
GYTJELOSJEN 
 
Av Morten Bjørkmann 

Om en liten time stenger ølkranene på Skarven. Bjør kekubbene knitrer harmonisk i 
bakgrunnen, og sender varme lysblaff utover i lokal et. Det nippes til veltemperert 
rødvin, og prates engasjert om løst og fast. Det du gger på vinduene, men 
vinterkulda slipper ikke inn. Innerst i lokalet har  noen krøpet helt inntil peisen, for å 
kose seg litt ekstra. Jeg merker at jeg er blitt li tt behagelig nummen i kroppen. Skal 
akkurat til å bestille kveldens siste pils, idet dr ømmen sprekker som ei stappfull 
kvise. Tilbake er ei svart sjakt med stein på alle kanter, en guffen foss som treffer 
meg midt i skallen, og et tau som jeg av en eller a nnen teit grunn henger og dingler 
i. Det var visst Pål som vrælte noe. 
 
Jeg bråvåkna. Klokka er ett om natta, og jeg 
henger altså og dingler i et tau inne i en foss. 
Bekken som treffer meg midt i planeten, har 
akkurat fylt Vikingstøvlene opp til knehøyde 
og gummivottene opp til albuene. Sliten nå. 
Under vannfokket nede i avgrunnen skimter 
jeg lysstrålen fra to hodelykter. Og 15 meter 
over meg sitter det altså en fyr og bæljer noe 
jeg ikke hører. Tore sa det var varmere her 
enn ute. Jeg skal drepe han. 
 
Så hvordan i svarte granskauen kunne en 
fornuftig fyr som meg havne her? Jo, det 
begynte med at vi dreiv og gravde snøhule, 
og så plutselig... 
 
(Jada, jeg veit det høres sykt ut, bare les 
videre) 
 
...og så plutselig forsvant spissen av spaden 
innover i et svart tomrom. Ut fra hullet blåste 
varm luft, og det lukta litt sært. Vi hadde 
funnet snarveien ned dit Hantykje bor, og nå 

skulle vi innom på kaffebesøk. Det var Pål 
Jacobsen, Robert Kamben, Tore Brattli, Trine 
Andreassen, Knut Kleppa og meg. Vi befant 
oss på fjellet ovenfor Stordalsstua, og takket 
være Tores GPS hadde vi truffet blink på 
første forsøk. Men dette var mange timer 
siden nå. 
 
Til å begynne med var det stedvis litt trangt, 
men i det minste tørt. Så ble det høyt under 
taket, og vi befant oss i en slags kronglete 
korridor. Tore forklarte at vi snart ville komme 
til et sted som var litt eksponert. Det 
foresvevde meg at ”eksponert” hadde 
forbasket lite med lys å gjøre. Jeg hadde rett. 
”Eksponert” betydde at veggene var helt OK, 
mens hele fordømte gulvet manglet. 
Istedetfor gulv, var det valgt en mer, eh... 
åpen løsning. Et høl. Et slags kølsvart 
ingenting. Jeg prøvde å slippe ned en liten 
stein og lytte, men kunne ikke høre at den 
landa. Dette kunne bare bety én ting: Det 
bodde grønne steinspisere der nede. 

I serien av suspekte fraksjoner innen FSG, har vi i  dag kommet fram til en pussi g liten 
junta. Til daglig lever de i dekning, kamuflert bak  en fasade som forsøker å gi inntrykk 
av helt normale liv. Men på signal trer gruppen sam men, for å utøve aktiviteter vi 
andre lett oppfatter som komplett meningsløse. 
 
De ruller seg i gjørme. De presser kroppene sine gj ennom trange og slimete høl inne i 
fjellet. De gnir ansiktene sine i grus. Vitner hevd er å ha observert sektmedlemmer 
oppnå et slags høyere stadium av ukontrollert eksta se, idet de hopper rundt i iskaldt 
vann mens det utstøtes ritualmessige vræl. 

I mars 2001 forsøkte jeg å infiltrere dette miljøet , for å finne ut litt mer om disse høyst 
primitive menneskene. Ferden gikk til Stordalsgrott a. Her er historien om turen, slik 
jeg husker den.  



 
Etter ei stund kom vi til en bekk. Og plutselig 
var det stopp. Hulen som førte videre, endte i 
en vannlås. Jeg titta meg litt omkring, men så 
ingen realistiske veier videre. Bortsett fra 
oppunder taket da, men opp dit var det jo 
umulig å komme seg. Så hvordan den 
hodelykta hadde kommet seg dit opp, skjønte 
ihvertfall ikke jeg. Lykta var festa til huet på 
Robert. Jeg burde skjønt at det var en av 
fjellklatrerne. Og nå skulle han vel ha oss 
vanlige folk oppi der også. 
 
Grottekartet hadde flere rare navn jeg ikke 
skjønte en pøkk av. Unntaket var ”Spagaten”. 
Det navnet skjønte jeg momentant. Under 
meg var det vann, og avstanden mellom 
veggene ble gradvis bredere. Til slutt skræva 
jeg så bredt at jeg holdt på å revne et visst 
sted, og lårmusklene skreik i kor. 
 
Det gikk noen timer til, men så var vi der: Rett 
foran oss lå ”Tjuemetersstupet” i all sin gru. 
Nå hadde Knut fått nok. Han ville heller sitte 
igjen på kanten og nyte den dystre utsikten. 
Så hva i heiteste jeg skulle der nede, er meg 
fremdeles litt uklart. I utgangspunktet har jeg 
liksom alltid klart å styre min begeistring for 
rappeller. Og det faktum at tauet og vannet 
fulgte nøyaktig samme bane nedover i 
mørket, gjorde ikke saken bedre. Nå kunne 
jeg faktisk føle bekkens viltre ferd nedover 
innsiden av regnjakka, før den delte seg i to 
og fortsatte lekent videre ned gjennom 
henholdsvis høyre og venstre bukselår. 
 
Vel nede i bunnen noterte jeg meg tilfreds at 
støvlene i det minste var fullstendig tette. Det 
rant ikke noe vann ut, enda de var helt fulle. 
Enda godt man ikke var pissatrengt, for 
akkurat nå ville det vært relativt vanskelig å 
finne noe å tisse med. 
 
Neste attraksjon var stupet ”Ned med 
Sverige”. Så fristende det enn kunne høres 
ut, valgte jeg å la dette forbli uutforsket. Pål, 
Tore og Robert var likevel bortom kanten for 
å titte ned. Iflg Tore, ville de lengste pilarene i 
Tromsøbrua lett fått plass der. Det var 55 
meter til bunns, og våre medbragte tau var 
uansett i korteste laget for rappell. Like greit, 
spør du meg. Hvis noen absolutt på død og 
liv ville ned dit, var det jo bare å hoppe. 
 
Men nå skulle vi endelig hjem. Eneste vei dit, 
var oppover det samme vasstrukne tauet i 
Tjuemetersstupet. Fjellklatrer Pål hadde gått i 

forveien. Min store drøm om å få oppleve 
dagslys igjen, var nå helt og holdent tuftet på 
min egen kompetanse innen fagområdet 
jumarering. Da var det jo sånn midt på treet 
betryggende å tenke på at denne 
kompetansen bestod av Tores 10-minutters 
demo i Klatrehallen noen dager i forveien. 
 
For å være helt ærlig, har jeg ingen ide om 
hvor lang tid jeg brukte. Det eneste jeg vet 



sikkert, er at det var slitsomt. At jeg sovna 
underveis i pissregnet, var vel en liten 
overdrivelse, men tankene mine flakket 
ihvertfall tidvis avgårde til helt andre og mye 
koseligere steder. 
 
Trine var neste deltager opp. Det tar litt tid å 
få alle over kanten, så jeg og Trine går nå i 
forveien oppover grotta. Og Trine overrasker 
stadig. Med et råstilig kjempeplask treffer hun 
senterpunktet i ei megadjup jettegryte, og 
brøler ut et poetisk verk som kan smelte 
gråstein. Etter å ha betraktet det hele fra 
sidelinja ei stund, antar jeg at 
armbevegelsene forsøker å indikere et slags 
behov for assistanse. Damer må alltid ha 
hjelp. 
 
Bortsett fra den nevnte introen, hørte jeg aldri 
mer om badinga. Trine klager nemlig aldri. 
Jeg bestemte meg likevel for å være litt 
forsiktig med hva jeg sa nå, det er jo så lett å 
pådra seg unødvendige skader inne i slike 
kalksteinsgrotter. 
 
Pål hadde gått rundt og smilt hele tiden, og 
jeg var så smått begynt å mistenke at en 
bisarr genfeil hadde forma kjeften hans til et 
kronisk glis. Men ettersom han bar mye av 
klatredingsene i sin sekk, fløt den litt dårligere 
enn våre. Da den traff ei jettegryte fra 3 
meters høyde, tok det derfor litt ekstra tid å få 
fiska den opp. Jeg begår vel ingen grov 
overdrivelse ved å påstå at de tørre klærne 
hans, ikke var helt knusktørre da vi kom ut i 
minus femten neste formiddag. Og da slutta 
han endelig å glise. 

Det har blitt kveld igjen, for andre gang siden 
vi stod opp. E8 er merkelig smal i dag. Det 
ligger tåke på begge sider av veien. Jeg 
stapper inn en gammel Whitesnake, og 
oppdager at tåka ligger like tett på begge 
sider av bilradioen også. På tide å bytte sjåfør 
igjen. 
 
Klokka er omtrent ti når jeg sjangler inn døra 
hjemme på Lunheim. Registrerer et svakt 
drønn, idet ryggsekken treffer entrégulvet. 
Det er 36 timer siden sist jeg så ei seng. 
Tannpussen kan vente til i morra. 
 
Kort tid etter denne turen, mistet Norsk 
Grotteforbund et av sine medlemmer. Uhellet 
skyltes et lite øyeblikks uoppmerksomhet. 
Hendelsen bestod i at jeg glapp taket i 
kontigentgiroen, slik at den falt rett ned i 
søppelbøtta. Uff så leit. 
 


