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På gång i SSF

Ledaren
Kommunikation med sina medlemmar är något av det 
viktigaste ett förbund kan ägna sig åt. De senaste åren har 
SSFs styrelse försökt att tydliggöra funktioner inom för-
bundet genom bildandet av kommittéer och sektioner. 

För att nu ytterligare förenkla och förbättra kommuni-
kationsflödet, så lanserar vi en helt ny design för Grottan. 
Dessutom ska du (om du är medlem) ha fått ett följe-
brev med inloggningsuppgifter till SSFs nya hemsida. De 
omedelbara fördelarna med den nya hemsidan kan du 
läsa om i följebrevet.

Förutom SSFs ordinarie arrangemang såsom Årsmöte, 
Gotlandsvecka och Fjällmöte, så kommer året att ha ett 
smått internationellt tema; en påskresa till Wales, en in-
ternationell kongress i Visby (i augusti) och en interna-

tionell Räddningsövning i Abisko (även den i augusti). Mer information om dessa arrang-
emang finner du i tidningen.

Så, å SSFs styrelses vägnar så vill jag hälsa dig välkommen till ett spännande och händel-
serikt speleologår 2007!”
Thomaz Gustafsson

South Wales 2007  6-13 april 
Fortfarande några platser kvar - kontakta southwales2007@hotmail.com 
snarast för vårens mest spännande grottresa!

SSFs Årsmöte  2007 17-20 maj
se artikel  sid 8 i detta nummer

Lummelundaveckan 25-30 juni
se artikel på sid 35 i detta nummer

Baltic Speleological Congress 2007  13-15 aug 
I augusti kommer SSF, ihop med FSUE (europeiska speleologunionen), UIS (internatio-
nella speleologunionen) och ISCA (internationella turistgrotteförbundet), att arrangera en 
internationell kongress i Visby. Kongressen kommer att ha tre huvudspår; ett vetenskapligt 
(med en baltic sea countries-inriktning), ett mer allmänt (technical caving/sport caving) 
samt ett inriktat mot grottor och lärande. Samtliga spår innehållande föredrag av personer 
från Sverige och övriga världen.
Dessutom kommer det att bli utställning av grottkonst (både foton och målningar) samt 
en mässhall med försäljning av grottrelaterade produkter. Förutom allt detta är kongressen 
naturligtvis ett ypperligt tillfälle att träffa speleologer från övriga världen.

Kongressen kommer att följas av två parallella exkur-
sioner, en till Vadve och en till Höga kusten. Exkursio-
nen till Vadve samarrangeras med vårt ordinarie Fjäll-
möte och det finns möjlighet att boka transport från 
Visby direkt till Vadve via kongressens hemsida. Priser 
och praktisk information finns även det på kongressens 
hemsida.

Och du - vi vill ha fler svenska föredragshållare! 
Du som kanske har uppfunnit en grottradio, utvecklat ett helt nytt blixtsystem, gjort en 
koststudie kring grottgodis eller som bara vill dela med dig av dina grottbilder, hör av dig!
Om du anmäler dig innan 15 maj, så spar du dessutom 4 250 SEK när du anmäler dig till 
kongressen. Som SSF-medlem får du nämligen gå på samtliga föredrag inom samtliga spår, 
men behöver bara betala för ett (625 SEK).  
Välkommen till Europas största grottkongress 2007, Baltic Speleological Congress!
För ytterligare information kring resor, boende och kongressens program, titta på kongres-
sens hemsida: www.speleo.se/bsc    mailadress: bsc@speleo.se

SSF behöver Din insats - hjälp till med det praktiska eller håll ett föredrag men se fram-
förallt till att komma. Det är inte varje år vi arrangerar en kongress!

Fjällmöte  17-24 aug
Om du inte är med på kongressen, men vill åka med på efterexkursionen till Vadve, så 
är det 17-24 augusti som gäller. Ytterligare information om helikoptersamordning mm 
kommer i nästa nummer av Grottan samt på hemsidan.

Grotträddningsövning 20 -23 aug
se artikel i nr 2/2007

På gång internationellt

International Cave Rescue Conference 2007 15-18 maj 
Aggtelek - Jósvafö, Ungern 
krockar tyvärr med årsmötet men om du är intresserad titta på 
www.caverescue.hu/konferencia_gb/conference.html

International Conference on Granite Caves 2007 19-21 sept  
University of Coruña, Galicia, Spain. 
Kanske kan vara av intresse med tanke på vår egen berggrund. För information
kontakta email: mauxo@mauxo.com 

Vercors 2008  23-30 aug
Lans-en-Vercors, Isère, France. 
2008 års europeiska grottkongress! 
Exkursioner 15-22 aug 2008 samt 30 aug -5 sept 2008  
se mer på http://vercors2008.ffspeleo.fr

Foto: Christopher Graae 2006
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Manusanvisningar:
1. Du kan skicka in ditt material nästan 
hur du vill (på papper, servetter eller vad 
du har haft tillhanda) men vi föredrar att få 
manuskriptet elektroniskt. Vi kan ta emot 
texter i alla vanliga filformat (txt, doc, rtf ). 
Skicka gärna texten som bilaga till e-post 
(grottanred@speleo.se.) Skicka  texten ofor-
materad, det vill säga inga kolumner eller 
speciella typsnitt eller raka högermargina-
ler. Däremot är det bra om du markerar om 
du vill ha någon del av texten satt i fetstil 
eller kursivt.
2. Redaktionen kommer nästan helt säkert 
att lägga i sig i din text, men detta ska inte 
ses som någon kritik, utan bara att det of-
tast är lättare för andra att se svåra formu-
leringar och andra konstigheter, det är ändå 
du som författare som kommer att ha sista 
ordet och vetorätt mot (nästan) allt som re-
daktionen föreslår. Låt gärna någon annan 
läsa igenom din text innan du skickar den 
till Grottan.
3. Alla artiklar ska ha en kort summary 
på engelska, men vill du inte själv skriva på 
engelska är det bättre att du skriver en sam-
manfattning på svenska som redaktionen 
kan låta översätta till engelska. Samman-
fattningen bör vara under 200 ord.
4. Referenser: Två sätt är vanligast: pa-
rentessystemet och siffersystemet. Grottan 
tillåter bägge systemen, och det är upp till 
författaren att välja själv. Här följer bara en 
översikt över systemen, mer detaljerade an-
visningar hittar du på speleo.se; följ dem så 
noga du kan.
5. Parentessystemet: Författarnamn och/
eller årtal sätts inom parentes i texten:
”...drakguldmossa har hittats i Blacksåsgrot-
tan (Åström 1986).” eller ”...Engh (1981) 
hävdar att..”. Alla referenserna i texten listas 
sedan i bokstavsordning i slutet av artikeln 
under rubriken Referenser:
Engh, L. 1981. Lummelundagrottan med 

Tidningen Grottan har utkommit med 4 nummer per år i 41 år i sträck. Det måste be-
traktas som en imponerande prestation av en liten idéell förening som SSF.  Detta alldeles 
särskilt som tidningen producerats av en ensam redaktör. Genom åren har Yngve Freij, Mi-
scha Gavrjusjov, Lasse Kjerrström, Bo Lenander, Hans Beskow, Jonas Petersson och Daniel 
Karlsson stått för redaktörskapet. Från och med detta nummer är det, i alla fall tillsvidare, 
slut på det slitsamma enmansjobbet. Nu har tidningen en redaktion i stället för en redaktör. 
Johannes Lundberg kommer att granska alla texter, Andreas Wikström hanterar bilderna 
och Sven Gunnvall sköter layout och produktion av tidningen. Vi hoppas att vi på detta sätt 
skall hinna med att ta hand om allt inkommande material, bevaka, rapportera och presen-
tera alla viktiga och intressanta händelser i Speleo-Sverige. Som vanligt är det dock i första 
hand medlemmarna det kommer an på - skriv och skicka in material så att vi kan fortsätta 
att producera en intressant och läsvärd tidning. 

Nr 1-2007 är ganska omfångsrik, mycket beroende på en mängd  ”fast” material. Hur 
mycket av detta som skall finnas med i tidningen får vi diskutera, gärna med er, kära läsare! 
Bidra med synpunkter och kritik så skall vi försöka göra en bra tidning ännu bättre.
Från och med detta nummer kommer Grottan också att finnas tillgänglig i sin helhet på vår 
nya hemsida - www.speleo.se

Det är med stor respekt för våra företrädare som vi nu tar över.
Sven Gunnvall

Från Redaktionen

Andreas Wikström
SSFare sen 2002. Har 
sedan dess grottat ganska 
aktivt, både i Sverige och 
utomlands. Är speciellt 
förtjust i att släpa med sig 
kamera och stora blixtar i 
grottorna.

Sven Gunnvall. 
SSFare sen 1969. 
Har sedan dess prövat 
på det mesta inom 
grottkrypandets ädla 
konst, både i Sverige och 
utomlands. Styrelseuppdrag 
i olika perioder och på 
olika poster i sammanlagt 
14 år.

Johannes Lundberg 
Har grottat sedan 1984, 
mest i Nordnorge. 
Doktorerande i systematisk 
botanik gjorde dock att 
grottaktiviteten var rätt 
låg i början av det nya 
seklet, men han arbetar 
nu med lust och gläje på 
att komma tillbaka.

tillhörande karstområde. Sveriges Speleo-
log-Förbund, Svenska Grottor 3.
Åström, L.-E. 1986. Grottor i Sverige. 
Svenska Turistföreningen.
6. Siffersystemet: Hänvisningarna (som 
kan vara både referenser och kommentarer) 
sker med slutnoter. I manuskripet skrivs de 
med siffror mellan hakparenteser [ ] och 
numreringen sker från 1 och uppåt: ”...
drakguldmossa har hittats i Blacksåsgrot-
tan[1].” eller ”...Engh[2] hävdar att...”.  
Om slutnoterna bara är referenser listas de 
i nummerordning i slutet av texten under 
rubriken Referenser, annars under rubriken 
Slutnoter:
[1] L.-E. Åström. 1986. Grottor i Sverige. 
Svenska Turistföreningen. 
7. Gemensamt för bägge systemen är för-
stås att författarnamn, årtal, titel och förlag 
eller publiceringsställe (tidskrift, nummer, 
sidor) finns med.
8. Tabeller. Titta i det här numret av Grot-
tan eller gå till författarinstruktionerna på 
speleo.se
9. Illustrationer och fotografier kan skickas 
på papper eller som dia, men Grottanredak-
tionen föredrar att få de digitalt; ofta blir 
tryckkvaliteten bäst då. Alla vanliga filfor-
mat (gif, jpg, tiff, eps) går bra, och upplös-
ningen ska vara minst 300 dpi. 
10. Författarpresentation: För lite längre 
artiklar är det trevligt att också få med en 
kort presentation av författaren på några få 
rader. Denna är förstås helt frivillig, och vill 
du inte författa den själv så lämna ett utkast 
som redaktionen kan bearbeta, plus ett pas-
sande fotografi.
11. Följ anvisningarna så noga som möjligt 
men låt dig inte avskräckas från att skriva, 
det är bättre att vi får in en text än ingen 
alls. Detaljerade manusanvisningar hittar 
du på www.speleo.se
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Säfsen, det är vad området runt Fredriks-
berg i sydvästra delen av Dalarna kallas. Vi 
kommer här att bo mitt i ett område med 
varierad svensk urskog, berg, mossar och 
175 sjöar och vattendrag runt hörnet – ett 
område omgivet av sex mil obebyggd vild-
mark åt alla håll med en mängd klätter- och 
vandringsleder att lockas till… 

Här, mitt i Fredriksberg har vi lyckats 
få ett paketerbjudande där vi bor på vand-
rarhemmet mitt i samhället och håller våra 
kvällsmöten på Folkets Hus. Dagtid kom-
mer vi att erbjuda möjlighet till utflykter i 
traditionell ordning – men vi hoppas också 
kunna locka nya och gamla deltagare till 
att komma för att jobba med aktiviteter 
och utbildning på orten! Det här är ett nytt 
grepp. Vid sidan av att erbjuda insikt i ett 
områdes geologi och grottförekomster vill vi 
också satsa på att ta tillfället i akt att erbjuda 
förbundets medlemmar aktiviteter inrikta-
de mot hela vår speleologiska verksamhet. 
Det här blir givetvis vad vi gör det till! Hela 

på: http//www.geonord.org/org/BGS/pro-
gram.html  

Eftersom det här är en formell kallelse 
till årsmöte är det också viktigt att alla med-
lemmar känner till sin rätt att ställa förslag. 
För att kunna behandlas vid årsmötet måste 
ett sådant förslag ha inkommit till styrelsen 
senast fyra veckor före årsmötet. Enklast är 
att skicka förslag till: styrelse@speleo.se

Med bil till Säfsen
Vi bor på vandrarhemmet som är beläget 
mitt i Fredriksberg i området Säfsen. Häri-
från är det 6 mil västerut till Ludvika, 27 
mil till Stockholm, 13 mil till Örebro, un-
gefär 34 mil till Göteborg och 44 mil till 
Östersund.

Kommer man från Stockholm/Gävle 
åker man till Ludvika för att sedan ta väg 
245 vidare västerut. 

Kommer man norrifrån eller söderifrån 
hittar man till Fredriksberg via Inlands-
vägen (rv. 26). Mitt mellan Filipstad och 
Vansbro tar man av österut på väg 245 i 
riktning mot Ludvika. 

Enligt Eniro.se är GPS koordinaterna för 
Fredriksberg (där vandrarhemmet ligger): 
   N 60º 8’ 19.84”     E 14º 22’ 30.95”

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 2007 I DALARNA
En årsmöteshelg med inriktning mot både utbildning, 

aktiviteter på plats och traditionella utflykter!
Sofi H. Dougherty

Välkomna till Sveriges Speleologförbunds årsmöteshelg 17-20 maj 
2007 i SÄFSEN!

År 1975 var första gången i förbundets 
historia som årsmöteshelgen tillbringades 
i Dalarna; då i Ensro. I maj 1993 var det 
dags igen när vi återvände till Dalarna för 
årsmöte i Korså bruk. 

År 2007 blir nu tredje gången vi återvän-
der till det böljande skogsbeklädda Dalar-
na. Till en plats som några av er kanske blir 
förvånade över när ni läser vår inbjudan. 
All förhandsplanering har nämligen fram 

till dagarna före det här numrets tryckning 
varit helt inriktad mot en annan plats! Ef-
ter att en nytillsatt föreståndare helt ändrat 
prisbilden på vår preliminärbokning vidtog 
ett par dygns frenetiskt rundringande och 
hamrande på datorn. Detta tills vi hittade 
fram till vårt val av ny ort, vilket vi gärna 
hade haft som förstahandsval redan från 
början (och då haft något bättre tid att för-
bereda denna artikel). 

spektret blir lite svårt att erbjuda under en 
enda årsmöteshelg, men vi har många goda 
idéer som vi snickrar för fullt på!

För barnsektionen hoppas vi bl.a. kunna 
utnyttja den vildmarkslekplats som ligger 
på en udde i Säfssjön ca 800m från vandrar-
hemmet. Här finns klätterbanor och balan-
sövningar, vindskydd och grillplats. Kanske 
blir det här vi också fortsätter att jobba med 
vertikala och horisontella räddningsövning-
ar samt utbildning i SRT. Kanske blir det 
här fotosektionen har sin första riktiga träff. 
Vi har ett digert program planerat som vi 
nu försöker anpassa till vår nya plats för års-
mötet. 

Vi hoppas under helgen kunna besöka 
Bergslagens geologiska sällskap i Koppar-
berg, där man har en geologisk utställning i 
sin klubblokal.

Ett tips för den som har tid över på sön-
dagen är att följa med på gruvexkursion i 
Filipstadtrakten med Bergslagens Geolo-
giska Sällskap. Mer information om detta 

Med tåg/buss till Säfsen
För att hitta hit utan bil rekommenderas att 
söka via http://www.resplus.se/

När vi testsöker hittar vi en biljett för 
189SEK enkel mellan Stockholm – Fredriks-
berg där man reser enligt följande:

Mora

Rättvik

Falun

Borlänge

Ludvika

Kopparberg

Vansbro

SÄFSEN

v 245

v 26
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11.44 från Stockholm med tåg till Borlänge 
med ankomst 14.08
14.30 från Borlänge (busstn som ligger i di-
rekt anslutning till tågstn) med buss 244 till 
Ludvika med ankomst 15.15
15.25 från Ludvika med buss 46 till 
Fredriksberg bussplan med ankomst 16.35.

Med tåg/buss från Säfsen
Att ta sig från Fredriksberg utan bil blir 

lite knepigare – det går tyvärr inte någon 
passande buss på söndagen. För de som be-
höver ta sig till Ludvika får vi därför försöka 
ordna skjuts (mot betalning). Ska man mot 
Stockholm hittar vi följande smidiga tåg-
förbindelse (utan prisuppgift och endast för 
morgontidiga):

10.04 från Ludvika med tåg till Västerås 
med ankomst 11.45.
11.54 från Västerås med tåg till Stockholm 
med ankomst 12.53.

För övriga resmål: gå in och kika på
www.resplus.se

Kostnader
PAKETERBJUDANDE: 
Grundavgift  + Vandrarhem *+ Gemen-
samma Måltider
0-3 år  100 SEK
4-12 år  300 SEK
13-18 år  600 SEK
Över 18 år 1100 SEK

* Boende i 2-5 bäddsrum – målet är att alla 
bäddar fördelas efter önskemål!

Vi hoppas att så många som möjligt har 
möjlighet att bo med oss i vandrarhemmet 
(blir vi för många kan vi också ordna bo-
ende intill vandrarhemmet i lägenheter). 

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTET 2007 I SÄFSEN
Deltagarnas namn

Deltagarnas ålder

Mobiltelefon

E-post adress + 
hemadress

Paketerbjudande 
boende + måltider

Vegetarisk kost ? 
Allergier ?

Tältar , egen mat 

Husvagn, egen mat

Betalar totalt:

Betalt datum

Övrig information

För den som absolut inte har möjlighet att 
välja paketerbjudandet finns också tält- och 
husvagnsplatser intill vandrarhemmet. Ty-
värr kan man då inte erbjudas tillgång till 
de gemensamma måltiderna som arrangeras 
inom ramen av paketerbjudandet.

Grundavgift + Möjlighet att tälta* 
(Ej del i gemensamma måltider)
Avgift per tält 3 nätter 150 SEK
Grundavgift SSF
0-12 år 0 SEK
13-18 år 100 SEK
Över 18 år 200 SEK

Grundavgift + möjlighet till husvagns-
plats med el* 
(Ej del i gemensamma måltider)
Avgift per husvagn 3 nätter  330 SEK 
Grundavgift SSF
0-12 år 0 SEK
13-18 år 100 SEK
Över 18 år 200 SEK

*Tillgång till WC + kallt färskvatten i kran. 
Tillgång till dusch mot kostnad av 10 SEK/
gång. Ej tillgång till kök eller gemensamma 
måltider.

Anmälan till årsmötet
För att göra det lättare att organisera ber 
vi alla som har möjlighet anmäla sig via 
e-post till Sofi H. Dougherty på adressen:      
shd1967@gmail.com

Det är viktigt att ALLA uppgifter i formu-
läret på nästa sida  finns med i anmälan som 
ska ha inkommit och betalats senast freda-
gen den 20/4 2007. OBS! Ange ÅM SSF 
2007 och ditt namn på betalningen!
Betalning skall ske till Kontonummer: 
502 920 572, Clearingnr: 6457 
Kontohavare: Sofi Hemgren Dougherty

Den som inte har möjlighet att anmäla sig 
via e-post skickar ovanstående formulär 
(kopiera eller skriv av) ifylld till:
Sofi H. Dougherty 
Tegelbruksv. 6
780 41 Gagnef

Har du frågor skickar du ett mail eller ett 
sms eller slår en signal till Sofi på 
070-2461706! För mer information om 
platsen och området kika på 
www.safsenlogi.se, www.safsen.se eller 
www.dalarna.se

Välkommen!

Summary
Invitation to the SSF annual meeting at 
Säfsen in Dalarna, 17-20 May. The pro-
gram contains education, practical training 
and excursions. For further information, or 
registration contact 
Sofi Hemgren Dougherty either by phone 
or SMS to +46702461706 or e-mail 
shd1967@gmail.com before 20 April.
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När jag tillsammans med  
illustratören Folke Bagger 
år 1994 gav ut småskrif-

ten ”Grottor i Umeå” byggde denna skrift 
på de grottfynd jag gjort fram till mitten 
av 1970-talet. Sedan tog andra, som jag då 
tyckte, mera spännande områden runt om i 
landet över och Umeå lämnades åt sitt öde 
– trots att flera obesökta tips fanns noterade 
i mina pärmar. Skriften ”Grottor i Umeå” 
blev en sådan succé att den första upplagan 
på 2000 ex. snart slutsåldes. En ny lätt re-
viderad upplaga på 1000 ex. publicerades 
1997. Även denna slutsåldes. Nu visade det 
sig att Umetrakten var långt från färdigin-
venterad.

Min gode vän Ernst Ågren, som till-
bringar mycket tid ute i markerna, fann 
år 2002 flera grottor i det nu avmilitärise-
rade I 20-området, bara några kilometer 
utanför Umeå centrum. I Blankåkersberget 
fanns den vackra Fäbodgrottan, den trånga 
Sprickgrottan med drakguldsmossa och 
den relativt rymliga Ernst sal. Alla i bergets 
nodöstra brant. Bergets grottor utökades 
under hösten 2005 med två blockgrottor i 
en blocksamling alldeles intill Sprickgrot-
tan och våren 2006 med att Sprickgrottan 
och Ernst Sal förenades till en nu över 50 m 
lång krypgrotta.

Ernst började nu systematiskt kolla upp 
mina gamla tips. I Hässningsberget, strax 
väster om stan, upptäckte han år 2003 åtta 
grottor av varierande storlek och i Svallber-
get alldeles intill väg E12 några små sprick-
grottor. Den stora upptäckten för Ernst 

detta år var dock grottorna i Stor-Bobergs-
berget nära byn Botsmark i kommunens 
norra del. Dessa grottor har beskrivits i 
Grottan (2003, nr. 4). Ernst har lagt ned 
mycket arbete i detta stora bergskred. Trots 
detta upptäcktes, vid min årliga kommu-
nala grottutflykt året därpå, potentialen av 
en av dessa grottor, som snabbt bytte namn 
från det något fantasilösa ”Nedre Blockgrot-
tan” till ”Joels grotta” (Grottan 2004, nr. 3). 
Ernst kartläggning av denna grotta fort-
satte och vid varje besök utökades grottans 
längd, så att den idag uppgår till respektabla 
120 m. Samtidigt fanns han flera grottor i 
blockbranten. En slutsummering (?) ger 
följande: Joels grotta 120 m, Klättergrot-
tan 43 m, Ernst sprickgrotta 35 m, Stora 
blockgrottan 30 m, Södra blockgrottan 20 
m, Övre blockgrottan 19 m och dessutom 
ytterligare sex grottor  med längder mellan 
12 och 5 m. Detta betyder att hela block-
branten, med en yta av 75 x 35 m, innehål-
ler över 300 m grottgångar! Ett sen nyhet 
sommaren 2006 var att Klättergrottan och 
Stora sprickgrottan förenades via en så kall-
lad handskakningspassage till en drygt 75 
m lång grotta. Många av dessa nyupptäckta 
grottlokaler hann komma med i den tredje, 
omarbetade upplagan på 2000 ex av ”Grot-
tor i Umeå” (2004)¹.

I det av oss båda tidigare besökta Ök-
berget (AC 110 i Tell, suppl. 2  och Grot-
tan 2004, nr. 4) har arbetet fortsatt. Den 
GPS-baserade inventering vi planerat har 
ej blivit av. Den längsta grottan i den cen-
trala blocksamlingen har dock karterats till 

40 m längd och ytterligare en grotta har 
karterats till 18 m längd. Detta blockom-
råde är märkligt.  I dagsläget ser jag föl-
jande genes: Mot bergets nordsida har en 
grovblockig morän avlastats av inlandsisen.  
Denna morän har sedan pålagrats av block 
från den övre bergsbranten som frigjorts ge-
nom seismotektonik. Abrasiv uppbrytning 
vore även tänkbart om inte bergssidan legat 
i lä när den utgjorde strand. Viss svallning 
har dock förekommit. I bergets nordöstra 
del, intill det klapperstensfält som beskrevs 
i Grottan, har de fina abrasionsgrottorna 
under en vacker bergsbrant tyvärr allvarligt 
skadats. Här är det ”boulder”-klättrare från 
Umeå klätterklubb, som varit igång för att 
”utveckla” klipporna. 

Dessa ”bouldrare” tycks följa oss i spå-
ren. Sålunda upptäckte Ernst hösten 2005 
ett nytt fint grottberg i det f.d. I 20-områ-
det, intill byn Håkmark. Berget, som heter 
Degerberget, visade sig innehålla ett flertal 
grottor, där den längsta karterats till 29 m. 
Jag har inte blivit riktigt klok på hur dessa 
grottor, utformade i och mellan från berget 
förskjutna klippartier, bildats.  Mina tankar 

går från glacigen förskjutning, via seismo-
tektonik, där klippblocken och stenblocken 
därefter blivit kantavrundade av strandabra-
sion. Vid ett gemensamt besök några veckor 
efter upptäckten visade det sig att ”bould-
rarna” även varit här och härjat. Mångsekel-
gamla, tjocka mosstäcken på blocken hade 
sopats bort, träd har avverkats och som-
maren 2006 arrangerades här en nationell 
bouldertävling.

Ett av Leander Tells många visdomsord 
var: ”Man blir aldrig färdig med en grot-
ta”. Detta besannades hösten 2005 när vi 
besökte Djäknebölsklinten, väster om stan, 
med den välkända Anna-Lottakammaren. 
Jag hade besökt grottan många gånger 
under den senaste tioårsperioden för att 
byta ut den gästbok vi placerade i grottan 
i samband med Umegrottprojektet (Grot-
tan 1995, nr. 2 och 1998 nr, 4). Ernst och 
Jag fick nu anledning att vandra runt bergs-
branten på ett sätt jag, av någon anledning, 
tidigare ej gjort. Naturligtvis ledde detta till 
upptäckten av nya grottor. Totalt noterade 
vi åtta grottor under de mäktiga block som 
frigjorts från bergsbranten. Genesen är här 

GROTTNYTT FRÅN UMETRAKTEN
Rabbe Sjöberg

1. Skriften kan beställas via Umeå Fritids hem-
sida www.umea.se (Kultur & fritid>friluftsliv> 
beställ småskrifter.

Ernst Ågren vid en av de nyupptäckta grottorna i Degerberget vid Håkmark.
Foto: Rabbe Sjöberg 2005

Rabbe Sjöberg, urmedlem, 
geomorfolog och 
grottdoktor
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otvetydigt seismotektonik. Längre norrut i 
berget besöktes Djäknebölsgrytet (AC 84), 
för första gången sedan 1968. Det är en 
mycket vacker 11 m lång grottgång under 
abrasionsslipade block. Genesen är med 
största sannolikhet glacigen. Några nyupp-
täckter av mindre grottor i grytets närhet 
gjordes även. Naturligtvis hade ”bouldrare” 
även varit på Djäknebölsklinten och ett 
sök på nätet gav även en klätterguide över 
området. Varje led var här markerad med 
prydligt målade siffror.

Ett annat ej på länge besökt berg var 
Degerberget vid Yttersjö, väster om Umeå. 
Bergets västra brant hade jag ej heller be-
sökt sedan 1968 (AC 86). Här fann Ernst 
och jag vid ett besök i höstas ytterligare två 
mindre grottor. I alla fall den ena tycktes 
tidigare besökt, då en moss- och lavbevuxen 
kallmur delvis dolde dess ingång. Deger-
berget betyder förresten det stora (digra) 
berget. Därför finns det så många berg med 
detta namn. Allt som allt finns det nu hös-
ten 2006 över 120 grottor noterade inom 
Umeå kommun! Allt har tyvärr ännu ej 
sänts in som grottblanketter.

Även utanför Umeå kommun har nyupp-
täckter gjorts. Sålunda upptäckte Ernst i 
somras en 75 m lång sprick- och blockgrot-
ta i Storkluddberget i Vindelns kommun, 
några kilometer från kommungränsen till 
Umeå och i Nordmaling har arbetet med 
en nu utgiven kommunal naturguide lett 
till nya tips och ett par nyupptäckter. 

I mina pärmar hade jag en drygt 15 år 
gammal kartkopia, där en cirkel omgav ett 
litet berg benämnt Flarklundsberget i trak-
ten av Ånäset i södra Skellefteå kommun. 
Jag minns ej från vem jag fått detta tips 
men jag misstänker det hade samband med 
de arkeologiska inventeringar som skedde 
i trakten i slutet av 1980-talet. Hösten 
2005 besökte vi besökte vi berget. När vi 

närmade oss berget flög hundratals tranor 
ropande upp från de omgivande åkrarna. 
Hela bergskullens nordostbrant visade sig 
ha rasat ned i stora block. Här upptäckte vi 
vid en snabb rekrunda minst ett tiotal grot-
tor, där den längsta uppskattades till 40 m 
längd. Allt talar här för en seismotektonisk 
genes. Här har vi mycket kvar att göra!

Slutligen, i Västerbottens Kuriren fanns 
den 22 september 2005 en helsidesartikel 
med spännande bilder och den fantasieg-
gande rubriken ”En tur till Dödsriket”. Ar-
tikeln handlade om en bergknalle ej långt 
från sjön Blåvikens norra strand mellan 
byarna Rusele och Lycksaberg nordväst om 
Lycksele. VK reportern Allan Fjällström 
skriver här ”--- Gigantiskt stora flyttblock 
har lagts tillrätta på bergskanten av in-
landsisen. På några ställen har klippblocken 
spruckit upp och bildat avgrundsdjupa 
dödsfällor. --- på några ställen ligger skelett 
av renar och andra djur som råkat trampa 
fel. Troligen har de flesta mött döden under 
vintern när snön täckt sprickorna.” Fjäll-
ström sätter sedan lokalen i ett samiskt reli-
giöst perspektiv. Säkerligen var det en helig 
plats. En mera torr vetenskaplig tolkning 
av bilderna i artikeln tyder dock på seismo-
tektonisk bildning med stora möjligheter 
för ett avsevärt grottsystem. Dödsriket vid 
Lycksaberg är högprioriterat för kommande 
års grotturer!  Ω

Summary
In the late 1960-s the author made an 

preliminary inventory of the bedrock caves 
around Umeå in northern Sweden. Now, 
during the last years several new caves have 
been found and investigated. Most of the 
caves either have a glacial origin, or are 
formed by seismotechtonics. Most of the 
caves have secondary been affected by shore 
abrasion during postglacial time. 

BCRA-skalan
Erik Agrell

När man använder en grottkarta är det 
ofta värdefullt att veta i vilken grad man 
kan lita på den. Att ha en uppfattning om 
kartans noggrannhet underlättar inte bara 
för grottkrypare som försöker hitta rätt 
med hjälp av kartan, utan även för geolo-
ger, arkeologer, räddningstjänst och andra 
som har anledning att studera grottkartor. 
Den här artikeln handlar om ett för svensk 
grottforskning delvis nytt sätt att ange nog-
grannheten i en kartering.

Karteringsteknik
Att kartera en grotta går vanligen till så 

att man väljer ett antal mätpunkter, statio-
ner, i grottan och tänker sig att de är för-
bundna med ett nätverk av räta linjer, ett 
polygontåg. Stationerna placeras så att man 
har fri sikt från en station till nästa och så 
att polygontåget spänner upp alla väsentliga 
gångar och rum i grottan. Avstånd, lut-
ning och riktning mäts för varje linje och 
antecknas. Samtidigt gör man en skiss över 
hur grottans utrymmen och detaljer ser ut i 
förhållande till polygontåget.

När man kommit hem, skapar man 
grottkartan i två steg. Först ritar man poly-
gontåget, vars form man beräknar ur mät-
ningarna. Sedan ritar man grottgångarnas 
detaljer runt polygontåget baserat på skis-

sen, om den fortfarande går att läsa efter 
alla leriga och våta fingrar som tagit i den 
under karteringen. Man kan se det som att 
skissen är ritad på en tänkt gummiduk, och 
mätningarna talar om hur man skall tänja 
på duken för att riktningarna skall stämma 
med verkligheten. Utförligare redogörelser 
för karteringskonstens alla finesser kan man 
läsa om i [1] och [2], som finns i SSFs bib-
liotek och Nedåt (endast [1]).

En grottas längd definieras som den sam-
manlagda längden av alla linjer i polygon-
tåget och dess djup är höjdskillnaden mel-
lan de högst och lägst belägna stationerna 
i grottan. Båda dessa mått är alltså något 
subjektiva och beror på hur karteraren pla-
cerar stationerna. För karst- och sprickgrot-
tor brukar detta falla ganska naturligt och 
måtten blir då relativt entydiga, medan 
längden av en blocklabyrint i högre grad 
beror på karterarens bedömningar.

Att ange noggrannhet
När man mäter en grotta, bör man inte 

bara anteckna de siffervärden man kommer 
fram till utan även på något sätt ange hur 
noggranna dessa värden är. På samma sätt 
brukar grottkartor förses med någon an-
teckning om deras noggrannhet, och detta 
är inte samma sak som att ange mätningar-
nas noggrannhet. Det är ju fullt möjligt att 
rita en slarvig karta baserat på noggranna 
mätningar.

Den brittiska grottforskningsorganisatio-
nen BCRA (British Cave Research Associa-
tion), som ingår i BCA (British Caving As-
sociation), har utvecklat en skala för att gra-
dera karteringsnoggrannhet [1, 3]. Skalan 
har i praktiken blivit något av en internatio-

Erik Agrell är hudansvarig 
för Karteringskommittén 
inom SSF och svensk 
delegat i Survey and 
Mapping Working Group 
inom UISIC. Han har 
sedan 1998 karterat grottor 
i USA, Schweiz, Sverige och 
Rumänien.
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Tabell 1  BCRA-grader för polygontåget 

Grad 1 Skiss av låg noggrannhet, där inga mätningar utförts.
(Grad 2) Får användas, om det är nödvändigt, för att beskriva en skiss av noggrannhet 
mellan Grad 1 och 3.
Grad 3 Grov magnetisk kartering. Horisontella och vertikala vinklar uppmäts till ±2,5°; 
avstånd uppmäts till ±50 cm; stationernas positionsfel mindre än 50 cm.
(Grad 4) Får användas, om det är nödvändigt, för att beskriva en kartering som inte 
uppfyller alla kraven för Grad 5 men är noggrannare än Grad 3.
Grad 5 Magnetisk kartering: Horisontella och vertikala vinklar uppmäts till ±1°; avstånd 
läses av och antecknas till närmaste centimeter och stationernas positioner identifieras 
med mindre än 10 cm fel.
Grad 6 Magnetisk kartering som är mer noggrann än Grad 5 (se not 5).
Grad X Kartering som primärt baseras på en teodolit eller totalstation (takymeter) i 
stället för kompass (se not 6 och 10).
Noter:
1. Tabellen är en sammanfattning och avses endast som minnesstöd;karteringsgradernas 
definitioner måste läsas tillsammans med dessa noter.
2. Det är alltid nödvändigt att följa definitionernas andemening och inte endast deras 
ordalydelse.
3. För att uppnå Grad 3 är det nödvändigt att använda klinometer i gångar med tydlig 
lutning.
4. För att uppnå Grad 5 måste instrumenten vara väl kalibrerade (se Cave Surveying, 
avsnitt 2.2) och alla mätningar måste göras från en punkt inom 10 cm från stationen.
5. En kartering i Grad 6 kräver att kompassen används med maximal noggrannhet, d.v.s. 
±0,5°; klinometern skall läsas av med samma noggrannhet. Stationernas positionsfel måste 
vara mindre än 2,5 cm, vilket kräver att stativ eller andra fasta markörer (”takkrokar”) 
används vid alla stationer.
6. En kartering i Grad X måste i kommentarerna inkludera beskrivningar av vilka 
instrument och vilken teknik som använts, tillsammans med en uppskattning av trolig 
noggrannhet jämfört med Grad 3, 5 eller 6.
7. Grad 2 och 4 används endast när fysiska omständigheter under någon del av 
karteringen har hindrat karteringen från att uppfylla alla kraven för den närmast högre 
graden och en omkartering vore opraktisk.
8. Grottföreningar och liknande uppmuntras att reproducera Tabell 1 och 2 i sina egna 
publikationer; tillstånd behövs inte från BCRA, men tabellerna får inte återges utan dessa 
noter.
9. Grad X är endast potentiellt noggrannare än Grad 6. Man skall inte glömma att 
en teodolit/totalstation är ett komplicerat precisionsinstrument som kräver ordentlig 
utbildning och regelbunden övning för att undvika allvarliga fel under handhavandet.
10. Under renritningen måste karteringens koordinater beräknas och inte avläsas från 
linjal och gradskiva för att uppnå Grad 5.

Tabell 2 
BCRA-grader för grottgångarnas 
detaljer

Klass A Alla gångarnas detaljer baseras på 
minnet.
Klass B Gångarnas detaljer uppskattas 
och antecknas i grottan.
Klass C Mätningar av detaljer görs endast 
vid stationerna.
Klass D Mätningar av detaljer görs 
vid stationerna och på övriga ställen 
där det behövs för att återge väsentliga 
förändringar i gångarnas dimensioner.
Noter:
1. Detaljernas noggrannhet bör vara 
jämförbar med polygontågets noggrannhet.
2. Normalt bör endast någon av följande 
kombinationer användas: 1A, 3B, 3C, 5C, 
5D, 6D, XA, XB, XC eller XD.

Kalle Grönvik karterar i Lämmelhålet.
Foto: Andreas Wikström, 2005

nell standard. SSF har 2006 beslutat att gå 
över till denna skala. Tidigare har svenska 
speleologer ända sedan 1978 använt de s.k. 
UIS-graderna, som trots sitt namn (UIS är 
den internationella speleologunionen) en-
dast förekommer i Sverige [4, 5].

BCRA-skalan har reviderats ibland, se-
nast 2002. I samband med att man anger 
en BCRA-grad bör man därför även ange 
vilken version av skalan man använder, t.ex. 
BCRA2002.

Graderna enligt BCRA2002 definieras i 
Tabell 1 och 2, i översättning från [1]. Den 
första tabellen anger mätningarnas (d.v.s. 
polygontågets) noggrannhet och den andra 
anger kartans noggrannhet i förhållande till 
mätningarna. Om man bara mäter och inte 
ritar, så räcker det alltså att använda Tabell 
1, som åtminstone för de lägre graderna på-
minner ganska mycket om de nu avskaffade 
UIS-graderna.  
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Svenska förhållanden
Avsikten med BCRA-skalan, liksom an-

dra noggrannhetsskalor, är att underlätta 
både för dem som karterar och dem som 
skall använda kartorna. Det finns dock även 
andra sätt att kartera grottor än dem som 
omfattas av graderna i tabellerna. För de 
svenska karterare som tycker att BCRA-gra-
derna verkar krångliga eller inte passar för 
deras karteringsmetoder vill jag betona att 
det är en rekommendation, inget krav. Det 
är helt OK att strunta i graderna och ange 
noggrannheten på något annat sätt, t.ex. 
genom att i ord beskriva hur karteringen 
gick till. (I större karteringsprojekt kan det 
förresten vara bra att dokumentera karte-
ringsmetoden i ord även om man använder 
en gradbeteckning, eftersom graderna revi-
deras ibland.) Lite kreativ anarki kan vara 
nyttigt om det gör karteringsarbetet aptit-
ligare och därigenom gynnar produktivite-
ten. Kom ihåg att varje kartering är bättre 
än ingen kartering.

Vilken grad skall man då sikta på? Det 
beror förstås på många faktorer, såsom 
grottans storlek, dess vetenskapliga värde, 
förutsättningar för grotträddning och 
potentialen att förbinda den med andra 
närliggande grottor. Tillgången på utrust-
ning, medhjälpare och tid för karteringen 
är också avgörande. Själv anser jag att 2B 
och 5C är de mest användbara graderna för 
svenska förhållanden. Det står visserligen 
i tabellerna att man skall försöka undvika 
grad 2, men det tycker inte jag att man be-
höver ta så allvarligt. Teknik och utrustning 
för grottkartering [1, 2] har sedan gammalt 
utvecklats med fokus på stora karstgrottor, 
och BCRA-skalan är inget undantag. Ingen 
tänkte på små svenska urberggrottor. I dessa 
använder jag vanligen tumstock eller mått-
band men ingen klinometer. Då uppnår 
mätningarna grad 2.

Tabellerna med BCRA-graderna arkiveras 
på förbundets webbplats [6]. Där kan man 
också hämta en ny version av grottblanket-
ten, anpassad till BCRA-skalan.  Ω
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Summary
The BCRA system for grading the accu-

racy of cave surveys is translated into Swed-
ish and presented for Swedish cavers. This 
is the internationally most widely spread 
standard for the purpose. In 2006, the SSF 
decided to adopt it and thereby terminate 
the use of the so-called UIS grades, which 
have been used for decades in Sweden but 
nowhere else. The author argues that the 
BCRA grade 2, which according to the ta-
ble of definitions should be avoided, never-
theless might be an appropriate target grade 
in small Swedish caves.
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 KJÆRANDSEN, Jostein Zoologiska Museet, Helgonav 3, 222 26  LUND 046-2224918
   jostein.kjaerandsen@zool.lu.se
 KJELLSTRÖM, Alf Sjövägen 10, 830 05 JÄRPEN 0647-10012
   alf.kjellstrom@home.se  070-3505433
 KLINT, Kjell Kornellvägen 1, 430 90 ÖCKERÖ 031-929225
 KNORRING, Emma von Fam.medlem till Robert von KNORRING 
GD KNORRING, Robert von Grenvägen 12, 247 33 SÖDRA SANDBY 046-303240
   robert.von-knorring.218@student.lu.se
 KRAFFT, Christopher Meteorvägen 1 D, 175 60 JÄRFÄLLA 08-7982229
   christopher.krafft@temo.se 070-5710020
 KRAFFT, Ida-Marie Familjemedlem till Christopher KRAFFT
   imkrafft@bredband.net
 KRAFFT, Maja-Lisa Familjemedlem till Christopher KRAFFT
 KRAFFT, Ramona Familjemedlem till Christopher KRAFFT 070-6632231
 KRISTOFFERSSON, Marianne Familjemedlem till Johan UTAS 
 KRON, Elias Vinddraget 7A vån 5,  802 77 UMEÅ 073-0308584
   elias@vindsrummet.com
G KRUSE, Jan Färnebogatan 19 D, 682 32 FILIPSTAD 0590-12337
   ja.kruse@telia.com
 KUPIAINEN, Marco Åsögatan 161, 1 tr, 116 32 STOCKHOLM 08-6443245
   marcok@nada.kth.se
 KUTTAINEN, Axel Familjemedlem till Lars KUTTAINEN 
 KUTTAINEN, Lars Bogegatan 85, 621 42 VISBY 0703-266987
   lkuttainen@tjelvar.org
 KUTTAINEN, Oscar Familjemedlem till Lars KUTTAINEN 
G LAGERSTRÖM, Claes Grevgatan 38, 114 53 STOCKHOLM 08-6678388
   claes.lagerstrom@glocalnet.net 0733-646098
 LANDÅS, Gunilla Familjemedlem till Kjell LANDÅS 
G LANDÅS, Kjell Lostigen 12, 1 tr, 170 75 SOLNA 08-6550107
   kjell.landas@telia.com   076-8011270
 LANGE, Christer Oppgården 344, 830 10 UNDERSÅKER 0647-30056
 LARSSON, Anders Karlsrogatan 86 C, 752 39 UPPSALA 018-500154
 LARSSON, Anja Familjemedlem till Hans-Björn ERIKSSON 
 LARSSON, Arvid Familjemedlem till Sören LARSSON 
 LARSSON, Erik Familjemedlem till Sören LARSSON 
 LARSSON, Martin Familjemedlem till Sören LARSSON 
GV LARSSON, Sören Ranneberg 352, 459 94 LJUNGSKILE 0522-25350
   soren.la@telia.com

 LARZÉNIUS, Carin Familjemedlem till Inge NILSSON
 LAUTH, Mikael Kaserngatan 33, 723 47 VÄSTERÅS 
 LECH, Ellen Fam.medlem till Jeanette WAHLBERG-TOPP 
 LECH, Ingrid Fam.medlem till Jeanette WAHLBERG-TOPP 
GD LENANDER, Bo Kultyxgatan 16, 723 51 VÄSTERÅS 021-134834
   bo.lenander@tele2.se
 LENANDER, Per Familjemedlem till Bo LENANDER 
 LIGNELL, Fredrik Åse 1184, 830 47 TRÅNGSVIKEN 0640-26044
   fredrik@lignell.nu   070-2661234
 LILLKVIST, Marcus Jätterösv 3 C 33, FI-00340 HELSINGFORS +35850-3850613
   lillkvist@mac.com
 LIND, Elisabet Familjemedlem till Mats LIND 
 LIND, Linnéa Familjemedlem till Mats LIND 
GDV LIND, Mats Värnstigen 5, 141 70 SEGELTORP,  08-4647337
   lind.mats@telia.com   070-2396457
 LIND, Ulrika Familjemedlem till Mats LIND Fax: 08-7889345
V LINDE, Anders Rambergsvägen 9A,  417 13 GÖTEBORG 070-7733267
   linde.anders@bredband.net
GD LINDÉN, Anders H Sörbo 139, 791 93 FALUN 073-5605658
   geofysik@gmail.com
 LINDÉN, Garnet Familjemedlem till Anders H LINDÉN 
 LINDÉN, Joar Familjemedlem till Anders H LINDÉN 070-1442043
GV LINDÉN, Lina Trädgränd 59,  931 57  SKELLEFTEÅ 0910-39055
   linakajsa@hotmail.com  073-0287531
G LINDÉN, Rikard Rössånger 6811, 825 95 ENÅNGER 0650-551077
 LINDÉN, Snöret Erstagatan 23, 1 tr, 116 36 STOCKHOLM 08-6415253
   snoeret@hotbrev.com   0730-382616
 LINDGREN, Lars Johan Dahllöfs g 16, 461 58 TROLLHÄTTAN 0520-426362
 LINDGREN, Linnéa Familjemedlem till Lars LINDGREN 
GV LINDSTEN, Carl Anders Bråtenvägen 35,  703 75  ÖREBRO 019-232654
   lindsten.ca.ig@telia.com 
 LINDSTRÖM, Daniel Holkedalsvägen 17, 433 32 PARTILLE 031-252414
   dannybanny@hotmail.com 070-2657030
 LINDSTRÖM, Håkan Ringvägen 88, 4 tr, 118 60 STOCKHOLM 08-6180716
   hakan.lindstrom@carlbro.se 070-3898667
G LINDSTRÖM, Lars-Olof Tuvvägen 21, 136 39 HANINGE 08-50025408
GV LINGONS, Kaj Cedergrensvägen 55,   126 36 HÄGERSTEN 070-5832175
   Kaj.Lingons@swipnet.se
 LINNMAN, Mirja Familjemedlem till Leif SIGVARDSSON 
 LINNMAN, Ylva Familjemedlem till Leif SIGVARDSSON 
 LINNMAN, ÅsaLisa Familjemedlem till Leif SIGVARDSSON 
G LISAK, Peter Köpmangatan 6 B, 633 56 ESKILSTUNA 016-134160
G LJUNG, Conny Mandelblomstigen 26, 197 34 BRO 
 LJUNG, Jonny Familjemedlem till Conny LJUNG
 LJUNGGREN, Sebastian Fam.medlem till Monica STÅLBORG BILLBERG 
 LJUNGQVIST, David Fam.medlem till Håkan LJUNGQVIST 
G LJUNGQVIST, Håkan Skohornsbacken 73, 126 39 HÄGERSTEN 08-6453115
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 LJUNGQVIST, Rebecca Familjemedlem till Håkan LJUNGQVIST 
 LJUNGQVIST, Thomas Familjemedlem till Håkan LJUNGQVIST 
 LONNFORS, Ulla-Britt Familjemedlem till Mikael STÅHL 
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   m_lubarskij@yahoo.com
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 LUNDBERG, Eric Jakobsgatan 71, 724 64 VÄSTERÅS 021-124196
GDV LUNDBERG, Johannes Bröderna Berwalds väg 41 ,  756 50  UPPSALA 070-2624240
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   katarina.lundblad@natgeo.su.se
 LUNDH, Daniel Gränsgatan 9A, 831 34  ÖSTERSUND 063-85836
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 LUNDIN, Jim Kistavägen 9 F, 192 67 SOLLENTUNA 08-7541919
 LUNDIN, Sven Åmmebergsgatan 26,  124 70 BANDHAGEN 08-863574
 LUNDSTRÖM, Barbro Familjemedlem till Bernth LUNDSTRÖM 
G LUNDSTRÖM, Bernth Gillbergavägen 4 A,  192 76 SOLLENTUNA 08-7542661
   bernth.lundstrom@wtnord.net
G LUNDSTRÖM, Stefan Siljansvägen 78, 3 tr, 120 57 ÅRSTA 08-7224744
   slun@home.se    070-5262067
 LÄNNERHOLM, Johan Familjemedlem till Michael LÄNNERHOLM 
   lennizs@hotmail.com
DV LÄNNERHOLM, Michael Fläderstigen 13, 170 67 SOLNA 08-856538
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 LÄNSSTYRELSEN JÄMTLANDS LÄN Naturvård,  831 86 ÖSTERSUND 063-146000
 LÖFGREN, Erik Familjemedlem till Roland LÖFGREN 
G LÖFGREN, Kjerstin Knäppingsborgsg 12,  602 26 NORRKÖPING 011-100120
   kjerstin.lofgren@abc.se
 LÖFGREN, Kristina Familjemedlem till Roland LÖFGREN 08-56643590a
 LÖFGREN, Lars Familjemedlem till Roland LÖFGREN 
G LÖFGREN, Mikaela Frimärksvägen 25, 122 47  ENSKEDE 08-50003900
  mikaelalofgren@hotmail.com 0709-302901
 LÖFGREN, Peter Familjemedlem till Roland LÖFGREN 
 LÖFGREN, Roland Skiffervägen 15, 746 41 BÅLSTA 0171-57997(b) 
   roland.lofgren@octapharma.se 08-56643480(a)
 LÖNEGREN, Björn Drevkarlsstigen 3, 9 tr,  192 53 SOLLENTUNA 08-356076
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 MALMGÅRD, Fredrik Familjemedlem till Sofia MALMGÅRD 
 MALMGÅRD, Sofia Blåkullavägen 1,  137 40 VÄSTERHANINGE 08-50010123
   sofia.malmgard@wineasy.se
 MALMGÅRD, Tora Familjemedlem till Sofia MALMGÅRD 
 MALMGÅRD, Torsten Familjemedlem till Sofia MALMGÅRD 
 MARKHEDEN, Evald Rådmansgatan 80, 591 32 MOTALA 0141-52797
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GD MARKSTIG, Stefan Skepperstad Thomasgård 5,  576 92 SÄVSJÖ 0382-41013b
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 MELKERSSON, Karin Torbjörnsgatan 28, 753 35 UPPSALA 018-206978
   karin.melkersson@comhem.se
G MEURMAN, Richard Hyttgatan 25, 733 31 SALA 0224-15297
 MICKOS, Karin Familjemedlem till Lars-Erik MICKOS 
V MICKOS, Lars-Erik Majvägen 45, 177 61 JÄRFÄLLA 08-58010877
   mickos@home.se
 MICKOS, Love Familjemedlem till Lars-Erik MICKOS 
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 MOLYNEUX-CHILD, Alexander  Fam.medlem till Niklas JÄRVSTRÅT 
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   iwo.myrin@mail.com
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 NORDSTRÖM, Helena Familjemedlem till Håkan SJÖÖ 018-251847
   pecorino@telia.com
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 NORSTEDT, Hugo Familjemedlem till Bo NORSTEDT 
G NYBERG WHITE, Erik Åbylundsgatan 22, 584 36 LINKÖPING 070-3221651
   erinyb04@student.liu.se
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 ODBERGER MYRIN, Katja Familjemedlem till Nicklas MYRIN 



30 31

G ODELL, Bill Prästgatan 44 A, 2 tr, 111 29 STOCKHOLM 08-206323
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 PERSSON, Bengt Familjemedlem till Ann-Marie SAMUELSSON 
 PERSSON, Jonas Hosbacken 7, 830 10 UNDERSÅKER 0647-31465
 PERSSON, Mikael Andersbergsringen 22,  302 55 HALMSTAD 073-0215962
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 PETERSON, Olof Familjemedlem till Jonas PETERSON 
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 POTT, Erik Fågelsångsv 3A,  891 41  ÖRNSKÖLDSVIK 0709-185185
   eripot-1@student.ltu.se
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 RASK, Sofia Familjemedlem till Tommy ÅHS 
 RENBERG, Anette Familjemedlem till Johan ANDERSSON 
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 RICHARDSSON, Åsa Familjemedlem till Per RICHARDSSON 070-6480750
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        08-57031171
 ROLFSSON, Lisa Familjemedlem till Peter ROLFSSON 
 ROLFSSON, Peter Betesgatan 34, 461 55 TROLLHÄTTAN 0520-71362
 ROLFSSON, Tove Familjemedlem till Peter ROLFSSON 
 ROSENBERG, Lina Familjemedlem till Erik HALLDORF 070-5198697
 ROSENQVIST, Daniel Familjemedlem till Lennart ROSENQVIST 
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 RUGÅRD, Marianne Familjemedlem till Niklas JÄRVSTRÅT 073-0772596
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 G RUNEFORS, Christer Trossvägen 17, 139 55 VÄRMDÖ 
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 RUNEFORS, Jenny Familjemedlem till Christer RUNEFORS
 RYKING, Lena Familjemedlem till Mikael RYKING 
 RYKING, Linus Familjemedlem till Mikael RYKING 
 RYKING, Ludvig Familjemedlem till Mikael RYKING 
 RYKING, Mikael Alby Sjöväg 4 B, 135 60 TYRESÖ 08-7703721(b)
   mikael@ryking.com   070-4200133
 RYLANDER, Christian Högströmsgatan 7, 412 64 GÖTEBORG 031-408311
   rylanderc@hotmail.com
 RYLANDER, Ellen Familjemedlem till Christian RYLANDER 
 RYLANDER, Hillevi Familjemedlem till Christian RYLANDER 
 RYLANDER, Lisa Familjemedlem till Christian RYLANDER 
 RÄTY, Riitta Familjemedlem till Martin GOLIATH 
 SAHLBERG, Anna-Lena Familjemedlem till Olle SAHLBERG 
 SAHLBERG, Arne Familjemedlem till Olle SAHLBERG 
 SAHLBERG, Olle Törnskatevägen 41, 331 41 VÄRNAMO 0370-12063
 SAHLIN, Ove c/o Hellström, Hästhagsv 14, 134 41 GUSTAVSBERG 
   ovesahlin@hotmail.com  0733-834356
 SALA SILVERGRUVA AB Drottning Christinas v 1, 733 36 SALA 0224-677250(vx)
   www.salasilvergruva.se   0224-677252
GDV SAMUELSSON, Ann-Marie Brunnsjögatan 25, 776 35 HEDEMORA 0225-14728
 SAMUELSSON, Arvid Familjemedlem till Ann-Marie SAMUELSSON 
D SANDBERG, Per Eriksberg, 197 91 BRO   08-58241935
 SANTESSON, Per Saltmätaregatan 6, 415 07 GÖTEBORG 031-269717
 SCHULTZ, Erika Familjemedlem till Johan SCHULTZ 
 SCHULTZ, Johan Hedborns gata 25, 584 37 LINKÖPING 013-174870
   johan.schultz@telia.com  070-1740480
 SCHULTZ, Jonas Familjemedlem till Johan SCHULTZ 
 SCHULTZ, Maria Familjemedlem till Johan SCHULTZ 
 SCHULTZ, Per Familjemedlem till Johan SCHULTZ 
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 SIGVARDSSON, Erik Familjemedlem till Leif SIGVARDSSON 
GDV SIGVARDSSON, Leif Timmermon, 610 60 TYSTBERGA 0156-31036
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 SIGVARDSSON, Olof Familjemedlem till Leif SIGVARDSSON 
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   marten@lsn.se
 SPOOK, Albin Familjemedlem till Michen SPOOK 
 SPOOK, Hugo Familjemedlem till Michen SPOOK 
 SPOOK, Michen Kungsladugårdsg 7 A,  414 69 GÖTEBORG 031-246053
   michen.spook@gbgsd.se  0739-283165
 SROMOVA, Ljuba Familjemedlem till Rabbe SJÖBERG 
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   anders.stenberg@merox.ssab.se
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 STENBERG, Peter Familjemedlem till Malin STENBERG 
   teubit@peterstenberg.com
 STENBERG, Saga Familjemedlem till Malin STENBERG 
 STENBERG, Viktor Familjemedlem till Malin STENBERG 
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G STRÖM, Olle Kanalvägen 48, 590 72 LJUNGSBRO 013-66490
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 STRÖM, Ulla Familjemedlem till Olle STRÖM 
 STÅHL, Lisa Familjemedlem till Mikael STÅHL 
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 STÅLBORG BILLBERG, Monica   Strandvägen 3,  640 61 STALLARHOLMEN 0152-40499
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   niklas@sundler.net   0701-850011
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 SVANELÖV, Björn Terassgat 9,  981 35  KIRUNA 070-2474990
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Lummelundagrottan som än så länge är 
3,9 km lång, är Sveriges näst längsta grotta. 
Varje sommar har SSF en ”Lummelunda-
vecka”. Syftet är bland annat att utbilda 
nya speleologer, utbilda erfarna speleologer, 
göra besiktning av alla de kända delarna, 
hitta de okända delarna…

Årets Lummelundavecka blir som van-
ligt veckan efter midsommar, dvs månda-
gen den 25/6- lördagen den 30/6. Veckan 
kommer att bjuda på många härliga dagar i 
och runt den vackra grottan. Vi kommer att 
tälta tillsammans på strandängen nordväst 
om grottan. Där kommer vi även ha våra 
morgon- och kvällsmöten (9.00 & 21.00). 
Utbildning för nya besökare kommer att 
ske på strandängen och i naturreservatet 
under måndagen.

För nybörjare
Grottan har en aktiv (blöt) del och en fos-

sil (något torrare) del. I den aktiva delen är 
det gott om plats och knädjupt vatten bit-
vis. Hit går de turister som är på ”äventyrs-
tur”. Den fossila delen är mycket ömtålig 
med många stalaktiter och andra kalkfor-
mationer. Här får ingen krypa in som inte 
har sökt särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. 
Vi i SSF har fått tillstånd att besöka fossila 
systemet under vecka 26. Givetvis ska det 
se lika fint ut när vi lämnar grottan som när 
vi kommer, så därför är det obligatoriskt 
för nybörjare att delta i utbildningen under 
måndagen.

För gamla rävar
Vi har inga pumpprojekt inplanerade. 

Inga grävmaskiner bokade, inga borrar, inga 
telekommunikationskablar att dra, inga el-
verk och myrstackar att vakta. Vi kommer 

LUMMELUNDA 2007
Christel Grehn

att besikta grottan invändigt och utvändigt 
och utveckla våra kunskaper inom speleo-
login. Vill du hålla i något annat projekt så 
hör av dig. 

Under veckan kan de som vill delta i en 
studiecirkel om Lummelundagrottan. Har 
du frågeställningar, något du vill veta om 
grottan, så hjälps vi i gruppen åt att ta reda 
på svaren. Framför allt kan vi ju krypa in 
och se med egna ögon för att sedan vid läge-
relden summera vår nyfunna kunskap. Stu-
dielitteratur inför och under cirkeln är Leif 
Enghs avhandling ”Lummelundagrottan 
med tillhörande karstområde” som finns att 
köpa från Nedåt. Studiecirklarna kommer 
att hålla till på strandängen eller på caféet 
på tider som bestäms av deltagarna. 

Lägeravgiften är i år 100kr/person och 
den kan betalas på plats. Studiecirklarna är 
avgiftsfria. Välkommen att anmäla dig och 
ställa frågor till christel.grehn @gmail.com

Summary
We welcome all members to visit the an-

nual Lummelunda-meeting on 25 to 30 
June 2007 at the island of Gotland. We will 
be able to visit both the fossil and the active 
systems in the second longest cave in Swe-
den. Some study circles are planed.

Lummelunda. Foto: Daniel Karlsson 2003

Nedåt 
Sveriges Speleologförbunds bok- & diversehandel

c/o Kalle Grönvik, Tulegatan 12, 172 78 Sundbyberg
tel 08-987296,  kallegk@gmail.com  PG: 79 63 90-3

Saknar du Nedåts annons? Lugn, den kommer tillbaka i nästa nummer. 
Om du behöver något ur sortimentet så hittar du allt i tidigare nummer av Grottan!
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Karteringskommittén: en ny arbetsgrupp
Erik Agrell

Har du synpunkter på hur SSF behand-
lar (eller inte behandlar) frågor som rör 
grottkartering? Vill du ha inflytande över 
den framtida utvecklingen? Har du grott-
kartor eller karteringsdata liggande som du 
vill dela med dig av eller arkivera? Har du 
använt något grottkarteringsprogram och 
gjort erfarenheter som andra kan ha nytta 
av? Om svaret är ja på någon av dessa frå-
gor så vill Karteringskommittén ha kontakt 
med dig!

Karteringskommittén är en ny arbets-
grupp inom SSF. Den har bildats för att 
stödja de medlemmar som ägnar sig åt, eller 
vill ägna sig åt, att kartera svenska grottor. 
En bra kartering fyller flera viktiga funk-
tioner, förutsatt att karteraren delar med 
sig av resultatet. Kartan är en förutsättning 
för själva utforskningen, för allehanda ve-
tenskapliga studier och för att utveckla en 
räddningsplan för eventuella olyckor i grot-
tan. Den hjälper andra grottisar att bedöma 
hur mycket tid, utrustning och färdigheter 
som behövs för ett besök samt givetvis att 
hitta rätt i grottan. Den beskriver grottan 
även för dem som inte själva har möjlighet 
att göra ett besök. Dessutom tycker åtmins-
tone vissa av oss att kartering är ett härligt 
sätt att uppleva en grotta; man tar sig fram i 
långsamt tempo och studerar varje vrå, vil-
ket kan ge en intensiv skönhetsupplevelse 
och en helt ny förståelse för den komplexa 
geologin i en grotta. Och det känns bra att 
göra nytta, att kunna bidra något lite till 
den samlade speleologiska kunskapsbasen 
och ge något i retur som tack för alla de kar-
tor man har haft nytta av i andra grottor.

Vad Karteringskommittén skall ägna sig 
åt är inte hugget i sten. En viktig uppgift är 
att rekrytera personer som vill delta i kom-

mitténs arbete, gärna med ansvar för något 
specifikt område. Inledningsvis består kom-
mittén av Mats Lind och mig, men vi behö-
ver bli fler. Att vara en rutinerad karterare 
är inget krav; det räcker om intresset finns. 
I kommitténs verksamhetsplan anges föl-
jande exempel på tänkbara uppgifter:

•	  att anordna utbildning i 
kartering (samverkan med 
Utbildningskommittén)

•	  att prova och rekommendera 
karteringsprogram och utrustning

•	  att bevaka karteringsnyheter i 
omvärlden och informera SSF-
medlemmarna och styrelsen om 
aktuella karteringsfrågor

•	  att hålla kontakt med relevanta organ 
inom UIS och att representera SSF i 
internationella karteringsfrågor

•	  att hålla ordning på SSFs 
karteringsutrustningar och verka 
för att de kommer till flitig 
användning (samverkan med 
utrustningsförvaltaren)

•	  att verka för att gjorda 
karteringar arkiveras inom SSF 
och görs tillgängliga för t.ex. 
räddningsplanering, forskning 
och nykartering (samverkan med 
Katalogkommittén)

•	  att genomföra övergången till den 
s.k. BCRA-skalan för att ange 
karteringsnoggrannhet (se annan 
artikel i detta nummer)

Att ta datorn till hjälp
Nyfiken på grottkartering med datorstöd? 

Det finns ett antal grottkarteringsprogram 
på marknaden - en del gratis, andra för någ-
ra hundralappar. Nästan alla finns att ladda 
ner från nätet. För att få en överblick kan 
du gå in på:
www.sat.dundee.ac.uk/arb/surveying/
software.html
Red.

Rauken skissar på kartan till 
Snötempelgrottan 
Foto: Sven Gunnvall 2005Fyll gärna på med fler förslag. Uppgif-

terna är flytande och vilka som kommer att 

prioriteras beror på medlemmarnas intres-
sen. Det är inte troligt att allt ovanstående 
blir av, åtminstone inte på kort sikt, men 
något bör vi kunna åstadkomma.

Vad tycker du är den viktigaste frågan 
för Karteringskommittén? Vad vill du själv 
hjälpa till med? De som är intresserade av 
kartering och har synpunkter på frågeställ-
ningarna i denna artikel är välkomna att 
kontakta någon av oss i kommittén, t.ex. 
via epost till agrell@chalmers.se. Håll även 
ögonen på SSFs webbplats speleo.se. I den 
nya webbstruktur som håller på att utveck-
las finns en avdelning för kartering, där 
Karteringskommittén successivt kommer 
att fylla på med material för den karterings-
intresserade.  Ω

Summary
A presentation of the recently started 

Cave Surveying Committee. The purpose 
is to arrange education, try out equipment, 
keep an eye on the international scene and 
represent SSF in Cave Surveying matters. 
The committee shall also make sure that 
cave surveys are archived and made availa-
ble in a useful way. For further information 
contact Erik Agrell on agrell@chalmers.se.
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Inspirerad av artikeln om Persberg i slu-
tet på 1800-talet respektive idag [1], vill jag 
bidra med några av mina minnen från Pers-
berg på 1950- och 60-talet. På den tiden 
bodde jag i Filipstad, och mina föräldrar 
hyrde från 1955 och fram till 1962 en som-
marstuga av Persbergs gruvbolag. Hyran var 
mera symbolisk, jag tror att vi betalade un-
der 500 kr per år! 

ihåg att vi vid besöket i Persbergs gruvfält 
parkerade bilarna där), och har det vackra 
namnet ”Svälta”.   

På Svälta stannade vi ända tills vi flyttade 
från Filipstad till Jakobsberg och så små-
ningom till Luleå. Min bror och jag hade 
hela skogen runt stugan som lekplats på 
somrarna, och vi ägnade oss bland annat åt 
att leta upp alla gruvhål på Persbergshalvön, 

och även på andra ställen runt Yngen, och 
på öarna ute i sjön. Alla som kom på besök 
till oss tvingade vi också att gå med på en 
guidad visning av området och alla gruv-
hålen, med oss som entusiastiska guider. På 
den tiden fanns inga staket runt hålen; de 
tillkom först sedan några personer ramlat 
ned i ett gruvhål i närheten av Storhöjden 
utanför Filipstad och avlidit, någon gång på 
70-talet tror jag. 

Speciellt intressant var Högbergsfältet, 
det område vi besökte vid årsmötet. Där 
fanns precis som vid Vinternäset en lång 
lastkaj, och även spår efter en järnväg för 
att transportera malmen till kajen. Lastka-
jerna var gjorda av varpsten, material som 
tagits ut från gruvorna men inte ansågs ha 
tillräckligt hög malmhalt. Men i slutet av 
50-talet blev priserna på järnmalm sådana, 
att gruvbolaget kom fram till att det skulle 
löna sig att ta vara på den malm som fanns 
i varphögarna, och bland annat grävde man 

MINNEN FRÅN PERSBERG
Ulla Pettersson

Foto: Ulla Petterson

Första året, 1955, hyrde vi en stuga med 
namnet Hjärttorpet, som låg på västra si-
dan av sjön Yngen, i närheten av den nu-
varande Gåsgruvan. I artikeln i Grottan 
2/06 [1] nämns sjötrafiken av lastpråmar 
från Persberg till bland annat Vinternäset, 
som ligger ca en km norr om Hjärttorpet. 
På den tiden fanns fortfarande lastkajen vid 
Vinternäset kvar, en imponerande anlägg-
ning. Året efter ville gruvbolaget använda 
Hjärttorpet till tillfällig bostad för de in-
genjörer som undersökte möjligheten att ta 
upp driften vid Gåsgruvan igen, och vi er-
bjöds istället att hyra ett annat torp på själva 
Persbergshalvön. Torpet ligger i närheten av 
begravningskapellet (de som var med på 
årsmötet i Lertorpet 2001 kommer kanske 

bort de gamla kajerna, som var lätt åtkom-
liga med grävskopa och lastbil. Sen fanns 
där också en stollgång rätt in i berget, Tilas 
stoll, som var mycket spännande att gå in i. 
Den var lång, mörk och fuktig, med vatten 
både på golvet och på väggarna. Den myn-
nar ut i ett öppet gruvhål, som är vattenfyllt 
upp till stollens golvnivå, och fortsätter se-
dan på andra sidan av hålet. 

Vid ett besök på Naturhistoriska Riksmu-
seet i Stockholm hittade jag till min förtjus-
ning en tjock volym om Persbergs malm-
trakt, utgiven 1925 av Kungliga Kommers-
kollegiet och SGU i samarbete. Jag var inte 
så intresserad av texten, utan mera av den 
karta över området, med alla torp, gruvhål, 
stollgångar etc som fanns med. Svälta finns 
givetvis med på kartan, liksom Grisåsen, där 
vår lekkamrat Veiko bodde, och Romans 
dit vi gick genom skogen och köpte mjölk. 
Av kartan framgår också att Hjärttorpet 
egentligen hette Östra Ljungheden. Med 
kartan till hjälp kunde vi utforska området 
mera systematiskt, leta rätt på alla gruvhål 
och torpruiner. Dessutom fanns en mindre 
detaljerad berggrundskarta över hela Filip-
stads bergslag, som bland annat omfattade 
Nordmark, Långban, Gåsborn och hela 

Sprängämnesfabriken

Upplag för explosiva varor.

Ulla Pettersson, kassör och 
bibliotekarie. Mångårig 
medlem, som gillar att 
krypa i trånga gångar, 
och har hållit på med 
kartering ett antal år. Trogen 
Lummelundabesökare.
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Yngen. På en av öarna i sjön, Getön, skall 
det enligt kartan finnas silvermalm och en 
gruva på ön heter Stora Silvergruvan.

På ett ställe på kartan upptäckte vi också 
att det hade funnits en sprängämnesfabrik, 
vilket ju lät mycket spännande. Vi tog oss 
dit, och upptäckte ett antal fallfärdiga hus, 
och också ett antal jordvallar mellan husen, 
tydligen för att minska riskerna om något 
skulle explodera under tillverkningen. På 
husen satt skyltar kvar, med texter som 
”Upplag af Explosiva varor” och ”Patrone-
ringshus. 6 pers. 150 kg”. Vi hittade också 
rester av en gammal ångpanna bredvid ett 
av husen.  

Tillsammans med vår far paddlade vi runt 
hela sjön, och försökte bland annat tälta på 
så många av öarna som möjligt (och det är 
åtskilliga …). Vi letade också upp de gruv-
hål som fanns på öarna. På många av öarna 
finns åtminstone något gruvhål, även om 
ön är mycket liten. Till exempel finns det en 
liten ö (Kutholmen) som ligger ca 20 m ut i 
sjön utanför Högbergsfältet. Ön är ungefär 
40 x 80 meter, men ett litet gruvhål finns 
det på ön, idag givetvis vattenfyllt. Längre 
ut finns Limön, som precis som namnet 
antyder till största delen består av kalksten, 
och där det finns ett kalkbrott. 

Eftersom marken på Persbergshalvön ser 
ut som en schweizerost, med hål överallt, 

Ångpanna till höger på bilden.

finns det också alltid risk för ras. Under den 
tid vi bodde på Svälta inträffade ett större 
ras. Taket på en gruvgång störtade in, och 
bildade en djup ”dolin” tvärs över vägen som 
gick från samhället ut på Persbergshalvön. 
Lyckligtvis skadades inte några människor. 
Men hade raset inträffat bara en kort stund 
innan, då gruvarbetarna var på väg till job-
bet, hade det kunnat bli en stor olycka. Nu 
räckte det att bygga en ny väg.

Besöket vid Högbergsfältet på årsmötet 
2001 innebar för mig att återuppliva mina 
barndomsminnen. Gruvhålen såg ut som 
jag kom ihåg dem, och jag hittade fortfa-
rande stigarna runt i skogen, men man hade 
röjt en hel del i skogen, så att varphögarna 
blev mera synliga, och som sagt satt upp 
staket runt hålen. Och Svälta fanns kvar, 
även om ängarna runt omkring tyvärr hade 
växt igen (på 50-talet betade det kor där på 
somrarna).   Ω

Referenser:
[1]. J. Kruse, 2006. Persberg nu och för 20 
år sedan: En liten minnesanteckning för 
Filipstads Tidning (Publicerad fredag den 
20 juli 1894). Grottan 41(2): 11-15.  

Summary
In Grottan 2/06 there was an article 

about the mines on the Persberg penin-
sula in Värmland in the end of the 19-th 
century. In this article the author describes 
her memories from the same place at a later 
date, around 1955-1960. In this area there 
has been mining for a long period, and a lot 
of old mining shafts are left. As a child, the 
author “discovered” these, with the help of 
an old map over the location of all mines, 
old houses, railroads and she also found an 
old abandoned factory for making explo-
sives for use in the mining.

Den 26 januari 2007 disputerade Hanna 
Sundqvist vid institutionen för naturgeo-
grafi och kvartärgeologi vid Stockholms 
universitet på en avhandling med titeln: 
”Speleothems as environmental recorders. A 
study of Holocenen speleothems and their 
growth environments in Sweden”. Oppo-
nent var dr. Frank McDermott, University 
College, Dublin.

Avhandlingen är en sammanläggnings-
avhandling, som består av två publicerade 
uppsatser och två som förväntas utkomma 
under året. Det flerfaldiga ändamålet med 
studien är att finna om droppstenar från tre 
svenska platser är användbara som paleokli-
matiska arkiv; att lära sig förstå de faktorer 
som styr droppstenstillväxt; att undersöka 
om stabila isotoper, luminiscens och spår-
element i de undersökta droppstenarna 
kan användas som indika-torer på tidigare 
miljöförändringar och slutligen att få fram 
paleoklimatiska data från holocene och 
jämföra dessa med andra liknande data från 
regionen.

Hanna Sundqvist har för detta ändamål 
använt droppstenar från Korallgrottan i 
Jämtland, Labyrintgrottan i Väster-bottens-
fjällen och från en igenlagd medeltida käl-
lare vid Uppsala slott. Vidare sattes det ut 
instrument i Korallgrottan som mätte luft- 
och vettendata under nästan sex år

Nå vilka resultat har då framkommit? 
Först och främst att lämpliga speleothems 
från nordliga svenska grottor är användbara 
för att studera det forntida klimatet och den 
dåtida miljön. Man kan studera den dåtida 
koldioxidproduktionen och därigenom se 
förändringar i vegetationens täthet. Resul-
taten utvisar att norra Skandinavien vid is-

avsmältningen mellan åren 9500 till 6000 
BP (före nutid) var varmare än idag, med 
undantag för ett antal köldperioder. Perio-
den 7800 till 6000 BP verkar ha varit var-
mast. Marken ovanför Labyrintgrottan var 
förmodligen tätbevuxen 9500-7500 BP och 
till skillnad mot idag låg förmodligen grot-
tan under trädgränsen perioden 9000-8000 
BP! Här ser jag en överensstämmelse med 
såväl Milankovitchteffekten som Umeåfors-
karen Leif Kullmans fynd (se noter) i myr-
marker uppe på Artfjället av tallstubbar och 
lärkträdskottar från denna period.

Under de senaste 4000 åren tycks resul-
taten tyda på en viss men generell sänkning 
av temperaturen och nederbörden under de 
undersökta droppstenarnas tillväxtperiod. 
Temperatursänkningen avbryts av ett antal 
distinkta värme- och köldperioder, som var 
och en är av några hundra års längd. Resul-
taten överensstämmer med konceptet med 
en s.k. Medeltida värmeperiod kring 1000 
e.Kr. och den efterföljande Lilla istiden.

Vad denna avhandling väl visar är att 
dagens klimatförändringar ej är så unika 
sedda i detta tidsperspektiv och att de nu 
aktuella tecknen på en pågående höjning 
av trädgränsen i fjällen visar på något som 
förekommit tidigare. Vi äldre speleologer 
funderade, när den första dateringen av 
speleothem från Labyrintgrottan avslöjades 
på 1980-talet, i tankebanorna att nästan all 
svensk droppstenstillväxt i fjällgrottor skett 
när trädgränsen varit på högre nivå än grot-
torna. Detta tycks nu vara bekräftat.

En annan nyutkommen studie ”Ice mar-
ginal fluctuations during the Weichselian 
glaciation in Fennoscandia, a litterature 
review” sammanställd av Lokrantz och So-

NY SVENSK DOKTORSAVHANDLING 
OM GROTTOR

Rabbe Sjöberg
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Trevor Faulkner lade år 2005 fram sin 
doktorsavhandling vid University of Hud-
dersfield i England. Detta är den första 
omfattande studien av grottbildning i me-
takalkzoner. Studieområdet omfattar ett 
40.000 kvkm stort område mellan Gäddede 
i Sverige i sydost och Mo i Rana i Norge i 
nordväst. Därmed sagt att studien även om-
fattar alla svenska karstområden från Kor-
allgrottan upp till Övre Ältsvattnet. Över 
1000 olika kalkstråk och karstgrottor har 
undersökts. Som grund för studien har en 
omfattande databas upprättats under mer 
än 10 års fältarbete. Detta har möjliggjort 
analys av ett flertal komponenter som rör 
grottorna och deras omgivningar. Exempel-
vis visar det sig att grottorna vanligtvis lig-
ger på ett djup inom 50 m från markytan. 
Enbart detta faktum visar på att ytterst få 
grottor kan vara äldre än den senaste än den 
pleistocena nedisningsperioden (2,0 – 0,01 
miljoner år före vår tid). 

Faulkner menar att internationellt gängse 
utvecklingsmodeller för grottutveckling ej 
är applicerbara i Skandinavien. Han har 
därför konstruerat fem nya, inbördes be-
släktade modeller för att förklara den Kale-
donida karsten. Dessa är:

1. Den Tektoniska modellen. Denna 
visar att grottor enbart finns där det finns 
öppna sprickor i kalken. Dessa sprickor är 
bildade genom postglaciala seismiska rörel-
ser i berggrunden (neotektonik/seismotek-
tonik). Sprickor är nödvändiga för att ini-

EN BIBEL 
OM DE NORSKA OCH SVENSKA 

FJÄLLGROTTORNA!
En anmälan av Trevor Faulkners avhandling 

Cave Inception and Development in Caledonide Metacarbonate Rocks
Rabbe Sjöberg

tiera kemisk upplösning av den vanligtvis 
obetydligt porösa metakalkstenen.

2. Den yttre (exogena) modellen för grott-
utbildning. Faulkner kallar denna modell en 
“black box” som avslöjar att bildning, ut-
veckling och nedbrytning av karstgrottor är 
besläktad med den pleistocena utvecklingen 
av det landskap som grottorna finns i. De 
olika nedisningarna ledde till perioder av 
grottbildning och utvecklingen av allt dju-
pare och längre grottsystem, vars maximala 
avstånd från markytan ligger inom 1/8 av 
den glacigena förändringen (nedslipningen) 
av den lokala reliefen.

3. Den hydrologiska modellen. Denna 
modell (be-)visar bl.a. att grottorna utveck-
lats inom tidsrum som stämmer överens 
med modell 1 och 2 och inom de ramar 
som ges av fysik och kalkupplösningske-
mi. Här ges de isdämda sjöarna och deras 
dränering en avgörande roll för grottbild-
ningen. Detta visas bl.a. i en serie isavsmält-
ningskartor för den senaste nedisningen 
med förklarande text, som t.ex. visar att alla 
grottorna kring Överuman kan ha dräne-
rats genom Akersvanngrottan i Norge. För 
mig är detta appendix avhandlingens mest 
givande del! Jag sammanfattar därför ytter-
ligare ett exempel. Korallgrottans freatiska 
gångar förstorades förmodligen omkring 
9600 BP (before present = före 1950) av en 
isdämd sjö och strömriktningen var då för-
modligen nordlig genom grottan. Omkring 

lenius vid SGU (SKB Technical Report 06-
36) visar  att dessa variationer förekom även 
under hela den senaste nedisningen.  Den 
tycks ha varierat mellan nästan helt isfria 
perioder och mer eller mindre totala ned-
isningar. De isfria eller nästan isfria perio-
derna har haft en längd på kring och över 
10.000 år! Detta har givit utrymme för 
såväl droppstenstillväxt som mänskligt liv i 
våra grottor, som i Varggrottan i Österbot-
ten. 

Slutligen: Grattis Hanna för ditt arbete 
och välkommen i den lilla exklusiva kretsen 
av svenska grottdoktorer!  Ω

Not
Milankovitcheffekten, eller Milanko-

vitch-cykler är en invecklad förklarings-
modell till bl.a. jordens klimatförändringar 
genom tiderna som bygger på jordklotets 
olika rörelser i sina cykler kring solen. Leif 
Kullman är professor i naturgeografi vid 
Umeå universitet och har under flera tiotals 
år studerat trädgränsens förändringar i den 
södra delen av fjällkedjan.

Summary
Hanna Sundqvist: Speleothems as envi-

ronmental recorders A study of Holocene 
speleothems and their growth environ-
ments in Sweden. Doctorial thesis. Stock-
holm University 2007.

The main aim of this thesis was to con-
tribute with detailed information of re-
gional environmental change during the 
Holocene through studies of speleothems 
and their growth environments from two 
caves, Korallgrottan and Labyrintgrottan in 
northwestern Sweden, and a cellar vault in 
Uppsala. This was done through studies of 
stable isotopes and luminescence properties 
in the speleothems in combination with a 
detailed monitoring study in Korallgrot-
tan. Except for a number of cold events 
stalagmite records from northern Scandi-
navia indicate that temperatures in NW 
Sweden were warmer than today between 
9500 and 6000 years ago. The area above 
Labyrintgrottan was most likely covered by 
much denser vegetation than today at the 
time of stalagmite growth and was - unlike 
today – probably situated below the local 
tree-limit. 

Ung speleolog - gammal droppsten
Foto: Sven Gunnvall 2006
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9300 BP började grottans högsta delar höja 
sig över Stor-Blåissjöns nivå. Omkring 300 
år senare, när denna isdämda sjö sänktes till 
fjällpassen vid 540 och 530 m nivån fick 
det freatiska vattnet i grottan först en västlig 
riktning och dränerades via Marmorgrotta/
Landbrua i Norge, för att hundratalet år 
senare få östlig riktning. Omkring 8900 
BP torrlades grottan och den erhöll då sitt 
nuvarande avvattningsområde och avrin-
ningsmönster.

4. Den inre statiska och dynamiska mo-
dellen. Denna “white box” visar att många 
grottor har en “uppifrån och ned” morfolo-
gi, där de äldsta relikta gångarna ligger över 
en enkel vadös bäckprofil. Vissa dynamiska 
grottor har utvecklats i en “Top-Down, 
Middle-Outwards” sekvens (TDMO), som 
kan ha sträckt sig över flera glaciala perio-
der.

5. Den Kaledonida modellen. Denna vi-
sar att ovanstående modeller kan användas 
på grottutveckling i de flesta Kaledoniska 
områden runt Atlanten. Den största in-
flytelsen på grottornas dimensioner hade 
de nordatlantiska nedisningarna och grot-
tornas förhållande till lokal topografi och 
de isdämda sjöarna. Andra viktiga faktorer 
inkluderar kontaktmetamorfos, närheten 
till större tryckzoner och marina framstö-
tar. Faulkner menar att med kännedom 
om dessa faktorer, område för område, kan 
grottornas dimensioner förutses.

Faulkners modeller ger, enligt honom, 
möjlighet att utveckla dessa så att grott-ut-
veckling i andra nedisade områden kan för-
stås bättre samt att landskapsutvecklingen 
kan utläsas från grottdata.

Den över 500 sidor tjocka avhandlingen 
inleds med en välskriven genomgång av 
grottornas utforskning i undersöknings-

området. Faulkner visar sig här vara mycket 
väl införsatt i både utforskningen av och 
forskningen kring och i våra fjällgrottor. 
Därefter följer ett kapitel om geologi och 
geomorfologi i undersökningsområdet. 
Detta följs av en ingående genomgång av 
de olika karstvetenskapernas och deras nu-
varande ståndpunkter. De olika karstom-
rådena och grottorna med klassificering av 
dessa föregår en 150-sidig genomgång och 
exemplifiering av de fem olika modellerna. 

Avhandlingen avslutas med en diger ap-
pendixlista med huvudrubrikerna A. “The 
Caledonian Orogeny”, B. “Caves in each 
zone”, C. “Central Scandinavian Caledo-
nide Carbonate Rock Outcrop Database”, 
D. som innehåller såväl en genomgång av  
neotektoniken i området och en serie på 9 
deglaciationskartor med förklaring av hur 
dessa olika stadier påverkat grottutveckling-
en. Detta gås sedan i detalj igenom med en 
serie på 7 förklarade deglaciationskartor av 
Tosenfjord Fiplingdal-området.  Olika gla-
cigena flöden och deras påverkan av grott-
passager förklaras och exemplifieras i bilaga 
D4. Bilaga 5 visar hur TDMO modellen (se 
ovan) kan studeras i grottorna och avhand-
lingen avslutas med exempel från andra Ka-
ledoniska områden in-kluderande Brittiska 
öarna, Grönland och Spetsbergen. Här har 
jag för första gången fått lära mig lite mera 
om Tjoarvekrajgge (Tjårve), som vi fått läsa 
förvånansvärt lite om i Grottan!

Faulkners primära slutsats av detta impo-
nerande arbete är: 

“the main control on the extent of kar-
stification in the non-Arctic Caledonides 
is the weight of each of the various Plei-
stocene icesheets, for which the thickness of 
the local icesheet of the Weichselian LGM 
(Late Glacial Maximum) can be taken as a 
proxy”.

Eftersom vikten avgörs av isens tjocklek 
och denna avgör den postglaciala landhöj-

ningen och av denna initierad neotektonik, 
menar Faulkner att de största grottorna bör 
finnas där isen var som tjockast, i detta fall 
kring gränsen mot Sverige. Fyra av fem 
längsta grottorna i undersökningsområ-
det (Korallgrottan, Labyrintgrottan, Stor 
Grubblandsgrotta och Sotsbäcksgrottan) 
liksom de tre djupaste (Ytterlihulet, Korall-
grottan och Sotsbäcksgrottan) ligger också 
mycket riktigt inom detta område.

Faulkners doktorsavhandling innebär 
till stor del en helt ny syn på inte minst 
de svenska fjällgrottornas genes och ålder. 
Tyvärr finns avhandlingen bara i ett fåtal 
stencilerade och inbundna exemplar. Den 
är därför extremt svåråtkomlig. Vi får där-
för hoppas på att Trevor Faulkner kommer 
att fortsätta att bidra med artiklar i Grottan, 
som successivt kan avslöja hans spännande 
och väl underbyggda tankar och idéer. 

Summary
In 2005 Trevor Faulkner published his 

thesis ”Cave Inception and Development 
in Caledonide Metacarbonate Rocks” at the 
university of Hudderfield, UK. Faulkner´s 
thesis is an impressive and massive work 
which gives a new explanation of karst and 
caves in the Scandinavian Caledonides. His 
main conclusion is: “the main control on 
the extent of karstification in the non-Arc-
tic Caledonides is the weight of each of the 
various Pleistocene icesheets, for which the 
thickness of the local icesheet of the Weich-
selian LGM (Late Glacial Maximum) can 
be taken as a proxy”. Faulkner is to be con-
gratulated for a very interesting pioneer 
work.

Bergsformation i Iskristallgrottan 
Foto: Mikael “Rauken” Persson 2005
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I somras var delar av SSF på en grottresa 
i Grasse i södra Frankrike. Resan bestod av 
två veckors intensiv grottning, där den för-
sta delen främst var inriktad på horisontella 
grottor medan vecka två framförallt ägnades 
åt de vertikala. Vi bodde på en camping och 
deltagarna kom och åkte lite efter hur det 
passade dem. Jag, min bror Per och mamma 
Christina var där i nästan tio dagar.   

På söndagen anlände jag, Per, mamma 
och pappa till Grasse tillsammans två andra 
grottisar, Mike och Calle. Vi blev hämtade 
av Nicklas, Katja och den franske guiden 
Christian. Redan samma dag besökte vi en 
turistgrotta Grotte de Baume Obscure. Där 
fanns allt: musik, strålkastare och cemen-
terade gångar samt en berättarröst som på 
franska och engelska berättade om det vi 
passerade.

Nästa dag var vi vid Grotte du Pack, en 
stor grotta med en vattenpassage. Vägen 
dit var, precis som de flesta serpentinvägar 
i Provence, otroligt vacker. Efteråt kunde 
man bada och tvätta sig vid en damm, vil-
ket var väldigt positiv med tanke på värme 
och lera.

På tisdagen skulle Per och jag följa med 
på en SRT-tur men den ansågs sedan vara 
för svår. Vi fick nöja oss med att spendera 
dagen med att öva klättring i ett träd, bada 
i poolen och ta en tur i byn. På kvällen an-
mälde jag mig till morgondagens Rambo-
tur (för oss ”lite tuffare” grottisar). 

Onsdagsmorgonen startade tidigt för 
min del. Hela Rambogruppen åkte en bra 
bit till St Robert grottan. Vi fick vänta med-
an ägaren, som också han hette Christian, 
förberedde grottan. Han hade jobbat med 
grottan i 30 år och den hade kostat honom 
mycket tid, energi samt två äktenskap. Tu-

och tog vördnadsfullt av oss hjälmarna. Sa-
len var den vackraste jag någonsin sett. Allt 
var vitt och vi gick genom en skimrande 
tunnel där det hängde stalaktiter och växte 
stalagmiter överallt. Jag kunde ha stannat 
hur länge som helst men vi fick skynda oss 
tillbaka. Vi hade inte hunnit se allt Chris-
tian ville visa eftersom pumparna krånglat 
så vi var välkomna att komma tillbaka igen 
på fredagen. Allt hade gått bra förutom att 
Nicklas inte hunnit stänga sin kameraväska 
ordentlig på väg ut ur den vita salen så hans 
ena blixt hade fått bada.  

Nästa dag åkte jag och Per med Mike och 
Calle till grottan som de redan besökt på 
tisdagen (minns tyvärr inte vad den hette). 
Grottan började med en smal öppning som 
ledde ned till en firning på 64 meter, to-
talt var grottan 125 meter djup. Tio meter 
från botten fanns ett häftigt galleri med en 
skorsten på ca 15 meter som var kantad hela 
vägen upp med vita stalaktitbalkonger. Det 

X-jub 2006 i Frankrike 
Petronella Tillö med viss assistans av Per Tillö

ren startade med 15 meters SRT som följdes 
av en vattenpassage fram till en vattenfylld 
sal. Där fanns en lång bänk med borstar så 
att man kunde tvätta sig på vägen ut. 

Grottan var full med ömtåliga formatio-
ner så turen gick långsamt framåt. Så små-
ningom kom vi fram till en förgreningssal 
där det fanns ett elskåp, vattenpumpar m.m 
Vi lämnade ifrån oss allt utom kamerorna 
för att inte lämna något skräp i grottan. 
Kom fram till en stor sal som kallades ”Tre 
Christian salen” eftersom det var tre perso-
ner som hette Christian som hade upptäckt 
den. Där fick vi akta oss så vi inte förstörde 
den spegelblanka vattenytan. Efter att ha 
väntat in alla fotografer gick vi vidare till en 
ny sal. Den kallades ”Båtfören” eftersom en 
klippa stack ut och såg ut som en stor båt 
som hade strandat. Salen slutade med en 
krypgång som Christian med tydliga ges-
ter och ljudeffekter förklarade att de hade 
sprängt. Det var då ett enormt jobb att få 
ut de stora säckarna med sediment hela 
vägen ut ur grottan. När vi kom tillbaka 
till förgreningssalen försvann Nicklas med 
de båda Christian in i en ny vattenpassage 
och vi fick sitta och vänta. Tiden gick och 
folk började frysa. Christians franska kom-
pis Gill var väl förberedd och hade med sig 
pizza. Jag och Rauken begav oss iväg på en 
kort tur tillbaka till salen för att hålla oss 
varma, småsprang fram och tillbaka några 
gånger. När vi kom tillbaka efter sista turen 
var det ingen kvar. Vi antog att de begett 
sig in i den vattenfyllda gången. En bit in 
mötte vi en arg Christian som fick oss att 
springa till den väntande gruppen, pumpar-
na krånglade och vi hade därför ont om tid 
innan vattnet skulle komma tillbaka. Här 
var den vackra salen. Vi gick in en i taget 

var en väldigt rolig och snygg grotta och vår 
första riktiga SRT-tur. 

På fredagen åkte jag tillbaka med Ram-
bogruppen, nu omdöpt till Bambigruppen, 
till St Robert. Vi tog oss tillbaka till ”Båtfö-
ren” och kröp igenom den 50 meter långa 
sprängda gången Christian visat oss på ons-
dagen. Ungefär halvvägs igenom kröp vi in i 
en rundgång där det fanns ett vackert galleri 
och där bildades en lång fotograferingskö. 
När krypningen var avklarad kom vi fram 
till en sjö där guiderna började tvätta sig 
och vi uppmanades att göra detsamma. Vi 
tog det inte så allvarligt men upptäckta snart 
att efter tvättningen blev det inspektion av 
självaste grottägaren. Var man inte tillräck-
ligt ren blev det en ordentlig skrubbning 
tills man dög. Sen gick vi in i en sprängd 
gång med vatten upp till midjan. Väl ute ur 
den möttes vi av en vacker syn. Uppe i taket 
hängde kritvita droppstenar som var upp-
lysta så det liknade ett vinterlandskap. Snart 

Monsgrottan Foto: Andreas Wikström 2006
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insåg vi att det kritvita området var stort. 
Vi klättrade försiktigt upp två och två och 
var extremt försiktiga för att inte förstöra 
något. Vi fortsatte vidare och galleriet bara 
fortsatte. Jag såg exempelvis en stalaktit som 
var både högre och större än mig. Vi fort-
satte vidare, Christian i bara understället. Så 
småningom kom alla ut välbehållna efter en 
noggrann skrubbning vid tvättställen.

På lördagen åkte vi iväg på en lång utflykt 
till Grotte du Chat. Vägen dit var väldigt 
slingrig. Trots att grottan hette Kattgrottan 
hade våra franska guider med sig hunden 
Pepzi som de bar omkring på i en liten sele 
på magen. Det var en väldigt rolig labyrint-
grotta som jag hade kunnat springa runt i 
hur länge som helst.

Dagen därpå var det dags för avslutnings-
grottan för den horisontella delen av mö-
tet. Grotte de la Mescla låg även den långt 
bort på slingriga vägar. Vi var sammanlagt 
27 grottisar så det blev en långsam tur med 
mycket väntan. Många dykare hade utfors-
kat grottan och vi passerade ett altare över 
de tre dykare som dött under arbetet. Vi 
klättrade en del och var då inkopplade på 
ett inte alltför säkert sätt i våra kosvansar. 
Till slut kom vi fram till en brant vägg med 
en stege. Här skulle vi ta en liten tuffare tur 
men tyvärr var en sifon vattenfylld så vi fick 
vända tillbaka igen. På vägen tillbaks hände 
det som i ett trollslag att nästan alla svenska 
grottisar blev uttråkade samtidigt och drog 
iväg åt alla håll.

När alla var ihopsamlade igen var det 
simning ut för dem som ville, ett självklart 
val för mig. Simningen visade sig inte vara 
så hård som vi blivit varnade för, bara väl-
digt rolig. Vi hasade oss nerför en brant och 
ner i vattnet, simmade några korta tag för 
att sedan gå upp och hoppa ner igen två 
gånger. 

Den grottiga delen av vår Frankrikeresa 
avslutades under måndagen då det blev 

Bartelstenen är namnet på ett litet sten-
block som ligger utanför affären i Tand-
sjöborg, en by belägen vid Rv 45, ca 7 mil 
N om Orsa. Blocket är av kvartsit och be-
räknas väga ca 350 kg. Blocket användes 
förr av karlarna i finnskogarna i trakten av 
Tandsjöborg som kraftprov. Det berättas 
att en man som hette Bartel kunde lyfta 
blocket ända upp till knähöjd. Han var den 
ende som någonsin lyckats lyfta blocket, så 
därför har den fått namn efter honom. Det 
berättas också att när Bartel var i 60-årsål-
dern ville han åter prova om han klarade av 
att lyfta Bartelstenen. Han lyckades dock 
inte med detta och det har visst ingen an-
nan heller.  Ω

Bartelstenen
Anna Karin Ström

Jonas Peterson under idoga (och fåfänga!) 
försök att rubba Bartelstenen.
Foto: Anna Karin Ström, 2002

ännu en SRT-tur. På eftermiddagen var det 
brännbollsmatch och på kvällen en mysig 
avslutningsmiddag med vackra grottsånger. 
Efter en kort natts sömn begav sig hela fa-
miljen Tillö/Johansson vidare ut på nya 
äventyr. 

Allt som allt har det varit ett väldigt spän-
nande grottäventyr. Jag har lärt mig mycket 
(t.ex. hur förtjusta fransmän är i att spränga 
grottor) och sett otroliga salar som vi bara 
kan drömma om i Sverige. Det kändes otro-
ligt lyxigt att få ha med sig en grottexpert 
som Christian som dessutom hade stenkoll 
på området (bara synd att man inte kunde 
någon franska). Tack för en väl genomförd 
resa alla medverkande grottisar!  Ω

Summary
A personal reflection from the SSF-event 

X-jubb, that took place last summer. The 
group visited several beautiful caves dur-
ing their holiday in the area of Grasse in 
southern France. The following caves were 
visited: Grotte de Baume Obscure, Grotte 
du Pack, St Robert, Grotte du Chat, Grotte 
de la Mescla.

Holmens Skog AB har ansökt om att 
öppna en bergtäckt i Njutånger i Hudiks-
valls kommun. Mitt i det tänkta täcktområ-
det ligger Blind-Pelles grotta. Länsstyrelsen 
i Gävleborgs län beslöt i december 2006 
att till ansökan knuten miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) skall kompletteras 
med utlåtande från grottforskare angående 
grottbildningens skyddsstatus. Underteck-
nad tog på Holmens Skog AB förfrågan till 
Sveriges Speleolog-Förbund på mig att göra 
denna bedömning. 

Min självklara ståndpunkt att grottan bör 
bevaras grundas på följande argument:

Grottan är ett gott exempel på seismotek-
tonisk bildning som kan sättas i samband 
med det numera internationellt kända skal-

vet 9.663 BP. Grottans vetenskapliga värde 
kan klassificeras som medelhögt.

Grottan har inget värde ur fornminnes-
synpunkt, däremot är det kulturhistoriska, 
etnologiska värdet mycket högt, då grottan 
kan sättas i samband med en historisk per-
son ”Blind-Pelle”, som tillika har anknyt-
ning till traktens industrihistoria. 

Grottan har genom sin lättillgänglighet 
och sin närhet till bebyggelse ett stort värde 
för det rörliga friluftslivet. Detta värde skul-
le med små medel kunna göras betydligt 
större. Även här måste detta bedömas ur en 
lokal synvinkel. 

Vi följer med spänning ärendets fortsatta 
utveckling.  Ω

Blind-Pelles grotta i Njutånger 
hotad av bergtäckt

Rabbe Sjöberg

Ljuset i Martebo

Har du sett ett glimmande ljusklot i nat-
ten kring Martebo myr? Då har du sett 
något som många andra också har förund-
rats över, ända sedan början av 1900-talet. 
Många historier finns om fenomenet och 
föreningen ”UFO Sverige” har varit där för 
att dokumentera ljuset. Läs mer på http://
www.ufo.se/fakta/artiklar/martebo.shtml 
och http://www.tingstade.com/artiklar/
martebo_ljuset/martebo_ljuset.htm.  Ω
Hans Beskow
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Finns hemma hos Ulla Pettersson, Kultyxgatan 16,  72351 Västerås, 021-134834
ulla.pettersson@mdh.se  Du är välkommen dit, men hör av dig innan du kommer. Lån kan också 
ordnas per post. Du betalar då portot vid återsändandet.

Adresser
till alla SSF-medlemmar hittar du i medlems-
förteckningen i första numret av Grottan varje 
år.

Adressändringar 
anmäls till Ulla Pettersson (se SSFs bibliotek)

Fjällgrottinventeringen
är till för att samla uppgifter om vilka områden 
i Fjällen som har besökts, vem som var där 
och vad som eventuellt hittades. Meddela allt 
du vet om fjällens karst till Rune Magnusson, 
Marknadsv 117, 183 78 Täby, 
tel 08-7586440, rune.magnusson@abc.se

Grottblanketter 
för att rapportera in dina grottfynd skickas till 
SSFs bibliotek. Tomma blanketter kan hämtas 
på www.speleo.se (eller beställas från Hans 
Beskow, 070-6762002, h@nsbeskow.se)

Hemavans Grott & Klätterklubb c/o Johansson, Box 35, 92066 Hemavan, 0954-30595
JF Äventyr c/o Nordström, Rutbergsv. 8, 90355 Umeå, 090-100687
 jf.aventyr@telia.com
Stockholms Grottklubb c/o Grönvik, Tulegat 12, 17278 Sundbyberg, 08-987296
 kallegk@gmail.com
Västsveriges Grottklubb c/o Wikström, Blandsädesg.8E, 43146 Mölndal, 031-864892
 andreas.wikstrom@comhem.se

SSF in English

SSFs BIBLIOTEK

Hur-Vem-Var i SSF

Lokala klubbar

Arbetsgrupper

Klipparkiv 
Tidningsurklipp om Grottor samlas i pärmar.  
Skicka gärna urklipp till Per Rask, 
Katrineholmsv 52, 616 33 Åby, 
tel. 011-64185, per.rask@telia.com

NEDÅT
SSFs bok och diversehandel
c/o Kalle Grönvik, Tulegatan 12, 172 78 
Sundbyberg tel 08-987296,  kallegk@gmail.com  

SSFs utrustning 
SRT-utrustning, finns hos Mark Dougherty, 
Tegelbruksv 6, 780 41 Gagnef, 
tel. 0241-61180, mdo@cts.du.se
Andra grottprylar (t.ex. karteringsmaterial) 
finns hos Christopher Graae, 
Minutgränd 37, 177 63 Järfälla, 
tel 08-4412419, christopher.graae@gmail.com

Dyksektionen Nicklas Myrin   070-2461194, nicklas_myrin@mail.com
Fjällkommittén Sofi H.Dougherty   0241-61180,  shd1967@gmail.com
Fotosektionen Andreas Wikström   031-864892,  andreas.wikstrom@comhem.se
Gotlandskommittén Thomaz Gustafsson  0708-706767, thomazgustafsson@mac.com
Grottkatalogkommittén Hans Beskow 070-6762002, h@nsbeskow.se
Grotträddningskommittén Sven Gunnvall  070-3064049, sven.gunnvall@telia.com 
Gruvsektionen Thomaz Gustafsson  0708-706767, thomazgustafsson@mac.com
Historiska kommittén Lars Erik Åström  08-6001988,  lars-erik.astrom@bonetmail.com
Internationella kommittén Christel Grehn  08-43744821, christel.grehn@gmail.se
Karteringskommittén Erik Agrell  031-444994, agrell@chalmers.se
Ungdomssektionen Mikaela Löfgren  08-50003900, mikaelalofgren@hotmail.com
Utbildningskommittén Mark Dougherty  0241-61180, mdo@cts.du.se
Vertikala sektionen Mark Dougherty  0241-61180, mdo@cts.du.se
Vetenskapskommittén Thomaz Gustafsson  0708-706767, thomazgustafsson@mac.com 
Årsmöteskommittén Mikaela Löfgren  08-50003900, mikaelalofgren@hotmail.com
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Nästa nummer av Grottan
Nästa nummer av Grottan som utkommer i juni 
blir litet av ett temanummer med mycket material 
om våra fjällgrottor
•	 Spårningsförsök

•	 Utforskning av Snötempelgrottan

•	 Riggningsguider

•	 Vintertur till Korallgrottan
och, förhoppningsvis, mycket annat. Hur mycket 
annat är upp till DIG! Välkommen att skicka ma-
terial till grottanred@speleo.se 

Ω
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