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Den fjerde Linepila er ute. Kos dere!

I  denne utgaven har vi rapporter fra grottedykking på Mallorca, 
gruvedykking i Sverige og Surveykurs  i Mexico. Det er tydelig at 
medlemmene får reist en del, og sjekket ut nye deilige vannfylte 
steder! Mens  jeg har sittet her og lest bidragene fra medlemmene 
våre har jeg fått skikkelig ”grottefot” og teller dagene til  neste gang 
jeg kan komme meg nede i mørket. Vi håper selvfølgelig at du får 
samme følelse.      

For mange av oss er den neste store grotteturen den etter hvert 
tradisjonelle ”Viking invasion” i  Mexico i februar. I den anledningen vil 
vi be flest mulig av dere om å komme med bidrag fra Mexico til 
Linepila. Enten du skal på kurs, på lange, trange sidemonterte dykk 
eller korte turer inn i store haller ber vi deg fortelle om dine 
opplevelser. Vi ønsker å lage et nummer som gjenspeiler variasjonen 
som finnes  av grotter, grottere og også overflate basert moro i 
Mexico. Vi håper at nummeret skal bli  en inspirasjon til å prøve no’ 
nytt både for grottere som har vært, og som ikke har vært i Mexico, 
og en kilde til opplysning om de tilbud som finnes der. Vi ønsker 
bidrag i spennet fra «mest sinnssvake grottetur» til «deiligste 
restaurant i Tulum». Ikke la noe hindre deg, men kast deg over 
tastaturet når du kommer hjem.   

Send bidraget ditt til linepila@grottedykking.org.

Kjersti Bjørkeng

Meninger eller påstander i artikler står forfatterne selv 
for,  og er nødvendigvis ikke i samsvar med Grotte-
dykkerforbundets eller redaksjonens mening.

Det er litt tidlig å skrive historien om et forbund som så vidt har passert 
treårsdagen. Det kommer vi forhåpentligvis heller tilbake til om 7 – 12 eller 17 
års tid. Men ett lite tilbakeblikk og noen tanker om tiden fremover skader aldri.

Oppstart
Uten å ha nøyaktige tall 
k a n v i s i a t 
Gro t tedykkermi l j øe t i 
Norge vokste f ra 5-6 
selvlærte pionerer til langt 
over 100 sertifiserte grot-
tedykkere i perioden 1996 
til 2009. Den årlige Plura
treffen har fra 1997 ut-
viklet seg fra et lite leirbål 
til et NM i campingliv. 
 
Det har hele tiden pågått 
spennende utforsknings-
prosjekt i miljøet. I tillegg 
har gruppen ”grottedykker-
turister” som ønsker å 
dykke på ferdig lagte liner 
økt stort. Tanken om å 
stifte et forbund var opp 
ved flere anledninger uten 
at det ble noe av. Ingen 
hadde omkommet eller blitt alvorlig fysisk skadet som følge av grottedykking i 
Norge, selv om det var foretatt en rekke svært krevende og dype dykk, bl.a. i 
Steinugleflåget og i den dype delen av Plura. Linen i Plura ble stadig forlenget. 
Under Pluratreffen i 2006 dykket Ståle Tveitane og Bjarte Vestøl ned i Pluras 
dype løp for å komme videre fra der linen sluttet. Vi kjenner historien, bare 
Bjarte kom ut i live. Ståle omkom i den dype delen på vei ut. Reaksjonen var 
selvsagt sorg og sjokk, men før vi fikk summet oss fulgte en periode med 
revirstrid, krangling om hvem som skulle kunne hente avdøde, stenging av alle 
vannfylte grotter i Rana kommune og negativ omtale i presse og deler av 
dykkemiljøet. Det vokste frem et behov for å fremstå samlet, samt og ha noen 
som kunne snakke på våre vegne. Det var også ønskelig å sette et felles fokus 
på holdninger til sikkerhet.

Lederen har ordetFRA REDAKSJONEN
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12. september 2006.
Etter mye telefonkontakt, møttes en liten 
gruppe og NGDF ble stiftet. Det ble 
opprettet et interimstyre på 7 personer 
bestående av He idemar ie Nordahl 
(styreleder), Sigurd Bowitz (nestleder), 
Vebjørn Karlsen, Odd Iver Rånes, Tommy 
Johannesen, Jan Arild Åserud og Roy 
Fagermoen som styremedlemmer. Dagen 
etter ble forbundet presentert på en 
temakveld om grottedykking som ble 
arrangert av Fredrikstad Dykkerklubb. 
Initiativet ble godt mottatt og mange 
meldte sin interesse for å delta i 
foreningen. Forbundet har etter dette 
overlevd 3 generalforsamlinger, og har et 
flertall av de aktive grottedykkerne i landet 
som sine medlemmer. Kvinneandelen i 
styret har økt ved at Jan Arild Åserud og 
Roy Fagermoen er erstattet av Kjersti 
Bjørkeng (2008) og Siri Skar (2009).

Oppgaver:
Opphevelse av dykkerforbudet
Den første tiden etter stiftelsen var 
hovedutfordringen å sikre fortsatt tilgang 
til grotter å dykke i. Det var krefter som 
jobbet for å forby grottedykking. Planer 
om treff, kurs og seminarer ble liksom litt 
vanskelig uten noen grotter å dykke. Først 
i januar 2007 ble forbudet opphevet etter 
mye korrespondanse, telefoner og påtrykk. 

Det ble også etablert tre arbeidsgrupper 
som skulle jobbe med følgende oppgaver: 
Sikkerhet, Redning og utforskning..

Sikkerhetsgruppa
I Plura 2007 ble det arrangert et seminar 
om sikkerhet. Det var veldig vellykket og 
nyttig å gjennomgå regler og nød-
prosedyrer for rustne dykkere. Ulike 
organisasjoner har l itt forskjel l l ige 
prosedyrer som var greit å bli kjent med. 

Det ble også gått igjennom litt ulike 
konfigurasjoner for å fjerne noe av 
mystikken og fordommene. Sikkerhets-
gruppa har laget et system for logg, 
dykkeledelse og regler for dykking under 
treff i NGDFs regi. Sikkerhetsgruppa har 
også i sammarbeid med forpakter på 
Jordbru skissert normer for dykking i det 
dype løpet i Plura i uke 33 (2007, 2008 og 
2009) . En oppgave fremover blir å lage 
nye retningslinjer for denne dykkinga. 
Sikkerhet er et tema som alltid er aktuelt, 
og hvor diskusjonen må pågå videre.

Redningsgruppa.
I forbindelse med Pluratreffen i 2007 ble 
det avholdt et seminar om redning og en 
redningsøvelse. Det ble enighet om at 
NGDF skulle etablere en redningsgruppe, 
samt arbeide for at denne skulle bli en del 
av den frivillige redningstjenesten i Norge 
etter modell av IUCRR.  I tiden som fulgte 
ble det arbeidet overfor myndigheter med 
å bli akseptert. To av medlemmene deltok 

på IUCRR kurs i Ginnie Springs og ble 
Underwater Cave Rescue and Recovery 
Divers. Det ble utarbeidet en Rednings-
manual som ble sendt til myndigheter og 
organisasjoner til høring. Frivillige står på 
en utrykningsliste. Systemet er også blitt 
testet. Ved en Gruveulykke i Finland i 
vinter benyttet de Finske grottedykkeren 
vår manual i arbeidet for å hente ut 
dykkerne. Denne manualen ble godkjent 
av finsk politi.

Utover i 2008 så det ut til at bl.a fra 
Hovedredningssentralenes side var det 
ønskelig med en beredskap fra oss. Vi ble 
anbefalt å søk medlemskap i FORF 
(Frivillige organisasjoners redningsforum). 
Dette fordi det foreligger et avtaleverk om 
bruk av medlemmene i redningsarbeid. 
Det gis støtte til trening, og man har ett 
ferdig opplegg å forholde seg til. Søknad 
ble sendt i april 2008. Denne ble først 
behandlet av FORF på deres general-
forsamling i 2009 og til vår skuffelse 



avslått. Planlagt redningsøvelse sommeren 
2009 gikk derfor i vasken. Vi får se hva 
2010 bringer.

Utforskningsgruppa
Under Pluratreffen i 2008 ble det arrangert 
seminar om utforskning og kartlegging, 
med stor oppslutning og til tider voldsomt 
engasjerte deltagere. Det er for tiden stor 
aktivitet på utforskningsfronten: Det 
gjøres systematisk leting i karst områder, 
og er funnet nye dykkbare grotter hvor 
utforskning pågår. For utforskingsgruppa 
er det en viktig oppgave å stimulere til at 
kunnskaper om nye grotter ikke bare blir 
værende i små miljøer for så å gå tapt, og 
samtidig sørge for at utforskerne får 
arbeidet i fred. Utforskingsgruppa har 
laget et system med innmelding av 
utforskningsprosjekter og en standard for 
kartlegging. Informasjon om dette finner 
du også på våre hjemmesider.

S e m e r o m g r u p p e n e p å 
www.grottedykking.org

Linepila
NGDF har etablert Linepila, vårt magasin 
for stoff om grottedykking og annen 
teknisk dykking. Vi synes selv at det har 
vært mye spennende stoff her, og er 
takknemlige for alle bidrag som har 
kommet. Samtidig er redaksjonen av-
hengig av mer stoff fra medlemmene. Det 
er ikke høy terskel her, og redaksjonen 
hjelper gjerne til med skrivingen. Det skjer 
så mye spennende turer, utforskning, og 
dykking. Skriv det ned, ta et bilde og send 
det inn til oss.

Pluratreffen NGDF regi
I 2009 kom det nye folk på Jordbru gård.  
Treffet har de senere årene vært i regi av 
Terje Arntzberg og det er ingen tvil om at 
vi har vært bortskjemt med hans til-
rettelegging. De nye eierne, Marina og 
Torstein viste seg å være veldig positive til 
grottedykkerne og det ble en bra treff også 
i 2009. En av NGDFs oppgaver fremover 
vil være å arrangere uke 33 treffen.

Fremover
Har NGDF gjort en god jobb så langt? Det 
får andre avgjøre. Etter min mening har 
NGDF en plass i norsk grottedykking, og 
trengs for at miljøet skal utvikle seg 
sikkert fremover. Det er nødvendig at 
grottedykkerne snakker sammen, og at vi 
har et talerør utad. Det er mange 
oppgaver å ta tak i fremover. Avgjørende 
for om NGDF fortsetter som organisasjon 
er selvfølgelig at mange nok ønsker å 
engasjere seg.  NGDF er en liten 
organisasjon, arbeidsmengden er be-
grenset, og vi håper at flere er interessert 
i å sette av litt tid og lyst for å drive 
forbundet videre.

Så min oppfordring er: 
Er du grottedykkerinteressert – engasjer 
deg i NGDF. Har du lyst til å engasjere deg 
i styrearbeid, ta kontakt med valgkomiteen 
eller en i styret. Har du lyst til å delta i en 
av arbeidsgruppene. Ta kontakt med en av 
lederne i gruppene. Er det ting du brenner 
for som du ønsker a forbundet skal arbeide 
med – si fra. Engasjer deg så skjer det no’.

Hilsen Heidemarie

http://www.grottedykking.org
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Tuna Hästberg
                                                                                               Tekst: Eirik Kjos 

Foto: Nicklas Myrin, Baggbodykarna
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Se på det som et realt vrakdykk-
eldorado inne i en grotte. Rundt hver 
sving venter urørte detaljer fra aktiv 
gruvedrift. Vi er i Borlange kommune 
nærmere bestemt Tuna Hästberg 
gruve. Her har gruppen Baggbo-
dykarna gjort et i utgangspunktet 
vanskelig tilgjengelig dykkested om til 
noe som minner mer og mer om en 
grottedykkeresort. Utenfor er det lett 
sensommerregn, varmt og godt og 
myggen biter akkurat som den skal. 
Nede i gruven er det 4 grader på land, 
i vannet, og helt myggfritt. Det er en 
forfriskende avslutning på årets 
sommerferie for noen, og starten på en 
lengre grottedykkerferie for andre 
deltagere.

Planen om å dra dit begynte noen 
måneder tidligere på grottedykker-
forbundets årsmøte et sted uti fest-
middagen. “Tuna Hästberg”, bryter 
Robert Størdal ut med en utrøndersk 
entusiasme: “Dit skal vi!” Nicklas Myrin 
fra Baggbodykarna var på årsmøtet og 
viste fantastiske bilder fra dykkingen 
og den tørre delen av gruven. Det er 
denne gruppen som i sin tid fant frem 
til gruven, og sakte har utviklet den 
med moderne linesystem under vann 
og infrastruktur på land som er et 
dykkesenter verdig. De har også 
kontakt med grunneiere og sitter på 
nødvendige tillatelser til å arrangere 
dykking både for seg selv og til-
reisende.

Robert Størdal organiserer turen og 
kontakt med Baggbodykarna, og siste 
helgen i juli møtes dykkere fra flere 
miljø i Oslo og Trondheim i Tuna 
Hästberg for en helg med grotte-
dykking.

Borlänge kommune med tettstedet 
Tuna Hästberg ligger ikke langt fra 
hovedfartsåren mellom Stockholm og 

Oslo og er derfor et svært attraktivt 
reisemål for dykkere i Sør Norge og 
Svergie. Det er et typisk svensk 
lokalsamfunn; husene inne i skogen er 
stort sett røde og hvite og hele 
tettstedet kunne vært hentet fra en 
Astrid Lindgren roman. På den nå 
nedlagte grendeskolen, som er 
omgjort til forsamlingslokale, har 
Baggbodykarna avtale om overnatting 

Foto: Nicklas Myrin, Baggbodykarna
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for 100,- SEK per person per helg. Overnatting 
i gymsal med 10 svette grottedykkere er minst 
like sjarmerende som noen dager i Plura og 
telt. Her er det i det minste en dusj med for 
det meste kaldt og av og til litt varmt vann. 
Ellers finnes det et godt kjøkken med alt man 
trenger av utstyr for å lage mat. Det er heller 
ikke langt å kjøre til Borlange hvor man kan 
spise på alt fra hamburger til sushi.

Dykkingen starter i samme sjakt for alle 
aktuelle dykk de første turene, det er når man 
skal langt avsted uten scooter det er aktuelt å 
flytte starten til andre vannspeil. Gruven er 
delt i nivåer med ca 40 meters dybde mellom. 
Det er i hovedsak 2 nivåer som er aktuelle, ett 
med maksdybde 40 meter og ett med dybder 
ned mot 12 meter. Det finnes også dypere nivå 
med re lat iv t l i te l ine fore løp ig, men 
Baggbodykarna jobber med saken. Et lite 
knippe stager med nitrox eller en svak trimix 
er nok en fordel å ta med seg uansett. 
Dekompresjon blir også fort nødvendig, så 
oksygen anbefales i det iskalde vannet. 
Baggbodykarna tenker å fylle trimix og 
oksygen i gruven på sikt. Foreløpig har de, 
imponerende nok for et hobbyprosjekt, en 
kompressor i gruven. Den skal stå der 
permanent når de får laget et eget rom til den. 
I sommer var fundamentet under støping, så 
det er neppe lenge til man slipper å heise 
kompressoren ned sjakten i dykkehelger.
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Dykkingen er fantastisk, på vår første tur tar vi det rolig og 
dykker 2 moderate dykk på stager den første dagen, og et litt 
lengre dykk på dag 2 før vi skal kjøre hjem. Detaljene fra 
gruvedrift i mange årtier ligger overalt. Her er det gamle 
emaljerte skilt som forteller hvor man er i gruven, noen steder 
store saler og svære sjakter, andre steder er det trange 
passasjer, og flotte detaljer.  Bare på de grunneste nivåene har 
man underholdning i mange dykk fremover. 

Ellers har svenskene laget en imponerende infrastruktur. For å 
komme ned til nivået der dykkingen foregår går man nå på en 
real trapp, som riktignok er glatt og bratt, men som fint lar seg 
forsere på noen få minutter. Til utstyret har de fått montert en 
heis og vogn på de gamle skinnene i sjakten. De har også 
hjelmer til utlån, og guider deg gjerne under vann og legger for 
dagen en imponerende innsatsvilje for at vi skal føle oss varmt 
velkommen. Flasker fylles på plattformen i vannkanten. Den 
henger i vaiere som er festet i gruvetaket. De har til og med en 
liten heis til de siste 5 meterne ned til vannflaten fra der de har 
bygd opp en base på trykkimpregnerte materialer med benker 
og god plass til å rigge utstyr. Når en av de aktive dykkerne er 
elektriker har de selvsagt fått lagt inn rikelig med strøm og 
lyssatt hele området så du glemmer fort at du er 80 
høydemeter nede i en ellers kølsvart gruve. Nede i gruven har 
de også laget varmestue med en byggtørker, så du rekker å 
tine fingre og tær mellom dykkene. 

-Det er langt fra den spede starten for 500 dykk siden, forteller 
Nicklas. Vi nikker imponert over innsatsviljen han og hans 
venner har lagt for dagen. Og vi kommer helt sikkert tilbake. 
Vil du dykke der ta kontakt via Baggbodykarnas hjemmeside:  
www.baggbodykarna.org

Foto: Eirik Kjos
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Foto: Eirik Kjos
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“If you haven´t surveyed you haven´t been there”
Av Heidemarie Nordahl

Foto: Bil Phillips
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Skulle du en gang få oppleve å legge line i jomfrulig grotte, nyt 
øyeblikket, men husk at du har noen forpliktelser også. Det er 
ikke bare å legge line – det fikk jeg banket inn av Bil Phillips, min 
instruktør på survey kurs: ”Every f…idiot can lay line – but if you  
haven’t surveyed, you haven’t been there!”. Men surveying 
menes her oppmålinger og innhenting av data til kartlegging av 
grotta. Ikke for være gledesdreper og moralist, men skal 
utforskningen være godt for noe annet enn en egotrip er 
kartlegging en nødvendighet. Et minimum er hvilke retninger 
grotta går i og lengde på passasjer. Utforskning av vannfylte 
grotter er mer enn en dykketeknisk utfordring (selv om den kan 
være stor nok!). Vi vil jo vite hvor vannet kommer fra og hvor 
det forsvinner videre? Er det luftkammer? Er det flere innganger? 
Er det sideganger? Er det trangt? Hvilke avstander er det? 
Hvordan er geologien – er grotta stabil eller raser det?  

Grader av kartlegging i grottedykking
Begrensninger i tid på grunn av gassmengde, dekompresjons-
forpliktelser og kulde gjør at man ikke alltid kan foreta en 
optimal kartlegging i en undervannsgrotte. I forbindelse med 
utforskning kan tiden være knapp. Ved behov for mer detaljer 
kan en mer nøyaktig kartlegging foretas i etterkant. 

Nøyaktigheten av kartlegging graderes ofte fra 1 til 5 og 
kan (veldig) kort forklares på følgende måte:

Grad 1 er en skisse laget etter hukommelse med estimerte mål 
som viser grottas generelle trend. Dette blir så nøyaktig som 
hukommelsen til dykkeren.

Grad 2 til 3 er enkel line surveying. Dette inkluderer dybdemål 
tatt ved alle stasjoner (dvs. der linen skifter retning), 
kompassretning (Asimuth) tatt ved hver stasjon, og avstand 
mellom stasjonene målt ved opptelling av merker på lina. Dette 
gjøres ofte på vei ut etter utforsknings dykk.

Grad 4 til 5 er mer nøyaktig og innbærer bl.a: Nøyaktige 
dybdemål ved hver stasjon, to asimuth (forover og bakover) ved 
hver stasjon med et presisjonskompass. og avstand målt med 
målebånd I tillegg til LRUD mål (dvs. Left, Right, Up and Down) 
for å kartlegge tunellens tverrsnitt, samt notater om 
karakteristikk og særegne kjennetegn i grotta. Dette gjøres Robbie Schmittner, Xibalba

Foto: Vebjørn Karlsen
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normalt i etterkant av utforskning for å 
samle inn data til å lage nøyaktige kart.

Hvordan lærere man mer om dette?
Kartlegging av undervannsgrotter baserer 
seg på teknikker som er utviklet av 
tørrgrottere og modifisert slik at de er 
gjennomførbare også under vann. Det er 
derfor mye å lære om dette av tørr-
grottere. (Ref. uke 33 i 2008 hvor dette 
var tema). Se for eksempel hos foreningen 
Troglodytt www.troglodytt.no og Norsk 
Grotteforbund www.speleo.no 

Når det gjelder spesifikke teknikker til bruk 
i vannfylte grotter finnes det også emne-
kurs i Underwater Cave Surveying i flere 
opplæringsorganisasjoner. Denne våren 
gikk jeg og min bedre halvdel på kurs 
Underwater Cave Surveying hos Bil Phillips 
i Tulum i Mexico.

De som er eiere av et QRSS kart over 
grottene i Quintana Roo vil finne navnet 
hans under både Explored og Surveyed 
listen nederst på mange av kartene. Han 
har bodd i Mexico i 12-14 år og hatt 
grottene som sitt levebrød. Kvalifika-
sjonene til instruktøren var det ikke noe å 
si på. Det ble et lærerikt og praktisk kurs 
og forståelsen av grotter og evnen til å 
oppfatte detaljer ble en helt annen etter 
kurset. Kurset og instruktøren anbefales. 
I n t e r e s s e r t e k a n k o n t a k t e 
bil@speleotech.com. Eller gå inn på 
www.speleotech.com

Kursopplegget
Vi fulgte et kursopplegg som oppfyller 
standardene til NSS-CDS, NACD, IANTD, 
samt de langt mer omfattende Bil Phillips 
standardene. Vi startet med en teoriøkt 

om hvorfor og hvordan. Surveying er noe 
Bil Phillips brenner for, så vi satt som tente 
lys og sugde til oss så mye kunnskap vi 
kunne. 

Før vi gikk løs på grottene brukte vi mye 
tid til finpussing av utstyr, samt tørrtrening 
i Bils bakgård.  Det var første og eneste 
gang jeg har blitt solbrent av å ta 
kompasskurser på line, og telle knuter. Alt 
vi hadde av lineruller ble målt opp og 
”knotted” hver 10. fot. 

Etter hvert praktiserte vi på kjente liner for 
å få inn teknikken. Slatene ble fulle og 
timene i vannet gikk fortere enn noen 
gang. Kveldene gikk med til å overføre 
data fra slatene til dataark. For å få 
forståelse for prosessen ble de første 
dataene tegnet ut for hånd på milli-
meterpapir. Deretter brukte vi programmet 
Compass. Når data ble lag inn fikk vi frem 
kart over hvordan vi hadde målt opp at 
grotta gikk. Det var like spennende hver 
gang når målingene ble til grotteganger på 
kartet. Det kunne være ganske stor 
forskjell på det bilde man tegner seg i 
hode under dykket og hvordan grotta 
faktisk var.

Tre ting er absolutt nødvendig for å få 
brukbare data: Oppdriftskontroll, nøy-
aktighet og leselig håndskrift. Under-
tegnede måtte skjerpe seg veldig på det 
siste punktet. Undervannsskriften min er 
fortsatt ikke pen, men nå mer leselig. 
Tålmodighet er også her en dyd. Gass og 
dybde gjør at man arbeider under en 
tidsbegrensning, samtidig vil man jo ha 
med mest mulig data. Øvelse gjør mester, 
og man jobber raskere etter hvert, men 
”tranquillo!” – det er viktig at de data man 

innhenter er så nøyaktig som mulig. Bedre 
med få noen gode enn mange dårlige og 
unøyaktige målinger.  Den vanligste feilen 
er å tenke: ”Never time to do it right – 
always time to do it twice!!”

Heldigvis pågår det til enhver tid mange 
prosjekter i Mexico som har behov for å få 
data fra seksjoner av grottene. Nadia og 
Dave holdt på med en utforskning og 
surveying av ”Dos Pisos” og det var en bit 
av grotta hvor det lå line, men hvor de 
manglet data. Den skulle vi få lov å måle! 
Dette var en typisk ”silty sidemount” del 
av grotta som krevde litt motivasjon å gi 
seg i kast med, men vi var kjempehappy 
for å få prøve oss. Vi noterte dybde, 
asimuth og tapet for avstandsmål. Ca 
1300 fot kunne legges til den dagen. Det 
var vår eksamen. Våre data ble lagt til og 
den bitte, bitte, lille fliken ble føyet til det 
store bilde. Kuult!

Foto: Bil Phillips
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Utstyr
Valg av utstyr og konfigurasjon er viktig. 
Det er sikkert mange veier til målet her, 
men de vurderinger vi har gjort er som 
følger:

Backmount eller sidemount
Utforskning og surveying kan trolig gjøres 
med backmount de fleste steder. Det er 
etter min mening noen begrensninger. 
Backmount og store team begrenser seg 
til store nok passasjer, og er heller ikke så 
egnet der det blir dårlig sikt og ordinære 
tremanns team ikke representere den 
sikkerheten for hverandre som de gjør på 
et vanlig grottedykk. Personlig er jeg en 
svoren tilhenger av å bruke sidemount 
konfigurasjon på denne type dykking, og 
dykker med en modifisert Armadillo.  Det 
er flere grunner til det:

- Du kommer deg fram ”nesten” over 
alt, og er fleksibel i forhold til å 
kunne ”skifte form” etter hvordan 
grotta ser ut.

- Du dykker med to uavhengige luft-
kilder. I jomfrulig grotte hvor det 
ikke har vært dykket gjør luft-
boblene at det fort blir nullsikt. 
Selv om man dykker i to eller tre 
manns team er det perioder av 
dykket hvor du er på egen hånd. 
En uavhengig konfigurasjon er en 
ekstra sikkerhet.

- Ventiler er beskyttet i armkroken, 
du har også full kontroll over disse 
og kan foreta mindre justeringer 
(dog ikke full service!) under 
dykket om nødvendig.

- Sidemount er en ekstremt behaglig 
konfigurasjon å dykke med!

Hjelm eller ikke?
Ved bruk av sidemount er hodet det 
øverste punktet, så noen bruker av den 
grunn hjelm for å beskytte hodet. Fare for 
løse steiner som løsner på grunn av 
boblene er også ett strekt moment som 
taler for hjelm, et annet er at hjelm gir 
ett flott feste for lykt og gjør at hendene 
er fri når det er nødvendig. Jeg falt veldig 
for en løsning med en lett hjelm med 
påmontert backup lykt og feste for 
hovedlykten slik at denne kan settes i 
hjelmen etter behov og hendene er fri 
samtidig som slaten din blir opplyst. Et 
avkappet plastrør i passende dimensjon 
ble skrudd fast i hjelmen og ble ett 
kjempefint lyktefeste.

Surveyingslate med kompass
Et Suunto M3 kompass montert på en 
passelig stor skriveplate var ett uvurderlig 
hjelpemiddel. Det ble også montert en 
boble for å sikre at kompasset ble holdt 
riktig. Det gjør det lettere å ta nøyaktige 
kompassmålinger, og er lett å notere på. 

Imperial eller metric
Her var det bare å gi seg. Dybder og 
lengder ble oppgitt i fot fordi det er sånn 
tenk. Med computer stilt på fot skvatt jeg 
litt når jeg så dybden, men det blir fort en 
vane. (husk å stille den tilbake når du 
kommer hjem). Poenget er selvsagt at 
alle data skal være oppgitt med samme 
måleenhet.
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Sikkerhet
Kartlegging innebærer en stor grad av 
”task loading” for å bruke et godt norsk 
ord.  Tiden går ufattelig fort. Man må ikke 
glemme tid, dybde og gass. Det er viktig å 
ta denne sjekken også, ved hver stasjon. 
Dykker man i team kan kontakt med 
teamet i perioder være redusert på grunn 
av grottas karakter, nullsikt eller 
avstand ved oppmåling. Mye 
utforskning og kartlegging plan-
legges og gjennomføres som 
solodykk. Enkelte steder er det 
en større sikkerhetsrisiko og 
være mer enn en dykker. Dette 
stiller krav til utstyr. Er hele eller 
deler av dykket solo må du være 
utstyrt for det og mental t 
forberedt på det. 

I forbindelse med ut-forskning er 
det også den påkjenningen at 
man hele tiden må se om grotta 
er stabil, dykkbar. Vær opp-
merksom, se deg omkring og se 
deg tilbake. Bruk sunn fornuft, 
men ta også hensyn til psyke og 
mage-følelse. Oppfatter du fare 
eller får du en dårlig følelse er 
det bare å la alt være og å 
avbryte dykket. Noen meter line 
og noen data er aldri verdt å dø 
for, og alt kan gjøres en annen 
dag.  Om ikke du får anledning 
kan du la noen andre fortsette 
der du slapp.

Kartlegging vil også kunne øke 
sikkerheten. Fokuset blir ikke 
bare å legge mest mulig line. Økt 
bevissthet om hvordan det ser ut 
i grotta gjør at man letter 
oppdager farlige situasjoner, 

samt at det er lettere å finne veien ut igjen 
(jfr Lauritzen om ”strøk og fal l”). 
Surveying eller kartlegging gjøres for øvrig 
ikke bare for de som utforsker og de som 
skal dykke senere. Behovet for å få 
nøyaktige data er tilstede også for andre 
interessenter. I Mexico blant annet for å 
forstå ferskvannsflyten og tilgangen. 

Kurset i Underwater Cave Surveying passer 
til erfarne grottedykkere. De aller fleste vil 
ha stort utbytte av kurset. I tillegg til at 
det er morsomt og sterkt vanedannende vil 
du oppleve en økt oppmerksomhet inne i 
grotta som gir deg en bedre opplevelse og 
øker sikkerheten din. Lykke til!
 

Foto: Bil Phillips
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Grotter, tørre som våte, er tredimensjonale 
hulrom med kompliserte  grenseflater mot 
bergmassen rundt. Som  grotteutforsker og 
grottedykker opplever vi dette hulrommet 
relatert til (og mot!) vår egen kroppsstørrelse; 
grotta har hovedganger, men også sideganger 
som vi kanskje ikke kommer inn i.  For å 
kunne kommunisere med andre hvordan dette 
hulrommet er utformet og for å kunne forstå 
hvordan grotta fungerer og derigjennom 
hvordan den er dannet, må en lage et kart som 
er så formriktig som mulig. Grottekartet er 
selve alfabetet i speleologi, uten det kan en 
ikke komme videre i forståelsen av hvordan 
grotta er organisert eller hvordan den er 
dannet. Vi kan sammenlikne grottekartlegging 
med studiet av enzymer og biomolekyler; det 
er først når kjempemolekylets struktur er 
bestemt at en kan ha håp om å forstå hvordan 
det virker(1).

En kan spørre  hvorfor strukturgeologi skal 
være  viktig for en grottedykker? Ett av svarene 
ga j e g i f o r e l e sn i ngen ” geo l og i f o r 
grottedykkere” hvor vi for eksempel har sett at 
”strøk og fall kan redde liv” i den forstand at 
hvis du har fallet ned mot høyre når du 
svømmer inn i grotta, så må det selvsagt være 
ned mot venstre når du svømmer tilbake igjen. 
I motsatt fall kan det ha katastrofale følger! 
Grunnleggende kjennskap til strukturgeologi 
og surveying vil gjøre deg til en sikrere dykker 
– en som forstår omgivelsene du begir deg 
inni. 

Første stadium av et undervannskart av ei 
grotte er selvsagt veikartet, dvs. senter-
linjekartet. Fra dette kan en så  planlegge nye 
dykk. Etter dette  kan en på nye turer legge inn 
spesielle landemerker sammen med pas-
sasjenes dimensjoner og form.  Hver ny tur vil 

kunne bidra til kunnskapen om grotta. 
Tverrsnittet er særlig viktig fordi det ofte 
gjengir strukturen i bergmassen slik som 
lagdeling og sprekker (ledespalte). Foto-
dokumentasjon er også viktig, fra det kan en 
ofte  se strukturene  som er nevnt over og en vil 
på et bilde kunne se helt nye ting som en 
kanskje ikke la merke til i grotta. Dessuten kan 
slike  som meg (en tørrgrotter) ha sjansen til å 
få skue noe jeg ellers aldri ville ha kunnet se. 

Grottekart har forskjellig bruk. Det kan være 
som veikart for de som vil se på grotta, det 
kan være grunnlag for videre utforskning ved 
at det forteller hvor ny innsats bør settes inn, 
og det kan være, som  nevnt over, en så god 
beskrivelse av grotta at vi kan forstå hvordan 
den fungerer og har fungert. Alle disse 
bruksområdene  er selvsagt likeverdige, men 
det spesielle ved grotting og grottedykking er 
at alle som lærer seg teknikken og produserer 
kart, også vil bidra  vesentlig til grotte-
vitenskap! Dessuten er grottekart flotte. Den 
som liker å  tegne vil nesten helt sikkert finne 
stor glede i å  lage et godt leselig og estetisk 
grottekart! Mange lesere har sikkert sett 
kartene som er produsert over cenoter og 
vannfylte  grotter i Acumal området på 
Yucatan-halvøya. Plura-kartet er et annet 
eksempel på et grottekartleggingsprosjekt som 
gir enorm tilbakeføring i form av entusiasme 
og ny kunnskap. 

1 Nobelprisen i kjemi i år ble gitt til forskere 
som har kartlagt ribosomet, et gigantmolekyl. 
Dette  er en ”strikkemaskin” som lager protein 
fra  en DNA-oppskrift. Nobelprisen kom fordi en 
nå kan begynne å prøve å forstå hvordan dette 
mikroskopiske maskineriet egentlig virker.

Grottekartlegging (”surveying”)
Stein-Erik Lauritzen

Prof. Stein-Erik Lauritzen er 
Skandinavias eneste grotteforsker. 
Han er sterkt engasjert i grotte-
dykking, ikke som grottedykker, 
men som forsker. Vi kan tilføre data 
som tidligere var umulig å finne 
tidligere. Tilbake får vi en professor 
på grotter som stiller opp for oss 
med foredrag, artikler, og ikke minst 
med tips hvor vi bør dykke. Vi 
kommer tilbake med et portrett-
intervju i en senere utgave av 
Linepila.



Forpakterne på Jordbru gjennom 10 år, 
Terje og Marit, flyttet fra gården på vår-
parten 2009 og vi innså at vi ikke lenger  
kunne komme til ferdig dekket bord ved  
dykking i Plura. Grunneieren, Joar Jordbru 
forsikret oss imidlertid om at vi fortsatt var 
velkommen, men at ”de nye folka” må få 
bestemme hvordan grotte-dykkerinnrykket 
skulle foregå.  

Marina og Torstein med sønnen Tord og 15 
hunder holdt på å flytte inn på gården 
under uke 33. De viste seg heldigvis å 
være veldig grottedykker vennlige.  Tord 
står nok i fare for å bli grottedykker når 
han blir litt eldre. Foreløpig nøyde han seg 
med å sitte i kano å observere grotte-
dykkeren når de kom ut og inn fra 
åpningen. 

NGDF sto i år som første gang som 
arrangør av treffet. Det ble sørget for 
kompressorer og oksygen og vi fikk 
benytte Scootergarasjen til dette. Det 
gamle teltet til Vebjørn ble fylle- og lade-
stasjon. I tillegg hadde selvsagt Trønder-
bataljonen en egen fyllestasjon. Det ble 
satt opp tørketelt i campen sånn at alle 
fikk nyrøkte vamser om morgenen. Vi fikk 
som før også disponere låven, men valgte 
å ha en litt lav profil opp på gården. Vi fikk 
også leie hytta til kurselevene, slik at de 
kunne holdes nogen lunde varme og tørre 
mellom dykkene. NGDF kjøpte inn ved til 
fellesbål og lavvoer, samt hyller til ladere. 
Det ble også laget T-skjorter og termokrus 
som fikk bein og gå på. Alle termokrusene 

forsvant. Vi har fortsatt noen få t- skjorter 
igjen hvis noen mangler de siste jule-
presangene.

Bortsett fra litt kompressortrøbbel i inn-
ledningen, så fungerte logistikken greit, 
Karine Rånes var camp sjef og holdt 
oversikt over hvem som kom og gikk, 
betaling og salg. Tusen takk Karine!!! 
Været er vanskelig å styre. I uke 32 var 
det omtrent varmerekord, i uke 33 regnet 
det nesten hele tiden. Det gikk ikke utover 
deltakelsen eller aktivitetsnivået selv om 
noen førstegangscampere sleit litt med 
klimaproblemer. 

Campen ble utvidet i forhold til tidligere. 
Robert Staven og Co gikk berserk med 
motorsag, og vips hadde vi en liten 
fotballbane ekstra å boltre oss på. I tillegg 
hadde vi buskas å brenne sånn at vi fikk 
fint gnistregn på bålet. Det var mye folk og 
større og finere lavvoer i tillegg til dusjtelt, 
tørketelt, spisetelt, utstyrstelt, rebreather-
telt og båltelt. Til tider må det ha vært 
flere telt enn folk. Sikkerhet er alltid i 
fokus for grottedykkere. For å unngå 
fallskader på vei ned til elva for å hente øl, 
ble det i år installert ølheis. Verden går 
virkelig fremover!

Det ble registrert 53 deltakere som dykket, 
i tillegg var det flere representanter fra 
NGDFs juniorgruppe. Også i år var det 
deltakere fra Norge, Sverige, Finland, 
Russland og Trønderlag.

Plura – uke 33 2009 
Heidemarie Nordahl



99 team dykket i Plura. i tillegg til dykk i 
Litjåga omtrent hver dag. Det ble også 
dykket i Steinugleflåget, og i andre grotter 
i forbindelse med utforskningsprosjekter. 
Det ble avholdt to full-cave kurs i uke 32 
og 34. 8 stykker deltok på kursene, og det 
ble sertifisert 5 IANTD  Eanx Cave divers 
og 2 Intro to Cave. 

Professor Stein-Erik Lauritzen var til stede 
tre dager. Sammen med en doktorgrads-
student gjorde han kartlegging av den 
tørre delen av Steinugleflåget. Han hadde 
også med seg måleapparater som skal 
måle flow. Disse ble plassert i Stein-
ugleflåget og i Plura.

Det er selvfølgelig alltid rom for forbedring. 
Undertegnede lover å stille med to 
fungerende kompressorer neste år! Vi må 
også gjøre noe med avfallshåndtering. De 
tre siste bilene som dro inn til sivilisa-
sjonen hadde med seg ca 15 sekker 
gjenglemt søppel og opplegget med at alle 
tar med seg det de hadde med opp 
fungerte åpenbart ikke. Eller var det 
uklarhet og uenighet om hvem og hvordan 
det skal dykkes i den dype delen. Her er 
det en viktig jobb å gjøre for sikkerhets-
komiteen før neste år. Eventuelle begrens-
ninger må være klare og forståelige. Ingen 
ønsker å være grottepoliti, men ingen 
ønsker en ulykke heller. Dette preget på 
ingen måte treffet, men er greit å avklare i 
forkant beste år.

Avslutningsvis vil jeg takke Terje og Marit 
som har tatt i mot oss i så mange år. Og 
en stor takk til Joar Jordbru og de nye på 
gården; Marina, Torstein og Tord, for at de 
tok så godt i mot oss. Vi sees til neste år. 

Heidemarie



Grunnlagsmaterialet for denne rapporten 
ble hovedsakelig samlet i november 2008. 
I skrivende stund har finske myndigheter 
enda ikke frigitt sin rapport fra ulykken.   

Dykkingen som resulterte i en 
dødsulykke startet 1. november 2008, 
klokken 11:28
Et team på fem dykkere, A, B, C, D og E 
entret grotten. Tett ved inngangen på en 
dybde av 6 meter la de fra seg oksygen-
flasker for dekompresjon. De fortsatte 
langs liner som gikk innover i gruve-
tunnelene, gjennom “porrasluola” i retning 
“keskimonttu”. I starten av dykket var 
sikten 10-15 meter. Dykkerne fortsatte i 8 
minutter et ter nedst ign ing på en 
gjennom-snittsdybde på 43 meter.  Etter 
gjerdet og en smal tunnel ble sikten verre, 
og ved åpningen i den doble veggen var 
sikten nede i 1 meter.

Åpningen i den doble veggen leder ut av 
tunnelseksjonen på omkring 45 meter. 
Dykket hadde vart i 15 minutter da 
dykkerne passerte gjennom denne 
åpningen. De fortsatte 11 meter til enden 
av lina på omkring 43 meters dyp. Sikten 
var nå nede i 20 centimeter. Området de 
befant seg i er omkring 40 meter bredt. I 
taket av denne hallen er den en åpning på 
12 meter i diameter, denne åpningen leder 
til åpent vann. 

Rapport fra ulykke, søk og uthenting av forulykket dykker i gruven Montola.
Finland, November 2008  



Dykker A viste dykker B i hvilken retning 
dykket kunne fortsette. Dykker A ledet 
ikke ut, men snudde seg sannsynligvis for 
å vise retningen til dykker D og E også. B 
var den eneste som så A etter åpningen i 
veggen. Dykker A ble funnet fem dager 
senere.   

Dykker C planla å feste en spool på enden 
av lina og gjøre et søk etter åpent vann. 
Dykker B kom til syne, og de fortsatte uten 
line langs taket på en dybde av 37 meter. 
Dykketiden var nå 17 minutter, sikten på 1 
meter. Dagslyset kom t i l syne da 
dykketiden passerte 20 minutter. Den 
horisontale distansen fra enden av lina til 
åpent vann er 11 meter. Dykker B og C  la 
igjen stageflasker med 50 % nitrox på 25 
meters dybde til de som kom etter, og for 
å m a r ke r e a t d e h a d d e f o r e t a t t 
oppstigning. Dykker B og C holdt sammen 
gjennom hele dykket.   

I dekompresjonsområdet på 6 meters 
dybde var det flere andre dykkere. Etter 
36 minutter total dykketid signaliserte 
dykker B og C  til disse at teamet deres 
manglet 3 dykkere. Etter 42 minutter 
dykketid kom to lys til syne fra dypet. Det 
var nå totalt 9 dykkere i dekompresjons-
området. 

Dykker D og E fulgte i utgangspunktet 
etter dykker C. De mistet visuell kontakt 
eller åpningen i den doble veggen. Da de 
traff enden av lina viste de ikke hvor de 
skulle fortsette. Dykker D så et flyktig lys 
ovenfra. Dykkere D og E trodde lina var 
kuttet og at de fortsatt befant seg inne i 
tunnelområdet.  Etter 19 minutter total 
dykketid snudde de og gikk ut samme 
veien som de kom. De hadde øyekontakt 

med lina gjennom hele dykket. På 35 
minutters dykketid, og på 28 meters dyp, 
kom de til området med åpent vann over. 
De svømte en runde tett på “keskimonttu” 
før de gikk opp til dekompresjonsområdet. 

Da dykker D kom til overflaten ble han 
bedt om å sjekke hvorvidt dykker A var i 
dekompresjonsområdet.  Der var det 
fortsatt to andre dykkere, men ikke dykker 
A. Det var nå åpenbart at dykker A var 
savnet. Myndighetene ble kontaktet og de 
første søkene organisert.      

Dykkere A, C, D, og E hadde Nitrox som 
bunngass og dykker B hadde trimix. Alle 
dykket med rimelig standardiserte Open 
Circuit konfigurasjoner. Dykketidene var 55 
– 70 minutter.  

Dykker A ble funnet død fem dager senere, 
25 meter fra enden av lina, 4 meter fra 
takåpningen som leder til åpent vann, på 
en dybde på 34 meter. Det var 110 bar 
igjen på dobbeltsettet. I stageflasken var 
det 200 bar igjen. Hovedlykten var av, 
sannsynligvis på grunn av tomt batteri. 
Backup lykter og annet grottedykkerutstyr 
var der de skulle være. 

Den avdøde ble funnet i “keskimonttu”.  
“Keskimonttu” er et 40 meter langt, 20 
meter bredt område under tak, med en 12 
meter bred åpning mot åpent vann. Det er 
fem små åpninger som leder mot tunnel 
områder i gruven. Man kan se dagslys i 
hele området hvis sikten er god. Sikten er 
ofte dårlig, omkring 2 meter, og da er 
området helt mørkelagt. 

Rapport fra søket. 
På lørdag 1. november 2008 umiddelbart 
etter at det var klart at det var en ulykke, 
organiserte grottedykkere redningsdykk. 
Det ble organisert dykking til det var 
uomtvistelig at redningsarbeidet ikke 
kunne redde dykkerens liv. Det er ingen 
luftlommer inne i minen. Redningsarbeidet 
f o r s a t t e m e d p l a n l e g g i n g a v o g 
forberedelse for søk etter omkommet 
dykker. Området og dykkerne ble delt i to; 
en gruppe for søk i åpent vann, en gruppe 
for søk under tak. 

Mandag 3. november startet søk etter 
avdøde. Det ble valgt optimale bunngasser 
til dybdene det ble dykket på. De frivillige 
bruke tradisjonelt Open Circuit utstyr, 
rebreathers, DPV’s, video og kameraer i 
søket. Det ble lagt vekt på sikker 
g j e n n o m f ø r i n g , o g d y k k e n e v a r 
gjennomført av team som brukte allment 
aksepterte rutiner for sikker grottedykking 
og lineføring.

Grottedykkere fra hele Finland ble 
mobilisert for redningsoperasjonen. Norske 
grottedykkere ble kontaktet og de skaffet 
til veie NGDF’s redningsplaner. Alle 
dykkerne som deltok gjorde det frivillig, på 
egen fritid og for egen kostnad.  

De første søkene ble gjennomført mandag 
3. november. Dette innebar også å få 
oversikt over sikten slik at de neste 
dykkene kunne bli planlagt på bakgrunn av 
dette. Sikten var 4-15 meter på de fleste 
steder. Det var 4 grader i de dypere 
delene, og 8 grader på 6 meterstoppet. 
Oppmøte for de første dykkene var satt til 
klokka 7 om morgenen. Målet var å 
komme i vannet før myndighetene 



e v e n t u e l t k u n n e 
avbryte planene. Det 
f a n t e s e n s l a g s 
enighet med politiet 
om fremgangsmåte, 
men Kystvakten var 
også på vei for å 
gjennomføre søk. 

Det var mellom ett og 
tre team i vannet 
samtidig, alle i arbeid 
på ulike steder. Ruta 
som ble gjennomført 
på ulykkesdykket og 
taket over denne ble 
gjennomsøkt først. I 
“keskimonttu” hvor 
den forulykkede sist 
ble sett ble det også 
søkt i noen områder 
innenfor enden av 
l ina. Det b le ikke 
etterlatt ny line siden 
Ky s t v a k t e n s R O V 
operer te i samme 
område. ROV’en satte 
seg flere ganger fast i 
line i ruveområdet og 
dykkerne fjernet line 
fra den. 

Onsdag 5. november 
gjennomsøkte dykkere 
områdene i åpent 
v a n n o g ø v r i g e 
områder rundt ruta på 
ulykkesdykket. Dette 
ble gjennomført på 10 
meter. I tillegg ble det 
foretatt ROV søk i 
“keskimonttu” og i 



åpent vann, mens det var skogsområder 
på 30 meters dybde som ikke ble 
gjennomsøkt av ROV’en. 
Torsdag 4. november kom nye dykkere til 
stedet og flere områder ble gjennomsøkt. 
ROV’en fortsatte å søke i gruveområdet, 
men den kunne ikke taue kabelen for langt 
inn. 
 
Det var noen dykker som ikke stolte på 
ROV resultatene og fortsatte søk i 
“keskimonttu”. Sikten var omtrent 1 -2 
meter. Den forulykkede ble funnet i 
“keskimonttu”, øst for åpningen i taket på 
37 meters dybde, og 4 meter fra åpningen 
mot åpent vann. Dykkerne markerte stedet 
med line uten å berøre den forulykkede. 
D e t n e s t e t e a m e t a v d y k k e r e 
dokumenterte alle undervannsdetaljer 
papir og ved hjelp av video. Deretter ble 
den forulykkede brakt til overflaten. 
Dykkere fra Kystvakten og sikkerhets-
dykkerne til dykkerne som brakte den 
forulykkede t i l overf laten tok den 
forulykkede i land. 

Samarbeidet med myndighetene gikk godt 
under operasjonen. Grottedykkerne gav 
ROV operatørene råd om gruveplanene. 
Ingen offisiell forespørsel om hjelp ble gitt 
til de frivillige dykkerne. All innsatsen fra 
grottedykkerne var egeninnsats, men egne 
ressurser. I alt 23 dykkere tilbrakte 40 
timer under vann i 2- 3 manns team. 

Analyse 
Det fatale dykket foregikk ganske normalt. 
En erfaren dykker som kjente området 
godt, guidet sine venner langs en veldig 
vanlig rute. Dykkeforholdene var normale i 
begynnelsen av dykket, men sikten ble 
veldig dårlig etter hvert. I “keskimonttu” er 
sikten ofte dårlig. 

Hvis dykkerne hadde snudd dykket og 
returnert samme vei som de kom når 
sikten ble dårlig hadde det sannsynligvis 
ikke vært noen problemer. Vanligvis kan 
man se dagslys fra åpningen i den doble 
veggen, så å fortsette dykket var også en 
ganske normal avgjørelse. 

I den dårlige sikten, ved enden av lina, er 
det godt mulig at situasjonen ble ganske 
stressende. Rask svømming kan ha økt 
dykkernes CO2 nivå, og dybden på over 40 
meter uten helium i pustegassen kan ha 
påvirket beslutningsdykt igheten t i l 
dykkeren. Dødsfallet var sannsynligvis 
forårsaket av en eller annen form for 
kramper, muligens påvirket av detaljene 
nevnt ovenfor. Det er ikke mottatt noe 
informasjon fra relevante myndigheter. 

Den avdøde ble funnet i taket 6 meter fra 
bunnen. Den avdøde kan ha hatt en 
ukontrollert oppstigning i elendig sikt og 
truffet taket med stor kraft. Det finnes 
ingen bevis for et slikt slag. 

Gruvesystemet er veldig komplekst og 
linekvaliteten varierende i ulike områder. 
Slutten av dykket var gjennomført uten 
kontinuerlig line til åpent vann. Dette 
strider mot god grottedykkingspraksis og 
er veldig vanskelig ved dårlig sikt.  Mange 
steder går ikke linene helt til åpent vann 
fordi dette kan lure open-water dykkere 
inn i områder under tak. Dette dykket ville 
sannsynligvis ha godt som planlagt hvis 
det fantes en fast line hele veien. Når 
dykkere kjenner stedet godt er det ikke 
alltid det brukes kontinuerlig line til åpent 
vann selv om dykkere har line med seg på 
dykket. 

Å guide et team med dykkere er også 
ganske vanlig praksis, men vanligvis ikke 

gjennomgått på kurs. Det er vanlig å guide 
team på 2-3 dykkere, og dele større 
grupper inn i mindre team. Å håndtere et 
stort team er veldig komplisert, særlig i 
dårlig sikt. Den store risikoen er at bare én 
dykker kan ruta og at de andre dykkerne 
bare følger etter uten å studere ruta. I 
slike tilfeller kan det være veldig vanskelig 
for en atskilt dykker å finne veien ut av 
gruva.    

Denne ulykken skjedde ved et ganske 
vanlig dykk. Mange slike dykk gjøres og 
alle vet at god grottedykkingspraksis ikke 
alltid blir fulgt til punkt og prikke. Vanligvis 
oppstår det ikke store problemer selv om 
alt ikke går akkurat som planlagt. Dette 
tilfellet viser at situasjoner ganske 
overraskende kan utvikle seg til å bli veldig 
vanskelige.   

Den viktigste grunnen til å skrive denne 
rapporten er å vekke dykkere til å tenke 
kritisk over egen dykkepraksis. Det er ikke 
vanskelig å innhente mer kunnskap og å 
trene opp egne ferdigheter 

På vegne av redningsgruppen og den 
frivillige gruppa Vapepa special diver 
group;

Jukka Oster

Oversatt av Kjersti Bjørkeng. 
NGDF tar ikke ansvar for innholdet i 
rapporten, og beklager eventuel le 
svakheter i oversettelsen. 



Cova de sa Gleda 
Mallorca

Linselus: Borghild Johanne Viem og Sigurd Bowitz 

Tekst og bilder: Vebjørn Karlsen



Etter ei natt på ferga fra Barcelona var vi der; Mallorca, målet for 
vårens grottedykkeekspedisjon.

Vi satte kursen mot østkysten av øya og Porto Cristo. Dette området 
hadde vi kartlagt høsten før som det beste området for grotte-
dykking; her er det godt med dykkesentre og mange grotter. Det er 
grotter på andre deler av øya også, men de mest kjente 
turistgrottene ligger her. Borghild var på vei ned med fly, og Sigurd 
og jeg skulle møte henne i Palma. Før det hadde vi to dager på oss 
til å finne noen brukbare grotter. Vi leide oss inn på en bondegård i 
det vi anså som grotteland. I Porto Colom hadde vi en avtale med 
det lokale dykkersentret, eller rettere sagt, vi trodde vi hadde en 
avtale. Det var stengt, og åpnet ikke før om tre uker. Dykke-
sesongen her er fra mai til oktober, og vi var åpenbart utenfor 
sesongen. Med litt flaks og en dose tålmodighet fikk vi kontakt med 
dykkesenteret, og ordnet avtale om luftfylling. 

Da gjensto det bare å finne disse grottene. Etter to dager med 
leiting var vi i ferd med å gi opp. Jo da, vi hadde funnet noen; ei i 
en bakgård til en sint gubbe som ikke ville forstyrres, ei inne i et 
båthus, men dette var en trang grotte hvor sidemontert utstyr var 
nødvendig, og Borghild var den eneste som dykket sidemontert. 

Flere grotter var også fullt opp med guida gåturer for turister, og 
her ville de selvfølgelig ikke gi adgang til syke mennesker som 
hadde som intensjon å drepe seg i grottene deres. Det ville være 
dårlig reklame. Hvem kan argumentere mot det? 



Dykkesenteret hadde gitt oss en delvis veibeskrivelse og et navn på 
en gårdeier som hadde en enorm grotte på eiendommen sin, men 
med beskjed om at det var lite sannsynlig at eieren ville tillate 
dykking der. Vi kjørte utallige kilometer på leit etter denne gården, 
men ga til slutt opp dette også. Da satt vi der i hagen på vår lille 
bondegård, grillet, drakk vin og deppet. Egentlig så var det ikke 
mye depping, fasilitetene var utmerkede, maten var god, vinen var 
utsøkt og to klatrekompiser var kommet så vi var en fin liten gjeng. 
Området her byr ikke bare på grotter, men det er også et eldorado 
for klatring. Ut i de små kveldstimer kom eieren av gården og slo 
seg ned sammen med oss. Etter noen glass av øyas fantastiske 
røde, kom praten inn på dette med de manglende grottene for 
dykking. Han nikket medfølende og syntes oppriktig synd på oss, 
men han forsto ikke helt hvorfor vi ikke dykket i grotta her på 
gården deres? HVA? Under over alle under, gården vi bodde på var 
den gården vi hadde brukt dager på å forsøke å finne! Sa Gleda, 
Europas største undervannsgrottesystem var noen steinkast i fra 
senga vår, og vi var velkommen til å dykke så mye vi ville! Det ble 
bråstopp i inntaket av rødt, og vi dro sporenstreks til åpninga for å 
sjekke ut forholdene. Nattemørket gjorde det vanskelig å få 
oversikt, men for ei åpning! 

I dagslys var det storslått, det var ikke bare ei åpning, det var 
selveste ”Sala d’Entrada”. Åpningen til Europas største undervanns-
grotte, linelagt 110.500 meter, maks dybde 25 meter. Verdens 17 
lengste vannfylte grottesystem (oppdatert liste fra 13. November 
2009).

Inngangen er en spektakulær kollaps med et ovalt hull på 72 x 44 
meter, høyden på veggene er 36 meter. For å komme ned til vannet 
må man gjennom en svær jernport som er låst med ikke mindre 
enn tre hengelåser. Eieren var lei av at folk tok seg til rette og 
dykket uten lov, ikke minst fordi det har vært flere dødsfall under 
dykking i grotta. Det går en gammel vei ned til kulpen. Navnet «sa 
Gleda» kommer fra leiresedimentet på bunnen; Gleda eller Greda. 
Denne leiren ble i tidligere tider brukt for å vaske klær, og i 
åpningspartiet ser vi rester etter vaskeri og produksjon for 
utvinning av denne leiren. Leiren fines i store mengder i 
inngangspartiet, ‘Dolina de Hundimiento’. 

Foto: Borghild Johanne Viem



Luften i denne gryta er nokså intens og innestengt, det kjennes som 
å trå inn i en fuktig, mystisk verden. Veien ned snor seg vakkert 
gjennom en grønn oase i senter bestående av en gruppe fikentrær 
og diverse bregner. På veggene er det mye algevekst og duemøkk. 
Den samme duemøkka finner du forøvrig mye av i vannet også, og 
algeveksten gjør at veien ned kan være ekstremt glatt. En liten 
advarsel: det er slanger i paradiset. Og er den i vannet og har fått 
et kjærlighetsforhold til dykkeutstyret ditt, så er jeg ikke sikker på 
om Borghild sitt resonnement er å anbefale; ” den er reddere meg 
enn jeg er redd den”. Men slangen flyktet, så det må jo være noe 
riktig i det. 

Grotten ble dannet under den geologiske epoken Miocene, og består 
av phreatiske ganger, gallerier og store haller, 36 m over havnivå og 
1.7 km fra kysten. Store deler av grotta er rikt dekorert, mens i 
andre deler mangler det totalt spor av speleothems. De fleste store 
rommene er dominert av blokker som har falt ned fra vegger og 
tak. Stalaktittene og stalagmittene har stort sett ei ”standard” 
utforming, men noen skiller seg ut. Dannelsen av disse tilsier en 
svært sakte stigning i vannstanden, andre igjen indikerer at det har 
vært til dels kraftig gjennomtrekk av luft i systemet. 



Den første utforskningen av grotta startet i 1974 med Speleo-Club 
Mallorca. Siden den gang har dykkere fra hele Europa lagt sine liner 
her, og det bærer grotta smertelig preg av i dag. Langt inne i 
systemet dykkes det lite, og de som har dykket her vet hva de har 
gjort. Ute i området rundt åpningen er det mildt sagt et kaos. Som 
Sigurd sier; her har det dykket mange apekatter med et ønske om å 
legge line. Dette er de verste linefellene jeg har opplevd noensinne. 
I enkelte områder er det rett og slett bare farlig farlig farlig! Dette 
er en grotte med ferskvann og saltvann, samt et stort temperatur-
skille mellom disse lagene. I ferskvannslaget er det 13 grader, og i 
saltvannet 19 grader. Skillet har et kraftig halokline og termokline, 
og til alt overmål er en del av de verste linefellene plassert i dette 
sjiktet. Årsaken til at man snur et dykk kan være så mangt, men 
dette er første gang jeg har vært med på snu et dykk i en linelagt 
grotte på grunn av at teamet ble fri for egne linemarkeringer.
 

Når vi snakker med de lokale her nede, får vi et inntrykk at det kun 
er svartedauen som har drept flere mennesker enn det denne grotta 
har gjort. Men grotta har selvfølgelig ikke drept noen. Linelegginga 
derimot, og manglende lineetikette har mange liv på samvittig-
heten. Stedet er et museum i Europeiske grottedykkeres selvgode 
arroganse. Det er grupperinger og organisasjoner som klamrer seg 



til systemer som er livsfarlige, dette bare på 
grunn av tradisjon og manglende evne til å 
omstille seg.

Bakken opp fra kulpen er en ”killer”. Glatt, full 
av dueskit og alger, og store biller som kravler 
i alle retninger. Og etter dykket kjennes luften 
ekstra tung og kvelende, luftfuktigheten er 
kvalmende høy. Det kan minne om et besøk i 
en av de store gravkammerne i kongenes dal i 
Egypt. Den eneste lyden her nede, bortsett fra 
stønningen til Sigurd, er de harde vinge-
slagene til hundrevis av duer som flyr inn og 
ut av ”Dolina de Hundimiento”. I det øyeblikket 
man trer ut jernporten er det som å slippe fri 
fra Hels dødsrike; varm frisk solluft fyller 
lungene, fuglene kvitrer, det er blomster over 
alt, jordene med oliventrær strekker seg mot 
horisonten. Og hengekøya på gården, med ei 
kald pils, roper på selskap.  

        

Noen andre grotter 
som kan være av 
interesse er: Cova des 
Coll, Cova des Carrer 
de sa Punta, Cova de 
sa Sinia og to i Cala 
Varques

I Porto Colom er det et grottesystem som går gjennom gamlebyen. Inne i dette 
båthuset er en av åpningene. 

I klatreparadiset Cala Varques er det to grotteåpninger som er dykkbare. Et lite problem 
er at klatrere har okkupert den ene grotta som bolig og den andre som toalett. De som 
bodde der når vi besøkte grotta var ikke av den sosiale typen. De var ikke veldig 
begeistret for grottedykkere som kom trampende gjennom boligen.



Mexico
Vi ønsker:

Å lage en utgave av Linepila 
som i sin helhet er dedikert 
Mexico.

Dette skal ikke være en 
statisk utgave. Den skal 
revideres jevnlig.

Det skal være et oppslags-
verk for de som ønsker å 
reise til Mexico på grotte-
dykking, caverndykking, 
dykking og ferie. Her skal 
det til en hver tid være 
oppdatert informasjon som 
skal kunne hjelpe deg og 
andre til å planlegge en tur 
til denne delen av verden.

Kan du hjelpe oss?

Har du informasjon som du 
mener andre bør ha for å få et 
vellykket opphold her? Sitt ikke å 
rug på den,  klekk den ut og ta 
kontakt.

Ønsker du å skrive noe så er du 
mer enn hjertelig velkommen. 

Har du bilder så er de sårt 
ønsket.

Ta kontakt: 
linepila@grottedykking.org

Borghild  Johanne Viem, caverndykking i Grand Cenote

Foto :  Vebjørn Karlsen
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Borghild Johanne Viem og Sigurd Bowitz i Sa Gleda

Foto:  Vebjørn Karlsen
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