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Vi var heldige
Vi var heldige!
Den første redningsaksjon i ei norsk grotte er et faktum. Heldigvis har vi kommet godt i gang med oppbyggingen av en
skandinavisk grotteredningstjeneste da det skjedde.
En viktig lærdom er å varsle politiet så snart en situasjon han vise seg å bli alvorlig. Svantes situasjon i Elvegangen i
Kristihola ble fra først av litt for "mildt" vurdert, og som følge av dette ble politiet koblet inn l time og 20 minutter for
sent.
Likedan hadde vi problemer med å komme inn til depotet til redningsutstyret om natta. Denne gangen var vi heldige,
fordi problemet med adgangen ikke hadde særlig betydning for effektiviteten for å få pasienten hurtig ut av grotta. En
annen gang kunne dette virkelig ha heftet aksjonen.
Vi var heldige, fordi de fleste og best vante grotterne i distriktet var hjemme. Det var planlagt tur til Greftkjelen i
romjula, men turen ble heldigvis avlyst.
I dette tilfellet var ikke pasienten hardt skadet, selv om skaden var smertefull. Han var ikke blitt våt da han falt, han
hadde fått godt med klær på seg, slik at han ikke ble nedkjølt i den kalde grotta. Vi var heldige.
Rette person havnet på riktig plass og var forutseende i sine vurderinger. Derfor skjedde selve evakueringen raskt.
Eksempelvis var gummibåten der da den trengtes.
"Grottelegen", dr. Kirkeby-Garstad, gjorde en god jobb, likedan Fauske Røde Kors Hjelpekorps. Familien Risvoll stilte
huset sitt til disposisjon for ledelsen av redningsaksjonen. Likedan hjalp lokale folk til med snøscootere. En stor takk til
alle. Likedan vil vi takke lensmannsbetjent Jan E. Fondal som samordnet alt og som forsto forholdene inne i grotta, selv
om han visstnok aldri har vært inne i ei grotte!
Hvor en enn ferdes, ute som inne, over som under jorda, kan det skje noe som nødvendiggjør hjelp fra andre. Som
grottere vet vi at vi må ferdes forsiktig. Denne gangen var det vante grottere som gjorde det som var riktig når ulykken
skjedde. Neste gang kan det bli alvorligere!

