-*stein/*-rocks
Om man setter et beskri vende ord , et
Add a describin g word, an adj ective in
adje ktiv, foran - «stein» sa far man et
fro nt of «rocks», and you trigger of the
meningsfyllt ord. Nesten uansett: glatt
imagination of the reader. Soft rocks,
stein - rod stein - ru stein - spro stein - le s
rough rocks, hard rocks, brittle rocks,
stein - hard stein - tun g stein, pen ste in heavy rocks, po rous rocks, - we all ha ve a
farlig ste in, vi ser det _ - - - - - - - - - - - - - - - , relationship to this pri for oss, for vi har aile et
tneval mattet: In the
forho ld til denn e urm asame way pictures
terien. Ell er nar fo rstaimmediately crop up
velse n inngar et tett ere
bef ore our inner eye
forhold til «stein» og
- when we hear words
beskri ver vart forhold
like gem, mileston e,
til eller bruken av stein:
gravel, and are. But
pryd stein , kant stein ,
«county rock»?
stabbes te in, kastestein,
pukkstein , ma lms tein.
Well, county rock is a
Vi vet umiddelbart hva
new expression. The
det er.
process to select one
Men fylkesstein ? - Vi
particular rock to
har hert lite om det, og
represent each of the
det er et nytt begrep.
Norwegian counties
Og det har ikke vrert
has not been an easy
noen enkel oppgave a
one. The selection crifinne frem . Kriteri ene
teria have varied. One
for utvelgelsen har ikke
county may have gone
vrert den samme. I et
fo r a rock which is
fylk e har man va lgt en fylkesstei n so m
very rare in the area, but which is only to
kan skje ikke har noen stor utbredelse, men be fo und there. In other cases the choice
som til gjengjeld er meg et sjelden og som
may have been a rock of dominating
bare finne s akkurat der.
occurence throughout the county, but
Et annet fylk e har va lgt en stein eller berg- which is also fo und elsew here.
art som har stor eller helt dominerende
Under the competent guidance of the No rutbredel se i fylket, men som ogsa finnes
wegian Geological Council «county
godt representert i andre fylke r.
rocks» have been selected fo r all counties.
Norsk geologirad har tatt hand om fo rslaOur advice to the counties is two-f old:
gene, og med den inn sikt og fagkunn skap
Take goo d care ofyour county rock, and
rAadet besitt er har det na endt opp med
learn more about them.
aile landets fy lker na har fatt sin stein.
Ta godt yare pa dem, og lter dem a kjenn e. Geir Hennin g Wiik
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