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Lederen har ordet
Greftsprekka i Glomfjord
Sardinia
Årsmøte i Trondheim
Nytt fra komiteene:
-Redning
-Sikkerhet
-Utforskning



Fra redaksjonen.
Den andre LINEPILA er ute. Denne gangen byr vi på to 
helt ulike historier om grottedykking. Ulv Holbye forteller 
om utforsking av vannlåser mellom Greftsprekka og 
Greftkjelen i Gildeskål, om trang og bratt  tørrgrotting som 
stoppes av vannfylte områder og grottedykkere som bidrar 
for å finne mer luftfylt  grottegang. Robert Størdal og Kjer-
sti Bjørkeng forteller om denne tørrgrottinga sin motsats. 
Paradisisk grottedykking med middelhavet som grotteinn-
gang og utgang, med krystallklart  vann i endeløse 
vannfylte grotter. Det  er to ulike historier. Som Ulv selv 
påpeker: det finnes to ulike utgangspunkt for grottedyk-
king; dykking for å finne mer luftfylt grottegang og dyk-
king for å finne mer vannfylt grotte. 
Du finner også ord fra lederen, invitasjon til årsmøtet, og 
nytt fra komiteene.
LINEPILA skal være et  sted der medlemmer i forbundet 
får informasjon om hva som rører seg i grottedykke- 
Norge; i styret, komiteer og i forbundet  generelt. Dette er 
først og fremst  ditt  blad, der du kan bidra med det du 
brenner for, så lenge det  på ett  eller annet vis handler om 
dykking under tak. Det  kan være om grotting, vrak, ut-
forsking, meninger, tips, eller om gamle og nye reisemål, 
bilder/tekst eller begge deler. Har du noe du kunne tenke 
deg å dele med de andre i forbundet, ja da er dette rett fo-
rum å publisere i. Ta gjerne kontakt  med oss på 
linepila@grottedykking.org. 
 Kjersti Bjørkeng

Meninger eller påstander i artikler står forfatterne selv for,   
og behøver ikke være i samsvar med Grottedykkerfor-
bundets eller redaksjonens mening.

Lederen har ordet
Grottedykking er som all fysisk aktivitet: 
Artigst når du har kontroll, formen er god 
og flyten er inne. Konsekvensene av å ikke 
være i form kan derimot være mer fatale 
enn i de aller fleste andre aktiviteter.
Dødsulykker i begynnelsen av høyseson-
gen er et  tragisk årlig fenomen i Florida: 
Dykkere fortsetter rett på der de slapp året 
før, og iveren etter å fortsette fjorårets 
prosjekt kan ha fatale konsekvenser. Grot-
tedykkere som dykker utover sitt  sertifis-
ertings- eller erfaringsnivå har topp plas-
sering på denne ulykkesstatistikken. Nyut-
dannet eller veteran, 20 eller 1000 grotte-
dykk, alle trenger å holde seg i grotte-
dykkerform. Har man vært borte fra grot-
tedykkingen en stund, bør det  være selvs-
agt at man starter forsiktig. Sikkerhetss-
jekk, utstyrssjekk, og nødprosedyrer skal 
selvfølgelig tas før hvert  dykk, og i starten 
av sesongen bør man ta seg ekstra tid til 
dette.
I tillegg bør man tenke på egne ”stifinnerferdigheter”. Det tar tid å lære seg terrenget. Ta rolige dykk langs 
hovedlina, kjenn på følelsen og formen. Sjekk at ferdigheter og psyken stemmer både for deg og teamet  ditt  før 
dere avanserer. Har man vært borte fra all dykking en stund bør også de grunnleggende dykkeferdighetene 
bankes rust  av og finpusses skikkelig før man setter svømmeføttene i en grotte. Folkens, det er vann over alt! Ge-
nerelle ferdigheter kan man øve på når som helst. Få med teamet  ditt, legg line, øv på nødprosedyrer og kommu-
nikasjon. Sjekk at utstyret fungerer. 
Dagens oppfordring er derfor: Kom deg i form! Dykk så mye du kan. Dykk gjerne med forskjellige dykkere, jo 
større eksponering for andre dykkeres erfaringer, dess mer kan du lære. Ta gjerne et kurs for å friske opp. Følg 
for eksempel ett  grottedykkerkurs som teammedlem. Er det  ledig plass på et kurs vil mange instruktører synes det 
er greit  å ha med en sertifisert dykker som en del av teamet. Dette er en utmerket  måte å friske opp ba-
siskunnskapene sine. Eller ta et emnekurs; du kan få mange ulike slike. Surveying, Rescue and recovery, og 
Stage diving (nei ikke fra scene kanten) er alle ulike kurs som kan heve sikkerhetsnivået i sporten du driver med.
Dykk Sikkert!
Heidemarie 
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Dypdykk i marmor og mudder
Ikke alle naturmonumenter står ut fra omgivelsene. Noen «står inn» - eller skal vi si går ned?
TEKST: Ulv Holbye
FOTO: Ulv Holbye, Francis Paulin, Kenneth Mjelle
Skulle vi stemme på nasjonalgrotte, ville Greftkjelen-Greftsprekka i Gildeskål vært blant fa-
vorittene. De to dype, alpine grottene er foreløpig skilt av en utilgjengelig, vannfylt bekkegang. 
I januar ble Greftsprekka dykket. Forbindelsen venter stadig på å bli funnet.
Greftvatnet ovenfor Skauvollkrysset  i Gildeskål har, som navnet  sier, «greft» seg et  underjord-
isk avløp. I dalen nedenfor antyder digre forsenkninger, pluss en diger og en knøttliten inn-
gang, at  marmoren er gjennomsatt  med ganger og hulrom. Nesten 13 kilometer til sammen pr. i 
dag.

ULV HOLBYE (1951). Av yrke er Ulv grafisk formgiver. 
Innenfor grotting har han en lang og tung meritt liste. Al-
lerede i 1967 startet han som aktiv grotter. Ulv deltok sam-
men med Kendal Caving Club på de store utforskingene 
seint på 60-tallet,utforskinger som kulminerte i at Okshola 
(Fauske, 11 km lang) blei Skandinavias lengste grotte, og 
Råggejavre-raige (Tysfjord, 580 m dyp) blei Nord-Europas 
dypeste. På 70-80-tallet ledet han utforskingene i de alpine 
grottene ved Greftvatnet, der det pr. i dag er vel 13 km med 
grotteganger. Dette skjedde i regi av Bodø og Omegn Bre-, 
Tinde- og Grottegruppe (Bobtog), og prosjektet pågår sta-
dig. Ulv har deltatt på ekspedisjoner/grotteturer i Storbrit-
tannia, Frankrike, Sveits, Belgia og Sverige. Han er førsteut-
forsker av mange grotter i Salten- og Ranadistriktet og en 
"høytfungerende" amatørgeolog, som har skrevet artikler på 
norsk og engelsk om grotter og overflatekarst. I dag er er 
Ulv bosatt i Bodø med kone og barn.

Greftsprekka i Glomfjord

Sitat fra Ulv: De «grotte-
fokuserte» dykker for å finne 

flere luftfylte grotteganger. Den 
«dykkefokuserte» dykker derimot 

for å finne mer vannfylt grotte.

Ulv med rester av en bjørn.



Grense mot det ukjente

Hvert fjell på jorda er sett av noen. Men på innsida har kanskje intet menneske ennå tent 
et lys. Grotter og dyphav er de siste utposter mot den ukjente planeten. Som «grotter» kan 
du være den første som setter spor helt nye steder under jorda. De vil stå i titusener av år.

Rundt neste sving skjer det  alltid noe uventet. Ei sjakt i golv eller tak, et rom der flere 
ganger tar av, flotte mineralutfellinger, dryppstein, en dam, en underjordisk foss. Hele 
gangen kan stupe ned og fortsette under vann, og selv ikke grottere har gjeller...

For det er vannet som har dannet grottene. Kalkstein og marmor er litt oppløselig i vann. 
Vannet finner veier gjennom sprekker i fjellet, og når dypere vannløp blir etablert, tørr-
legges ganger som kan utforskes av oss. Grottene ved Greftvatnet ble oppdaget nettopp 
fordi Greftvatnet manglet avløp på kartet.

Etter å ha flyttet grensene i over tretti år, og kartlagt kilometervis med ganger, vet vi at 
Greftbekken renner lange strekk i vannfylte ganger. Det er en slik undervannspassasje 
som hindrer oss i å finne en fysisk forbindelse mellom de to grottene.

Greftkjelen er en monumental grotteportal mens Greftsprekka er et  lite «tjyvholl» på vel 
en halv ganger en meter, bortgjemt i hjørnet av en krateraktig fordypning i dalgolvet. 
Denne lille åpninga er korteste vei til den vannfylte seksjonen.

Stup og sjakter.

Fra åpninga ser du ned ei trang, dyp sjakt. Her trengs tau fra første stund. Du får god kon-
takt med fuktige vegger de første ti meterne du firer deg ned. Her blir det skikkelig smalt, 
to centimeter klaring mot brystkassen før det brått blir større. Først  35 meter under dagen 
når du flatt golv.

Greftsprekka er bratt og kompleks. Nesten to hundre meter med tau trengs til turen ned. 
Et par timers vei nede i Greftsprekka hører du bekken klukke, men den filtrer vekk før 
bunnen. Videre går tørrlagte ganger, halvfulle av fin silt. Grotting er en friluftsaktivitet 
som gir deg fin brunfarge. For her må det krypes og smyges.

Til slutt  står du ved en stillestående vannlås. Gangen går videre ned. Det er som U-røret 
under en vask: Nedstrøms fins et overløp som bestemmer vannhøyden.

Mark Dougherty. Noen har møtt han i Plura der han fortalte 
om den “engelske” måten å dykke i grotter. Andre kjenner han 
fra Tec 2006 i Stocholm der han hadde et foredrag om 
uthenting av en forulykket  dykker i Plura. Atter andre kjenner 
han fra turer med grotting og grottedykking. Han begynte med 
grotting i 1985 og dykking i 1990. Mark har  vært svært aktiv 
i det  engelske grottedykkermiljøet. Han bor i dag i Sverige og 
er professor i “computer science”. I Sverige er det  ikke akku-
rat  flust  med grotter for dykking, så Marks nye interesse er å 
dykke i oversvømte gruver. Men fortsatt  finner vi han på 
besøk i norske grotter, med og uten dykkerutstyr.

Sitat fra Mark: Det siste jeg 
ønsker meg er et annet menneske 
mellom meg sjøl og vannoverflata! 



Foldet marmor.

Vi vet hvor overløpet til denne vannlåsen er: I Greftkjelen, knapt 80 meter unna i 
rett  linje, men her vil gangene absolutt ikke gå rett. Marmoren er foldet  sammen 
i en serie store ombøyninger, der hver bøy stuper mot sør. Foldet marmor danser 
også i dypet der vi stirrer ned i klart grottevann. Sånn var status for jakten på 
forbindelsen, da Mark Dougherty  meldte sin interesse. Han er engelskmann av 
fødsel og grottedykkerutdannelse, men gift og bosatt i Sverige. Til hverdags pro-
fessor i kunstig intelligens, på fritida fysisk tilstedeværende i sin entusiasme for 
grotting over og under vannspeilet.

Togbillett ble bestilt. Her hjemme ble «sherpaer» rekruttert. Hjelpere får jobben 
med å bære sylindere, drakt, blylodd, linerull og øvrig dilldall. Lina er navles-
trengen. Den må legges ut og bindes av etter hvert som dykkeren utforsker 
grotta, slik at det er mulig å følge lina på retretten.

Sist i januar var seks tungt lastede karer på plass i Greftdalen. På med grotte-
dresser, hjelmer og hodelykter. Videre ned det ugjestmilde lille hullet, etter å ha 
gravd det fram fra ei snøfonn. Det hørtes ut som en atonal utgave av «Da klokka 
klang» der galeislavene deiset nedover i dypet med luftflasker hengende fra kla-
tresela.

Spesialisert dykking.

Fire timer senere var Mark installert i vannlåsen og klar, og vannet var da alt an-
net enn klart. Silt og sand fra vegger og tak løsnet ved den minste bevegelse. 
Sikten fra de fire hjelmmonterte stavlyktene var minimal. Her var heller ikke 
noen vannstrøm å følge. Gangen fortsatte sprekkeformet – rett nedover. Lykke 
til! - Bobler steg opp til dugnadsgjengen. Spenningen var til å ta og føle på.

Vi mennesker er spesialiserte vesener. Blant  grottedykkere er det to retninger. De 
«grottefokuserte» dykker for å finne flere luftfylte grotteganger. Mark er en av 
disse. Den «dykkefokuserte» dykker derimot for å finne mer vannfylt grotte. De 
ser ut til å foretrekke større, mer komfortable underjordiske vannledere. Stikkor-
det her er Pluragrotta i Rana, kilden til den største grotteelva i Norge. Her kan du 
flyte vektløs langs tak eller golv i en tunnel av lysblå marmor. For å spare tid 
kjører du dykkerscooter til enden av lina, parkerer, knytter på og legger ny line 
videre etter som du utforsker. I Plura dykker du aldri alene.

En slående kontrast til stedet vi nå står. Som Mark sier: – Det siste jeg ønsker 
meg er et annet menneske mellom meg sjøl og vannoverflata!



Bunnen nådd.

Vi andre holder oss på det noenlunde tørre, mens bobler bryter vannflata og 
lys ikke lenger er å se der nede. Hundre prosent luftfuktighet får stimen til å 
stå av oss. Mangelen på lufttrekk gjør oss ganske sikre på at  vi ikke har over-
sett noen åpen forbindelse til Greftkjelen i denne delen av grotta. Grotter har 
vanligvis god utveksling av oksygen med overflaten. Rennende vann hjelper 
til og det vil oppstå en skorsteinseffekt mellom åpninger i ulik høyde. Nå, om 
vinteren, stiger varm grotteluft opp gjennom den høyeste åpninga, og drar inn 
kaldluft nede. Om sommeren blåser tung kaldluft mot laveste inngang.

Så er han der. Som et amfibium fra underverdenen bryter Mark vannflata, drar 
av seg maska og bringer nyhetene: Det gikk rett ned i ei smal sprekk. Så knep 
den seg sammen, hele sytten meter nede. Sideveis var sprekka passabel, men 
uten sikt kunne retretten komme i fare. Dessuten: Her var ingen merkbar 
vannstrøm.

Vi gir ikke opp!

Konklusjon: Prosjektet avsluttes uten at  bekken er påvist. Lina ble snurret 
opp. En skuffelse – i denne omgangen. Grotta var blitt 287 meter dyp, målt  fra 
høyeste til laveste utforskede punkt. En bitte liten triumf må vi kunne unne 
oss: Greftsprekka rykker opp fra sjette- til en femteplass på lista over Norges 
dypeste grotter. Med Greftkjelen på tredjeplass, også over lange grotter, er 
Gildeskål en viktig plett på grottekartet.

Etter ti timer var vi ute. Det var nattmorgen. Blant slitne skikkelser kom nå et 
nytt fokus opp  i samtalen: Vannlåsen oppstrøms i Greftkjelen, storebroren i 
Greftdalen. Det er sikkert fem ganger så langt og strevsomt å dra utstyr inn 
dit. Det vil bli nødvendig å opprette leir under jorda, men overnatting under 
jorda er allerede en ærverdig tradisjon i grottene ved Greftvatnet. Så jakten på 
forbindelsen er ikke oppgitt. Over vannlåsene, i virvaret av ganger, er det nye 
fortsettelser å følge til den dagen Mark returnerer.

For å sitere en kjent ubåtkaptein: – Vi ser ingen grense under vann!

Rør i stipet marmor i Greftsprekka. Skjønnheten er belønning for 
alt slitet. Formene i taket viser at vannet en gang strømmet opp her



GROTTENE VED GREFTVATNET

- Greftkjelen oppdaget i 1971 av engelskmannen David Heap

- Utforsking i norsk regi fra 1976

- Greftsprekka er i dag totalt 5, 4 km lang og 287 m dyp

- Greftkjelen er 6, 9 km lang og 332 m dyp

- Grottene er alpine og krever erfaring med vertikal tauteknikk

- Grottene gjennomsetter en interessant geologisk foldeformasjon

- Grottene har overlevd mange istider og utgjør et unikt klimaarkiv

- Utforskingsprosjekter bygd på entusiasme og målrettet frivillig innsats

- Nye grotteganger oppdages og utforskes hvert år

-     Forbindelsen mellom de to grottene er ennå ikke funnet

FØLTE SEG NED. Foldet, blålig marmor lyser opp i dypet idet grottedykker Mark 
Dougherty går ned i vannlåsen. Et øyeblikk etter var vannet  grumset til av oppvirvlet 
silt og sand. Mark måtte mer føle enn se på veien til bunns i sprekka, 17 meter nede.



Sardinia – vårt nærmeste dykkeparadis. 

3 timers flytur fra Oslo ligger Sardina. Vest for det Italienske fastlandet, rett sør for 007’s Kor-
sika, ligger en perle av azurblått hav, kontinuerlig sol og late strender. Når perlen i tillegg er gjen-
nomboret av vannfylte grotter og har en kystlinje strødd med vrak fra en lang krigs- og 
sjøfartshistorie oppfyller den de fleste dykkeres våteste drømmer. 

Tekst: Robert Størdal og Kjersti Bjørkeng
Foto: Robert Størdal, Kjersti Bjørkeng, JimRozzi og Claudio Provenzani



Angelo var definitivt en av de største ”severdigheten” 
vi kom over. Vi var så heldige å få dykke med ham 
flere dykk. Angelo er 68 år, har dykket i 54 av dem. 
Han bygget  sin egen scooter lengre tilbake enn han 
kan huske og startet med rebreather for ikke mindre 
enn 14 år siden. Dette er mann som kan havet. Med 
litt engelsk, mye kroppsspråk og kruttsterk italiensk 
kaffe gestikulerer Angelo om drømmen om å finne 
”Bella Italia”. Ifølge ham det vakreste skipet som er 
bygget, et  skip  som gikk tapt under krigen, her i 
”hans” farvann. Lidenskapen han forteller med er nok 
til å trollbinde selv de tregeste trøndere. Vi er solgt. 
Det er slike møter som gjør en ferie. Kartet Angelo 
holder viser de kjente, store, vrakene rundt Sardinias 
kystlinje. 

Vrak etter vrak
I områdene sør og øst for Cagliari finnes det fantastiske muligheter for vrakdykking. Italia var 
som kjent en del av aksemaktene under andre verdenskrig, og Cagliari var Sardinias havne-
senter, og essensiell både for Sardinias eksport av varer og ikke mist import av vann. Hav-
neområdene var minelagt både av allierte styrker og som forsvar av italienerne selv, i tillegg til 
gjentatte torpedoangrep  fra allierte ubåter. Vi dykket fire ulike krigsvrak mens vi var der. Ro-
magna, en ubevæpnet fraktebåt som gikk fra Cagliari til Arbatax med ferskvann og LT 221, en 
amerikansk minesveiper. Begge disse gikk på miner i 1943. I tillegg dykket vi på Loredan og 
Izonso. Dette var bevæpnede fraktebåter som ifølge Mario Rizzolo, innehaveren av dykkesen-
teret vi dykket med, var lastet med ”fresh water and secret stuff”. Loredan og Izonzo ble tor-
pedert av en engelsk S klasse ubåt; HMS Safari. 



En nordmann har intet annet valg enn å helhjertet juble over forholdene. Den første 
dagen vi kjørte ut i dykkebåten speidet  vi ivrig etter bøya og vraket. Da alle de an-
dre ropte og pekte at  vi var fremme skjønte vi ingenting. Inntil en fra crewet hoppet 
ut i vannet, fridykket ned for å feste båten i bøya som lå trygt på 6 meters stoppet. 
Ikke en bøyeplassering vi ville satset på i Trondheimsfjorden, men sikten er tyde-
ligvis en god del mer forutsigbart i Middelhavet… Da vi hoppet uti vannet  møtte en 
sikt på mer enn 50 meter oss. Vi gliste og viste hverandre frenetiske ok signal. Så 
klart vann har vi bare sett i grotter før. I tillegg var temperaturen behagelige 15 på 
bunnen og 24 i overflaten. Loredan ble absolutt favorittvraket. En overgrodd båt, 

åpenbart annektert 
av naturen som 
straff for forstyr-
relsen. Fantastiske 
blå og gule vifter 
dekorerte vraket 
b å d e i n n i o g 
utenpå. Slike vif-
ter vokser best der 
det er strøm, det 
merket vi godt. 
Dykket var hard 
j o b b i n g o g v i 
måtte snu på gass 
lenge før vi følte 
oss ferdige med 
vraket. 

Dykkingen foregikk med Morgan Diving, det dykkesenteret best utstyrt for tek-
nisk dykking som vi til dags dato har kommet over (www.morgandiving.com). De 
fylte continius nitrox og trimix. Om morgenen når vi ankom for å dykke var 
flaskene ferdig fylt og He-analysatoren lå klar slik at vi fikk analysert gassen vår. 
Uvant og feriefint for oss som er vant til å fylle selv. Dykkesenteret låner ut 2x10, 
2x12, 2x15, 2x18, Alu80, 7 litere og alu40, med andre ord alt man måtte behøve. 
Heliumen var relativt billig, 16 øre literen. Den største utfordringen ved dykkesen-
teret var språket, engelsken er generelt dårlig på hele øya, men det var overkom-
melig. 

http://www.morgandiving.com
http://www.morgandiving.com


Grenseløse grotter
Etter en uke i vrakland leide vi en bitteliten italiensk bil, stappet den overfull 
av dykkerutstyret vårt, og reiste nordøstover. Vi siktet  på Cala Gonone en liten 
landsby på en tynn stripe av strand mellom havet og fjellet. Fjellet  er ikke van-
lig fjell, men en blanding av kalkstein, granitt  og lava som skaper formasjoner 
som er hinsides fantasien. Stedet er ypperlig for grottedykking, og for deilige 
late dager på stranda for de som har familie eller venner som er interessert 
sånn. I Cala Gonone ligger inngangen til grottene i havet. Man reiser med an-
dre ord ut med en båt, skifter i den, hopper i vannet og finner et hull å svømme 
inn i. Fasinerende. 

I Cala Gonone dykket vi med Protec Sar-
dinia, foreløpig det eneste dykkesenteret  i 
Cala Gonone som driver med grottedykking 
kommersielt. Det er mer enn 3000 kartlagte 
grotter på Sardinia. De lengste kjente grot-
tene befinner seg på østsiden ved Cala 
Gonone. ProtecSardinia er et ungt dykke-
senter, men grottehistorikken på øya er rela-
tivt gammel. Patrick, høvding på Protec 
Sardinia, forteller mer enn ivrig om stedet 
og historien: I 1950 årene ble de første grot-
tedykkene foretatt i Cala Gonone da italien-
ske marinedykkere penetrerte Bue Marino. 
Bue Marino har landbasert inngang, og er 
per i dag den mest kjente turistattraksjonen i 
byen. Den kjente Bue Marino grotta er en 
del av det større Bue Marino systemet. 
Gjennom 60 og 70 tallet ble flere nye sys-
temer oppdaget deriblant “Su Gologone”  og 
”Cala Luna”. Etter dette inntok utenlandske 
utforskere grotteøya. Gjennom 70 og 80 tal-
let var det først tyske og så engelske og 
franske dykkere som sto for utforskningen. 
Og før 80 tallet var over var det utforsket 
mer enn 9 systemer, to av dem forbundet 
underveis, og Su Gologone systemet var 
utforsket til dypder på over 100 meter.  På 

90 tallet var det Tsjekkiske utforskere som ledet an, endelig supplert med 
sardinske grottedykkere. Flere av systemene ligger veldig tett, uten at det 
foreløpig er funnet forbindelser mellom dem. På grunn av den spredte historik-
ken, med utforskere fra ulike land, og relativt lite (kjent) innslag av lokale 
krefter i utforskning av de vannfylte grottene, er det lite entydig kartlegging, og 
mange grotteinnganger er ukjente. Fortsatt ”oppdager” Protec Sardinia grotter 
som åpenbart har vært dykket og utforsket tidligere, men som har vært glemt 
og udykket i årevis. Her er det med andre ord plass til en hver med utforsker-
trang og eventyrlyst.

(C)JimRozzi



C)JimRozzi

Vi dykket i fire ulike grotter. Den første 
dagen i Bel Torente, en grotte med ganske 
mye strøm, masse sulfater og et halocline av 
saltvannsstrøm inn og ferskvannsstrøm ut. 
Sikten var så dårlig i inngangen at vi lurte på 
å tomle dykket, men den ble gradvis bedre. 
Denne grotta var åpenbart en ”sjekkutgrotte”; 
det var få formasjoner, relativt mye skader, og 
guiden fulgte nøye med på våre vaner. Neste 
dykk gikk i Cala Luna. Dette er en større 
grotte, med mange jumps og T er, og relativt 
lyse formasjoner. Her så vi bare kalkstein og 
ingen lava. Begge disse grottene var relativt 
grunne, med en max dybde på 10 meter. 
Grotta ”Del Fico”, fikentreet, ble funnet etter 
at en storm rev ned et fikentre og avslørte 
åpningen bak. Del Fico hadde en distinkt 
trekantet nøkkelhullsprofil og også multiple 
lag med sulfater og halocline. I selve grot-
tegangen var det både mørke og lyse partier, 
en blanding av kalkstein og lava. Bare 40 me-
ter fra Del Fica lå Euforia. Så nærme og 
likevel så ulik. Euforia er en mørk, trang 
grotte, med ekstremt spisse granitt formas-
joner. Den trange grottegangen er ganske dyp, 
og lina gikk i en skarp  sagtannsprofil som 
skiftet dybde hver gang grottegangen ble for 
trang til å fortsette. 

Bortsett fra en jente som tok cavern kurs var vi de eneste grottedykkerne 
der, og vi dykket  i grotter som var mer urørt enn vi har sett noen gang før. 
At Protec Sardinia driver aktivt med utforskning falt heldig ut for oss. 
Guidene var interessert i å dykke i nye grotter, og tok oss villig med. Eufo-
ria for eksempel hadde Protec oppdaget for bare for 3 uker siden, men 
likevel inviterte de oss med inn. Den hadde tydeligvis hvert dykket         

tidligere; det lå kveiler av pianostrenglignende line i deler av grotta, streng 
lignende den man kan finne i grotter i Frankrike. Den hadde åpenbart lig-
get der en stund. Det finnes forøvrig grotter for alle ønsker; mix, scooter, 
utforskning osv. og det oppdages nye grotter stadig vekk. Grottedykkingen 
på Sardina vil sannsynligvis ekspandere de neste årene. Vil du ha det mest 
mulig urørt, er det bare å forte deg sørover! 

C)JimRozzi



       
        Årsmøte 2009

Tid: Lørdag 2 mai 2009
Sted: SINTEF, SP Andersens vei 5 ved Lerkendal Stadion.  

Vi inviterer til en dag med foredrag, debatter, generalforsamling, og ”fæst med 
skinnvæst”. 

Program for dagen: 
11.00 – 16.00 Foredrag - presentasjoner - debatter 

Baggbodykarne tegner og forklarer
Baggbodyker Nicklas Myrin forteller om dykking Tuna Hästbergs 

       gruva og utforskning i Baggbodykarnas regi. Vi gleder oss til å bli 
 introdusert for gode grottedykkermulighetene i relativt hjemlige trakter.    
 http://www.baggbodykarna.org

Hjemlig oppdatering 
- Utforskning i Jordbekk v/Hallvard og Andre
- Utforskning i Kjøpsvik v/Tommy
- Sikkerhet/redning v/Vebjørn 

Innkalling til 3. ordinære generalforsamling i 
Norsk Grottedykkerforbund 

Vebjørn Karlsen

Baggbodykarne

http://www.baggbodykarna.org
http://www.baggbodykarna.org


16.00 – 18.00 Generalforsamling.
Dagsorden Generalforsamling
1. Konstituering

- Valg av ordstyrer
- Valg av referent
- Valg av to medlemmer til underskrive protokoll
- Registrering av stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styrets årsberetning. Styrets beretning finner du i Linepila 2
4. Regnskap og revisjon
5. Fastsettelse av kontingent, handlingsplan og budsjett for 2009
6. Valg

- 1 Nestleder for 2 år
- 3 styremedlemmer for 2 år
- 2 revisorer
- 3 medlemmer i valgkomiteen

7. Innkomne saker

20.00 - små timer: Middag med mer
I god gammel trønderstil…
Middagen finner sted i Draugens lokaler.
Adresse: Ormen Langes vei 1 på Ladehammeren
Generell informasjon om påmelding:

- Deltakelse på fordrag og debatter er åpent for alle interesserte og 
gratis.

- Deltakelse på generalforsamling er åpent for alle medlemmer
⇒ Ihht våre vedtekter, må man ha vært registrert medlem i 

minst en måned for ha stemmerett på generalforsamling, 
dessuten må kontingent være betalt. Alle medlemmer har 
møterett.

- Middag er åpent for alle påmeldte. 200 kroner pluss drikke per 
person.

- Frist for påmelding 20. april

Meld fra til Kjersti og si ifra at du kommer, og om du ønsker å delta på 
middag: kjersti.bjorkeng@sintef.no

Vebjørn Karlsen

mailto:kjersti.bjorkeng@sintef.no
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Dykking fredag 1. mai

I forbindelse med årsmøtet  i Norsk Grot-
tedykkerforbund 2009 arrangerer vi mu-
lighet for flere fine vrakdykk rett  utenfor 
Trondheim havn. 

Påmelding til  dykking skjer innen 24. 
A p r i l  2 0 0 9 p å e m a i l : 
tommy.johansen@netcom-gsm.no 

De som ønsker fylling av helium i Trond-
heim bør gi beskjed samtidig med 
påmelding. 

Short Sunderland
På 70 meters dyp rett vest  for Munkhol-
men i Trondheim ligger en Short Sunder-
land. Hun har gjort tjeneste i RAF skvad-
ron 119, treningsskvadronen 208 Flight 
Training Unit, og for Australske piloter i 
461 skvadronen. Den 2. mai 1945 over-
tok den norske skvadronen 330 flyet, og 
hun endte deretter opp i Trondheim. Ikke 
lenger etter ankomsten til Trondheim 
sliter flyet  seg fra fortløyningen. Flyet 
pådrar seg så store skader at det blir kon-
demnert. Flyet ble tauet  ut på dypt  vann 
utenfor Munkholmen og senket. Vraket 
er i dag godt  intakt  og hviler på en dybde 
fra femtisyv til syttito meter . 

M/S Herkules
På Østsiden av Munkholmen finner vi vraket av slepebåten M\S Herkules. 
Herkules forliste 16. september 1957. Denne dagen slepte Herkules 9000 
tonneren M\S Lars Mehling. Slepekablelen kom på tvers over skipet  og 
Herkules ble dratt  over mot  babord side. Kort tid etter flommet vannet inn 
i skipet. Kaptein P. Jørgensen og mannskapet på seks mann kom fra ulyk-
ken uten skader eller tap av liv. Etter ulykken ble det vurdert  å heve vraket, 
men dette ble det  aldri noe av. Vraket av Herkules ligger idag i god stand 
på en dybde av ca. seksti meters dyp...

Heinkel 115
I Illsvikøra i Trondheimsfjorden ligger det tre vrak av den tyske flytypen 
Heinkel 115 sjøfly . Disse flyene var to-motors torpedobomber av middels 
størrelse. Tyskerne produserte disse både før og under den andre verden-
skrig. Det er antatt at  flyene sank under et  alliert  flyangrep mot Dora i 
1943. To av disse vrakene er i dårlig forfatning hvor de hviler på en dybde 
av tretti til trettiseks meter, Det mest intakte flyet ligger rundt førti meter. 

Alle vrakopplysninger fra www.skovheim.org

Vebjørn Karlsen

mailto:tommy.johansen@netcom-gsm.no
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Generelt
Styret har i perioden bestått  av Heidemarie Nordahl (leder), Sigurd Bowitz 
(nestleder), Odd Iver Rånes, Roy Fagermoen, Vebjørn Karlsen, Tommy Johan-
sen og Kjersti Bjørkeng. 

Medlemmer
Det var ved årets utgang registrert 45 medlemmer. I forhold til antall grotte-
dykkere i Norge er dette et høyt antall.

Økonomi og drift
Den økonomiske aktiviteten har vært  noe lavere enn forventet. Forbundet har 
holdt  utgiftene lave. En del av de budsjetterte utgiftene har ikke vært nødven-
dig, da man har kunnet  benytte ildsjeler som har stilt  opp gratis og som har mu-
liggjort driften av forbundet. Forbundet  hadde et overskudd på kr 4.327,- i 
2008. Dette forslås overført  til drift  i 2009. Forbundet er i ferd med å bygge seg 
opp en liten grunnkapital, og med den økte medlemskontigenten for 2009 me-
ner styret  at økonomien i forbundet er god. Det vil i 2009 bli noe økt aktivitet 
samtidig som det må bygges opp midler til fremtidige satsningsområder. 

Styrets arbeid
Styret har i perioden hatt  ett styremøte. Øvrig kommunikasjon har skjedd pr 
mail og pr telefon. I tillegg har det vært arbeidet mye i gruppene.
Informasjonsarbeid
Det ble avholdt Logo konkurranse for NGDF. Det  innkom 3 veldig bra bidrag. 
Vinner av denne ble kåret på styremøte i Plura i uke 33. Vinneren var Kjersti 
Bjørkeng. 
Vi har utgitt  første nummer av Linepila. Det er skrevet  flere artikler om grotte-
dykking i Dykking. Redaktører for Linepila er Vebjørn Karlsen og Kjersti 
Bjørkeng.
Hjemmeside som ble ferdig ved årsskiftet 2008/2009 har fungert bra som in-
formasjon til medlemmer og omverden. Det har vært noe problemer med 
serveren som har ført til at siden i kortere perioder har vært nede.

Redningskomiteen:
Har i perioden bestått  av Vebjørn Karlsen, Bjørn Stenvold og Heidemarie Nor-
dahl. I tillegg er det 12 frivillige på beredskapsliste. I 2008 er det søkt om med-
lemskap i FORF (Frivillige organisasjoners redningsforum) og IUCRR. Sakene 
er til behandling. Vi var for sent ute for å få søknaden behandlet  i 2008. Vår 

søknad skal tas opp i de respektive organisasjonene i forbindelse med general-
forsamling i 2009
Det har vært arbeidet med å planlegge redningsøvelse og kurs sommeren
2009 Vebjørn Karlsen deltok som foredragsholder for Redningsfaglig Forum, 
for å orientere om redningsgruppa, for å gjøre denne kjent  blant  profesjonelle 
redningstjenester. 

Sikkerhetskomiteen
Gruppa har i perioden bestått av Sigurd Bowitz, Odd Iver Rånes og Jan Arild 
Aaserud. De har bl.a. jobbet med retningslinjer for dykking i det dype løpet i 
Plura. Sikkerhetsgruppa har også hatt  hovedansvar for registrering og 
beredskap i forbindelse med Uke 33 i Plura. 

Utforskningskomiteen
Gruppa har i perioden bestått av Roy Fagermoen, Tommy Johansen og Kjersti 
Bjørkeng. Gruppa har arranger seminar om utforskning og kartlegging i Plura 
uke 33. Det er etablert graderingsskala av grottekart og registreringsskjema for 
utforskningsprosjekter og disse er tilgjengelige på nettsidene våre. Gruppa har 
mottatt registrering av i alt  åtte utforskningsprosjekter, og har også begynt å 
arbeide med en oppdatering av ”sump index”.

Plura
Under årets Pluratreff ble det  avholdt utforskningsseminar. Oppmøtet var over-
veldende. På hele treffet var det  mer enn 50 grottedykkere til stede. Det  var 
grottedykkere fra Finland, Russland, Mexico og England.

Generelt
Grottedykkermiljøet  er i fortsatt vekst. Det  er stor aktivitet  blant  norske grotte-
dykkere både i Norge og i utlandet. Det  er utdannet en rekke nye grottedykkere 
her hjemme og i utlandet innenfor organisasjonen GUE, IANTD, NACD, og 
NSS-CDS. NGDF vil fremover være mer aktiv overfor nyutdannede grotte-
dykkere for å tilby medlemskap.

Styret takker for tilliten i 2008.
Heidemarie Nordahl
Sigurd Bowitz  Odd Iver Rånes  Roy B. Fagermoen 
Vebjørn Karlsen Tommy Johansen Kjersti Bjørkeng.

 Styrets Årsberetning 2008



REDNINGSKOMITEEN INFORMERER

Ulykke i Finland.
1 november var det en tragisk dødsulykke i Montola gruven, 
Finland. NGDF fikk en forespørsel fra finske grottedykkere 
om tillatelse til å bruke vår redningsmanual ovenfor finske 
myndigheter som dokumentasjon for hvordan et søk/uthenting 
burde organiseres. Vår gruppe ble satt i beredskap for å kunne 
bistå om dette skulle bli et behov. I løpe av den første timen 
var 9 stykker fra den frivillige Norske grottedykkerrednings-
gruppen klar. Resten av gruppen var klar i løpet av de første 
24 timene. I Finland ble det brukt lokalkjente grottedykkere 
som gjorde at oppdraget ble utført på en raskest og sikrest 
mulig måte. Noe som sparte etterlatte for unødvendig venting, 
usikkerhet og lidelse. Og sikker dykking, raskt utført av lo-
kale dykkere medførte også at prislappen ble holdt på et for-
nuftig nivå. Når det finske politiet er ferdig med sin 
granskning av denne tragiske ulykken vil vi få en rapport fra 
de finske grotteredningsdykkerne, godkjent av de pårørende.
I ettertid har de finske grottedykkerne etablert en fast gruppe 
ikke ulik vår. De har planer om en øvelse i Ojamo medio april 
eller begynnelsen av mai. Denne øvelsen blir i samarbeide 
med finske myndigheter. Flere fra denne gruppen vil vi nok 
møte på vår øvelse/kurs i slutten av uke 32. Vi har over 
mange år blitt kjent med de finske grottedykkerne gjennom 
uke 33 i Plura. Og det vennskapet, forståelsen, og nærheten 
som har utviklet seg i disse årene bærer nå frukter i form at et 
nært samarbeid mellom redningsgruppene, der vi vil utveksle 
erfaringer, trene sammen og spørre om hjelp ved behov.

redning@grottedykking.org

SIKKERHETSKOMITEEN INFORMERER

sikkerhet@grottedykking.org

Det er gjort endringer på det permanente linesystemet i Plura-
grotten, det er dermed ikke samsvar med gjeldende kart.
 
Linen i "Kjellerløpet" er nå hovedlinen. Den tidligere hovedlinen 
over "Loftet" har jump i begge ender.
Jump til "Froskeløpet" er endret til "T" og går i et kort strekk paral-
lelt med hovedlinen.
 
Begge endringer vil bli lagt på nytt med samme løsning men med 
noe endret lineføring og oppdatert på kart.
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UTFORSKINGSKOMITEEN INFORMERER

Det er etablert beta versjoner for graderingsskala av grottekart og registreringsskjema for utforskningsprosjekter. Disse finnes på forbundets nettsider. Det er p.t. 
registrert 8 aktive utforskningsprosjekter i Norsk Grottedykkerforbund.

utforsking@grottedykking.org

Pågående prosjekt Hvor Kontaktperson Formål År registrert

Jordbekkgrotta Virvassdalen, Rana 
kommune

Hallvard Winterseth Etablere forbindelse mellom 4. luftkammer 
og vannlåsene i de tørre delene av Jord-
bekkgrotta.

2008
Avsluttet aug 08

Plura Plurdalen, Rana kom-
mune

Jan Arild Aaserud Etablere sikker line og forbindelse mellom 
hovedløpet (dype løpet) til Steinugleflåget.

2008

Litleåga Dunderlandsdalen, 
Rana kommune

Roy B. Fagermoen Videre utforskning fra bekkekammeret 2008

Marmorgrottene Røyrvik kommune Tommy Johansen Videre utforskning og kartlegging av grot-
tene i området.

2008

Setergrotta Røvassdalen, Rana 
kommune

Raymond Nilsen Etablere forbindelse til Grønnligrotta. 2008

Storsteinhola Kjøpsvik, Tysfjord 
kommune

Vebjørn Karlsen Videre utforskning fra utløp mot tørrgrotte 2008

Grottene vest i Bonnelva Joint Cave og 
Hansmølnelva Resurgence cave

Leirfjord kommune Mark Dougherty Utforskning i vannlåsene 2008

Kalkgrottene i Tromsdalen Verdal kommune Øyvind Hegle Kartlegging av tørrgrotter etter vannlåsen 2008

Jarbrugrotta Jarbrudalen, Salten 
kommune

Hallvard Winterseth Etablere forbindelse mellom innløp og utløp 
av Russåga

2008
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STYRET
Leder: Heidemarie Nordahl
Nestleder: Sigurd Bowitz
Styremedlemer:
Kjersti Bjørkeng
Odd Iver Rånes
Roy B. Fagermoen
Vebjørn Karlsen
Tommy Johansen
post@grottedykking.org

REDAKSJONEN
• Vebjørn Karlsen
• Kjersti Bjørkeng.

LINEPILA
Kontaktadresse: 
linepila@grottedykking.org

FOTO FORSIDEN
Mark Doughterty på 
vei inn i Greftsprekka. 
En snøskavl hadde 
lagt seg over sjakta, så 
inngangen måtte 
graves åpen. 

Foto: Kenneth Mjelle
http://www.mjelle.no
kenmjelle@hotmail.com

Neste utgave:
Russåga
Referat fra årsmøte i Trondheim.
Planer for Plura, uke 33 2009
Og noe mere
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