dreyt, vi f ar reservere det til vulkanske og
tektoniske prosesser. La oss si steinkultur, og
sa f ar vi sette steindannelsen og annen dan
nelse pa vent, eller i steinklippspalta som na
tar seg en pause. Alle gjengangerne begyn
ner na a bli litt slitne, og skal f a lov til a sta
over noen runder. Kanskje det dukker opp
noen nye "steinord", [inn er du noen sa send
dem gjerne inn. Vi lager en oppsamlingsrun-
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de nar det blir sann passe, men vi stresser
den ikke, ja, - og sa ma vi benytte hevet til a
takke alle som har gjort nettopp det, - sendt
oss klipp .

I det hele tatt, vi har bestemt oss for ikke a
stress e noe scerlig pa nyaret. Vi skal ikke
stresse for a bevise at vi er noe til kar som
fiks er og ordner opp i det meste om det gjel
der, eller nar det ikke gjer det. Ja, "timing"
som det heter er vanskelig. Det beste er sann
synligvis a plante hendene dypt i bokselom
ma, legge pannehuden i passende folder/
skrukker og se funderende ut, stille deg opp
der sjefen forventes a passere og nar hun
komm er spor du, og ta ikke hendene ut av
bukselommene, husk du er Iitt jjern, dog
konsentrert. "Du det du sa om den strategis-



ke planen her forleden, dette med de diago
na le objektene i styringsskjemaet, jeg har
funnet stette hos von Clausewitz og Moltke
(miltcerstrateger) for at det kan vcere lurt a
sette opp skjemaet i rombeform, omtrent som
et kalsittmolekyl (og si endelig CaCO), det
kan gi bedre stette pa flankene, - ikke sant?"
Hvis du ikke klarer Ita ta ut" sjefen pa dette,
ga raskt videre pa silikatene og pavis hvor
dan disse (ledelses)-strukturene kan gi stet
te i aile retninger, - men at de er spre og kan
gi muslige skarpe brudd som er lette a skjce
re seg selv eller andre palmed. Vanskelige a
lime er de ogsa! Og det er alltid en bit som
mangler.

Har sa red. noen planer for sjefen sin (sty-
ret/aksjoncerene/leserne) for neste ar? Ja, litt.

Har vi hatt ''planer'' for? Ja!
Hvordan gikk det? Mjei .
Men na da? Kanskje, - det kommer an pa.
Hva da? Ja , jo, jlere lesere og annonse-

rer; og 4x64 sider, degn med 36 timer, samt
godt humor. Og at vi enkelt finner den fine
forekomsten som ligger like i ncerheten av
den lovende forekomsten som ikke ble sa bra
som vi et lite eyeblikk trodde, og sa ma vi
ringe til en venn som ma hjelpe oss a lefte ut

det reykkvartskrystallet som er to meter langt,
og klart og uskadd ,- og det pa side 29 blir
bare smatteri, Brassekvarts, hva er vel det, 
og sa har "mitt" et helt klart titanittkrystall
som er 30 em sann litt pa siden, ncer toppen,
og kameraten min skal selvsagt fa det som er
nesten like fint, bare 1,5 meter langt, som det
jeg fikk, for det var jo jeg som oppdaget det,
og han ble veldig glad, og sier jeg gjerne kan
bli med ham til det fine stedet som bare han
veit om som ligger litt langt unna, men det er
verd det, helt sikkert, og jeg har sett hva han
har pa hylla si, - sa!

De tte skar ut litt ikke sant, men duverden
sa godt det var a vcere der!

.... Og sa far vi kanskje rydde litt, men det
er ikke sa morso mt!

Du ogsa? Kanskje vi finner noe fint? Sa
kan vi jo bytte litt? Godt nytt .....ar.

ghw/red.
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