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1976; August 26 - September 3. By Arne Grønlie, Erik Haugane, Ulv Holbye (ed.) and Sigmund Spjelkaviki. Publisher's 
address; c/o Norges Naturvernforbund, postboks 8268, Hammersborg, Oslo 1. Prize Nkr. 10 per no. Subscription ca. 4 
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This is the first attempt to publish a Norwegian caving periodical. The editor will change from issue to issue, and the 
scope is at least 4 a year. A group of 4 is established to deal with the practical and economical tasks. The editor is 
starting the discussion on how to build a national caving organization, and post scriptum hopes that those receiving this 
issue are willing to pay the prize...

Redaksjonelt

Redaksjonelt
Et eksperiment? - En dyd av nødvendighet?
Dypets røst må vel være begge deler. Meningen er å lage et blad for norske grotteforskere; om våre grotter og om ting 
som rører seg i dypet hvor som helst i verden.
Aktiviteten blant norske grotteforskere har økt jevnt og merkbart siden Rana Grotteklubb så dagens lys for snart 12 år 
siden (for å forsvinne inn i mørket igjen), og frukten av økningen var 2 vellykte norsk arrangerte ekspedisjoner i 1976 - 
de første overhodet - samt altså dette forsøket på å starte et tidsskrift.
Vår inspirasjons- og informasjonskilde er stadig vekk utenlandske grotteklubber, særlig de velkjente britiske som jevnlig 
besøker Norge. I en lang periode har de store nyoppdagelsene vært overlatt til dem, og dette har blitt en utfordring 
som vi måtte ta mer og mer alvorlig. Underveis har vi lært oss å samarbeide, vi har blitt fortrolige med de 
grunnleggende teknikker og skaffet oss nødvendig utstyr.
Og i dag skulle vi være i stand til å oppveie den utenlandske dominansen - uten å lukke oss inn i en snever 
"nasjonalistisk" krets. Nei, vi vil for enhver pris holde kontakten med våre utenlandske venner, selv om vi i økende grad 
må være med på å sette premisser for samarbeid.
Et grotteblad, og en norsk grotteorganisasjon, vil kunne gi oss en mye sterkere stilling innad og utad.
Dypets røst skal gi oss anledning til å gjøre kjent resultatene av våre grotte-aktiviteter. Det er her det har stoppet opp 
til nå; hvis en arbeider sånn noenlunde alvorlig med ei grotte eller et felt innen grotteforskninga, er det nødvendig å 
publisere resultatene og derved få andres reaksjoner. Med felles innsats for å holde bladet i gang, og utvikle det, skulle 
denne flaskehalsen være fjernet. - Så begynn og skriv artikler, folkens!
Det er meninga at redaksjonen skal gå på omgang, slik at den som føler seg kallet, kan redigere et nummer når han/hun 
måtte ha lyst. Dert skulle være krefter nok rundt omkring, men for å lage en fastere ramme etablerer vi med dette et 
råd med samme navn som bladet. Rådet er selvoppnevnt, og består av Arne Grønlie, Erik Haugane, Ulv Holbye og Stein-
Erik Lauritzen, med muligheter for supplering. Hovedoppgaven er å holde bladet i gang, praktisk og økonomisk. En 
annen tanke med å danne et fast råd er at vi etter et år kan søke klubbmedlemskap i British Cave Reasearch 
Association, og dermed hurtigere kan skaffe gode internasjonale kontakter.
Det kan se litt merkelig ut at vi starter et blad uten samtidig å danne en skikkelig klubb eller organisasjon. Grunnen er 
at det første haster mest og er lettest å gjennomføre. For å starte en organisasjon må vi møtes og diskutere, og det kan 
tidligst skje til sommeren, så spredt som vi bor. Men jeg prøver å starte debatten med å komme med noen momenter.
Mitt utgangspunkt er følgende: Jeg har jobbet systematisk med grotter et helt år for Norges Naturvernforbund (NNV) 
og registrert alle kalkgrotter jeg har kommet over, samtidig skaffet til veie nesten all registrert litteratur om grottene. 
Arbeidet med systematisk grotteregistrering er godt i gang. Materialet er for øyeblikket i min private varetekt på Stord 
ettersom jeg prøver å ajourføre og følge opp arbeidet, men det er tanken at det skal gjøres ??? for interesserte.
Jeg ønsker at en fremtidig grotteklubb skal kunne videreføre arbeidet, og ta hånd om all informasjon om norske 
kalkgrotter. Klubbens funksjon blir da først og fremst av teoretisk art, det sportslige kommer i annen rekke. 
Fredningsspørsmålet må også få en sentral plass.
Jeg ivrer for en liten, lettdrevet og alvorlig organisasjon som kan fungere på landsbasis, og som forbereder seg innad på 
den økende interessen for grottesport i Norge. Det er viktig at verken de sports- eller de forskerorienterte faller 
utenfor, og at en turbeskrivelse tåler å stå side om side med en vitenskapelig artikkel i bladet. Vi må aldri bli så 
avanserte. - Spørsmålet er hvilken ende vi skal begynne med, og her har jeg presentert min.
Jeg tar sikte på å få arrangert en ekspedisjon til Greftkjelen (Cave of the Lost Water) ved Skaugvoll, Gildeskål, i sommer. 
Håper så mange som mulig kan bli med, slik at vi får diskutert disse tingene videre da. Foreløpig er tiden satt til en 
måned fra ca 20. juli. Heng på, og ta kontakt med meg snarest.
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