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Vikingene invaderer Mexico

Morten Dyrstad

Leder i NGDF, Morten Dyrstad, på vei inn i
Kilde 2. Foto: Audun Nersund

Leder
10 år med Norsk
Grottedykkerforbund
Det er nå 10 år siden forbundet ble etablert.
Bakgrunnen for stiftingen var pluraulykken
i 2006, men hva ønsket man å oppnå med
NGDF? Svaret på dette finner vi i forbundets
formålsparagraf 1.
All aktivitet medfører en viss risiko, og
mange personer forbinder grottedykking
med fare og frykt. Denne frykten bygger på
manglende kunnskap om hva grottedykking
faktisk er og personlige redsler knyttet til
mørke, klaustrofobi m.v. Dette gjør det også
lett for media å lage artikler om ulykker knyttet
til grottedykking, da slike artikler lett får mye
oppmerksomhet.
Men grottedykking er en trygg idrett, da
dagens kunnskap og opplæring bygger på
omfattende ulykkesanalyser som beviselig
fungerer godt. Forenklet sagt, gjør du det du
lærte på kurset og dykker innenfor dine egne
begrensninger, er grottedykking trygt. Vi kan
imidlertid ikke forvente at samfunnet skjønner
og aksepterer dette, og det er viktig at vi har
dialog med myndigheter og informerer godt.
NGDF har en viktig oppgave med å
bistå redningsetatene og andre frivillige
organisasjoner med spesialkompetanse når
det skjer ulykker. Forbundet har en like viktig
oppgave med å informere og skape forståelse
for grottedykking i samfunnet vårt.
NGDF har jobbet med dette i 10 år og
forbundets gjennomføringsevne ble synliggjort
under pluraulykken i 2014. NGDF hadde en
viktig informasjons- og kunnskapsrolle ovenfor
utrykningetatene. Vi hadde et godt samarbeid og
samhandling med Norsk grotteforbund og andre
parter under aksjonen. En like viktig oppgave
var informasjon og opplysningsoppgaven vi
hadde ovenfor media, samfunnet og parter
som var direkte involvert i ulykken. NGDF
har tydelig vist at forbundet fungerer etter

formålsparagrafen
NGDFs formålsparagraf
vår og at forbundet
har en hensikt.
Norsk Grottedykkerforbund skal jobbe for
Et mål uten
• Sikker og miljøskapende grottedykking i Norge.
en plan er bare et
• Etablering og vedlikehold av linesystemer samt teknikker
ønske. NGDF har
for sikker grottedykking ved hjelp av disse.
mange
dyktige
• Etablering av samarbeid og forståelse av og for
medlemmer
som
sikker grottedykking til medlemmer, dykkere generelt
klarer å utgjøre
og samfunnet ellers.
en forskjell, og vi
• Utforsking av vannfylte grotter samt å dele denne
har en klar plan
informasjonen med myndigheter, organisasjoner og
for videre utvikling
samfunnet ellers.
av
forbundet.
Vi er heldige og
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
privilegerte
som
får
drive
med
Alle aktiviteter skal bygge på grunnverdier som dykkeglede,
grottedykking, men
fellesskap, helse, sikkerhet, respekt og ærlighet.
vi har også et ansvar
ovenfor
naturen.
Husk at grotter er en
sårbar naturtype.
Morten Dyrstad
Ikke påfør dem skade, ta kun bilder, etterlat kun
Leder NGDF
bobler. Vi gleder oss til de 10 neste årene.

Generalforsamling 2016
GF2016 avholdes 30.april i Oslo. Utover
generalforsamling vil helgen også by på
spennende foredrag, fint sosialt treffpunkt
og mest sannsynlig mulighet for bra dykking
dagen i forkant!
Følg med på www.ngdf.no og NGDFs
Facebooksider for mer informasjon.
Trenger du overnatting, har vi også fått en
god avtale med Frogner House Apartments.
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Ane Mengshoel

Kjersti Bjørkeng Størdal

Foto: Sigurd Bowitz

Foto: Gunnar Hovland

Redaktørene har ordet
Norsk Grottedykkerforbunds (NGDF) er 10
år! Vi gratulerer oss selv med denne utgaven
av Linepila. I bladet finner du stoff om Norsk
Grottedykkerforbund og vår 10-årige historie.
Vi synes det er på tide at resten av
Dykkenorge får vite litt mer om hvem vi er, det
miljøet vi har, hvilke grotter vi dykker i, og ikke
minst; hvordan dere kan komme i kontakt med
oss hvis dere har lyst å teste grottedykking selv.
I jubileumsutgaven finner du stoff for ferske og
mindre ferske grottedykkere om linelegging,
linemerking, utstyr og utstyrsutvikling.
Forbundet har mye av aktivitetene sine og
samlingene sine knyttet til det største kjente
grottesystemet i Norge – Plura. Vi har derfor
valgt å fortelle om Plura, og Pluratreffet som
samlingspunkt for store deler av Norges
grottedykkermiljø, og for NGDF. Vi presenterer
historier fra utforskerne av grottene i og
rundt Plura; Plura, Litjåga, Jordbekkgrotta og
Setergrotta.
Vi driver med sporten vår fordi den gir vakre
og ekstreme opplevelser av naturen. Samtidig
er det slik at den kan være risikofylt, og vi har
dessverre hatt ulykker i Norge i de siste årene.
Vi har med en artikkel som minner oss om
risikoen i sporten, og ikke minst minner oss om
de vi dessverre har mistet.
Å forstå verdens vannfylte grotter er en
nøkkel til å forstå verdens vannreservoarer.
Som grottedykker kan man bidra i slik forskning
gjennom utforskning av grotter. Samtidig er
det å forstå grotter og grotters geologi både
en del av naturopplevelsen og en mulighet for
større sikkerhet i egen dykking. I forbundet er vi
så heldige at vi har god kontakt med relevante
vitenskapelige miljøer og har fått bidrag til
Linepila om grottegeologi og vår mulighet til å
bidra til bedre forståelse av grotter.
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Selv om dette er en jubileumsutgave og selv
om vi har et tungt fokus på Norge og norske
grotter, skal vi ikke glemme at majoriteten av
norske grottedykkere dykker minst like mye
eller mer i utlandet enn i Norge. Vi viser her en
liten bildekavalkade fra dykkesteder utenfor
Norge og har med to artikler som viser spennet
i grottedykking som våre medlemmer deltar
i; fra iskald utforsking en lang scootertur inn i
de svenske skoger - Bjurälven, til sommerlett
grottedykking i det mexicanske karstlandskapet
langs Riviera Maya.

Vi vil takke til alle som har bidratt med
frivillig innsats for å få Linepila i havn. I tillegg
til det materialet som presenteres her, er det i
forbindelse med utgivelsen samlet ytterligere
materiale om norsk grottedykking, materiale
av historisk verdi. Vi takker og våre sponsorer
som har gjort det mulig at du sitter med Linepila
i hånda nå. Sist, men ikke minst: Gratulerer til
NGDF!
Med hilsen fra redaktørene:
Ane Mengshoel og Kjersti Bjørkeng Størdal

Tilbakeblikk

Faksimile fra Norsk Grotteblad, 1982
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Grottelivet

Øyvind Hegle og Rune Alterskjær i Storsteinhola
2009. Foto: Robert Staven
prioritert bort. Det er spesielt morsomt at
Linepila er tilbake i jubileumsåret - kanskje den
gjenoppstår?
I 2006 og årene etter la NGDF ned
mye arbeid i å få økt bevisstheten rundt
sikkerhetsspørsmål ved grottedykking. Det ble
avholdt sikkerhetsseminar og redningsøvelse
under Plurauka. I samarbeid med daværende
forvalter på Jorbru gård, Terje Arntzberg, ble
det dykking dypere enn 50 meter ikke anbefalt
under Plurauka. Senere ble dette myket opp til
at slik dykking bare skulle gjennomføres om den
var meldt på forhånd. Utenom Plurauka fantes
ingen slike restriksjoner, men forbundet ønsket
ikke å oppmuntre til
dypdykking under et
arrangement i sin regi.
Dette var for å bremse
litt ned på dypdykkingen
og den potensielle
konkurransen om å
finne gjennomgangen til
Steinugleflåget.
Fokus på sikkerhet
er blitt opprettholdt,
men tidene endrer seg og nye folk kommer
til. Noe av det som driver grottedykkere er jo
frihet og utforskertrang, så
selv om forbudet tjente til å
roe ting ned, var ikke dette
noen varig løsning. Ønsket
om å finne gjennomgangen til
Steinugleflåget var stadig der.
Bedre utstyr og trening gjorde

flere i stand til å dykke dypt, og nye aktører
kom til med dypdykking som sin motivasjon
for grottedykking. Grottepoliti finnes ikke, og
er ikke ønskelig. Selv om grottedykkerhistorien
viser at sjansene for en ulykke øker når det
er mye dyp dykking, mener NGFD det er den
enkelte dykker som selv må ta ansvar for hva
som er forsvarlig.
Aktiviteter og miljø
Mye av aktiviteten fra 2010 og til nå har
handlet om å være et samlende punkt for
grottedykkere i Norge, og å legge til rette for
samling av nye og gamle grottedykkere.
Fra 2009 har NGDF hatt ansvar for å
arrangere det årlig Pluratreffen. I forbindelse
med Plurauka har det også blitt arrangert
seminarer om utforskning, geologi, sikkerhet
mm. Det har også vært viktig at NGDF ikke
skal være et rent
”Plura-forbund”, selv
om
Pluratreffene
har vært viktige for
etablering av et norsk
grottedykkermiljø. Det
er jo merkelig nok en
god del grottedykkere
som ikke prioriterer å
ligge i telt i myggland og
dykke i 4 graders vann i
sommerferien. Det er også stadig mer dykking
i andre grotter og gruver i Norge, og det er gjort
store fremskritt når det gjelder utforskning. Det
foregår mye spennende dykking blant norske
grottedykkere både i innland og utland. Dette
har NGDF vært med å presentere ved å invitere
dykkerne til å holde foredrag i forbindelse med
generalforsamlinger og andre arrangementer. I
høst ble det også arrangert et Røyrvik-treff, i et

Mye av aktiviteten
fra 2010 og til nå har
handlet om å være et
samlende punkt for
grottedykkere i Norge

NGDF gjennom 10 år
Tekst: Heidemarie Nordahl
12. september 2006
Etter mye forutgående telefonkontakt
møttes en gruppe grottedykkere 12. september
2006 og dannet Norsk Grottedykkerforbund.
Det var Vebjørn Karlsen som tok dette initiativet,
og han fikk med seg en gruppe grottedykkere
som representerte ulike miljøer innen
grottedykking. Det ble dannet et interimsstyre
bestående av: Heidemarie Nordahl (leder),
Sigurd Bowitz (nestleder), Vebjørn Karlsen,
Tommy Johannsen, Roy Fagermoen, Jan Arild
Aaserud og Odd Iver Rånes. Dagen etter ble
forbundet presentert på en temakveld om
grottedykking som Fredrikstad Dykkerklubb
arrangerte. Initiativet ble godt mottatt.
Tidspunktet var ikke tilfeldig. I noe
tid hadde man snakket om å organisere
grottedykkerne, men ikke helt kommet dit.
Ulykken i 2006 var den direkte årsaken til at
Norsk Grottedykkerforbund (NGDF) ble dannet
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i september samme år. I 2006 var det mange
medieoppslag som bar preg av at grottedykking
for veldig mange er en uforståelig aktivitet,
som oppfattes som
en ekstremt risikabel
sport. Grottedykkerne
hadde
ikke
noen
talspersoner og media
intervjuet de som var
villige til å snakke.
Norske grottedykkere
fremsto som en veldig
splittet gruppe, uten
evne til å forklare
hva som motiverer til
grottedykking, verken
når det gjelder grensesprengende utforsking,
enklere naturopplevelser, eller mulighet for å
innhente datagrunnlag for forskning.
Det norske grottedykkermiljøet var lite, og
selv om det fantes ulike oppfatninger og tidvis
opphetede diskusjoner om hva som konstituerer
sikker grottedykking, var likhetene likevel større
enn ulikhetene. Vi vil alle dykke i vannfylte

grotter. Norske grottedykkerne trengte en
felles stemme i offentligheten, spesielt i
arbeidet med oppheving av ferdselsforbud i alle
vannfylte grotter i Rana
kommune. NGDF ble
opprettet. Det var også
krefter som ønsket å
gjøre ferdselsforbudet
permanent, og gjerne
utvide det til hele
Nordland. Planer om
å
arrangere
treff,
sikkerhetsseminar
og
redningsøvelse
var avhengig av at vi
hadde en grotte eller to
å dykke i. Den første oppgaven var å jobbe for
oppheving av ferdselsforbudet. Dette skjedde
på nyåret i 2007.
Det ble også opprettet 3 arbeidsgrupper
som skulle jobbe med sikkerhet, redning og
utforskning. Magasinet Linepila ble opprettet
for stoff om grottedykking og annen teknisk
dykking. Dette kom i 4 nummer, før det ble

Ulykken i 2006
var den direkte
årsaken til at Norsk
Grottedykkerforbund
(NGDF) ble dannet i
september samme år

Talerør for grottedykkere
I forbindelse med ulykken i 2014 hadde vi
en organisasjon som kunne ta del i saken og
forsyne pressen og myndigheter med fakta
om grottedykking. Det gjorde at informasjonen
som kom ut i media i Norge ga et mer nøkternt
bilde av grottedykking. Styret i NGDF gjorde
en kjempejobb overfor media og andre, og
alle interesserte fikk nødvendig informasjon.
Denne åpenheten gjorde nok at folk i større
grad fikk forståelse for at grottedykking er en
aktivitet som drives for opplevelsens del, og at
grottedykkere tenker sikkerhet. Spørsmålet om
å forby grottedykking kom ikke opp i 2014.
Fremtid
I disse 10 årene har NGDF gått igjennom
vanlige faser for en liten organisasjon. For en
liten organisasjon er vi, og uansett om tallet
på grottedykkere øker, kommer vi aldri til å
bli noen stor organisasjon. Mye entusiasme
og engasjement var det i starten, så litt
organisasjonstretthet. Trenger vi virkelig en
organisasjon for grottedykkere? Nye og
engasjerte styremedlemmer fikk interessen
opp igjen, og da ulykken i 2014 skjedde var
det godt å ha NGDF som et nøkternt talerør.
Ulykken viser også at arbeid med sikkerhet aldri
må stoppe opp. Det dykkes mer i grotter og
gruver enn noen gang, og det pågår spennende
utforskning. Det er rikelig med oppgaver å ta
tak i for NGDF i fremtiden. Jeg tror nok det blir
et 20-årsjubileum også.

Status fra utforskningskomitéen

Utforskingskomiteen har de siste årene hovedsakelig jobbet med å få på plass retningslinjer for hvordan utforsking skal håndteres av NGDF
og hvordan NGDF skal formidle informasjon om dykkbare grotter og gruver. I tillegg har et linekart over Plura blitt lagd og dette prøves holdt
oppdatert/forbedret årlig.
Retningslinjene som har blitt utarbeidet ble lagt frem på generalforsamlingen i 2015 og vedtatt, så arbeidet med disse er nå avsluttet.
Retningslinjene har blitt prioritert da de er et utgangspunkt for hvordan og hvilken informasjon som skal formidles av NGDF. Hensikten med
retningslinjene er: “Alle (utforskere, medlemmer og utenforstående) skal kunne se hvilke premisser som ligger til grunn for hvordan informasjon
om grotter/gruver som blir meldt inn til NGDF håndteres og presenteres/publiseres.”
Ideen er at NGDF skal formidle informasjon om grotter/gruver og eventuelle prosjekter og aktiviteter som skjer i disse. NGDF har ingen
juridiske virkemidler for å styre tilgangen
til grotter/gruver, så vi håper at når det
presenteres pågående utforskingsaktivitet et
sted, respekterer andre dykkere dette.
Arbeidet med hvordan NGDF skal formidle
informasjon er underveis. En mal for hvordan
informasjonen skal organiseres er på plass, og
arbeidet med en webløsning for presentasjon
av denne informasjonen har såvidt startet,
men her gjenstår mye arbeid. Innhenting av
informasjon om grotter/gruver blir ikke prioritert
før webløsningen fungerer akseptabelt, slik
at man er sikker på hvilken informasjon man
trenger og format/organisering av denne.
Komiteen ser at arbeidet med dens
oppgaver ikke har gått så veldig fort fremover,
men unnskylder seg med at den i det minste har
vært aktiv i kartlegging av kjente og nye grotter.

Kartlegging i Røyrvik 2015
Foto: Øyvind Hegle

Norsk grottedykkerforbunds historie fra oppstarten i 2006

område hvor det stadig oppdages nye vannfylte
grotter.
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Linemarkører

I hovedsak er det tre ulike linemarkører som
brukes; linepil, cookie og REM. Disse oppbevares
på en pigtail når de ikke er i bruk på lina.
Foto: Ane Mengshoel

Alle grottedykkere fra ganske så tidlig har lagt line inn i grotta
for å finne veien hjem. Kontinuerlig guideline er bra når livet ditt
henger i en tynn tråd. Men en line har to mulige retninger, så
hvordan kan du vite hvilken vei som er hjem?

Merking av line

						

Tekst: Heidemarie Nordahl
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Tidlig i grottedykkingen, dvs på 60-tallet,
tok alle med seg linen ut igjen etter et dykk. Men
etter hvert som linene ble permanente, fikk
man behov for å markere distanse og utgang.
Det første forsøket var ved en serie svarte
ringer/tape på lina med jevne intervaller. Det
fungerte ikke. Tannic acid gjorde enkelte av
linene brune og merkene usynlige. Dessuten var
de vanskelige å tyde i dårlig sikt.
På 70-tallet begynte utforskeren Lewis
Holzendorff å installere triangler av duct tape
med og uten påskrift på lina. Disse ble kalt
for ”Dorffs”. Man klistret noen på flaskene,
og plasserte dem deretter på lina. Enkelte av
disse kunne man se i grotter helt fram til nylig.
Kanskje finnes de fortsatt enkelte steder. Men
dette var ikke et perfekt system. Også her var
tannic acid en fiende som gjorde påskriften
usynlig. De var myke, og kunne være vanskelig
å tyde i nullsikt. I tillegg var de vanskelige å
fjerne uten å ødelegge lina når nye utganger
ble funnet og merkingen skulle endres. ”Tape
Dorffs” var en god start, men ”plastic Dorffs”
tok raskt over.
Forest Wilson, daværende Training Chairman
i NSS CDS satte i gang masseproduksjon av
piler, og raskt ble dette standardutrustning
for grottedykkere. Plastpiler brukes gjerne
i forbindelse med utforskning eller som
permanente markører på ei line. Som hovedregel
viser de nærmeste utgang. Som regel er det
snakk om geografisk nærmeste utgang. Pilen
sier intet om det er trangt eller vanskelig å
komme ut den veien. To piler som viser hver sin
vei er gjerne midtpunktet, og to piler i én retning
og én i motsatt retning viser at det er to veier ut
hvorav den ene er raskest eller kortest.
Det oppstod raskt behov for personlige
”non-directional markers”, som viser din og
teamets vei ut, uten å forvirre andre dykkere
ved å sette opp piler. Her ble klesklyper raskt
populære. I NSS CDS-manualen ”Cave Diving
Communications” er det viet et lite avsnitt til
”Clothpins protocols”. Klesklyper brukes normalt

– Hvordan finne veien hjem
som midlertidige linemarkører og kan brukes på
ulike måter. Eksempelvis kan de settes igjen
for å markere maks penetreringslengde for et
team i forbindelse med en circuit eller travers,
de kan også brukes til å forsterke eller bekrefte
hva som er veien ut i et kryss eller ved en T. Alle
dykkere ble rådet til å ha med både piler og
klesklyper og bruke disse
til å merke lina.
Manualen ble skrevet
i 1990 av bl.a Joe
Prosser, så det har skjedd
en del etter dette på
merkefronten. Klesklyper
er ikke helt ideelle, de flytter seg lett og kan lett
falle av lina. De er nok bedre å henge opp tøy
med, selv om en og annen gammel grottedykker
fortsatt sverger til klesklyper. Jeg så et par i
Florida våren 2015.
Cookies, en rund plastdings som festes
på samme måte som ei linepil, erstattet
klesklypene som non-directional markers. Det
vil si at merket ikke har en retning i seg selv,
men kan vise retning utfra hvordan den er
plassert. Bruksområdet er det samme som
klesklyper. Den kan vise hvem som er inne
i grotta, penetreringsavstand, interessant
sted,og utgangssiden av et jump eller en T.
En cookie plasseres på utgangsiden av et
linekryss.
Dedikerte grottedykkere har fortsatt å jobbe
med å bedre merkesystemet. En av disse er Bil
Phillips, grottedykker, utforsker og instruktør
med tilholdssted i Tulum på Yucatan i Mexico.
Han var også min instruktør i 2003. Han
brukte cookies i undervisningen den gang, men
jeg husker at han brummet litt og ikke var helt
fornøyd. Året etter presenterte han meg for en
B.U.R.M. (Bil’s unmistakeble refrence markers).

Bil fortalte at denne bare var midlertidig, for
noe enda bedre var på vei. Noen måneder etter
var jeg tilbake i Tulum, og ble eier av mine første
REMs. Jeg ble en av de første forsøkspersonene.
Disse har jeg ennå og bruker på hvert eneste
grottedykk. REMS eller Refrence Exit Markers
er personlige linemarkører med en ut-side.
De gjøres personlige
med initialer, hakk og
reflekstape. Reflekstapen
gjør dem ekstremt synlige
i grotta. De er har en flate
til å skrive på og leveres
med et navigasjonskit med
clips og penn, til å feste piler og REMs på. I dag
masseproduseres disse. Men de første var litt
mer håndlaget. Ved en anledning i 2005 var vi

– Always mark
your exit

en gjeng norske grottedykkere på tur i Mexico
som fungerte som billig arbeidskraft som
jobbet for medbrakt øl og fajitas. Vi ble bedt på
grillfest hos Bil, men før vi fikk spise skulle det
klargjøres en del REM. Pussing og merking gikk
i en fei med godt drikke og godt selskap, og 20
navigasjonssett fant veien til Norge, så vi var
nok REM-pionerer her i landet.
I løpet av årene som har gått har disse blitt
svært vanlige i bruk på Yucatan og brukes av
mange instruktører i undervisningen. Mange
norskegrottedykkere har også tatt med seg
REMs fra Mexico, så de er svært vanlige i
Norge også. Både norske og finske instruktører
bruker dem under opplæring i Plura. De kom
også på NRK i beste lørdagsunderholdning i
serien Hodejegerne, en serie der man skulle
gjette yrkene på 6 personer. Undertegnede
deltok som dykkerinstruktør. Man skulle ha
en ting som publikum skulle gjette bruken av.
Programlederen falt for navigasjonssettet mitt,
en bungie med dog clip i den ene enden og penn
i andre enden med tre linepiler og tre REM. Man

Jump

Linepil brukes ofte på enden av lina.
Foto: Øyvind Hegle
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Linepil

B.U.R.M

Klassisk linepil på lina
Foto: Øyvind Hegle

Bil’s Unmistakeable Reference Markers
Foto: Bil A. Phillips

trenger vel ikke si at ingen gjettet bruken? En
typisk sær grottedykkerting.
Andre og mer obskøne former på det man
kanskje kan kalle «svært personlige merker»
har jeg også sett. For eksempel en penisformet
linepil. Festlig nok. Nå skal jeg ikke være
prippen, men jeg ønsker kanskje ikke å se disse

overalt. Det er også laget REM-lignende merker
av andre kommersielle aktører, og det kommer
sikkert flere.
Så lenge man har en viss enighet om de faste
merkene i grottene og ikke driver vandalisme
ved å endre disse, er jeg sikker på at man kan
leve med ulike personlige markører. Det er

10 • Linepila 01-2016

mye viktigere at det etableres gode vaner med
faktisk å merke linekryss, jumps etc. Mindre
viktig er det om det gjøres med en cookie eller
REM. Tape og klesklyper kan vi kanskje legge
igjen hjemme nå.
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Teknisk utstyr for grottedykking

Erling Høydahl dykker hellukket rebreather
(JJ-CCR) under jorden i Tuna-Hästberg, et
gruvesystem i Sverige.
Foto: Bjørn Opperud

system med tauverk og signaler mellom dykker
og overflateberedskap for å håndtere farene i
det ukjente miljøet. Grotten gikk mer ned enn
inn, og Aquanautene klarte å utforske ned
til i overkant av 60 meter før de fikk alvorlige
problemer grunnet at pusteluften deres var
forurenset med karbonmonoksid. Alle kom
seg ut igjen med livet i behold. Selv om denne
episoden strengt tatt ikke var direkte relatert
til utstyret de brukte, fremstår det som ganske
åpenbart for oss i dag at det å slepe et tykt og
tungt tau etter seg og forsøke å gi signaler til
overflaten fra en dybde på 60 meter ikke var
den mest hensiktsmessige måten å gjøre det
på. Det ble lært den dagen, akkurat som at
mange andre lærdommer har kommet som
konsekvenser av ting som har vært forsøkt,
men som ikke nødvendigvis har fungert.
Svært mye av det vi i dag tar som en
selvfølge når vi dykker i grotter, eller andre
miljøer som ikke gir rom for så mange feil, har
blitt lært av pionerer som har forsøkt og siden
lært seg hva man bør eller ikke bør gjøre.
På omtrent samme tid vokste The Cave
Diving Group (CDG) fram i Storbrittannia.
Mens både Cousteau og mange av pionerene
i Florida og Mexico typisk har vært dykkere som
har fattet interesse for å utforske grotter, vokste
miljøet i Storbritannia fram av grotteutforskere
som trengte å lære seg å dykke for å komme
forbi vannlåser. Forskjellige oppgaver krever
som kjent forskjellige innfallsvinkler, så det
er ikke så overraskende at utstyret som ble
benyttet av CDG skilte seg markant fra det vi
typisk ser på
tidlige bilder av
Sheck Exley og
hans kumpaner
fra eksempelvis
Florida.
Selv
om
Ginnie Springs
nok ikke var fullt
så tilgjengelig den gang som den er i dag, var
det en litt annen sak å starte grottedykket i
åpent vann sammenlignet med det å måtte
krabbe hundre-, om ikke tusenvis av meter inn
i en smal og møkkete grotte før man i det hele
tatt skulle starte dykket. Dobbelsett med vinge
og ventiler som vi kjenner det, var selvsagt
helt håpløst til dette formålet. Løse flasker
som enkelt kunne klipses fast på seletøyet
man allerede hadde på seg, var den naturlige
løsningen, og var utgangspunktet for det vi i
dag kjenner som sidemonterte flasker.
Sidemonterte flasker har åpenbare fordeler
sammenlignet med tradisjonelle dobbelsett i
det at de lar seg transportere enklere og med
letthet kan klipses av og på for å komme
gjennom trange restriksjoner. Selv når de er
montert får dykkeren en lavere profil enn med
flasker montert på ryggen. Ulempen er at man
mister muligheten til å nyttiggjøre seg all gassen
ved en ventilfeil sammenlignet med bruk av et

Grottedykkerutstyr - før og nå
Ventiler, lykter, line, instrumenter og backup av alt.
Slik har utstyret vårt blitt som det er i dag.
Tekst: Bjørn Opperud
For de av oss som har funnet fram til
denne fantastiske sporten som dykking, og i
særdeleshet grottedykking, er finnes det ingen
tvil om at en vesentlig del av det vi holder på
med dreier seg om utstyr. Dette gjelder enten vi
liker det eller ikke og er uavhengig av hva slags
utstyr vi velger å bruke til formålet. Vi beveger
oss i et miljø der mennesker egentlig ikke er
ment å være, et miljø der vi ikke under noen
omstendigheter kan overleve uten utstyret
vårt.
Hvis man tar et skritt tilbake og ser på utstyr
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til grottedykking, er det egentlig bare to ting det
dreier seg om; Vi må komme oss dit vi har tenkt
oss og tilbake igjen, og vi må kunne puste mens
vi gjør det.
Man kan dykke i grotter med bare
dykkemaske og svømmeføtter, og det var
også akkurat slik Sheck Exley oppdaget den
fantastiske verden som skjulte seg under
overflaten i Silver springs i Florida sent på
50-tallet. Hvis man vil utforske noe mer enn
bare de aller ytterste meterne blir det nødvendig
med en pusteventil koblet til en flaske med
trykksatt luft. Vil man enda lengre, trenger man
mer luft, og det begynner å bli en god idé med
noen form for reserve på pustegassen i form
av flere flasker og pusteventiler. Man vil fort

finne ut at grotter kan være både forvirrende
og totalt mørke, så før man i det hele tatt
kan komme i gang med det de fleste leserne
av denne artikkelen ville kalle grottedykking,
trenger vi altså
• En måte å bevege oss på
• En måte å puste på
• En måte å finne veien på
• En måte å lyse opp grotten på
Litt avhengig av hvordan man ser på det, er
det ganske fascinerende at så primære behov
kan skape så mye kontrovers. På den andre
siden er det naturlig at så åpenbart livsviktige
behov genererer interesse, men i alle tilfeller er
det dette alt dreier seg om, til syvende og sist.

Utgangspunktet
Grottedykking som vi kjenner det i dag,
som en slags ”egen greie”, er et forholdsvis
nytt fenomen som strekker seg bare noen tiår
tilbake i tid. Alikevel har det vært forsøkt dykket
i grotter av forskjellige årsaker i noen hundre
år, og det tidligste forsøket forfatteren kjenner
til, fant sted i Peak Cavern i Storbritannia da
Mr. Day forsøkte å ta seg gjennom en vannfylt
sump ved å holde pusten og måtte reddes ut
igjen av en årvåken hjelper. Utover 1800-tallet
ble det så vidt gjort noe grottedykking med den
tidens standard messinghjelmer og slanger,
med alle de utfordringene og begrensningene
man kan se for seg følger med det.
Noe av det tidligste man kan se for seg
grottedykking slik vi kjenner det i dag, ble ikke
helt overraskende utført av El Capitan, Jacques
Cousteau, og hans Aquanauter i Fontaine
de Vaucluse i 1946. Cousteau og hans team
benyttet vanlig dykkerutstyr og hadde laget et

dobbelsett med manifold. Gasslogistikken er
også mer komplisert der man må bytte mellom
de forskjellige flaskene i løpet av dykket. En
omfattende debatt om hva som best er ikke
hensikten med denne artikkelen, og det er
forfatterens klare mening at begge systemene
har sine åpenbare fordeler og ulemper og egner
seg til hvert sitt bruk.
I Florida var Exley og hans kumpaner
i full gang med å utforske de massive
grottesystemene der, som ofte krevde helt
annet utstyr og tilnærming enn det britene holdt
på med. Dobbelsett og et utstyrsoppsett mye
nærmere det de fleste av oss benytter både i
grotter og teknisk dykking i dag var standarden,
og i 1979 skrev Exley ned det som skulle bli
selve bibelen for grottedykkere over store deler
av verden: ”Basic Cave Diving: A blueprint for
survival”. Her går Exley gjennom alt han har
lært av sine første 20 år som grottedykker,
blant annet de fem grunnleggende reglene for
sikker grottedykking som han hadde kommet
fram til etter inngående å ha analysert alt han
kunne komme over av ulykker i forbindelse med
grottedykking.
Derom noen lurte, er disse:
• Alltid ha en sammenhengende line til
utgangen
• Alltid ha minst tre lyskilder
• Alltid reservere minst to tredeler av
pustegassen til hjemveien
• Aldri dykke dypt i grotter (mindre aktuell
etter hvert som helium har blitt standard for
dype dykk)
• Aldri dykke i grotter uten å ha utdannelse
for det
Med et lite unntak av nummer fire,
der nye teknikker i stor grad har tatt vekk
problemstillingen, er disse nøyaktig like
aktuelle den dag i dag, som de var den gangen
Exley skrev dem ned. De former ryggraden
til kurs i grottedykking stort sett uavhengig
av organisasjon og sted i verden. Det sier en
del om hvor revolusjonerende dette var for
dykkesporten. Veldig mange andre sporter og
også andre grener av dykking kunne hatt mye å
lære av denne systematiske analysen.
Utover 80-tallet kom manifoldet og
muligheten for to separate 1.-trinn som begge
ga tilgang til all gassen i begge flaskene,
samtidig som man kunne stenge ned en
blåsende ventil eller isolere de to flaskene
fra hverandre dersom feilen ikke lot seg løse
ved å stenge en ventil, som f.eks ved en blåst
overtrykksventil på krana. Det var på denne
tiden at veldig mye begynte å ligne på en tidlig
versjon av det vi ser på Plurauka i år. Ventilene
har blitt bedre og lyktene varer lenger og lyser
sterkere, men hovedformene er ikke i det hele
tatt så forskjellig.
Hogarthian
William (Bill) Hogarth Maine har nok hatt
en større innflytelse på grottedykking enn han
forutså selv. Bill var kjent som et petimeter
som kunne bruke timevis på å finne en måte
å feste backuplykten sin på som var enklere,
mer strømlinjeformet og ryddigere enn det han
gjorde på det forrige dykket.

Linepila 01-2016 • 13

Lite endringer

Ikke alt har endret seg radikalt. Bildet er tatt
under dykking i Plura august 1998.
Foto: Preben Richter

Utstyrskonfigurasjonen som fremdeles
i dag er kjent som en ”Hogarthian setup” kan
ganske enkelt beskrives med en som simplistisk
og minimalistisk konfigurasjon der du har
med deg det du trenger, ingenting annet, og
alt du har med deg er konfigurert på en så
strømlinjeformet og praktisk måte som mulig.
Less is more.
”If you don’t need it, don’t bring it. If you
need it, bring two!”
I svært mange sporter og idretter er det fort
gjort å plukke med seg veldig mye ”kjekt å hautstyr” som man egentlig ikke trenger. Om man
skulle finne på å feste en ekstra kniv på riggen
sin et sted, ville det i seg selv neppe være noe
stort problem, men det er lett å finne bilder
på internett av dykkere som overhodet ikke
følger de hogarthianske prinsippene. Det finnes
dykkere med lykter, spoler, hjelmer, kniver,
sakser, skriveplater, flasker, flere lykter og alt
mulig annet som ikke beriker konfigurasjonen på

noen som helst måte, og gjør sannsynligheten
for å henge seg fast i noe unødvendig stor. Det
begrenser også bevegeligheten unødvendig
mye og det gir større ulemper enn de potensielle
fordelene. Dette kalles ofte for ”juletrekonfigurasjon”.
Et
hogarthiansk
setup
kan
kort
oppsummeres med:
• En enkel vinge
• Et enkelt seletøy uten klips og spenner
annet enn en beltespenne
• En bakplate i stål til å holde det hele
sammen
• Hovedventil på en lang slange
• Backupventil i strikk rundt halsen
Med andre ord noe som ligner veldig på det
mange dykker med i dag, gjennomsyret av en
minimalistisk tankegang.
DIR
Ja, jeg vet det, men denne artikkelen
ville ikke vært komplett uten å nevne disse
kontroversielle tre bokstavene. Mot slutten av
80- og utover 90-tallet ble mye av den mest
aggressive og banebrytende grottedykkingen
i verden foretatt av gruppen WKPP (Woodville
Karst Plain Project). Etter at George Irvine
III (GI3) tok over som
prosjektleder
etter
legenden
Parker
Turner’s tragiske død
i 1991 (Dersom du
ikke har lest ”My 77’th
cavedive”, gjør det!),
ble det innført klare
retningslinjer i prosjektet på nøyaktig hvordan
utstyr skulle konfigureres og hvilke prosedyrer
som skulle følges. Disse reglene fikk navnet
”Doing It Right”, eller DIR.
Det skal ikke så mye fantasi til for å

skjønne at dette begrepet av ganske mange
ble oppfattet som temmelig arrogant. Dersom
noen ”gjør det riktig”, følger det naturlig at noen
andre ”gjør det feil”, og de som har dykket noen
år kan neppe unngå å huske alle kontroversene
og diskusjonene dette førte til på 90- og langt
utover 2000-tallet med side opp og side ned på
epost listen ”Tech Diver List” og mer lokalt her
hjemme på dykkesiden.com. Dersom du ikke
har lest de totalt hysteriske sitatene til GI3 så
anbefaler jeg på det sterkeste et googlesøk for
en god, hoderystende latter. Når det er sagt, er
det ingen tvil om at fyren, til tross for at han
virket litt smågal og kanskje manglet evnen til
å kommunisere på en sympatisk måte, hadde
veldig mye fornuftig å komme med!
Oppsummert er den største forskjellen på
en hogarthiansk setup og et DIR-setup den at
mens Hogarthian gir retningslinjer for hvordan
noe kan gjøres, gir DIR en helt konkret setup der
alt er standarisert helt ned til hva som ligger i
hvilken lomme og hvordan lykten er festet:
• Bakplate i stål eller aluminium
• Uavbrutt seletøy med 5 D-ringer på faste
plasser, festet med en beltespenne i stål
• Vinge uten strikker i riktig størrelse til
flasken(e) som benyttes
• Store, stive gummisvømmeføtter
• Kniv på magebeltet
• Backuplykter under armene på seletøyet
• 210cm langslange til hovedventil
• Backup-ventil i strikk rundt halsen
• Manometer festet på venstre hofte
• Standarisert slangeføring
• Standarisert lommeinnhold i de to
lommene på lårene
Den åpenbare fordelen dette gir er en
ekstremt ryddig rigg uten noe som helst annet
enn det man trenger, og muligheten til eksakt
samme respons og prosedyrer på tvers av
dykkemiljøer, i team, under is, i grotter, på dype
vrak etc. Kritikken mot systemet går på at det
tar bort individualiteten i sporten.
Mens man på den ene siden kan se dette
poenget, er forfatteren
av den klare oppfatning
av at en av de største
fordelene
vi
som
grottedykkere har i
dag, er akkurat det at vi
ikke trenger å finne opp
hjulet på nytt. Det har
de som kom før oss allerede gjort.
Når det er sagt, er det selvsagt en god og
nødvendig ting at det skjer utvikling både på
utstyr og prosedyrer. Og undertegnede kan
skrive under på at det stadig skjer forandringer
både på utstyr og prosedyrer innen GUE, som i
dag underviser kurs etter prinsippene som kom
med DIR.

If you don’t need it,
don’t bring it. If you
need it, bring two!

Bibelen

Sheck Exleys legendariske “Blueprint for
survival” ble skrevet helt tilbake i 1979, og
ansees fortsatt for å være fasiten på sikkerhet i
grottedykking.
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Plura
Selv om grottedykking i Norge er så
mye mer enn Plura, ville ingen artikkel om

grottedykkingens utvikling i et norsk magasin
vært komplett uten å nevne det som har
foregått der. Allerede tidlig på 90-tallet startet
Norsk Teknisk Dykkekrets med utforskning
av det massive vannfylte grottesystemet i
Plurdalen. Grottedykking fantes ikke i Norge
tidlig på 80-tallet, og det som skulle gjøres
måtte læres utenlands, og mye måtte læres
på egenhånd. Mye ble importert fra England
og utstyrskonfigurasjonen som ble brukt der,
og store deler av grotta ble utforsket med tau
og sidemonterte flasker. Utover 90- og 2000tallet ble mer av den floridianske tankegangen
og utstyrskonfigurasjonen importert til
Norge, og grupper som Reel Action Diving og
Nordic Explorers fortsatte utforskningen med
moderne utstyr og stadig dypere dykk.
Status Quo
Det er ingen tvil om at dykkerutstyr og
grottedykkerutstyr i dag lar oss utforske
mer enn noen gang før. Etter åpent system
kom de halvlukkede rebreatherene som lot
og lar grupper som WKPP og andre utforske
kilometervis av grotte på store dyp og
dykk som varer over et døgn. Gjennom hele
2000-tallet har vi sett at de største dykkene
har blitt gjennomført på mer eller mindre
lukkede systemer som lar dykkeren gjenbruke
alt eller deler av pustegassen. Dette muliggjør
dykk som kort og godt ikke hadde vært praktisk
mulig på åpent system. De halvlukkede
systemene har sin fordel i sin enkelhet
sammenlignet med hellukkede systemer,
men har også ulemper i form av varierende
oksygendeltrykk i pustegassen spesielt på
grunne dybder, størrelse og lite fleksibilitet.
Hellukkede systemer har sine åpenbare fordeler
i en enorm fleskibilitet der man bokstavelig talt
kan benytte samme pustegass på 100 meters
dyp og på et dykk i fjæresteinene, eksepsjonell
gasslogistikk og mulighet for store gassreserver
siden ikke noe (særlig) av pustegassen benyttes
til selve dykket. Ulempen med systemet er en
mye større kompleksitet og avhengighet av
elektronikk som skal virke under vann.
Scootere har i årtier blitt brukt for å
tilbakelegge
større
distanser enn det som
ville vært mulig ved å
svømme, og også her
har batteriteknologien
gjort det mulig med
scootere på en brøkdel
av størrelsen og mye
lengre brenntid og
rekkevidde enn for bare
ti år siden.
Min første hovedlykt hadde en brøkdel av
lysmengden og brenntiden til backuplyktene
jeg bruker i dag. Ny lys- og batteriteknologi har
gjort det mulig med svært mange timer brenntid
i en kraftig lykt med en liten batteripakke.
Sammenlign det med f.eks en Halcyon PRO14
med 50w halogenhode, to timer brenntid og en
størrelse på batteripakka som gjorde at jeg på
et grunnkurs en gang ble spurt av en av elevene
om det ”var en sånn rebreather”.
Bedre batterier har også gjort det mulig
med komfortable dykk i kaldt vann ved å bruke

elektrisk varme. Dykkene som eksempelvis
foretas av Divers of the dark i Plura hadde
neppe vært mulig å gjennomføre uten aktiv
oppvarming av kroppen. Selv mindre aggressive
dykk er en helt annen
opplevelse når man
kjenner varmen brer seg
gjennom kroppen fra
den elektriske vesten,
hele vamsen og/eller
hanskene.
Det er en spennende
tid vi har foran oss der
det neppe er utstyret
som kommer til å sette
begrensningene. Stadig nye steder utforskes,
filmes i 4k eller tas bilder av med speilløse
kameraer med 36 mpx og en oppløsning av en
annen verden i en mindre forpakning enn noen
gang, opplyst av lykter med 10000 lumen uten
separat batteripakke.
Vi nærmer oss en tid der det nok er mer
relevant å spørre seg hva menneskekroppen har
godt av, enn om du har lys, gass og rekkevidde
til å gjøre det. En av de største utfordringene i
WKPP er rett og slett å holde seg våken i mer
enn 30 timer. Tisseventil har vært tilgjengelig

Det er en spennende
tid vi har foran oss der
det neppe er utstyret
som kommer til å sette
begrensningene.

Solid utstyr

Enkle, men funksjonelle og holdbare løsninger er
gjennomgående i grottedykking.
Foto: Morten Dyrstad
lenge, men det begynner snart å bli behov for
”mer”.
Ronny Arnesen er en av de i Norge som har
vært med på dette aller lengst, og da jeg spurte
han om hva han tenkte om forskjellen på ”da og
nå” svarte han:
”Det har blitt sånn som jeg drømte om at det
skulle bli. Forskjellige grupper gjør sine greier på
forskjellige steder og deler med hverandre, og
du kan gå inn i en dykkebutikk, kjøpe en lykt,
spole, linepiler og dobbelsett mens de fyller
trimix til deg i rommet ved siden av ”
Selv om jeg føler meg ganske sikker på at det
endelige grunnlaget ble lagt på åtti- og nittitallet, kommer utstyr og teknikker til å fortsette
å utvikle seg så lenge det finnes smarte folk
med interesse for grottedykking.
Jeg gleder meg!
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Plurauka
Grottedykking og sosial samling
i idylliske omgivelser
Tekst: Heidemarie Nordahl
Plurauka startet som en idé om å samle
dykkere med interesse for grottedykking til en
åpen og sosial samling. Etter hvert har det blitt et
fenomen blant grottedykkere, og et samlingssted
for grottedykkere, grottedykkerinteresserte og
deres familie.
De første grottedykkermiljøene var lukkede
miljøer som hadde utforskning som mål og var
ikke åpne for vanlige dykkere. Det var ikke noe
utdanning av grottedykkere i Norge på den tiden
og rekruttering til grottedykking skjedde internt i
gruppene som drev med utforskning. De hadde
nok ikke sett for seg at så mange grottedykkende
menn og kvinner med barn (snart også med
barnebarn) skulle samles hvert år. Babycall ved
bålet og barnevogn ved kulpen er en del av den
nyere tid innen gottedykkingen.
Vebjørn Karlsen var den som begynte å gjøre
opplæring tilgjengelig for den vanlige dykker.
Han dro selv til grottedykker-mekka i Florida
og tok kurs hos Tom Mount i IANTD. Han fikk
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klar beskjed om at han måtte komme tilbake
og ta instruktørutdannelse. Det at grottene
var der, ville trekke til seg flere dykkere, og et
utdanningstilbud ville være nødvendig for å
unngå ulykker. I 1997 ble det første cavernkurset
holdt, og i 1999 ble det
første cavekurset holdt.
Dykkere er sosiale vesner
og liker å være sammen
med likesinnede. Fra
1998 har det vært
grottedykkertreff
i
Plura. Treffet har vært
arrangert i litt ulike uker;
34, 33, 32, og fikk navnet
”uke 33”. Etterhvert som
grotterdykkermiljøet har
endret seg, har tema som skolestart vært med
på å påvirke datoene, og treffet har nå navnet
”Plurauka”. I hele perioden har det også vært
avholdt kurs i sammenheng med treffet, sånn at
nyutdannede grottedykkere har kunnet komme
raskt inn i miljøet. I de første årene var det en 1012 stykker som fant veiene oppover. Etter hvert
ble det ryddet ”campingplass” i Kalvehagen og

flere fant veien. Daværende forpakter på gården,
Terje Arntzberg og familien, åpnet gården for
dykkere og la til rette for at grottedykkerne
skulle trives.
Uke 33 ble etter hvert også utvidet litt i
hver ende, og i 2008,
da uke 33 hadde sitt
10-årsjubileum, ble det
registrert 60 dykkere
som deltok i løpet av
en sterkt utvidet uke.
100 team var inne i
grotta og gjennomførte
til sammen 350 dykk
i Plura, i tillegg til de
dykkene som ble gjort i
Litjåga.
Arrangementet har vært uformelt, åpent
og inkluderende. Jeg hadde min første tur til
Plura i 2004. Jeg tok selv grottedykkerkurset
mitt i Mexico og hadde liten kjennskap til
hva slags folk som holdt til oppe i Plura. Vi
kom opp på Jordbru gård og ble møtt av en
strålende blid Terje Arntzberg. Deretter blir vi
tatt hånd om av Tommy S. Johansen og Øyvind

Det begynte med
lavvo og fjelltelt, og
har utviklet seg til
et uformelt nordisk
mesterskap i camping.

Hegle fra Trønderbataljonen som forklarte
oss linesystemet og viste oss rundt. Det var
superhyggelige folk og fin dykking. Siden har vi
vært i Plura hvert år. Når det kommer nye, er det
viktig at alle føler seg velkommen. Her har alle
et ansvar!
Etter at NGDF ble stiftet i 2006 ble det
innført et registreringssystem, et system med
dykkeleder i grotteåpningen og logging av dykk.
Med stadig flere dykkere i på treffet har dette
vært nødvendig. Vi har hatt et par tilfeller der
team har vært forsinket ut. De har da blitt møtt
av standbydykkere i åpningen. Det er fin trening
og ingen skade skjedd. Systemet er basert på at
alle tar sin tørn, det må hele tiden evalueres, og
det er alltid rom for forbedringer.
Nordisk mesterskap i camping
Det begynte med lavvo og fjelltelt, og har
utviklet seg til et uformelt nordisk mesterskap
i camping. Det er lenge siden antall telt
passerte antall campinggjester. Man må jo ha
sovetelt, utstyrstelt og kanskje en spiseplass.
Størrelsen på teltene har også økt. Lenge var
nok campinggeneral Bjørn Andreas Christensen
ledende med sitt ”5 rom og kjøkken”-telt, men så
kom Morten Sætrang Haakonsen med sitt store
og ekstremt ukomfortable lagstelt til 40.
Etter at finnene begynte å gjøre sitt inntog
ble også saunatelt introdusert. Jukka Öster og
Taija Nevalainens saunatelt med medbrakte
steiner og spesialtørket ved var en stor hit.
Scubamafiaen har noen år laget et lite ”teltfort”,
med alt hva finner trenger.
Sikkerhet er jo også alltid i en grottedykkers
tanker, så et år ble det installert ølheis for å

hindre fallulykker nå kald øl skulle hentes fra elva.
Tidligere bartender Monica Taanevig innførte et
år litt ”glam” med fargede lys, blender, isbiter,
glitrende sugerør og eksotiske drinker. Her om
dagen hørte jeg at hun planla større bardisk og
isbitmaskin neste gang.
Det er helt sikkert også andre som har planer
om utradisjonelt campingutstyr som skal med
oppover.

Grottedykking og andre aktiviteter
Vi kan jo ikke dykke hele tiden, og heldigvis
er det mye annet å finne på i tillegg. Området
byr på flotte naturopplevelser for den som
liker å gå tur. Det er også muligheter for
tørrgrotting. Tommy har hvert år hatt guidede
turer i Setergrotta for store og små, de siste par
årene har Bjørn overtatt som guide. Pågående
utforskningsprosjekter i Setergrotta og Stein-

Plura familiecamp og badeland

Etter hvert som det er blitt flere grottedykkerdamer, er det også kommet til grottedykkerbarn.
Noen er visstnok også «made in Plura». Plura er perfekt lekeplass for barn, og oppfinnelser
som babycall gjør at bålkos og barnepass kan kombineres. Foto: Elen Belseth
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Potetkanonulykken i 2008

grotteinngangen. Mens andre var nede i den
dype delen. Det er noe for alle!
Mange gode kontakter og vennskap blir
knyttet, og grottedykkermiljøet er så lite at man
møtes igjen der det er en grotte eller gruve å
dykke inn i.

ugleflåget har alltid behov for bærehjelp, så den
som vil lære litt om utforskning, kan bidra med
kjærkommen assistanse.
Jordbru gård er en gammel gård med en
spennende historie. Joar Jordbru har et museum
på gården som han gjerne viser fram. En liten
museumsrunde hører med.
De to siste årene har Marina og Ina Trælnes
på gården arrangert Kafé Plura med kaker og
lapskaus for grottedykkerne og folk i området.
Siden 2007 har vi også hatt noen små
seminarer og foredrag i løpet av uken.
Sikkerhetsseminar, redningsøvelse, foredrag om
utforskning og film fra Pluras dype del. Bortsett

Uke 33 pila

Egen linepil hører med.
Foto: Ukjent

fra utfordringen det er å samle folk som er på
pluratid har dette vært positivt mottatt.
I tillegg har vi hatt særere aktiviteter som
gåing på glødende kull, potetkanonskyting,
skyting med egenprodusert kanon, skiskyting
med luftgevær og uten ski mm. Mange kreative
sjeler gjør at det aldri blir kjedelig.
En fargerik samling folk
Grottedykking er fellesinteressen, men eller
er det folk med ulik bakgrunn som samles.
Det er store forskjeller i yrker og alder, og
hele landet er representert. Enkelte miljøer
har kanskje mere synlige enn andre. Den
beryktede «Trønderbataljonen», med utspring i
Draugen dykkerklubb i Trondheim har i mange
år satt sitt preg på treffet. Det disse mangler i
bartevoks og skinnvest, tar de igjen i kreativ
camping, hjemmedreid dykkerutstyr og
skytemekanismer. Javisst, det var de som sto
bak ”Potetkanonaffæren” i 2008.

Bålkos

Obligatorisk samling rundt leirbålet, her fra
Plurauka i august 2014.
Foto: Nils Eldby
Forøvrig har finske grottedykkere satt stadig
mer preg på grottedykkingen på mange måter.
De har vært svært aktive på utforskning, driver
opplæring og har introdusert saunakultur.
Andre nasjoner som er representert er Sverige,
Russland, Danmark, Mexico, Polen og Tyskland.
Karakterer som tyske George som dykket i
våtdrakt er lett å huske, samt mexicanske Juan
Carlos som frøs med verdighet og spilte gitar
som varmet på kvelden.
Det er også mange måter å drive med
grottedykking på. I sommer hadde vi for
eksempel to unge dykkere på Cavern kurs,
Lisbeth på 21 og Sofie på 18 som sammen
med de andre caverndykkere, Monica og Dan,
hadde fantastiske opplevelser rett innenfor

Samarbeidet med Jordbru gård
Grottedykkerne og forpakter Terje Arntzberg
hadde et godt samarbeid i mange år. I 2009
var det et skifte på Jordbru gård. Forpakter
Terje Arntzberg flyttet da odelsjenta Marina
Trælnæs og hennes familien overtok gården.
Vi var litt nervøse for hvordan de ville ta imot
grottedykkerne. Gamlebonden, Joar Jordbru,
forsikret oss riktignok at alt ville være som før,
men vi visste jo ikke om de nye på gården var
klare for en sånn bøling som oss.
NGDF tok fra da ansvar for organisering
av treffet, og vi flyttet gassfyllingen fra
gårdsplassen til scootergarasjen, tok imot
betaling og hadde oversikten over alle som kom.
Vi tenkte at det kunne være greit å ikke presse
de nye eierne for mye. Men all bekymring var
helt unødvendig. Vi var velkommen fra første
stund. Sønnen Tord var også superinteressert i
alt vi drev med, og lå med kano i kulpen og så på
dykkerne som kom. Ikke overraskende begynte
han med grottedykking et par år senere.
I årene etter at Torstein og Marina overtok,
har stedet gradvis blitt utviklet og tilrettelagt for
dykking. Et større område i Kalvehagen har blitt
ryddet, det er blitt større parkering ved kulpen.
Det er også blitt litt orden på sanitærforhold
mm. De er aldri vanskelige å be og stiller alltid
opp. De har også utviklet stedet til å være et
helårstilbud for grottedykkere.
Etter påtrykk fra noen av de faste finske
dykkerne satte Torstein i gang med å bygge

Vebjørn Karlsen og Heidemarie Nordahl
kom opp litt før elevene og satte seg
på elvekanten for å diskutere elevenes
prestasjoner. Plutselig hørtes et underlig
sus etterfulgt av et solid plask. Rett foran
Vebjørn ligger en sprekt potet. Denne er
skutt ut fra Trønderbataljonens teltleir ca
300 meter unna. Dykkerinstruktøren hadde
fortsatt svømmeføtter på, og et hodetreff
ville kunne medføre bevisstløshet. Klassisk
nesten-dykkeulykke.

sauna ved elva. Det må for øvrig være Norges
fineste sauna. Dette er fantastisk etter en lang
kald dag i Plura.
Innsats fra frivillige i NGDF og velvilje
og interesse fra folket på Jordbru gård er
nødvendig for at vi fortsatt skal ha Plura som et
samlingssted for grottedykkere.
Denne utfordringen har Torstein og Marina på

Illustrasjonsfoto: Hel potet

Camp

Omgivelsene er det ingenting å si på!
Foto: Jon Ottar Runde
gården tatt, og forhåpentligvis vil det også være
frivillige som kan ta i et tak i årene fremover sånn
at det vi kan fortsette tradisjonen med Pluratreff.

Plurauka

Plurauka 2016: Plurauka arrangeres
alltid fra fredag i uke 31 til fredag i uke
32. I 2016 blir det 5.-12. august.
Les mer på www.ngdf.no

– Grottedykking i Norden burde være en “speciality”

Lederen av det Mexicanske grottedykkerforbundet Juan Carlos Carrillo. Grottedykkeinstruktør
fra “Academia Mexicana de buceo y espeleobuceo” i Mexico City. Leder av ” Mexican Cavediver
Asso- siation”. Han hadde funnet veien til polarsirkelen og dykking i grotter med kaldt vann
via venner i Finland. Sist Plura fikk besøk av en ”varmtvannsdykker” var i 99. Etter ett dykk
dro han hjem til Florida, og mumlet noe om gærne norske dykkere. Men ikke Juan Carlos
– med verdighet frøys han seg gjennom mange dykk. Om kvelden ved bålet, under en vag
nordlyshimmel holdt han oss varme med å spille gitar og synge mexicanske kjærlighetsviser.
Dette var faktisk første gangen på alle de år at Trønderbataljon var fullstendig stille ved bålet.
Alle ble blanke i blikket og lyttet. I den mørke polarnatta var dette en magisk stund.
Han hadde en bestemt mening om at grottedykking i Norden burde være en “speciality”
- Linepila 1, november 2008
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Plurabenken

I 1996 var savnet etter en benk i Plura stort. Kortversjonen er at benkene langs E6 fikk være i
fred, og at Nils Eldby, Morten Frogner og Hans Petter Holthe skaffet materialer til veie og fikk
bygget en benk selv. Her er benken avbildet sammen med Nils Eldby under Plurauka 2014.
Foto: Ane Mengshoel.

Foto: Sigurd Bowitz
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Foto: Bjørn A Christensen

Gårdbrukerne på Jordbru
Tekst: Eirik Kjos
Siden de første dykkene ble gjort i Plura
og Steinugleflåget av NTD har velviljen
grottedykkere møter hos gårdbrukerne på
Jordbru vært avgjørende for fremveksten og
vedlikholdet av et godt miljø. Plura med sitt
hovedløp og den mer krevende dykkingen med
tørrgrotting først i Steinugleflåget, tiltrekker i
dag utøvere fra hele verden. I et arktisk område
med lang vinter og korte somre er det hektisk
aktivitet i sommerukene, forteller Torstein
og Marina Trælnes, men de har stor glede av
besøkene. -Vi synes vi er utrolig privilegerte
som får møte så mange spennende mennesker
fra ulike deler av verden, sier de når vi spør hva
slags tanker de gjør seg om alle som besøker
dem.
Med
fremveksten
av
et
norsk
grottedykkermiljø på slutten av 90-tallet kom
også initiativet til Plurauka i stand; et årlig
ukelangt treff for grottedykkere i august. I
starten var det forholdsvis uformelt og besto
stort sett av noen få personer og millioner av
mygg i telt like ved kulpen. Men jevnt og trutt
har arrangementet vokst og tiltrekker nå gjerne
100 personer i løpet av noen hektiske dager.
Det er godt å vite at man er velkommen hos
familien Trælnes. -Det er travelt i Plurauka,
men det er veldig trivelig og sosialt. Det er så
hyggelig å møte igjen gamle kjente og stifte
nye bekjentskaper. Når Plurauka er over føles
det litt som om at vi er i et vakuum. Det er
stille noen dager før vi begynner å glede oss
til neste Plurauke, forteller Marina og Torstein
på spørsmålet om det er litt behagelig når
dykkerne igjen pakker og drar.
De tilrettelegger også godt for besøkende,
blant annet har de bygget en populær
badstuhytte idyllisk plassert med utsikt til den
store kulpen der overløpet og Plura møtes og blir
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til ei vanlig elv igjen, de vedlikeholder og utvider
campingområdet og holder sanitærfasiliteter
i orden. Gårdbrukerne organiserer også utleie
for besøkende som vil bo i hus og har ordnet
god plass til tørking av utstyr. -Naturlig nok
har dette medført kostnader, forteller de.
-Tilsiget av dykkere er ikke stort nok til at det er
selvbærende økonomisk, så vi prøver å ta små
steg videre for å utvikle tilbudet.
Den tragiske ulykken satte nok sin støkk i
mange. Grottedykkerne prøver enda hardere
å unngå at tragiske hendelser rammer i
fremtiden. Torstein og Marina Trælnes har et
reflektert forhold til den innebygde risikoen
som finnes. - I likhet med annen ekstremsport
vil det forekomme ulykker. Vi håper at alle
fokuserer på sikkerhet og gjør sitt beste for at

Status fra sikkerhetskomitéen

ulykker ikke skal skje, oppfordrer de.
Heldigvis er det meste positivt. I dag får
de først og fremst besøk i sommermånedene,
det er bare noen få veldig hardbarka dykkere
som er helårsutøvere i Plura. Kanskje kan
det være en oppfordring om å ta flere turer, i
vintermånedene er kanskje forholdene tøffe på
overflata, og det trengs kanskje motorsag for
å ta hull på isen, men når du først kommer i
vannet kan du regne med glassklart vann, helt
upåvirket av nedbør og partikler.
At familien har fått sin egen grottedykker
merkes også blant de besøkende, som opplever
at vertene nå forstår utøverne, som tross alt
tilhører et lite miljø, veldig godt.

Sikkerhetskomiteen har arbeidet med bevisstgjøring av sikkerhet ved grottedykking samt
praktiske tiltak for å øke sikkerheten. Det jobbes kontinuerlig med at dykkernes sikkerhet
skal være et tema ved all grottedykking. Det er avholdt sikkerhetsseminar i Plura og laget
regler for dykking på NGDFs arrangementer. Det har blitt gjort endringer på lina i Plura for å
øke sikkerheten. I 2014/2015 ble redningsmanualen revidert, og i 2015 ble det avholdt en
liten redningsøvelse i Plura.
Sikkerhetskomiteen har ansvar for redningsgruppa. Denne ble forsøkt etablert i 2007,
og en øvelse ble da gjennomført. Målet var
at ei redningsgruppe skulle kunne bistå ved
uhell/ulykker i lukkede vannfylte miljøer som
grotter og gruver. Noen medlemmer ble sendt
til Florida for å ta kurs i regi av IUCRR/NACD/
TDI. Det ble laget en manual for redning,
opprettet kontakt med myndighetene, og
tilgjengelige ressurser blant grottedykkere
ble kartlagt. En større øvelse i 2009 i et
mer avsidesliggende system ble planlagt i
samarbeid med HRS (hovedredningssentralen). Dessverre strandet arbeidet midlertidig ved
at paraplyorganisasjonen for frivillige redningstjenester i Norge (FORF) ikke aksepterte oss
som medlemmer, noe som var påkrevet for at bl.a HRS skulle kunne bruke oss som ressurs.
Oppgaver som venter i 2016: Etablering av redningsgruppe (vi prøver igjen) og forbedring
av system for dykkeledelse ved NGDF arrangementer. Foto: Heidemarie Nordahl.

Litjåga
Tekst: Nils Eldby
Sommeren 1999 ble Vebjørn Karlsen tipset
om grotten i Litjåga av en lokal dykker som kom
oppom gården i Plura. Han fortalte at det var en
underjordisk elv i Dunderlandsdalen, et stykke
nordover fra Røsvoll. Den besøkende hadde
året før tatt et cavernkurs i lag med en kamerat
hos Vebjørn, og de to hadde vært en tur og
sjekket ut denne nye grotten. Dykkerne Tor
Cato Rabben og Bjørn Sundsfjord ble dermed
de første dykkerne til å dykke i Litjåga, men
grotten har ikke rare cavernsonen, så etter å ha
lagt noen meter line, returnerte de for så ikke å
vende tilbake.
Vebjørn dro så i lag med de svenske
grottedykkerne Johan Candert og Bjørn
Hagberg for å sjekke ut grotten. I motsetning
til Pluragrotten er Litjåga en forholdsvis trang
grotte med et par restriksjoner som kan være
utfordrende, kanskje særlig for de som ikke
har dykket der før. I tillegg er det litt større
vannføring slik at man merker klar forskjell
på tiden inn og tiden ut. Dette var stort for
dykkerne som nå hadde en ny grotte, og de var
straks i gang med linelegging. 250-300 meter
inne endte dykkingen deres i denne omgang på
grunn av tidsmangel.
Et par uker senere overtok Morten Frogner,
Hans Petter Holthe og undertegnede. Det første
dykket vårt gikk så vidt forbi restriksjonene, og
Morten, som da hadde dykket noe sidemount,
fant ut at det måtte være det enkleste av
hensyn til restriksjonene, mens Hans Petter
og jeg fortsatte med dobbelsettene. Neste
dykk gikk inn til der linen endte. Den 23. august
la vi linen videre til vi etter ca. 475 meter fra
grotteinngangen kom opp i et lite luftkammer.
Følelsene var noe blandet, for jeg hadde gjerne
sett at grotten var tre-fire ganger så lang.

Maksdybde så langt er 22 meter, men
jevnt over er det noe grunnere, så her
kunne vi fått lange dykk, hadde bare
grotten fortsatt innover. På vei ut hadde vi et
parti før vi kom til restriksjonene hvor sikten
var nede i 1-2 meter da luftboblene våre hadde
revet ned en del silt fra grottetaket. Sikten
bedret seg mot utgangen, og vi hadde nå en
grotte som på mange måter er finere å dykke
enn Plura, ca. 1 times kjøring lengre nord.
For
Vebjørn
som
arrangerte
grottedykkerkurs, var tilgangen på en ny og
annerledes grotte gull verdt. Elevene fikk
nå også mulighet både til å dykke mot- og
medstrøms, de fikk en trangere grotte med et
par restriksjoner, og de fikk se noe annet enn
bare Plura. For andre grottedykkere var det
en fantastisk fin grotte, og i de mest hektiske
periodene i Plura, har den nok også bidratt til
at de som dykket i Plura har fått bedre forhold
ved at noen dykkere ganske enkelt har forlatt
leiren noen timer for å dykke i Litjågå, i stedet
for å bruke dagen i Plura. For de som hadde
campet noen dager i telt oppe i Plurdalen ble
gjerne disse turene til Litjåga kombinert med en
dusj på et treningssenter inne på Mo, nødvendig
innkjøp av mat og softice på Joker’n på Røsvoll.
Softice-maskinen er nå historie, men ellers er
det meste som før.

Viking Cave Divers

Klare for utforsking med sidemount i Litjåga
Foto: Roy B. Fagermoen
Slik var det helt til sommeren 2007 når
Viking Cave Divers (VCD) fra Fredrikstad,
bestående av Hallvard Winterseth, André
Strand og Roy B. Fagermoen, oppdaget at det
var mulig å komme seg videre innover i grotten
fra luftkammeret. De tok seg gjennom en sump
og utforsket deretter 230 meter luftkammer
før de la ytterligere 300 meter line i det som nå
fikk navnet VCD-løpet.
Viking Cave Divers fortsatte utforskningen
sin i 2009 og 2010, og etter utforskningen i
2010 var det totalt 1960 meter linelagt grotte
med en maksdybde på 50 meter, hvorav VCD
hadde stått for det aller meste. I 2015 kom
Sami Paakkarinen og Divers Of The Dark og
forlenget linen ytterligere noen meter slik at det
nå er 1997 meter linelagt grotte, og en største
dybde på 67 meter.
Hvor mange dykkere som har vært i Litjåga
til nå er ikke godt å si, men antall dykkere som
har passert det første luftkammeret 475 meter
inne i grotten kan vel telles på fingrene.

Trangt

Litjåga er stedvis noe trangere enn hva du
normalt finner i Plura, men byr også på en
annen opplevelse.
Foto: Sigurd Bowitz
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Utforskingen i Plura
35 år med dykking i Norges største
vannfylte grotte
Tekst: Heidemarie Nordahl
Elva Plura renner ut fra Store Kalvatn,
øverst i Plurdalen. Noen kilometer lengre ned
i dalen forsvinner den i fjellet, for så å komme
ut i dagen 2,6 kilometer lenger ned ved Jordbru.
Mellom innløpet og utløpet ligger to enorme
sammenrasninger som har fått navnene
Trollkirka og Steinugleflåget. Nederst i begge
sammenrasningene er det små kulper som man
har antatt er en del av Pluras underjordiske
løp. Etter at vassdraget ble demmet opp og
regulert i 1968 har det vært mulig å dykke inn
i Plura. Men er det en dykkbar forbindelse hele
veien igjennom? Det har vært et tema i mange
år. Nå vet vi svaret. Det finnes en forbindelse.
Tiden vil vise om det finnes flere. Det har tatt
tid, og mange har bidratt. I denne artikkelen
er både milepælene og mange av de mindre
framstøtene med. Om noe er glemt,eller utelatt
i denne artikkelen, beklager jeg det.
Det første dykket
Svein Grundstrøm er nok for de fleste bedre
kjent som tørrgrotter og mangeårig primus
motor i Grotteforbundet. Ikke så mange vet at
han og Bjørn Fagertun hadde det første dykket
inn i Plura.
Dette skjedde sommeren 1980, da tyskeren
Axel Mahler på besøk. Svein guidet ham i
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tørrgrotter. Axel var grottedykker og lurte på
om det var noen vannfylte grotter å dykke i.
-Tjaa, sa Svein, det var jo Plura, da. Han fikk
med en kamerat fra dykkerklubben i Mo, Bjørn
Fagertun. Dette måtte jo kunne la seg gjøre. De
var aktive dykkere på den tiden, og følte seg
komfortable med å svømme innover. Siden det
var grotte, tok de imidlertid sine forholdsregler,
og modifiserte utstyret litt. De hadde doble
uttak på flaskene med to separate førstetrinn,
de lånte det beste av lykter dykkeklubben kunne
by og plasserte linemann, Kjell Andreassen,
i kulpen. Med 5 mm
Sharkskin drakter bar
det innover, og det var
en sterk opplevelse.
I ettertid anslo de
distansen til å være
ca 50 meter. Men de
var på 30 meters dyp,
så sannheten var nok
nærmere 100 meter.
I hvert fall var det nok
grotte til at de kunne
la Axel Mahler ta seg et
solodykk i ettertid. Han
kom fornøyd ut. Her var
det mye grotte.
Jeg måtte spørre Svein Grundstrøm om
hvorfor det ikke ble noe mer dykking på dem.
Han svarte at Bjørn ville nok gjerne dykke mer,

men han selv var mer tiltrukket av steinbiten i
havet. De trodde også at det ble dypere innover
og de var verken dypdykkere eller grottedykkere.
Så det ble med det dykket, men moro er det
jo å være den første. Hvem skulle vel tro at
grottemannen selv foretrakk steinbit? Dykket
ble beskrevet med noen få linjer i Grottebladet
i 1982.
Norsk Teknisk Dykkerkrets
I perioden 1987 til 1993 gjorde NTD
en kjempeinnsats med å utforske Plura
og
Steinugleflåget.
Dykkene, utstyret og
forberedelsene er godt
dokumentert gjennom
Ronny Arnesens artikler
i bl.a. Grottebladet.
NTD hadde tatt opp
grottedykking,
og
dykket bl.a. i Skrimfjell
og
sammen
med
et engelsk team i
Glomdalen. NTD var
en gruppe dykkere
med
utspring
fra
Oslo
Brannvesen,
som hadde tatt opp teknisk dykking. Teknisk
dykkeopplæring var ikke tilgjengelig i Norge
på den tiden, så de var selvlærte og de var
bl.a. inspirert av engelske grottedykkere. I

De var nok heller
uforberedt på mengden
grotte som lå foran
dem, og konklusjonen
var klar; Vi skal hjem og
forberede oss, for så å
komme tilbake.

utgangspunktet dykket hver enkelt dykker solo.
De la stor vekt på å være fysisk og mentalt
forberedt på dykkene og de utfordringene som
kunne komme.
NTD 1987: Her er det mer grotte!
En forespørsel fra professor Stein-Erik
Lauritzen var bakgrunnen for NTDs første
grottedykk i Plura. Han var kjent med stedet og
ønsket å få tatt noen mål innenfor inngangen i
Plura. Han tok kontakt med Ronny Arnesen som
på den tiden hadde begynt med grottedykking.
I 1987 dykket Bjørn Olav Steihaug og Ronny
Arnesen inn i grotta. De dykket 100 meter inn
til 30 meters dybde, innenfor inngangen målte
de 40 meter bredde og 6-8 meter høyde. De var
nok heller uforberedt på mengden grotte som
lå foran dem, og konklusjonen var klar. Vi skal
hjem og forberede oss for så å komme tilbake.
Dykkere: Bjørn Olav Steihaug og Ronny
Arnesen. Overflateberedskap: Iain Schrøder og
Stein Johnsen.

det er noen ganske lave gjennomganger, og det
ser ut til at det stopper opp. Når du kommer
nærmere og har en god lykt, ser du at det går
videre. Du vet også at luftkammeret er ganske
mektig å komme inn i. Tenk deg da hvor mektig
det er å være de første.
Ronny beskriver sitt første dykk inn i
luftkammeret som et av dem han husker best.
Han tok av seg flaskene for å se om det var mulig
å kommer videre på land. Han husker følelsen
av ensomhet og spenning, at han snakket med
flaskene sine, ”nå må dere stå her å vente på
meg, da”, og at han snudde turen på land av
frykt for å ødelegge drakten. Man må vel si at
turen hadde vært vellykket med 485 meter line
inn til luftkammeret. Fortsatt kan man se rester
av den originale NTD-lina i lufftkammeret. Da
linesystemet ble lagt om, ble denne beholdt
som en attraksjon og påminnelse om de første
utforskerne, for de som er så heldig å komme til
luftkammeret.
Det ble også gjort et rekognoseringsdykk
i Steinugleflåget og konstatert at det var
dykkbart innover.
Det var duket for flere ekspedisjoner.

Linekartet

Kart over de første 450m av Pluragrotten, inn til
luftkammeret. Etter dette blir det dypere.
Kart: NGDF / Robert Staven
Dykkere: Hilmar jentoft, Dag Grepperud,
Ronny Arnesen og Bjørn Olav Steihaug
NTD 1991: Passasjen mellom Steinugleflåget
og Trollkjerka blir funnet, og det dykkes 550
meter inn fra utløpet.
I 1991 var NTD tilbake. Planen var å se om
det var mulig å komme videre fra luftkammer
2 i Plura, samt dykke Steinugleflåget for å se
etter forbindelse mot Trollkirka og Plura.
Bæring, dykking, bæring og dykking.
Adkomsten til kulpen i Steinugleflåget er en
utfordring i seg selv. En liten åpning i raset, så
gjennom ras, store haller og trange passasjer

Plura

Siden 1980 har dykkere utforsket og dykket i
Plura og lagt mer enn 2 kilometer med line.
Foto: Jon Ottar Runde

NTD 1988: Det dykkes inn til luftkammeret,
485 meter fra utløpet.
I 1988 var NTD tilbake og satte av 14
dager til prosjektet. De var fire dykkere: Ronny
Arnesen, Hilmar Jentoft, Dag Grebbestad og
Bjørn Olav Steihaug. Det store hovedløpet
Plura imponerte, det ble gjennomført mange
vellykkede dykk. Først inn til luftkammeret var
Hilmar Jentoft, og senere litt lenger inn Ronny
Arnesen. De dykket 485 meter inn fra utløpet.
De fant flere innganger til luftkammeret, og
oppfattet det også som flere luftkammer, som
fikk navnet luftkammer 1 og luftkammer 2.
Du som har vært i luftkammeret i Plura vet at
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det ukjente, og Magne hadde med seg flere
ulike trimixblandinger, samt tabeller helt til 120
meters dyp. Magne fortsetter der Lars Tore
satte fast linerullen i 1993, og lar seg synke
videre nedover. Det er trangt og dårlig sikt,
men plass nok. I rapporten beskrives at Magne
kjente noe stress, men hadde kontroll. På 62
meter er det tid for å snu et vellykket dykk hvor
de kom lengre inn, og alt gikk bra. Det ble også
laget en dokumentar av dette prosjektet.
Dykkere: Magne Overein. Lars Tore
Ludvigsen, Stein johnsen. Dykkeleder: Ronny
Arnesen. Bærere: Mange

ned til kulpen. Så skal alt utstyret med! Alt
var tatt med i kulpen da Ronny Arnesen ga
Stein Johnsen en siste sikkerhetssjekk før han
forsvant ned i vannet. Han hadde med seg 200
meter med tau. Etter 25 minutter er han tilbake
og har funnet et luftkammer 175 meter unna.
Gleden er stor, og dagen etter er det Ronny
Arnesen og Lars Tore Ludvigsen som skal inn.
De svømmer inn til luftkammeret. Der forlater
de utstyret og går videre
innover for å utforske.
De bruker ”Hans og
Grete-metoden”
og
legger
igjen
kniv,
reservemaske etc for
å finne veien tilbake.
Grotta
fortsetter
oppover og ender i en
ispropp som de ikke
klarer å forsere. Det var
en krevende klatretur
iført Unisuit drakter, og
et særdeles vellykket dykk. De hadde funnet
forbindelsen med Trollkirka, men ble hindret fra
å komme ut i dagen av isproppen.
Magne Overein skulle dykke innover fra
utløpet mot luftkammer 2 for å se om det
fantes en vei videre. På vei innover fant han
Ronnys gamle line, med den inngangen var
for trang for hans store flaskesett. Han fant
en annen inngang i raset og var dermed inne
i luftkammer 2. Han svømte under vann
bortover for å komme til enden der Ronny
stoppet i 1988, og da han skulle opp og sjekke,
var han plutselig i det han oppfattet som et nytt

kammer. Luftkammer 3? Vannet der var grunt,
og han kom ikke videre med sitt flaskesett, men
han hadde vært lengre inne en noen før ham,
og han hadde funnet en perfekt base for videre
framstøt.
1991-ekspedisjonen var særdeles vellykket
og la grunnlag for ytterligere dykking i Plura og
Steinugleflåget for NTD.
Dykkere: Magne Overein, Lars Tore
Ludvigsen,
Stein
Johnsen,
Ronny
Arnesen.

En kombinasjon av
dybderus, ventilfrys på
begge ventiler og stress,
gjorde at han mistet
kontrollen og fikk store
vansker.
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NTD 1993: 993 meter
inn til 57 meters dyp
fra utløpet
NTD
stilte
mannsterke og godt
forberedt. Etter noen
oppvarmingsdykk ble
det etablert en base
inne i luftkammeret
for videre fremstøt. Ronny og Magne hadde
begge hatt solodykk inn til luftkammeret. Da
de kom inn sammen for rekognosere i 1993,
kjente de seg ikke igjen. Kammeret var mye
større. En mulig forklaring som de drøftet var
at den mentale påkjenningen av å være først og
alene spilte hjernen noen puss. Når de i 1993
rekognoserer inne i kammeret finner de også en
vei videre. Så er det bare å etablere depot inne
i luftkammeret.
Stein Johnsen og Ronny Arnesen svømmer
innover fra depoet og finner veien videre. Der
grotta begynner å stupe nedover rett etter 800

Piknik

Luftkammeret i Plura er stort, og kan være et
velkomment avbrekk under dykkingen. Her er
det full piknik under Plurauka 2015.
Foto: Sami Paakkarinen
meter inn i grotta når Stein snutrykket sitt og
må svømme tilbake, mens Ronny fortsetter
videre nedover. På 57 meters dyp, 993 meter
inn fester Ronny lina og snur etter å ha sendt en
siste hilsen nedover i dypet. Det krever disiplin
og snu bare 7 meter fra å kunne notere 1000
meter inn i grotte. Men Ronny har uansett
gjennomført Nordens til da dypeste og lengste
grottedykk. Magne Overein hopper deretter i
vannet for å kartlegge.
Så var det dykking i Steinugleflåget.
Denne gangen skulle det dykkes medstrøms
fra Steinugleflåget mot utløpet. Lars Tore
Ludvigsen var første mann, og det dykket holdt
på å ende galt. En kombinasjon av dybderus,
ventilfrys på begge ventiler og stress gjorde
at han mistet kontrollen og fikk store vansker.
Heldigvis kom han seg til luftdepoet og roet seg
ned under dekompresjonen. Han nådde å feste
lina på 52 meter dyp 200 meter inn.
Dykkere: Ronny Arnesen, Stein Johnsen,
Magne Overein, Lars Tore Ludvigsen
Bærere: Mange
NTD 1996: Steinugleflåget 62 meters dyp
Mannsterke og godt forberedt var de tilbake
i Steinugleflåget i 1996. Mange Overein skulle
gjøre pushet mot utløpet. De var forberdt på

NTD avslutter sin innsats i Plura
Dette er NTDs siste dykk i Plura og
Steinugleflåget. De gjorde en kjempejobb. I
ettertid viser det seg at Magne var på riktig
vei. Dykkingen, forberedelsene, utstyret, de
mentale prosessene og kjemien i teamet er
godt dokumentert gjennom Ronny Arnesens
rapporter som er publisert i Norsk Grotteblad.
I Grottebladet nr 36 fra august 2000 er alle
Plura-rapportene samlet. Dette er interessant
og lærerik lesning. Dykkingen må ses i lys av
at det ikke var tilgjengelig teknisk opplæring
i Norge, og at mye var å gå opp nye veier. De
valgte også engelsk grottedykking som modell,
mens senere opplæring og utforskning som
er gjort er mer preget av den amerikanske
modellen. En kopi av alle rapportene befinner
seg på Jordbru gård og er obligatorisk lesing for
alle nye grottedykkere. Alt er med på godt og
vondt. En uttalelse fra 1993 hvor det deltok ei
jente på prosjektet, har nok i tillegg fått noen og
enhver til å dra på smilebåndet i ettertid. Ronny
trekker fram som negativt at det deltok eni
jente i prosjektet. Dette ble trukket fram som et
forstyrrende element fordi:
”Det er nå engang slik at noen gutter
reagerer sterkere på det motsatte kjønn enn
andre. Dette blir forsterket gjennom faktorer
som:
- Å være i et typisk guttemiljø over lengre tid.

- Å oppleve spenning øker behovet for
trygghet/nærhet
- Alle feminine sider virker sterkere etter
hvert som prosjektet drar ut i tid og lengsel
etter nærhet/trygghet/sex øker.”
Jeg måtte spørre Ronny om hva som lå bak
dette utsagnet. Han står for dette den dag i
dag. Dette var ektefølt og en ærlig refleksjon
i etterkant. Jenta som var med var flink og
hyggelig, og problemet lå ikke hos henne, men
hos gutta. I etterkant er han nok enig i at det
hadde nok vært enklere å ikke sagt noe om
dette. Men det var viktigere for ham å være
helt oppriktig med alle sider av prosjektet enn å
framstå som politisk korrekt. Det må jeg jo bare
respektere. På spørsmål om hva han synes om
dagens Plura med treff og familiecamp, svarer
han at det er helt fantastisk. Han er kjempeglad
for den veien sporten har tatt både når det
gjelder utdanning og at det er blitt mer åpent
og stuerent å drive med grottedykking. Men
denne utviklingen så han ikke komme i 1996.
Motivasjonen hans for å gjennomføre disse
prosjektene var dykkeglede, utfordringene, og
det å kunne etterlate seg noe andre kan bygge
videre på.
1997-2008 Vebjørn Karlsen: Det nye
linesystemet og sidetunellene.
NTD hadde utforskning i tankene. At Plura
skulle blir et sted for utdanning og et sosialt
møtested for grottedykkere var nok ikke i deres
tanker.
Vebjørn Karlsen deltok som fotograf i
forbindelse med dykkingen til NTD i 1993.
Han ble hekta på grottedykking, men hadde
en annen oppfatning av hvordan dette
kunne gjøres. Han valgte derfor å reise til
den moderne grottedykkingens vugge i
Florida for å lære mer om grottedykking. Der
møtte han Tom Mount og IANTD. Han tok sin
grotteutdannelse, og kom senere tilbake for sin
instruktørutdannelse. I de kommende somrene
la han, ved hjelp av bl.a Nils Eldby mye arbeid

Forstyrrende element

“Prosjektet varte i 9 dager og alle de 9 dagene var en sammenhengende positiv opplevelse.
Skal jeg trekke fram en faktor som kunne virke litt forstyrrende på noen av dykkene, måtte
det være det faktum at jenter - etter min mening - ikke bør være med på lange krevende
prosjekter. Dette har overhodet ingenting med jenta som person å gjøre, men heller en
personlig forklaring på et forstyrrende element. Det er nå engang slik at noen gutter reagerer
sterkere på det motsatte kjønn enn andre.”
Faksimile: Pluraprosjektene ‘87-’93. NTD. R. Arnesen.

i å lage et moderne linesystem i grotta. NTDs
utforskningsliner ble fjernet, med unntak av
den nevnte lina i luftkammeret, som er bevart
for å hedre de originale utforskerne. Dessverre
går ikke alle disse alfahannene som har bidratt
til grottedykkingen i Norge på ulikt vis alltid så
godt overens. Overgangen fra utforskning til
kursgrotte gikk ikke helt uten konflikt mellom
Arnesen og Karlsen/Eldby. Grottedykkere er
ikke nødvendigvis egnet som diplomater. For
oss vanlige turister er det imidlertid åpenbart at
alle tre har gjort en god jobb for å tilrettelegge
for grottedykking i Norge.
I perioden 1997-2008 holdt Vebjørn kurs
hver sommer. I denne perioden har man funnet
flere sidetuneller og lagt line i disse. Det har
resultert i mange morsomme jumps for oss
feriedykkere. Mange av elevene som har fått
grottedykkerudannelse i disse omgivelsene har
dannet grunnlaget for den videre utforskningen
av Plura og Steinugleflåget i perioden fra 1997
til nå. Dette er også grunnlaget for Plura-uka,
som lever i beste velgående.
1998 Brødrene Lundgren og Fredrik Skogh: Fra
utløpet og ned til 75 meters dyp
I 1998 dykket et team bestående av Richard
Lundgren, Fredrik Skogh, Sigmund Lundgren og
Ingemar Lundgren til ca 1100 meter inn i grotta
på 75 meters dyp. Lina ble forlenget fra Ronnys
993/57 meter. Dykket forløp greit med unntak
av at en lekkasje i en av draktene i luftkammeret
medførte en noe nedkjølt rekordholder.
Vebjørn Karlsen og Nils Eldby var med
som kjentmenn og viste vei. I tillegg deltok 5
sikkerhetsdykkere.
1998 til 2005 Nordic Explorers og Bjarte
Vestøl: Dykking til 90 meter 1200 meter fra
utløpet
Nordic Explorers er gruppe som også har
satt spor etter seg i Plura-sammenheng.
På grottedykkerkurset i 1998 fant Hans
Petter Holthe og Morten Frogner det
såkalte ”Froskeløpet”, som er en snarvei til
luftkammeret. De fant også en svømbar og
åpen passasje mellom luftkammer en og to,
heretter kalt luftkammeret.
Den
ekstremt
gode
starten
på
grottedykkerkarrieren ga mersmak. I 1999 tok
resten av gruppen grottekurs og i 2000 var hele
gjengen på plass. De hadde forberedt seg ved
trimixdykking i sjøen på Edith, Blücher og Tinn,
samt dykking til 60 meter i Plura på trimix. Det
var et godt sammensveiset team som hadde
planlagt dykkene godt. Bjørn Kjustad, Tore Emil
Lien, Hans Petter Holthe og Morten Frogner var
klare for nye eventyr.
Det ble dessverre en dårlig start på
grunn av høy vannføring. Tiden ble brukt til
å utforske Eiteråa og Litjåga i påvente av
bedre forhold. Men til slutt ble forholdene
dykkbare, om ikke ideelle. De foretok først noen
rekognoseringsdykk. På dagen det ble dykket
dypt passerte de Ronnys 993/57 og deretter
”Svenskelina” på ca 75 meter. 20 meter lengere
inn ble deres egen line terminert 1100 meter
inn på 76 meters dyp.
I 2001 var de tilbake. 16. august forlenget de
lina til 88,5 meter, samt at de 17. august linela
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trykkammer på land for å øke sikkerheten. Det
ble etablert base camp i bunnen av grotta ved
vannspeilet. Her hadde de redningsutstyr, laget
mat og rigget utstyr for dykkingen. De hadde
900 kg dykkerutstyr inne og brukte 10-11
timer inne i grotta på dykkedagene. De fikk 25
dykketimer i grotta.

noen blindløp ved ca 65 meter. Alle dykkene
er skrevet inn i Morten Frogners blå loggbok,
og dykket fra 2000 er også beskrevet i Norsk
Grottedykkerblad nr 38.
I 2004 og 2005 forlenget Bjarte Vestøl linen
videre til ca 90 m omlag 1,2 km inn i grotta.
2006 Taule og Midtgaard forlenget lina med
ca 75 meter til 109 meter.
I 2006 gjennomførte Fredrik Taule og Gunnar
Midtgaard utforskning i det dype løpet i Plura
fra utløpet. I følge Gunnar var målsetningen for
ekspedisjon å se hva de kunne gjøre med de
ressursene de hadde tilgjengelig.
- Målet var å gjennomføre et dypt dykk og
se hva vi hadde tilgjengelig av gass og kapasitet
når vi var på EOL. Vi ville se hva som var der
nede, og vi gjorde det bare for å ha det gøy.
Selv om de ikke hadde dykket Plura før
2006, var de godt forberedt. De forberedte
seg meg mange uker grottedykking i Florida i
2005 og 2006, samt dype vrakdykk i Norge.
De gjorde også mange treningsdykk hvor de
trente på nødprosedyrer. De forklarer at dykket
var godt planlagt og gjennomtenkt. Bl.a ble
utstyret tilpasset forholdene, de valgte bl.a å
bruke neoprendrakter
pga kulden, for å unngå
bruk av elektriske
varmevester. Det ble
gjennom flere set updykk lagt ut rikelig med
gass, slik at marginene
var gode også om de
skulle få økt gassforbruk
ved
eventuelle
stressituasjoner.
Gunnar
beskriver
dykket på følgende
måte:
- Dykket gikk bra ,og vi fulgte planen vi
hadde lagt. Vi kom til EOL på 90 m overasket
over hvor kort det faktisk var fra der vi hadde
lagt fra oss siste ”safeties” på et set up-dykk.
Vi hadde fulle D18 på ryggen og en god del
igjen i en bunnstage, og følelsen var bra, så vi
ble enige om å knyte fast reelen og se hva som
var lengre ned. Første del var bratt nedover. En

sprekk fra 90–100 m omlag. Der flatet det ut
og grotten gikk litt opp og ned videre. Vi fikk
lagt ca 75 m line før det var på tide å knyte
fast og snu dykket. Vi hadde da fulgt det som
så ut som den mest åpenbare retningen, men
det var et dødt løp. Vi så det ganske raskt, men
valgte å knyte der vi hadde begynt, da vi på det
tidspunktet ikke hadde sett noe videre løp. Da
vi snudde dykket slukket lyset til Gunnar i det vi
ga tommelen. Det skjedde akkurat i det Fredrik
hadde snudd seg og var på vei inn i silten. Han
kunne ikke se at lyset ble borte. Så da ble det
backup-lykt og å følge lina til det åpnet seg. Vi
kunne se det som vi regnet med måtte være
fortsettelsen av grotta på vei ut. Det husker
jeg som en liten restriksjon hvor jeg kunne se
at det var mye klart vann på innsiden. På vei ut
hadde vi ingen problemer etter at sikten kom
tilbake. Vi gjennomførte dekompresjonen vår,
holdt varmen godt og fikk hjelp av våre supportdykkere fra innsiden av luftkammeret og ut.
2006 Bjarte Vestøl og Ståle Tveitane: Ståle
omkommer
Senere samme sommer gjorde Bjarte Vestøl
og Ståle Tveitane et forsøk på å forlenge lina.
De nådde Fredrik og
Gunnars EOL, bandt seg
på og skulle fortsette
da Ståle fikk problemer.
Disse
problemene
medførte
at
Ståle
omkom på dette dykket.
Etter denne ulykken
nedla
daværende
forpakter av Jordbru
gård et dykkeforbud
dypere enn 50 meter.
Dette sto i flere år
og satte en foreløpig
stopper for utforskningen fra utløpet.

Vi hadde fulle D18 på
ryggen og en god del
igjen i en bunnstage,
og følelsen var bra. Så
vi ble enige om å knyte
fast reelen og se hva
som var lenger ned.
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2002-2012 Reel Action Divers: Kartlegging
fra utløpet og kartlegging og utforskning fra
Steinugleflåget
Reel Action Divers er en annen gruppe
som har vært aktive i utforskningen fra både
Steinugleflåget og utløpet. Denne gruppen

Sammenhengen

En skisse som viser hvordan grotta ligger i
terrenget. Kulpen i Plura hvor man vanligvis
dykker fra ligger helt til høyre i skissen.
Forbindelsen til Steinugleflåget ble gjort høsten
2013.
Sammenstilling og tegning: Stein-Erik Lauritzen,
Institutt for geovitenskap, UiB ©
består av dykkere med lang erfaring fra teknisk
dykking, grottedykking i både Norge og Mexico.
De fleste har lært grottedykking i Plura og er
kjent med systemet.
De startet i 2002 prosjektet med å kartlegge
eksisterende liner ettersom dette ville fremme
sikkerheten ved dykkingen. De som har deltatt
i dette kartleggingsarbeidet arbeidet er Øyvind
Hegle, Tommy Johansen, Terje Arntzberg,
Morten Frogner, Hans Petter Holthe og Jan Arild
Aaserud.
I 2005 startet videre utforsking for å lage
et nøyaktig kart av hele grotte systemet.
Dette arbeidet har pågår helt fram til i dag,
og nye passasjer er kartlagt hvert år. Målet
har vært å finne en gjennomgang fra utløpet
til Steinugleflåget. Ulykken i 2006 satte en
foreløpig stopper for dykkingen fra utløpet og
gruppen satte fokus på Steinugleflåget. Det
krever en del friskt pågangsmot å bære utsyret
opp og ned. Noen ganger har de hatt mye hjelp
og noen ganger har de vært to eller tre. ”En
dag uten bæring er en dag uten mening” var
mottoet til Jan Arild og Hans Petter gjennom de
mange turenen opp og ned med utstyr.
Ved å dykke medstrøms fra Steinugleflåget
dannet de seg et bedre bilde av hele systemet.
Inne i Steinugleflåget er steinrøysa meget
rasfarlig. På de siste og større prosjektene har
de bl.a brukt taubane for å lette frakt av utstyr
og oppholde seg minst mulig i dette området.
Her ble det i 2010, 2011 og 2012 kartlagt nye
deler av grotta, og til sammen er over 500
meter grotte utforsket fra Steinugleflåget.
Det største prosjektet ble gjennomført
i 2012. Lina ble forlengt med med ca 100
meter på større dyp. Med bakgrunn i den økte
risikoen ved dykking på større dyp, ble dette
gjennomført med komplett HMS-protokoll og

2011-2013 «Finsketiden»: Dypere inn i fra
utløpet og gjennombrudd fra Steinugleflåget
I 2011 dykket Taija Nevalainen og Jukka
Øster videre inn fra utløpssiden. Først ryddet
de opp gamle liner og deretter forlenget de lina
innover til 120 meters dyp, og stoppet før en
restriksjon. De filmet det hele, og for første
gang kunne vi andre også se hvordan det dype
løpet så ut. Året etter dykket de videre inn til
132 meter. Det finske teamet har deltatt på
Pluratreffene siden 2005, og var godt kjent
innover til EOL etter mange dykk. De har lang
erfaring fra dykking i dype grotter i hele verden.
De hadde tidligere ønsket å delta i utforskningen,
men var ikke med i prosjektgruppen som hadde
meldt inn prosjektet. I 2011 fikk de tilatelse fra
NGDF til å dykke innover mot den dype delen.
Det ble både seiersfest og bråk. Og
diskusjonene om rettigheter til prosjektene
gikk sin gang på sosiale medier og blant
grottedykkerne. Hvem eier et prosjekt? I
forbindelse med at Norsk grottedykkerforbund
ble opprettet i 2006, ble det forsøkt å lage
et mer ordnet system for innmelding av
utforskningsprosjekter. Jan Arild Aaserud og
Reel Action Diving meldte inn dype løpet av
Plura og Steinugleflåget som sitt prosjekt.
På grunn av vanskene med utforskning av
Steinugleflåget og den midlertige 50 metersgrensen i Plura, tok det noen år før de ble
utfordret. I 2011 var det slutt på dykkeforbudet
på dypet, og Taija og Jukka ba om, og fikk,
tillatelse fra NGDFs styre til å dykke. Det ble
det diskusjoner av. Uansett hva man mener, var
dykket godt utført, lina var forlenget, filmen var
laget og flere finske team var på vei.
2013 AKPP og Divers of the Dark:
Gjennombrudd og travers
”Aivan Kaikki Pelissä, Perkele = All in, god
dammit”
I september 2013 ble det arrangert et
samarbeidsprosjekt mellom AKPP, Divers of
the Dark og en gruppe tørrgrottere for å finne
forbindelsen
mellom
Steinugleflåget
og
utløpet. All utforskning
så langt tydet på at det
ikke var langt igjen.
Denne
gruppen
bestod av en rekke
dykkere med erfaring
fra Plura, annen dyp
grottedykking og andre
utforskningsprosjekter.
Gruppens
frontfigur
Sami Pakkarinen er
h e l t i d sg r o t t e d y k ke r
og instruktør og har
tilbrakt mye tid i Plura både som instruktør og
på egen dykking.
Planen var å dykke inn fra utløpssiden og

deretter Steinugleflågsiden. Utfordrigene fra
utløpssiden innebar bl.a å frakte et habitat inn
forbi luftkammeret. Dette var for å kunne lette
dekomprimeringen og på den måten forlenge
dykketiden. Sammenleggbart habitat ble tauet
inn og satt på plass med undervannsdrill og
bolter. Det ble lagt line inn og kartlagt ut, og
lengste dykk var på 510 minutter.
Dykkingen videre skulle så gjøres fra
Steinugleflåget.Utstyret ble fratet ned ved
hjelp av taubaner. Dykkerne fikk stor hjelp av
tørrgrottere.
Det
første
rekognoseringsdykket
ble gjort til 114
meter. Allerede her
så man at dette
gikk riktige veien. På
rekognoseringsdykk nr
2 sendte Kai Känkänen
og Patric Grönquist
melding om at de hadde
funnet
forbindelsen
på 130 meters dyp.
Dermed var det gjort;
utløpet var koblet til
Steinugleflåget, og det var en linelengde på
2036 meter fra inngang til inngang.
Det ble så gjort en travers tilbake til

På rekognoseringsdykk
nr 2 sendte Kai
Känkänen og Patric
Grönquist melding om
at de hadde funnet
forbindelsen på 130
meters dyp.

Kulpen

Flasker legges klare i kulpen for dyp dykking i
Plura.
Foto: Øyvind Hegle
Jordbrusiden. Supportdykkere gjorde seg klare
på andre siden, klare til å ta imot teamet.
Gjennomsvømmingen tok 4 timer. Plura er nå
den dypeste vannlåsen det er dykket, med en
maksimumsdybde på 131 meter.
Det ble under prosjektet gjort grundig
kartlegging, både over og under vann. Dykket
og prosjektet er beskrevet i en artikkel i Norsk
grotteblad nr 61.Det som NTD, og mange etter
dem drømte om ble virkeliggjort i 2013, men
sannsynligvis er det fortsatt passasjer som
venter i Plura.
Mange har bidratt i denne utforskningen,
dykkere, bærere og ildsjeler. Noen utforsket
totalt ukjent terreng, mens andre la til noen
meter line. Forberedelse, utdannelse har variert.
Én mistet tragisk nok livet i forsøk på å forlenge
lina. Alle som har bidratt skal ha honnør. Om
ikke alle bidrag er like store har de i hvert fall
bidratt til å holde interessen oppe og til å
gjøre Plura til et spennende dykkested. Vi vet
nå at begrensningen finnes i dykkerne og ikke
i Plura. Jeg tror at Plura har flere uoppdagede
hemmeligheter for den som vil og kan lete.
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Utforsking

Fra Viking Cave Divers’ utforsking av
Jordbekkgrotta i 2005. Foto: Viking Cave Divers

Jordbekkgrotta
Utforsking i Virvassdalen gjennom mer enn 10 år har ført til over 1,5km
line og mange spennende dykk.
Tekst: Roy B. Fagermoen
Jordbekkgrotta ligger på vestsiden i
Virvassdalen i Rana kommune og Nordland
fylke. Grotta ligger ca 570 m.o.h. Den er
kartlagt i luft til ca 1450 meters lengde og er
ca 85 meter dyp. Kartleggingsarbeidet ble
utført av engelske grottere på 1960-tallet.
Grotteinngangen ligger i sluket til en sidebekk
av Jordbekken. Sidebekken renner langs deler
av grotta. Denne ender i en av fire vannlåser
inne i grotta. Det er i senere tid funnet en
sidegang i taket som fører til et sluk/vannlås.
Grotta inneholder også to andre stillestående
vannlåser. Den ene av disse er nær utgangen,
ca 40 meter inne i grotta. Den andre og siste
vannlåsen er stor og dyp. Denne er i enden av
en sidegang til bekkeløpet. For å ferdes i grotta
er det ikke nødvendig med våtdrakt i deler av
grotta. Grotta har tre stup hvor friklatring er
mulig, men det anbefales klatreutstyr eller
taustige.
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I tillegg til Jordbekkgrotta er det en nedre
Jordbekkgrotte. Denne har mye skifertagger og
er lett å skade seg i. Nedre Jordbekkgrotte er ca.
40 meter lang. Det kommer en liten bekk ut av
denne grotta, men den er for liten til å dykke i.
Jordbekken, som kommer fra Jordbekkvatnet,
forsvinner i et stort sluk. Den kommer ut i
dagen igjen etter ca 750 meter (luftlinje) og ved
ca. 485 m.o.h. Dette blir heretter kalt utløpet.
Det første året var våre undersøkelser
motivert av litteratur og kart som omhandlet
grottesystemet. Den første turen avslørte at
det her var muligheter for store oppdagelser,
noe prosjektene vi har hatt i systemet har
bekreftet.
I 2003 ble utløpet oppdaget, og det ble lagt
ut 133 meter line fra utløpet. Maks dybde var 6
meter, og lengden på luftkammeret ble antatt
å være 300 meter. Total lengde var da ca 350
meter.
Det ble konstatert at videre prosjekter måtte
planlegges for å utforske resten av systemet.
Det var mye i grottesystemet som fortsatt var
ukjent. Luftkammeret ble døpt Elvekammeret.

I 2004 ble det lagt ut totalt 930 meter line
i systemet. Det ble dykket fra fire forskjellige
steder. Tre av stedene har mulighet for videre
forsering. Det ble lagt ut 20 meter i vannlås I,
inne i tørrgrotta, som da ender blindt. Det ble
lagt ut 30 meter i vannlås II i tørrgrotta og det
ble lagt ut 60 meter i vannlås III i tørrgrotta.
Fra utløpet ble den gamle lina fjernet, og her
ble det lagt ut 820 meter line inn i systemet.
Største dypet under vann så langt var 22 meter
i vannlås II. Det ble funnet to nye kammer, disse
ble døpt Fossekammeret og Det Stille Kammer.
Grotta ble kartlagt fra utløpet og inn til 95
meter.
Etter utforskningen i 2005 lå det totalt 1308
meter line i systemet, hvorav 1005 meter var i
ett strekk fra utløpet til enden av det utforskede
området. I tillegg var det store luftkammer som
ikke var blitt oppmålt. Med dette, sammen med
den luftfylte Jordbekkgrotta som ble kartlagt
til 1450 meter på 1960-tallet, pluss mange
ganger som er oppdaget i ettertid og ikke
oppmålt, begynner systemet å bli stort.

I 2005 ble det kun dykket fra utløpet,
og det ble lagt ut totalt 378 meter line. Det
ble oppdaget to nye luftkammer. Disse fikk
navnet 4. Luftkammer og Småen. Tre løp fikk
navnene Lillestrøm, 100-meteren og Sløyfa.
Det Stille Kammer viste seg å være det største
luftkammeret hittil. Det inneholdt også en
meget lovende vannlås som ikke ble utforsket.
Det ble også oppdaget flere sideganger i
systemet. Grottegangen begynte å gå dypt der
enden på lina nå lå på 29 meter dyp. Det var
på forhånd bestemt at lengde, retning og dybde
skulle kartlegges. Dette ble kartlagt inn til 910
meter. Gruppa fant en (ny?) grotte lengre oppe
i Jordbekken som ble kalt Øvre Jordbekkgrotta.
I 2008 krevde prosjektet en del mer
forberedelser enn tidligere prosjekter. Dette på
grunn av kompleksiteten til grotta nå hadde
blitt større etter hvert prosjekt som var blitt
gjennomført i systemet. Blant annet krevdes
det nå fem klargjøringsdykk før det kunne
gjennomføres et utforskningsdykk. Dette kom
av avstanden inn til enden av lina og dypet
her. Det ble lagt opp til dykk med trimix som
bunngass og nitrox-gasser på returen. Fra
enden på lina fra 2005 og korteste vei var det
1005 meter til der lina sluttet på 30 meters
dyp.
Det ble dykket i den dype vannlåsen i
tørrgrotta. Dette er en sjakt, og dykket ble
avsluttet på 34 meters vanndyp.
Det ble kartlagt 1463 meter under vann,
og i 2008 var da 2913 meter grottesystem
kartlagt, med en vertikal høydeforskjell på 113
meter. Fortsatt var mye ikke utforsket, både
over og under vann.
Korteste vei til enden av lina fra utløpet
var nå 1140 meter. Fra utløpet var det til nå
fire kjente luftkammer. Det dypeste partiet i
2008 fra utløpet var på 39 meters vanndyp
innenfor 4. luftkammer. Det ble dykket forbi
det dypeste partiet, og grotta går grunnere.
Lina ble avsluttet på 26 meters dyp innenfor 4.
luftkammer.
I 2013 ble det utført ett dykk i systemet.
Formålet var å dykke i vannlåsen i luftkammeret
Det Stille Kammer. Det måtte klatres og

tørrgrottes for å komme til denne vannlåsen
som ligger en etasje høyere enn resten av det
vannfylte systemet. Det ble dykket og kartlagt
70 meter ned til 12 meters vanndyp i vannlåsen.
Per 2013 var det da kartlagt 1533 meter under
vann i systemet.
Viking Cave Divers ble i 2015 forhindret å
dykke i systemet på grunn av mye vannføring.
Vi planlegger derfor å fortsette utforskningen
videre sommeren 2016. Deler av grotta skal

Jordbekkgrotta 2005

Linekart fra Viking Cave Divers

rekartlegges, og vi håper å finne forbindelsen
mellom tørrgrotta og utløpet.
Viking Cave Divers (VCD) har bestått av
forskjellige dykkere, men består nå av Hallvard
Winterseth, Andre Strand og Roy B. Fagermoen.

Grotteøl

I forbindelse med generalforsamlingen
2015 ble det av styret (Morten Dyrstad og
Gjermund Tandberg Semmen) brygget et
«grotteøl» på vann hentet fra en grotte på
Østlandet. Ølet fikk så god mottagelse at
det ble bestemt å forsøke med en ny runde
til jubileumsåret og generalforsamlingen.
Type øl og ingredienser er ennå ikke
bestemt, men vannet vil også denne gang
hentes fra en grotte. Sett av 30. april for en
smak!
Gjermund Semmen og Ane Mengshoel nyter
Cave Ale under generalforsamlingen 2015.
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Setergrotta 2001

På vei ut av Setergrotta
Foto: Viking Cave Divers

I løpet av prosjektet ble både eksisterende
line kartlagt og ikke minst ble lina fra Elvegangen
til Marmorgangen sammenføyd.
”Vi var alle ganske overrasket da Hans
Petter kom opp med alle decoflaskene etter
dykk nummer 4. Det viste seg at han bare etter
20 meter etter min line hadde truffet på lina til
finnene som dykket i fra Marmorgangen i 2003.
Kartlegging ble gjort på vei tilbake. Gratulerer
til Hans Petter” gliser Raymond, og fortsetter;
”Totallengden på denne loopen fra Elvegangen
til Marmorgangen blir da 425 meters lengde,
max dyp er 46 meter!”
2010 var et produktivt prosjektår
dykkemessig. Raymond forteller ivrig videre om
dykk 5. Dette gikk inn fra Marmorgangen, og
målet var videre kartlegging.
Raymond gir en tilforlatelig beskrivelse
av det som for mange av oss ville vært helt
usannsynlig å gjennomføre. Med nøktern
stemme, forteller han:
- Lina var nedgravd i partier, og det ble veldig
dårlig sikt av dette når jeg gravde den fram, men

Utforskning av Seter grotta
Dykking i den 3000 meter lange
grotta i Røvassdalen
Tekst: Kjersti B. Størdal
Raymond Nilsen
Setergrotta ligger i Røvassdalen i Mo i Rana.
Den er over 3000 meter lang og er en av Ranas
storgrotter. Grotteåpningen ligger på 110
meter over havet og grotta er jevnlig besøkt av
turister.
Inne i grotta er det flere vannspeil. Det første
dykket i Setergrotta ble foretatt omtrent i 1988
av engelske grottedykkere. Dykket ble foretatt i
vannlåsen i Marmorgangen og dykkeren brukte
våtdrakt og gummistøvler. Det er et stup på
et par meter i starten på dykket og det endte
nesten med drukning siden dykkeren ikke hadde
svømmeføtter. Det ble med det ene forsøket.
Det har senere vært gjennomført etappevis
utforsking i Setergrotta med flere ulike aktører.
Viking Cave Divers (VCD) begynte dykkingen i
Setergrotta i 2001, og Raymond Nilsen som da
var medlem av VCD driver fremdeles utforsking
av grotta. Raymond forteller at utforskingen
har vært gjennomført som tre separate
prosjekt. Prosjekt Setergrotta 1 i 2001, med
Hallvard Winterseth, Roy Fagermoen, Hans
Robert Watson og Raymond Nilsen. Prosjekt
2, fra 2007 – 2010, med Hans Petter Holthe
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og Raymond Nilsen, og Prosjekt 3, fra 2014 og
2015, med Sami Pakkarinen. Det er fortsatt
aktiv utforskning pågående i grotta.
Prosjekt Setergrotta 1
I VCDs første forsøk på utforsking av
Setergrotta prøvde de å dykke gjennom ”Pøla”.
Pøla er en traktformet dam på utsiden av fjellet
der vannet kommer ut av grotten.
Raymond mimrer:
- Hullet er lite, for lite viste det seg, og
Hallvard kom seg ikke gjennom på grunn av
steiner i åpningen.
Teamet forsøkte å flytte
på steinene med traktor
og vinsj, men måtte
gi opp. Vi vurderte
rasfaren som altfor stor
der til å dykke fra utsiden og inn i grotten.
VCD besluttet å dykke inne i grotten. Dette er
en grotte med dårlig sikt og delvis trangt, så de
valgte å dykke solo. I løpet av prosjektet legger
VCD 144 meter med line ned til 36 meters dybde i
Elvegangen. Dykkingen ble så flyttet til vannlåsen
i Marmorgangen, hvor det ble lagt 162 meter med
line ned til 35 meter som største dybde. Det stod
igjen en del kartlegging. Dykkingen dette året ble
gjennomført med luft som pustegass og 2x15
sidemount som største sett.

Etter prosjekt 1 gikk det mange år uten
videre utforsking i Setergrotta. VCD hadde andre
prosjekt på gang som ble foretrukket framfor
videre utforsking, og få andre prøvde seg på
grotta. To finner la omtrent 32 meter med line
videre i Marmorgangen ned til 40 meters dyp.
Raymond meldte seg ut av Viking Cave Divers i
2006 og tok da over Setergrotteprosjektet som
hadde ligget dødt til da.
Prosjekt Setergrotta 2
Raymond Nilsen og Hans Petter Holthe
dykket i Setergrotta i 2007 og 2010, med god
bærehjelp fra velvillige hjelpere. I 2007 ble det
dykket til sammen tre dykk. Mye av tiden ble
brukt til å gjøre seg kjent med grotta, kartlegging
og legge ut nødvendige
gasser for øvrige dykk.
Raymond forteller at
dykkerne dykket i par på
første dykk, men valgte
å fortsette solo fordi det
var mye silt. Siste dykkedag ble det lagt 31,5
meter ny line. Denne ble festet 175,5 meter
inn, på 44 meters dyp. Lina ble ikke kartlagt på
tilbaketuren.
I 2010 dykket Hans Petter og Raymond
på nytt i Setergrotta. Målet med turen var å
kartlegge de deler av Elvegangen som ikke
var blitt kartlagt tidligere, og å forsøke å finne
avgreningspunktet til Marmorgangen. Håpet
var å spleise sammen løpene, og eventuelt finne
passasjer videre.

– Hullet er lite, for lite
viste det seg

jeg fant heldigvis punktet jeg skulle begynne å
kartlegge og kunne fortsatte nedover i grotta.
Til tider så jeg ikke slaten jeg skulle skrive på,
og måtte ligge og vente til sikten ble bedre. Jeg
holdt på å gi opp i begynnelsen, men det gikk
greit. Jeg fikk kartlagt ned til 139 meter og 25,5
meters dyp før jeg måtte snu.
Raymond ga seg likevel ikke med dette.
- Etter at jeg var ferdig med dekompresjonen
søkte jeg etter sjakten som Hallvard hadde
sett. Jeg fant sjakten
og gjorde klar en reel
for å utforske den.
Sjakten gikk rett ned
noen meter før jeg
nådde bunnen på den,
og så snirklet den seg
bortover. Rett etter en
sving kvakk jeg til! Det var noe som virvlet opp
sanden fra bunnen! Jeg forsøkte å ligge rolig i
vannet og observere dette. Det viste seg at det
var vann som pulserte ut fra et lavereliggende
magasin eller løp. – Ikke noe grottetroll denne
gangen heller…
Før teamet var ferdige i Setergrotta i 2010
hadde de konstatert at sjakten var fortsettelsen
på grotten. Et veldig vellykket prosjekt, med nye
ideer for videre utforsking, var ferdig.

leiren som kunne hjelpe til å bære. Oppgaven
med turen var å fortsette kartleggingen fra
2010 i Marmorgangen. Raymond var første
dykker og skulle fortsette kartlegging fra 25,5
meters dyp og videre ned til 46 meter. Det er
benyttet trimix på all utforsking dypere en 36
meter i Setergrotta, og det var valgt også nå.
Det ble plassert decoflasker på 21 og 6 meters
dybde. Da Raymond kom ned til 22 meters
dybde var sikten en halv meter. Sami hadde
begynt på sitt dykk motstrøms ned i sjakten for
å finne videre vei mot Grønnligrotta. Silten Sami
hvirvlet opp snek seg dermed ned til Raymond.
- Plutselig gikk lina jeg fulgte rett ned i
bunnen,”forteller Raymond. ”- eg trodde den lå
nede i mudderet og trakk i den, men den satt helt
fast! Dermed var sikten null! Jeg prøvde å grave
den fram, men kom ned til fjell! Jeg skjønte ikke
annet enn at grottetaket hadde rast ned over
linen. Her kan jeg ikke være for lenge, tenkte
jeg, og tok tak i safetyreelen min og gjorde fast
i hovedlinen for å gjøre et søk etter den andre
enden. Jeg svømte noen meter nedover uten å
finne andre enden av lina. Dermed avsluttet jeg
dykket og snudde. Hadde jeg funnet den andre
enden, kunne jeg ikke
fortsatt likevel p.g.a.
sikten.
Sami på sin side
hadde følt at noe dyttet
til han flere ganger der
nede i sjakten. Han
hadde heller ingen god
sikt. Det viste seg å være vannstrømmen som
pulserte fra grottegulvet. Selv om Sami visste
om denne strømmen, ble han nok overrumplet.
Rett etter stoppet grottegangen og Sami
snudde.
Raymond hadde hørt at det muligens var
dykkbart fra Slamgangen (en sidegang fra
Marmorgangen), men visste ikke selv hvor
dette vannspeilet lå. Sami og kompisene tok en
rekogniseringstur i gangen, og de mente de fant
stedet det gikk an å dykke fra. Neste dag ble alt
utstyret til Sami fraktet ned til vannspeilet. Det
var luft mellom vann og tak og teamet kunne
høre vann fosse lenger inne. Raymond hadde
tatt på seg våtdrakt denne dagen, så han

– Plutselig gikk linen
jeg fulgte rett ned i
bunnen

Prosjekt Setergrotta 3
I 2014 var det klart for dykking i Setergrotta
igjen. Denne gangen fikk Raymond med seg Sami
Paakkarinen som dykker og en gjeng fra Plura-

Marmorgangen

Raymond Nilsen entrer vannlåsen i
marmorgangen i 2001
Foto: Viking Cave Divers
sjekket ut dykkbarheten. Raymond forteller:
- Vannet nådde meg til magen, men jeg
måtte synke ned til brystet p.g.a. takhøyden.
Jeg fant ingen hull å dykke ned i! Jeg vadet til
den andre siden der jeg hørte vannet fosse.
Der var det tørt igjen med en bekk som fosset
nedover og ble borte. Jeg fulgte bekken oppover
så godt jeg kunne, men måtte ta noen omveier
der det ble for trangt. Til slutt var jeg så langt
inne at det føltes utrygt å gå alene. Gangen
bare fortsatte og var blitt ganske stor.
Mens Raymond var på tur, ventet de andre
ute. De var passe bekymret da han kom tilbake.
Raymond kunne melde at det ikke var noen vits
å ha utstyret liggende, her var det snakk om
mindre flasker og flere bærere! Teamet måtte
snu, og ta alt utstyr ut igjen, uten å få dykket.
Raymond forteller videre:
- Sami måtte dra hjem til Finland neste dag,
men jeg fikk samlet en gjeng på fire som ville
være med på en rekognoseringstur neste dag.
To hadde våtdrakt og to var uten. Det var 12
grader i vannet, så de uten drakter kledde av
seg og vasset med klærne over hodet. Vi fant
til slutt vannlåsen etter en del gåing, kryping
og åling. Vi hadde med både maske og lys og
gjorde et rekogniseringsfridykk i åpningen. Det
så veldig bra ut, med stor plass der inne så langt
man kunne se. Utfordringen er veien dit og fare
for å bli stengt inne av vann i lengre tid.
Også i 2015 jobbet Raymond med Sami
og flere for videre utforsking, men p.g.a sen
snøsmelting i kombinasjon med regn var det
umulig å få gjennomført dykking. Grottegangen
ble oversvømt! Men ingenting stopper
utforskertrangen: Raymond trøster seg med at
det ble mange flotte tørrgrotteturer, og håper
på bedre forhold for grottedykking i Setergrotta
neste gang.
Prosjektet er fortsatt under utforskning.
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Når alt går veldig galt
Helt til august 2006 kunne vi si at ingen grottedykkere
hadde omkommet under grottedykking i Norge.
Tekst: Heidemarie Nordahl
Det hadde vært et par nesten-ulykker, blant
annet de som er beskrevet i Ronny Arnesens
rapporter, men sikkert også noen ingen har hørt
om. Like fullt: Alle som hadde dykket inn i en
grotte i Norge hadde kommet trygt ut.
Dette endret seg da Ståle Tveitane omkom
i Pluras dype løp under et forsøk på å forlenge
line på veien mot Steinugleflåget. I februar
2014 skjedde det igjen. To ulykker skjedde
med kun noen timers mellomrom, da to finske
team skulle svømme traversen fra Plura til
Steinugleflåget. Det omkom en dykker i det
første tomanns-teamet, og en i det andre
tremanns-teamet.
I disse ulykkene har noen mistet et

familiemedlem, en far, ektefelle, sønn og
kamerat. Sorgen og tapet for pårørende er det
verste. En frisk, aktiv og eventyrlysten person
dør brått og uventet og etterlater sørgende
pårørende. Det er også overlevende som har
vært vitne til at nære venner dør, og må leve
videre med det.
16. august 2006
På ettermiddagen gikk Siri Skaar fra campen
i Plura til kulpen. Hun skulle bort for å ta imot
Bjarte Vestøl og Ståle Tveitane. De hadde hatt
et dykk hvor målet var å forlenge lina i Plura.
Bjarte hadde mange dykk i Plura, og hadde bl.a
forlenget lina på solodykk året før. Ståle hadde
dykket mest grotte i Florida, men hadde ladet
opp med noen dype dykk i Plura dagen forut for
dykket. Siri hadde med en kald øl til hver og skulle

Denne artikkelen er ikke en ulykkesrapport. Det er laget av andre i forbindelse med begge
ulykkene. Ulykken til de finske dykkerne og uthentingen av dem er det også skrevet om i VG
Magasin i april 2014 under overskriften Dødsdykket, og det er laget en dokumentarfilm som
vi får se etter hvert. Beskrivelse av ulykkene er hentet fra ulykkesrapportene, samt i 2006
ulykken også fra Bjarte Vestøls forklaringer i forbindelse med ulykken.
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få dem med tilbake på overraskelsesmiddag for
å feire et godt dykk og en nydelig dag. Slik ble
det ikke. Kun Bjarte kom ut av grotta i live.
Bjarte fortalte umiddelbart etter at han
kom opp fra dykket følgende: De svømte til End
of Line (EOL), og startet å legge ny line. Han
dykket åpent system, mens Ståle dykket en
Megalodon Rebreather. På ca 110 meters dyp
og 1300 meter inne i grotta snudde de dykket.
Bjarte merket at Ståle virket stresset, og på
veien ut fikk Ståle problemer. Bjarte forsøkte
å hjelpe, men begynte selv å få lite gass. Han
svømte foran og forsøkte å lyse vei for Ståle.
Det siste han så av Ståle var at han scootret
vekk fra hovedlina på feil line. Bjarte fikk ikke
kontakt og klarte så vidt å berge seg selv ut.
Han måtte utelate en god del deco, men kom
seg ut uten symptomer på trykkfallsyke.
Det krever mye å klare å hente seg inn og
komme seg ut alene. Veien ut må ha vært lang
og tung etter hvert som det ble klart at Ståle
ikke fulgte med opp.
Det var mange dykkere i Plura under Uke 33,
og det ble umiddelbart sendt inn et team med
dykkere som sjekket veiene inn til luftkammeret
og deretter gjennomsøkte luftkammeret samt

løpet rett innenfor for å se om Ståle hadde
tatt seg dit. Dagen etter ble det også lett i
Steinugleflåget for å se om det hadde skjedd et
mirakel og Ståle hadde kommet seg igjennom
dit, men forgjeves.
Noen uker senere ble Ståle funnet
omkommet på 60 meters dyp, tilbake på
hovedlina, helt tom for gass. Det ble ikke funnet
feil på Ståles rebreather. Akkurat hva som gikk
galt, og hva som skjedde etter at Bjarte mistet
Ståle av syne får vi aldri vite.
19. februar 2014
De fem finske grottedykkerne hadde
ambisiøse planer for sin langhelg på Jordbru
gård og Plura. I to team skulle de gjennomføre
en travers fra Plurasiden til Steinugleflåget
og deretter tilbake dagen etter. Traversen var
dykket i sin helhet én gang tidligere, høsten
2013, etter at forbindelsen var funnet.
Planen var at team 1, med Patrik Grönkvist
og Jari Huotarinen
skulle starte, og at team
2 bestående av Vesa
Rantanen, Jari Uusimäki
og Kai Känkänen skulle
følge etter 2 timer
senere.
Framme
i
Steinugleflåget skulle
det meste av utstyret legges igjen, og så skulle
de returnere dagen etter for å svømme tilbake
til kulpen i Plura. Dykket er mer enn 2 km langt,
vanntemperaturen i februar er 1-2 grader, og
det skal forseres et luftkammer, samt et dyp på
130 meter hver vei. Dette er et dykk kun noen
få dykkere i verden er kapable til å gjennomføre.
Det var nettopp dykker 1 i det første teamet,
Patrik Grönqvist og dykker 3 i det siste teamet,
Kai Känkänen, som var med å knytte de to

linene sammen noen måneder tidligere. Alle
dykkerne dykket med rebreathere og scootere.
Patrik og Jari H startet dykket. Etter at den
dypeste delen av dykket var passert, merket
Patrik at Jari satt fast i en restriksjon på 112
meter og var viklet inn i lina. Patrik prøvde, men
klarte ikke å hjelpe kameraten løs. Jari gikk på
bailout, gikk tilbake på loopen og tilbake på
åpent, men stresset tok ham, og Patrik måtte
være vitne til at kameraten døde. Det hele
foregikk over 10 minutter, og decoforpliktelsene
økte hurtig på 112 meters dyp. Patrik måtte
forlate kameraten. Han hadde heller ingen
mulighet til å varsle de tre andre dykkerne som
var på vei og ville finne at løpet var sperret av
deres døde kamerat.
Da de tre neste dykkerne kom til stedet
og fant sin døde kamerat klarte nr 1 Vesa, å
presse seg forbi Jari H ved å ta av seg utstyret.
Den neste dykkeren i teamet, Jari Uusimäki,
fikk problemer og druknet, trolig utløst av
stresset ved å finne sin
kamerat omkommet.
Sistemann snudde og
svømte tilbake, han
fikk problemer med
scooteren sin og var
først ute av grotta etter
et dykk på 11 timer. Det
er ikke vanskelig å tenke seg at dette var lange
timer.
Alle de tre overlevende kom seg ut av grotta
alene. Vesa og Patric møttes først på decostopp.
De trodde på et tidspunkt at de var eneste
overlevende og at alle de andre var døde. Alle
tre ble sendt til Tromsø for kammerbehandling,
men det var kun Vesa som hadde symptomer.
Ingen av dem fikk ytterligere fysiske skader.
De tre overlevende må ha hatt noen fryktelige

Patrik prøvde, men
klarte ikke å hjelpe
kameraten løs.

Redningsaksjon i Steinugleflåget

Et enormt apparat ble satt i sving i et forsøk på
å hente ut omkomne fra Pluraulykken i 2014.
Foto: Forsvaret / Aleksander Dybwik
timer på veien ut, og hatt bruk for alle sine
kunnskaper som dykkere, og overlevelsesevne
for at ikke de også skulle omkomme.
Uthenting av omkomne
Hvordan skal man arrangere uthenting
av omkomne? Dette har blitt et vanskelig og
omstridt tema i etterkant av begge ulykkene
på norsk jord. Ved dykkerulykker på dypt vann,
inne i vrak eller grotter og gruver er det i henhold
til norsk regelverk ikke er noen som kan utføre
en uthenting av omkomne. Grottedykkere
og tekniske dykkere som er trent til å dykke
under disse forhold kan ikke gjøre det, fordi
de ikke er arbeidsdykkere. Arbeidsdykkere/
redningsdykkere har ikke lov fordi de ikke har
lov til å dykke under slike forhold. For eksempel
har de en dybdebegrensning på 30 meter.
Normalt rundt om i verden er det miljøet
selv som organiserer slikt, selvsagt på oppdrag
av og i samarbeid med politimyndighet. Det
mange grunner til det. Den viktigste er at
erfarne grottedykkere med kjennskap til
grottedykkingsrutiner og ikke minst det aktuelle
systemet normalt er de som kan gjennomføre
dette uten å sette flere i fare.
2006
I 2006 skjedde ulykken mens store deler
av grottedykkermiljøet i Norge var samlet i
Plura. De som kjente systemet best og hadde
mest erfaring var på stedet, eller på vei. Det
første søket ble også iverksatt av dykkere på
stedet. Da den akutte fasen var over og det
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var klart at det var snakk om uthenting av
en omkommet, var det naturlig å avvente en
uthentingsoperasjon ledet av politiet.
Det var ikke noe grottedykkerforbund på
den tiden, og ingen talspersoner for miljøet. Vi
var også ekstremt dårlig forberedt på og svært
overrasket over hvordan uthentingsaksjonen
ble organisert. Det første som skjedde var
at alle grottedykkere ble bortvist, og det ble
nedlagt ferdselsforbud i alle vannfylte grotter
i Rana kommune. All bistand fra grottedykkere
ble avvist.
I første omgang ble det vurdert å
bruke dykkere fra Oslo Brannvesen med
dispensasjon fra Arbeidsdirektoratet, men
dispensasjon ble ikke gitt. I mellomtiden var
politiet, sivilforsvaret, Oslo Brannvesen,
Norsk Grotteforbund mfl engasjert. Det ble
holdt vakt ved grotteinngangen for å hindre
at grottedykkere skulle ta saken i egne
hender. Løsningen ble at man innhentet
engelske grottedykkere med erfaring fra andre
uthentingsaksjoner. Da de kom til stedet var
det heldigvis enkelt å lokaliserte den omkomne
og bringe han ut.
2014
I 2014 var situasjonen noe annerledes. Da
de tre overlevende var ute, var det åpenbart
at det dreide seg om to dødsulykker. Ulykkene
var jo også bevitnet av de overlevende. Man
visste akkurat hvor de var og på hvilke dyp.
Politiet hadde erfaring fra 2006 og brukte
sine kontakter fra den tiden. NGDF kontaktet
politiet, og stilte sine ressurser til disposisjon,
i hovedsak som supportdykkere, men politiet
var heller ikke nå interessert i å bruke lokale
grottedykkere.
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En stor uthentingsoperasjon ble igangsatt
fra Steinugleflåget-siden. En rekke ressurser ble
innkalt som støtte rundt de engelske dykkerne
som skulle gjennomføre selve uthentingen.
Dykkerne lokaliserte raskt omkomne Jari H. Han
satt fast, og det lyktes dem ikke å løsne ham.
Det var heller ikke mulig å svømme forbi ham på
en forsvarlig måte. Videre dykking ble avblåst
av dykkeledelsen da det ble vurdert å være for
stor risiko involvert for dykkerne. De engelske
dykkerne forlot Steinugleflåget sammen med
Oslo Brannvesen, Politiet, dykkerlege, Norsk
Grotteforbund, sivilforsvaret, forsvaret mfl. Det
er ingen grunn til å kritisere denne avgjørelsen.
Dykkernes sikkerhet er det viktigste.
Etterspill
Etter at det offisielle
Norge hadde avblåst
uthentingsforsøket var
spørsmålet fortsatt om
de omkomne skulle ble
liggende i grotta. For
dykkernes finske venner
var svaret gitt.
En uthentingsaksjon
ble organisert under
ledelse
av
finske
Sami
Paakkarinen.
Sami og hans team jobbet i hemmelighet. De
svømte inn fra Plurasiden, og hadde støtte
fra Steinugleflågsiden. Begge de omkomne
ble lokalisert, og fra denne siden var det også
mulig å løsne Jari H. De omkomne ble brakt
til vannspeilet i Steinugleflåget. Politet ble
deretter kontaktet. Ved hjelp av tørrgrottere fra
Norsk Grotteforbund ble de omkomne brakt ut .
Det var en godt gjennomarbeidet og utført

Vanskelige forhold

Kontinuerlig line til åpent vann, tre lyskilder,
gassreserver, strømlinjeformet utstyr mm. er
regler som bl.a er basert på analyser av ulykker
og nestenulykker. Som grottedykker aksepterer
du at hvis du gjør en fatal feil under et dykk,
vil andre prøve å finne ut årsaken for at man
skal lære av din feil og unngå at en annen gjør
samme feilen.
Jeg skal ikke forsøke meg på å trekke
konklusjonen om hva som var den avgjørende
årsaken til at det gikk galt. Spesielt ulykken
i 2014 skjedde på et dykk jeg ikke har
kompetanse til å utføre, og ulykkesanalysen
skal gjøres av mer kompetente enn meg.
Men noe generelt vil jeg si. Ulykkesanalyse
gjennom mange år viser at dyp grottedykking
ofte er en faktor ved ulykker blant utdannede
grottedykkere. Marginene er små, og selv små
feil kan bli fatale på dypet. Man har kort tid til å
løse problemer, og stress og økt pustehastighet
kan fort bli kritisk. Dyp grottedykking stiller
store krav til dykkeren, utstyret og kjennskap
og plassering av utstyret. Det kreves mye
mentalt av dykkeren hvis det oppstår et uhell,
og de fleste vet ikke på forhånd hvordan de
vil takle en reell kritisk situasjon. Vi skal ikke
glemme den risikoen, men tvert imot ære de
som gikk bort ved å bære risikoen med oss med
varsomhet, omtanke og vekt på sikkerhet.
Jeg anser, i likhet med de fleste grottedykkere,
grottedykking for å være en relativt trygg
aktivitet. Det er riktignok en aktivitet som de

fleste ser på som en ekstremsport, og det er
krevende, men vi føler ikke at vi lever farlig som
grottedykkere. Dette har vi til felles med mange
andre som trekkes til intense opplevelser av
natur og mestring. En vannfylt grotte kan være
verdens vakreste sted, med eventyrlig landskap,
men når noe galt er marginene små, og det kan
ende veldig galt. Selv om det er en trygg sport,
vet jeg også at det vil kunne skje flere ulykker.
Det vil også skje ulykker i fjellheimen, i trafikken
og på sjøen. Det er uaktuelt å la være å dykke
grotte fordi det kan skje ulykker. Det vi kan gjøre

Samarbeid

Politiet, Forsvaret, Sivilforsvaret, Oslo Brann- og
Redningsetat samt britiske dykkere var blant
aktørene involvert etter ulykken i 2014.
Foto: Forsvaret / Aleksander Dybwik
er å dykke så sikkert og ansvarlig vi kan for å
unngå ulykker. Vi elsker grottedykking, men har
ingen å miste.
Ståle, Jari og Jari, vi skulle så gjerne ønske at
dere fortsatt var blant oss.

Ekstremt krevende forhold under
redningsaksjonen etter ulykken i 2014..
Foto: Forsvaret / Aleksander Dybwik
aksjon gjort av dykkerne som var best kjent på
stedet. Selv om den uoffisielle aksjonen strengt
tatt var et lovbrudd, ble saken henlagt av
Politiet. I ettertid har uthentingsaksjonen fått
stor oppmerksomhet. Samarbeidet med Politiet
har ikke blitt dårligere av at grottedykkere selv
brakte sine venner ut. Tvert imot har måten
uthentingsaksjonen ble utført på vakt interesse
hos Politiet, Forsvaret og andre involverte. Det
er holdt holdt flere foredrag om hvordan det
hele ble organisert,
og det er laget en
dokumentarfilm.

En uthentingsaksjon
ble organisert under
ledelse av finske Sami
Paakkarinen. Sami
og hans team jobbet i
hemmelighet.

Kan vi lære noe?
Når vi er vitne til
ulykker i et så tett og
lite miljø som det norske
grot tedykkermiljøe t ,
tvinges man til å ta et
oppgjør med sin egen
aktivitet overfor seg
selv, familie og venner.
I
grottedykkingens
barndom
var
ulykkestallene
altfor
høye.
Heldigvis
har grottedykkere klart å ta lærdom av
andres feil. Ulykkesanalyse har vært
brukt til å utvikle prosedyrer, teknikker,
utstyrskonfigurasjoner som gjør dykkingen
tryggere. Grottedykkerlegende Sheck Exleys
lille blå maskinskrevne bok ”A Blueprint
for Survival” er et godt eksempel på dette.
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Lengdesnitt av Pluragrotta

Figur 1: Lengst i sør har vi elvas nedløp i
Austenholet. Herfra går elva gjennom ukjente
grotter til vannet påtreffes i bunnen av
Trollkjerka, en svært stor sammenrasning
som kanskje er halvparten av en pipe liknede
Steinugleflåget. Vannet fortsetter gjennom
Steinuglegrotta, igjennom Steinuglesløyfa
og kommer så ut ved Luftkammeret og går
igjennom de grunnere delene av Pluragrotta til
hovedkilda i Plura. Kartet er basert på data fra
Jan Arild Aaserød, Sami Paakkarinen, Robert
Staven og Jukka Öster.
Sammenstilt av Stein-Erik Lauritzen.

Pluragrottas geologi
Tekst: Stein-Erik Lauritzen
Det
kanskje
mest
medieomtalte
grottesystemet i Norge ligger bak elva Pluras
kilde øverst i Plurdalen i Rana kommune. Det
underjordiske systemet strekker seg omtrent
3.5 km fra en blind dal (Austenholet) til
Plura-kilda (se figur 1). Den tørre Plura-dalen
er karakterisert av store sammenrasninger
(doliner), hvorav de to største kalles henholdsvis
Trollkjerka og Steinugleflåget. Utforskning i
disse store sammenrasningene har trengt ned til
Pluras vannspeil; i Trollkjerka er det i smale rom
mellom ustabile rasblokker, i Steinugleflåget
finnes et større, tørt grottesystem med
flere vannspeil. Den vannfylte grotta bak
kilda, Pluragrotta, er et populært treningsog utforskningsobjekt for grottedykkere,
hvor den såkalte Plurauka i august hvert år
trekker omtrent et hundretall nasjonale og
internasjonale deltakere. Helt siden de første
dykkeforsøkene ble gjort på 1980-tallet har
utforskning stadig presset grensene for kjent
land innover i systemet. I dag kjenner vi til
sammenhengende passasjer som strekker seg
vel 1.5 km oppstrøms for kildeutløpet. Det siste,
store gjennombruddet ble gjort i oktober 2013
av Sami Paakkarinen og medarbeidere som
knyttet sammen Steinugleflåget med Plurakilda. Sammenknytningen skjedde på 132
m vanndyp. Forut for dette gjennombruddet
ligger også nitidig og godt planlagt arbeid av
norske grottedykkere, slik at en med en viss
rett kan si at rekorden var et resultat av flere
synergieffekter og en internasjonal, flertrinns
rakett som til slutt kom i mål. Alle er vel også
kjent med at systemet har krevd menneskeliv.
Når det er sagt, og vi erkjenner at prisen har
vært høy - som den ofte er ved pionerarbeid som
langt ut over komfortable trygghetsgrenser må en også si at det har fremkommet en del
unike og ikke minst overraskende fakta om
Plurasystemets geologi og tilblivelsehistorie.
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Hva er så spesielt med Plura?
For det første er Plura-systemet blant
de aller største og lengste underjordiske
dreneringssystemer i landet. I tillegg er
bergmassen gjennomsatt av sprekker og raser
lett ut. I et system som er så oppsprukket,
skulle vi forvente å se at det underjordiske
løpet skulle velge sprekker som ligger nær opp
til grunnvannsnivået i bergmassen. Det er også
i hovedsak hva vi observerer, mesteparten av
Plura-grotta inn mot Luftkammeret går relativt
grunt. Et maksimumsdyp på ca 34 m over
en strekning på 500 m er moderat dypt og i
samsvar med mange andre vannfylte grotter
som er kartlagt i regionen. Selve Luftkammeret
ligger i eller like over vannspeilet, det vi kaller
flomvannsonen. Mange elvegrotter har slik
horisontal form, som vi kaller vannspeilgrotter.
Også når grotta nærmer seg Steinuglefåget
skulle en forvente at løpet gikk enda grunnere.
Steinugleflåget er det vi kaller en (gigantisk)
innstyrtningsdoline, dvs. et grottetak som
er rast inn. Raset har forplantet seg opp til
overflaten og etterlatt et vertikalt, pipeformet
rør som er nesten helt fylt med steinblokker.
Mellom slike steinblokker som ligger hulter til

bulter, er det selvsagt mange mulige veier for
vann å strømme, og en skulle tro at det ville
velge å gjøre det. I stedet, når Pluragrotta
nærmer seg denne sammenrasningen, stuper
den bratt ned i dypet langs med en skråstillet
sprekkesone.
Steinuglesløyfa
Den tilsvarende tørrgrotta som er funnet
på oppstrøms side av Steinugleflåget består
av en horisontal tunnel som ligger like over
vannspeilet, altså også en vannspeilgrotte som
kanskje var utviklet under høyere vannføringer
eller da Plurakildas nivå var litt høyere - kanskje
før taket raste inn og dannet Steinugleflåget?
Tunnelen ender i et par vannspeil (dammer)
og en massiv sammenrasning under det
stedet vi vet at Trollkjerka befinner seg. Videre
oppstrøms for Trollkjerka er det i dag ukjent

Freatisk sløyfe

Figur 2: En freatisk sløyfe, eller vannlås.
Steinuglesløyfa er en usedvanlig dyp utgave.
Fra Lauritzen (2010): Grotter - Norges ukjente
underverden. Tun Forlag.

land både for tørrgrottere og for grottedykkere.
Fra den ene dammen i Steinuglegrotta kan en
følge vannfylte passasjer nedstrøms som på
samme måte snart bøyer nedover mot stort
dyp. Vi vet at de to endene ble knyttet sammen
ved -132 m. Til sammen danner de hva vi kaller
en freatisk sløyfe. En freatisk sløyfe er en mer
eller mindre dyp vannlås som dykker ned under
vannspeilet og som til slutt dukker opp igjen
lenger nedstrøms (se figur 2). Ikke bare det,
Steinuglesløyfa er en dyp sløyfetype, en såkalt
bathyfreatisk grotte. Dette er overraskende.
Alt ligger i samme plan!
Lengdesnittet av grottesystemet (figur 1) er
basert på 3D kartlegginger gjort av mange (JanArild Aaserød, Sami Paakkarinen, Robert Staven
og Jukka Öster). Steinuglegrotta er kartlagt
av Christian Rushfeldt (1987) og senere av
undertegnede og Laura Sanna (2009). I tillegg
er noen nye data samlet i Trollkjerka i 2013
(pers. komm. T.P. Kristiansen), hvor en etter en
varm sommer kunne trenge ned til vannspeilet
igjennom nye, isfrie og ustabile mellomrom i
steinura. Når grottedata foreligger i samme
format i 3D, kan en finne ut mye nytt om det.
Overraskende nok viser det seg da at praktisk
talt alle grottegangene ligger i samme skråplan,
også de som går ned i dypet. Figur 3 viser et
tverrsnitt av denne situasjonen. Dette planet
skrår bratt nedover mot vest og representerer
etter all sannsynlighet et forkastningsplan.
En forkastning er en sprekk eller bruddsone
i bergmassen hvor de to sidene har beveget
seg i forhold til hverandre. Foreløpig har vi ikke
sikkert kunnet fastslå hvilken vei bevegelsen
har vært, men planet er parallelt med mange
andre store forkastninger i Helgeland, både
på land og ute i havet. Slike store sprekker ble
blant annet dannet da Norskehavet begynte
å åpne seg i jordens mellomtid (for 100 - 300
millioner år siden), og det kan godt tenkes at
sprekkesonen skriver seg helt fra den tiden.
Bevegelse kan imidlertid skje på nytt langs slike
plan, helt opp til våre dager, og noe av de store
utrasningene kan være knyttet til jordskjelv.
Hvordan finne nye grotter
Dette har også praktisk nytte for de som
ønsker å finne nye grotter langs Pluradalen og
ikke minst nye innganger til både det kjente og
andre ”luftkamre” som vi vet må befinne seg
inne i bergmassen. Da alle de kjente grottene
befinner seg i samme plan (ref figur 3), er det

overveiende sannsynlig at nye passasjer også
gjør det, og inngangene må ligge der hvor
sprekkesonen skjærer landoverflaten nede
langsmed Pluras tørre elveløp. Vi har funnet
en rekke potensielle innganger oppstrøms
av Trollkjerka, men i skråningene nedenfor
Steinugleflåget og veien er det vanskelig
å orientere seg til rett sted. I tillegg kan
rasmateriale og vegetasjon dekke over mulige
innganger. Selv har jeg bare søkt sommerstid;
den beste tiden å søke på er tidlig på vinteren,
med god barfrost og lite snø. Varm luft vil trenge
ut fra underliggende grotter og avsette rimfrost
som kan være lett synlig. Høyst sannsynlig vil
en trenge inn i skråttliggende sprekker som
kan ha ustabilt tak, så en må være forsiktig.
Åpningene vi har lokalisert lengre opp i dalen er
graveprosjekter hvor en må dra ut mye stein for
å komme videre.
Hvordan ble Plura-systemet dannet?
Den i dag gjengse oppfatningen av
betingelsene for dannelsen av bathyfreatiske
grotter, er tilfeller hvor sprekketettheten er
så lav at grunnvannet må trenge meget langt
ned i bergmassen før det treffer på kryssende
sprekker som kan føre det tilbake til overflaten.
Isolerte sprekker danner ikke grotter, de må
være sammenhengende, og vi kaller dette
konnektivitet. I Steinuglesløyfa er tilfellet
antakelig motsatt; det er stor oppsprekning
her, og vi skulle vente at vannet ville finne seg
en vei langs ringsprekkene som går i og ved
veggene rundt Steinugleflågets kollapspipe.
Ringsprekkene kan vi utforske som trange (og
rasfarlige) spalteganger (engelsk: rift passages)
som bøyer av og følger veggen i Steinugleflåget.
Noen slike sprekker er også synlige i dagen, på
vestsiden av den store åpningen.
Det kan imidlertid tenkes at Steinuglesløyfa
er oppstått på følgende måte: Før dannelsen
av Steinugleflåget har vi hatt et ganske
grunt grottesystem som har ligget nesten
horisontalt i overkanten av forkastningen,
slik at Luftkammeret og Steinuglegrotta var
sammenhengende. Et svakt punkt i taket har
så rast ut og stengt elveløpet, og det så mye
at elva ble demmet opp. Vi kjenner mange
eksempler på hvordan grotter har reagert på
slike sammenrasninger. Da
dannes et labyrintsystem
av justeringsganger som
til slutt finner veien rundt
sammenrasningen, såkalte
flomvannslabyrinter. Aberet
er at i de tilfellene vi kjenner til,
ligger justeringslabyrintene
enten i, eller over samme
nivå som den opprinnelige
grottegangen. Vi skulle
vente å finne en rekke
mindre ganger på østsiden
av Steinugleflåget, hvorav
mange også ville ha brutt
igjennom og ut i det tørre
elveleiet i Pluragjelet. Noe
vann ville ha blitt ført tilbake
til overflaten. Slike utløp
eller åpninger har vi så langt
ikke funnet. I vårt tilfelle har

vannet heller valgt å gå ned i dypet som minste
motstands vei. Kanskje Pluragjelet ikke var
gravet dypt nok ned på dette tidspunktet?
En uvanlig åpen sprekkesone?
Etter å ha forkastet andre teorier slik som
Vaucleuse-modellen (en meget dyp sløyfe i SydFrankrike), står vi igjen med den muligheten
at den meget tydelige og gjennomgående
forkastningen tidlig var så åpen at den faktisk
var minste motstands vei da grotta reagerte på
sammenrasningen. Et åpent spørsmål i denne
sammenhengen er hvorvidt de dypeste delene
av Steinuglesløyfa faktisk går gjennom en
sammenrasning, eller i en rundaktig tunnel i fast
fjell. Dersom det er slik at sammenrasningen
fortsetter ned til -132 meter, betyr det at
den totale høyden på den pipa som utgjør
Steinugleflåget, blir mer enn 230 meter, og det
opprinnelige grotterommet som kollapsen har
startet fra, må befinne seg mye dypere enn
dette. Da er Steinugleflåget på størrelse med de
største åpne sjaktene i verden, slik som f.eks.
Golondrinas-sjakta i Mexico.
Sluttord
Pluragrotte-systemet avviker uansett
svært mye fra de øvrige grottene i Norge, og
føyer seg sammen med noen andre få, men
svært store, karstformer som alle kan være
oppstått før de store istidene satte inn for ca
tre millioner år siden. Plura har med andre ord
fremdeles mange hemmeligheter som venter
på oppdagelse, og som i sin tur kan kaste lys
over viktige faglige problemstillinger.

Tverrsnitt av Plura

Figur 3: A) dagåpningn i Steinugleflåget.
B) Sprekkesonene (forkastningen) skjærer
landoverflaten nede i Pluragjelet. C) Alle
vannfylte grotter ligger i forkastningsplanet,
helt ned til - 132 m syp. Prikket linje med svart
trekant: Grunnvannsnivået i Pluragrotta. merk
at vi ikke vet hvor dypt sammenrasningen i
breksjepipa går, om den eventuelt fortsetter
dypere enn forkastningsplanet.
Tegning av Stein-Erik Lauritzen.
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Formasjoner

Ulike formasjoner i grottene kan gi mye verdifull
informasjon, her fra Plura.
Foto: Jon Ottar Runde
sikkerheten når et system er kjent, kartlegging
stimulerer til videre utforskning, og den totale
kunnskapen om grotter øker. Gjennom et
godt kart vil en i tillegg kunne stedfeste andre
observasjoner gjort under vann, osv. Nylig
har en smertelig erfart at grottekartlegging
er nødvendig for gjennomføring av
bergingsaksjoner.
Grottedykkere kan lett forsere vannlåser
av ulik dybde og forbinde til nå separate
grottesystemer. I følge reglene om hvordan
grotters lengde skal beregnes, har en med dette
skapt ett stort system ut fra to mindre. En kan
slå rekorder, og slikt blir det overskrifter av.
Speleologer er naturlig nok henvist til å
studere tørrlagte grottepassasjer og stort sett
anta at de så likedan ut da de var helt vannfylte.
Men, det er ikke gitt at alle de grotteformene
vi i dag antar er dannet under og over et
vannspeil virkelig er det. Vi kaller slike former
for “freatiske” (= helt vannfylte) og “vadose” (=
tørre eller delvis vannfylte). Ta nøkkelhullprofilen
som eksempel. En typisk nøkkelhullprofil, Figur
1, består øverst av en sirkulær eller linseformet
trykkledning med et skarpt nedskåret gjel
i bunnen. Vanlig tolkning går ut på at de to
delene er dannet i sekvens; først trykkledningen

Fra dykking til viten skap
Hva kan grottedykkere bidra med til
grottevitenskapen?
Tekst: Stein-Erik Lauritzen
Grotting er en svært opplevelsesrik sport som
tar utøveren ned i områder på jorda hvor ingen
eller svært få har vært tidligere. Frustrasjonen
kan være stor når en treffer på vannlåser som
er for lange og dype til å fridykkes; en blir da
henvist til spekulasjoner, eller i beste fall å få
kunnskap om det vannfylte via fargetester og
andre indirekte fremgangsmåter.
Grottedykking har ikke denne begrensningen,
og sporten fører enda lengre ned i det ukjente
og til dyp som utgjør grensene for menneskets
eksistensområde. De fleste som driver
grottedykking gjør det for opplevelsens skyld,
noen få legger nye liner og utforsker nytt, og
noen tegner endatil kart over det som er funnet.
Systematisk forståelse av grotter som
fenomen er et fag som heter speleologi.
Fagforståelse og formidling av den bidrar til å
gjøre opplevelsene i grotting og grottedykking
mer interessante, og det trigger avgjort
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motivasjonen for nyutforskninger! Skånsom
ferdsel og bærekraftig bruk avhenger selvsagt
sterkt av brukerens kunnskapsnivå; premissene
for dette legges av fagfolk.
På sin side kan grottedykkere gjøre
observasjoner som kan
bidra til å belyse viktige
problemstillinger
av
faglig art, men en må
vite hva man skal se
etter, og en må forstå
det en ser. Derfor er det
her muligheter for en
fruktbar vekselvirkning
mellom
legog
fagperson som kan
utvikle begge parter. Jeg skal gi noen eksempler
hvor grottedykkeres observasjoner kan bidra
direkte i aktuelle problemstillinger i grottefag.
Først og fremst er det igjennom kartlegging
av undervannsgrotter at dykkere kan bidra
stort. Det er liten vits i å ikke lage kart over det
en har funnet, det seg være en skisse eller et
målriktig kart. Den sikkerhetsmessige siden

av et kart med inntegnede liner er åpenbar.
Gode eksempler er kartleggingen av Plurasystemet i Norge og ikke minst den storstilte
kartleggingen av grotter og cenoter på
Yucatan-halvøya i Mexico. Kartlegging langs
en linelagt passasje er relativt enkelt (sier en
som selv ikke dykker!!). Et grottekart er uansett
basert på såkalte senterlinjer mellom stasjoner,
og lina er en utmerket sådan. Ved hvert
festepunkt, eller knekkpunkt på lina, må en
avlese kompassretning
langs med den linedelen
som fører til punktet,
avlese dypet og avlese
samlet linelengde fram
til stasjonen. Bredder
og høyde på passasjen
må også noteres, helst
avstandene til tak,
vegger og gulv (HVNO
eller LRUD på engelsk).
Rundt disse linjestykkene kan en da tegne
en skisse av passasjen. På mange måter er
selve avlesningene mer kompliserte å gjøre
i tørrgrotter med tilsvarende instrumenter;
dybdemåleren og forhåndslagde lengdemerker
på lina er en stor fordel. Så må kartet tegnes
og offentliggjøres. Det er mange fordeler med
slik dokumentasjon; først og fremst økes

Grottedykkeres
observasjoner kan
bidra direkte i aktuelle
problemstillinger i
grottefag

under hel vannfylling, og så, når kildenivået ble
senket, og passasjen bakenfor tørrlagt, kunne
en bekk grave ut gjelet langs bunnen av gangen.
Mange kilder kommer ut over bergterskler som
vitner om at de vannfylte passasjene bakenfor
aldri har vært tørrlagte. Hva om en der inne
allikevel finner nøkkelhullprofil under vann, eller
noe som likner? Kanskje ikke alle “nøkkelhullprofiler” er dannet som antatt, og at en må
revidere tolkningen og være mer kritisk når en
tolker tørrgrotter?
Tilsvarende finner vi skarpt skulpturerte
hjørner, kanter og overganger i tørre grotter.
Kan de være dannet av ulike vannstrømmer
til forskjellig tid? Hva om det finnes slike
former i helt neddykkede passasjer som nevnt
over? Mange mener at ren oppløsning og svak
turbulens kan føre til skarpe, utstikkende
hjørner. Finnes slike under vann, på marmor, på
is? Fotografier er viktige.
Mange tørrgrotter vitner om at vannet kan ha
gått dypt under grunnvannspeilet, ned igjennom
dype vannlåser, som nå er tørrlagte. Dette har
gitt opphav til begrepene “freatiske sløyfer” og
“sløyfegrotter”. Fagdiskusjonene i dag går ut på
hvor dype slike sløyfer kan være, og om svært
dype sløyfer ikke kan skyldes andre effekter,
som for eksempel oppfylling av kildenivået med
sediment i senere tid. Fra tørrgrotter i Norge kan

en påvise stigesegmenter fra freatiske sløyfer
som overstiger 120 m i høyde. Grottedykkingen
i Plura har vist en aktiv sløyfe som i dag er 132
m dyp. Dette er en viktig observasjon og bidrag
i diskusjonen om hvordan slike dype sløyfer
oppstår.
Oppadstigende vannstrøm kan også løfte
sedimentpartikler i motbakke, og i slike tilfeller
vil vi vente at sorteringen av kornstørrelse blir
ekstremt god. Har noen observert avsetninger
av grov sand eller grus i motbakke hvor alle
korn har lik størrelse? Ta fotos (med målestokk)
eller ta med et par håndfuller ut, så skal vi se.
Hvor store (rulle-) stein er vannet i stand til å
frakte i motbakke? Og hvor stort er tverrsnittet
av passasjen på dette stedet?
En annen viktig mekanisme som beskrives i
grottefag er det en kaller antigravitativ erosjon.
Dette fenomenet oppstår når passasjen fylles
helt opp med sediment og fortsatt vannstrøm
tærer ut en kanal langsmed taket, et såkalt
halvrør. Kanskje mange vannfylte passasjer
med sedimentgulv egentlig er toppen av slike
halvrør?
Noen har hevdet at halvrør og liknende
kanaler i taket også kan dannes uten
tilstedeværelse av sediment, for eksempel ved
hjelp av luftbobler som
beveger seg langs taket.
På tysk kalles dette
“Wirbelkanalgänge” virvelkanalganger. Luft
(med CO2) vil være nok
til å gi økt etsing av
kalkstein, lokalt langs
med sporet som boblene
velger å ta. Dersom
noen observerer slike
halvrør uten at det finnes sedimentgulv under,
kan en jo først og fremt fotografere det. Men,
en kan jo og eksperimentere med luftbobler og
finne ut om halvrørene er effektive “elveløp” for
oppadstigende bobler, eller ikke.
Etter samme tankegang: I naturlige
luftlommer som er såpass store at en kan
stikke hodet opp i dem, er det en skarp kant
mellom luftrommet og vannspeilet som kunne
vært dannet på ovennevnte måte? En trenger

Profiler

Figur 1: Forskjellig utforming av
nøkkelhullprofiler.
Illustrasjon: Stein-Erik Lauritzen
her grotter i helt homogen marmor, uten
glimmerskifer.
De fleste grottedykkere har sett, og vet hva
strømskåler er for noe. Skålene er dannet av
turbulent vannstrøm, de indikerer retning, og
deres størrelse er et mål på hastighet. Vi har
formler for hvordan en beregner vannstrømmen
i passasjen ut fra dens tverrmål og størrelsen
på strømskålene, og vi kan lage strømskåler
på gips i vannrenner. Men ikke alt er forstått
her, for eksempel med hensyn på kalibreringen
mellom skålene og vannstrømmen. Vi tror
at strømskålenes størrelse representerer
flomtilstander, da det gjøres mest arbeid, men
er det sant?
Et meget enkelt og svært interessant
eksperiment som grottedykkere kan gjøre i
alle dykkbare kilder er følgende: En kan finne
ut om det er noen sammenheng mellom
kildas nedbørsareal og vannføringen i følge
strømskålene. For å gjøre dette, trenger du
å finne et parti innenfor kilda hvor vegger og
tak har strømskåler,
hvor tverrsnittet er
noenlunde
regulært
(rundt eller linseformet)
og hvor du kan anta
at alt vannet må
passere, Figur 2. (I
motsatt fall må en
måle i flere parallelle
løp). Ta tverrmålene av
passasjen så en kan
tegne og beregne arealet. Bruk så en linjal eller
tommestokk og mål cm-lengden (langsmed
strømretningen) av minst 30 strømskåler. Se
tegningen. Ofte ser en at det er forskjellige
størrelser i taket og på veggene, og det er i seg
selv interessant! Ut fra dette kan en beregne
vannføringen og se hvordan dette passer med
for eksempel nedbørsfeltet. Dette er tidligere
gjort for 5 ulike kilder, og så langt kan det synes
som det er en enkel sammenheng mellom

Grottedykkere kan
lett forsere vannlåser
av ulik dybde og
forbinde til nå separate
grottesystemer.
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Tilvenningsdykk

Det gjør godt å skli ut i vannet, se grotteåpningen på 8 meters dyp og sparke i fra. Vannet
er meget klart og jeg vet det vil bli en stor opplevelse. I det jeg svømmer inn i åpningen og
dagslyset blir borte slår det meg nok engang hvor stor ensomhetsfølelse denne sporten gir.
Dybdemåleren nærmer seg 20 meters dyp, og jeg drar kjensel på omgivelsene. De store
marmorblokkene ligger slik de har gjort i hundretusener av år. Lysstrålene fra hodelyktene
mister plutselig kontakten med bunnen. Ikke så rart, jeg har kommet 80 meter inn og her
stuper bunnen i grotta 10 meter rett ned. Bunnen kommer igjen til syne og dybden har
økt til 30 meter. På tide å starte tilbaketuren. Det som gjør tilbaketuren ekstra artig, er at
under den store grottegangen jeg svømte innover i, skjuler det seg en like stor inngang på
undersiden. Her er ikke bare grottegangene store, de ligger i to etasjer også! Jeg følger en
annen oppmerkingsline inn i den nederste gangen. Lina fører opp i en sprekk i taket. Sprekken
er stor, og jeg glir lett gjennom. Jeg dukker opp av gulvet i øvre etasje og kan skimte utgangen.
25 minutter senere bryter jeg overflaten etter endt dekompresjon.

Be a cave diver

– The permanent guideline is not the cave,
it is an interpretation of one possible path of
travel through the cave. It may not be a very
good interpretation, some guidelines are laid
poorly. Too much focus on just following the
guideline may cause unnecessary impact
and/or negatively affect diver safety. Judge
your path of travel through the cave based
on an overall awareness of the whole
environment of which the guideline is only
a part.
Be a cave diver not a line follower.
Steve Bogaerts

Kilde: Pluraprosjektene, 87-93. NTD. R. Arnesen.

Ojamo, Finland

Fantastiske refleksjoner i vannspeilet i den store
og kjente Ojamogruven i Finland, 6 mil vest for
Helsinki. Foto: Tomi Mustonen

Strømskåler

Figur 2: Måling av strømskåler i en helt vannfylt passasje. For
å beregne vannstrømmen som skapte strømskålene, trengs
tverrsnittsarealet av passasjen (to diametre) og lengden av minst 30
strømskåler. Illustrasjon: Stein-Erik Lauritzen
strømskåler og nedbørsfeltets størrelse,
Figur 3. Men 5 svaler gjør ingen sommer,
det trengs statistisk tyngde for å gjøre dette
overbevisende. Dette kan som nevnt samles fra
alle kilder som kan dykkes.
Hvorfor skulle dette være viktig? Jo, i tilfeller
hvor vi finner restene av en trykkledning ute i
terrenget, bare et fragment som erosjonen har

Strømskåler

Figur 3: Målinger av strømskåler i karstkilder tyder på at det er en
direkte sammenheng mellom dreneringsarealet og vannføringen som
danner strømskåler. Her kan grottedykkere bidra! Det øverste punktet
er fra Plura. Illustrasjon: Stein-Erik Lauritzen

latt stå igjen, da kan vi belyse et interessant
problem. Dersom fragmentet har bevarte
strømskåler og vi kan måle tverrmålet av
passasjen, kan vi benytte prinsippet nevnt over
til å få vite hvor stort nedbørsfelt den en gang
hadde, i et landskap som for lengst er borte!
Jeg kunne fortsette å gi slike eksempler som
burde være mulige å løse. Men det beste for

Hytteboka

både grottedykkingen og for grottevitenskapen
ville vært om en grottedykker med teknisk eller
akademisk bakgrunn i hydrologi, hydraulikk
eller liknende fag ble interessert nok i slike
problemstillinger og satte i gang egne målinger.
Det er med andre ord mye å gripe fatt i.

Utdrag fra hytteboka i Plura. Her fra Norges første grottedykkerkurs i
juni 1998, og Juan Carlos Carrillo – instruktør fra Mexico – sitt innlegg
fra 2008, hvor han ikke legger skjul på at vanntemperaturen krever litt
tilvenning.
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Långban, Sverige

Bjørn Stubne navigerer seg rundt i
Långbangruven, ca 8 mil nordøst for Karlstad i
Sverige. Foto: Hallvard Opheim
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Peacock, Florida

Tuna-Hästberg, Sverige

Fra Peacock Spring, Florida, USA
Foto: Annika Persson

Ressel, Frankrike

Emergence du Ressel, nord for Toulouse i
Frankrike. Foto: Annika Persson

Vukoviča vrelo, Kroatia

Bilde tatt under den første
utforskningen av Vukoviča vrelo, nord
for Split i Kroatia. Foto: Bjørn Opperud
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Erling Høydahl på gruvedykk i Sverige
Foto: Jon Ottar Runde

Sala, Sverige

Sala sølvgruve i Sverige
Foto: Annika Persson

Ginnie, Florida

Ginnie Springs i Florida, USA, er velkjent for
såkalt tannic acid i perioder, som gir et fantastisk
fargespill i vannet. Foto: Annika Persson
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Expedition Bjur älven 2015
The first winter expedition to the Bjurälven
valley was launched in 2007 after many years
of unsuccessful attempts to dive what was
thought to be the most promising flooded cave
in the region, Dolinsjö cave. Attempts to dive
it were previously unsuccessful due to very
strong current, up to 20 knots, that rips through
the cave system in summertime. The entrance
to the cave was discovered as early as in the
70’s by Bo Lenander, who is also a member
of the current expedition crew. In wintertime,
the water is much calmer and hardly any
current can be detected. Thus, in 2007 divers
in the first Expedition Bjurälven could enter
the cave and map some 50 meters of the
passages beyond the entrance. The success
story continued, and 8 years later the cave is
more than 1.7 kilometers long. Dolinsjö cave is
now the longest water-filled cave in Sweden.
Logistics are also much simpler during winter,
when all the equipment can be transported to
the cave entrance using snow mobiles without
risk of damaging the fragile vegetation in the
national park where the cave is located. Thanks
to excellent cooperation with authorities, diving
and exploration in Bjurälven may continue
every year.
Expedition Bjurälven would like to express
sincere gratitude to the main sponsors in 2015,
Ursuk and Klättermusen. Diving in Bjurälven is
to a large degree about fighting the elements,
both on the surface and under water. Using
drysuits provided by Ursuk and expedition
jackets provided by Klättermusen made the
fight much easier, enabling us to concentrate
on the exploration.
Several other companies helped us to achieve
our goals safely in 2015: Northern Lights Scuba,
Scubamafia and Deep Bots. Their products and
support made the Expedition safer and helped
us to achieve our goals. Dykarna.nu, Sweden’s
largest diving community and ESRI Sverige,
company that provided the surface mapping
software, as well as the Swedish National Land
Survey and Agisoft are acknowledged for their
support of the expedition.
As usual, the local authorities and
population were backing us up a 100%, making
the expedition possible. We would like to thank
the population of Stora Blåsjön and authorities
in Jämtland county, restaurant Fjällripan, Ica
Stora Blåsjön and Ica Gäddede as well as Mikkes
Skoteruthyrning and Frostviken Outdoor.
Summary and goals
The overall goals of Expedition Bjurälven are:
1. Explore, map and document caves in the
Bjurälven valley

Tekst: Dmitri Gorski
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Mapping

Mapping of the cave in sump 3
Foto: Expedition Burälven

2. Promote the caves in the area and the
local community of Stora Blåsjön
3. Contribute to scientific research through
cooperation with universities
When the 2014 Expedition came to an
end, a significant discovery was made by
divers. At the far end of the explored area, a
tunnel with flow was discovered. The tunnel
was significantly larger
than the rest of the cave
explored up to that date
and measured some 6-8
meters in width and was
2-3 meters high. It was
proposed that the divers
had finally reached one of
the main tunnels of the
cave system. To explore
it however, a significant
effort was needed during
the following expedition.
The tunnel was discovered in sump 3, nearly
a kilometer away from the entrance. To reach
it, divers had to first dive through sump 1
(approximately 450 meters long), then cross
the first dry section (approximately 100 meters
long with a low crawl at the end) and carry over
all the equipment to sump 2 which is only 50
meters long and 2-3 meters deep. After the
second sump, another dry section had to be
crossed with a small climb to be negotiated at
the start. After that, divers could enter sump
3 and finally the exploration area after some
70 meters. The goal in 2015 was to put as
many teams as possible into the exploration
area to survey and document the large tunnel
discovered in 2014 and see if there are any
further leads. Another goal of the expedition
was to assist a camera crew, sent by
Klättermusen to document the efforts. There
was also some cooperation with Gothenburg
and Linköping Universities in the fields of
biology where samples were to be collected by
divers for further analysis.

past the collapses, but it was deemed too risky
due to high flow and unstable conditions and
the efforts were abandoned. This discovery
explains the evidence of periodic strong flow in
the dry sections of the cave: summertime, when
the current is strong, the small opening in the
collapse downstream in the main tunnel is not
enough to let all the water pass, so a portion of
it is directed into the side
tunnels, the tunnels that
have been explored by the
divers up until now.
A
large
scale
documentation effort was
devoted to supporting an
external film team which
followed the expedition
through several days.
The effort payed off in
the massive surge of
positive attention from
such entities as National Geographic, The
Guardian and other major media channels. The
film about the 2015 Expedition was viewed by
thousands on YouTube and Vimeo, received a
lot of attention in local and international media
and entered the finals of the prestigious Banff
Mountain Film festival in Canada.

– At the far end
of the explored
area, a tunnel
with flow was
discovered.

The expedition through the eyes of a new
member
The amount of divers in the expedition is
limited by the logistics. Yet, almost every year,
specially selected and invited new members are
given the opportunity to join the research and

exploration effort. Some may be selected due
to their deep knowledge and long experience
in one of the areas that can be beneficial
for the expedition. Others are selected due
to other qualifications in other areas and
given opportunity to develop their diving
skills together with the rest of the expedition
members. New member in 2015, Emelie
Eldridge shares the impressions from her first
expedition Bjurälven:
- When I started diving in 2011, a whole new
world opened up for me. Since then, my love for
water and the underwater environment has
grown only stronger. I used to read everything,
related to diving, and Expedition Bjurälven
was one of the adventures I read about – an
extreme expedition that seemed to only be
suitable for very experienced divers. This year,
2015, I was given the honor opportunity to join
the expedition myself!
- On the first day, I was met by glittering
snow and bright sun – unbelievably beautiful
winter landscape in the North. The old school,
housing the expedition, smelled of newly
made coffee and everybody gathered for a
kick-off meeting. The arrival was followed by
a lot of work which consisted of bringing all
the equipment out to the remote mountain
site and establishing a base camp. Everything
went smooth; organized chaos directed by
experienced leaders. From day one, I felt the
warm welcome into the team – I received all
information I needed and felt like home.
- Everyone has got his or her role in the
expedition. I had mine as well and my main
duty was to help out in the basecamp and
to assist the divers preparing for their dives.
Working with a variety of different tasks, we all
have the same goal and no task is too small.
The atmosphere is warm and welcoming – I am
already looking forward to next year!

Exploration and documentation
During the 2015 Expedition, as many as four
dive teams were able to reach areas beyond
sump 1. Three dive teams successfully reached
sump 3 on several occasions and surveyed 391
meters of the new cave passages. Total time in
the cave on some of the dives was more than 6
hours. Surprisingly, both the upstream and the
downstream ends of the previously discovered
large tunnel were found to be blocked by debris
with only small passages remaining where all
the flow was directed. The teams attempted
to negotiate the smaller tunnels to find a way

Cold conditions

Dmitri Gorski and David Thor prepare for a dive
in Dolinsjö cave. Foto: Expedition Burälven
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Krystallklart vann

Et kjent fenomen i Mexico er krystallklart vann
og halocline - skillet mellom salt- og ferskvann.
Foto: Eirik Kjos
til det hinsidige, Xibalba, og navnet cenote kom
til om inngangen eller grotteåpningen.
I dag er det registrert over 2200 cenoter
på Yucatan. Rundt flere av de store er det spor
etter befolkninger. Denne delen av Mexico
har relativt lite nedbør og cenotene med sin
ferskvannstilgang har vært avgjørende for
befolkningen i området. Selv om det er gjort funn
av menneskeskjeletter i cenotene og enkelte
gjerne hevder at de ble brukt som offersteder,
tyder både det svært begrensa omfanget av
skjelletfunn og det rent praktiske hensynet
knyttet til forurensing av drikkevannkildene på
at det ikke er tilfelle, ifølge forskere i dag.
Det er ikke mange andre steder på jorden
man kan se mange meter høye stalaktitter
og stalagmitter med horisontale utvekster
dannet av vind og vann som har blåst
gjennom de tørre grottene. Noen steder har
også mangrove og andre trær i jungelen over
grodd tvers gjennom kalksteinslaget, og 5-10
meter lange røtter henger som draperier inne
i passasjene. Kombiner dette med muligheten

Vikingene invaderer Mexico
Hva er det som gjør at norske dykkere
reiser mange tusen kilometer for å dykke grotter?
Tekst: Eirik Kjos
Allerede i 1995 kom den første vikingen vi
vet om til Mexico. Per Dovland var
sportsdykkerinstruktør og loffet verden
rundt før han ved en tilfeldighet havnet i
det som den gang bare var ørlite mer enn et
veikryss på Yucatan. Halvøyen var allerede
godt etablert som amerikanernes syden og
et grottedykkermekka for dykkerne i Florida,
som ofte plages med flom og redusert sikt i
perioder med mye nedbør. Cenotene, åpningene
til Mayaenes underverden, var nærmest overalt
hvor du du snudde deg. Ikke rart dette ble en
magnet for norske dykkere. I dette området
drev Per sitt dykkesenter som etterhvert også
knyttet til seg grotteinstruktører og ble en base
for nordmenn som reiste til Yucatan på slutten
av 90-tallet.
Parallelt med fremveksten av et norsk
grottedykkermiljø ble de første fellesturene
organisert. Med en lokal kontakt, rutefly fra
Amsterdam og selv den gang forholdsvis høyt
lønnsnivå i Norge, var det mange som valgte
tilbringe sure norske vinteruker i glassklart
vann, med grotter overalt.
Med fremveksten av flere profesjonelle
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dykkesenter i Mexico på tidlig 2000-tallet,
gjerne med 24/7 service, egne hotellrom i
tilknytning til dykkesenteret, nitroxfylling på
kran, service for rebreatherdykkere, over natten
ekspressverksted for
ventilsett og drakter,
tilgang
på
guider
og
verdens
beste
instruktører ble plutselig
”The viking invasion”
et lokalt begrep. Hver
eneste vinter har flere
titalls nordmenn dratt
til Mexico, enten for
å ta kurs eller for å
bare nyte fantastisk
grottedykking,
i
glassklart vann, fajiitas sånn de skal lages og
deilig atmosfære med kritthvite strender, sol og
sommer.
Det lille veikrysset i Tulum har blitt et
internasjonalt begrep som hipsterne elsker av
helt andre grunner enn grottene som ligger
under bakken. Her er det surfing med seil eller
kite i stabil pålandsvind, fantastiske strender,
varmt vann og gode restauranter med kortreist
mat. Også familiemedlemmer som ikke dykker,
vil finne seg til rette i Mexico.
Men først og fremst har Yucatanhalvøyen

alt en grottedykker kan ønske seg. Her finner
du dype grottedykk, store passasjer, trange
passasjer, ekstremt kompleks navigasjon,
uutforskede cenoter, 200 meters sikt i stabilt
varmt vann og en visuell verden det er umulig å
forestille seg uten å ha vært der.
Den største attraksjonen er skapt av istid og
havnivåvariasjoner. For at kalkssteinsgrotter
skal dannes, trenger de rennende vann som
løser opp passasjene.
På Yucatan var hele
området lenge havbunn
der kalksteinen ble
dannet. Husk også på
at dette er i utkanten av
det krateret man regner
med ble dannet under
kollisjonen med en
komet for 65 millioner
år siden, den samme
som man regner med
utryddet dinosaurene
og i en lang periode gjorde jorden til en kald og
livløs planet.
I lange perioder har havnivået variert knyttet
til istider, og sakte men sikkert ble grottene
gravd ut av det svakt syrlige vannet.
I en lang periode var også grottene i stor grad
tørre. Da ble det dannet nærmest overnaturlige
dryppsteinsformasjoner. Arkeologiske funn
i grottene bekrefter at de også var bosted
for mennesker og dyr i perioder. Etter forrige
istid ble igjen grottene vannfylte, og av
Mayaindianerne ble de sett på som inngangen

Hver eneste vinter har
flere titalls nordmenn
dratt til Mexico, enten
for å ta kurs, eller for
å bare nyte fantastisk
grottedykking

til å se nærmest urørte arkeologiske funn,
eller deltagelse i utforskningsprosjekter med
urørt og usett passasje, og du har laget et
paradis for grottedykkere, også for de norske
grottedykkerne, som hver vinter invaderer
halvøyen med sin bleke hud, solfaktor 50 og
bagasjen som flyplassmannskapet hater.
Praktiske tips for din egen tur:
Fly: Gode flyruter t/r Gardermoen - Cancun
får du får rundt 6000,Leiebil: De store kjedene er tilgjengelige, men
lokale selskaper har ofte bedre priser. Husk full
forsikringsdekning. Trafikkregler oppfattes som
veiledende. Har du ikke guide med bil, er leiebil
nødvendig. Veiene er såpass gode at du ikke
trenger en tøff SUV på de fleste stedene, men
litt bakkeklaring er kjekt.
Flyplass-pickup: Cancun Valet anbefales. De
henter deg på flyplassen i stor van med plass til
grottebagasje, leverer deg på hotellet og henter
deg i tide ved avreise.
Anbefalte fullservice dykkesenter med
guiding, kurs og overnatting: speleotech.
com,
www.zerogravity.com.mx,
www.
xibalbadivecenter.com.
For de som vil klare seg selv er det et hav av
muligheter fra hoteller på stranda til leiligheter
for selvhushold. Bruk gjerne tripadvisor og
snakk med tidligere norske gjester før du
booker.
Mat: Mat på supermarkedet er billig. Mange
foretrekker å organisere frokost og matpakker
til dykking selv og spiser middag på restaurant.

Sjekk at rommet ditt har kjøleskap. En billig
kjøleboks som du fyller med is fra butikken er
en god løsning både for matpakken og om du
mangler kjøleskap.
Steder å bo:
Playa del Carmen: Nordligste sted det
er aktuelt å bo for grottedykkere. En by
med mange turister og store hotell. Ligger
i nordenden av grotteområdet. Her ligger
også det beste sykehuset i området med
amerikanskutdannede leger, hvis du ikke kjører
helt til Cancun.
Puerto Aventuras: Gated community
med hotell, noen restauranter, golfbaner
og leiligheter til leie. Zero Gravity ligger ved
inngangen til Aventuras.
Tulum: Bohemaktig by 2 km fra sjøen, samt
et dyrere og nytt område med små hoteller
langs stranda. Xibalaba og Spelotech ligger her.
Midt i grottemekka.
Langs hele kyststripa mellom Playa og

Flotte fasiliteter

Mange av grottene i Mexico er godt tilrettelagt
for grottedykkere. Her fra Nohoch Nah Chich.
Foto: Eirik Kjos
Tulum er det store all-inclusive hotell slik vi
kjenner dem fra syden, med egne strender,
bassenger osv. Disse er også tilgjengelig på
norske pakketurer.
Forskring: Reiseforsikring som dekker
bagasje og vanlige sykdommer. For
grottedykking er det eneste vi kan anbefale
DAN Master forsikring. Da får du garantert hjelp
av kompetente dykkeleger uansett hva slags
dykk du har gjort.

Også for ikke-dykkere

Trenger du å ta med ikke-dykkende
familiemedlemmer, pleier det å gå greit. Tulum
Beach er en sikker vinner.
Foto: Eirik Kjos
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