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Ju äldre man blir desto försiktigare blir man. Följaktligen tänker 
denna grottstofil mycket på säkerheten numera. Efter dödso-
lyckan 2006 i Norge känns det än mer motiverat att se över 
vår egen förmåga att hantera en olycka. Höstens räddningsöv-
ning (se sid 32) har som huvudsyfte att få igång en fungerande 
grotträddningsorganisation i Sverige. För första gången känns 
det som om förutsättningarna finns. Tre grotträddningsgrup-
per, knuta till fjällräddningen finns redan organiserade. Medel 
för utrustning och övningstid finns anslagna och intresset för 
räddningsövningen i augusti verkar stort och genuint - totalt 
20 deltagare från polisen och räddningsgrupperna har anmält 

sig till övningen!  Nu vill det till att vi tar vår del av ansvaret. Först och främst, naturligt-
vis, genom att agera på ett ansvarsfullt och säkerhetsmedvetet sätt när vi ägnar oss åt våra 
underjordiska aktiviteter. Men också genom att fortsätta att arrangera utbildningar och 
övningar. Det pratas mycket om noll-visioner i trafiken. Än så länge har vi ju klarat oss bra 
i grottsammanhang - låt oss fortsätta på den vägen.
Sven Gunnvall

På gång i SSF

Ledaren

Lummelundaveckan 25 - 30 juni
Måndag 25/6 till lördag 30/6 - hög tid att anmäla sig till: christel.grehn @gmail.com

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 exkursioner, en till Vadve och en till Höga 
kusten. Exkursionen till Vadve samarrangeras med vårt ordinarie 
fjällmöte 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. Det är hög 
tid att anmäla sig!    www.speleo.se/bsc

Korallgrottan 29 juli - 5 aug
Utforskning av de nyfunna delarna. Karteringsjobb som kräver
tålamod och viss rutin. Hör av dig till Kalle Grönvik, 0706-78 7157 
eller kallegk@gmail.com

Fjällmöte  17 - 24 aug
Samordnat med kongressens efterexkursion till Vadvevagge. Ett gyllene 
tillfälle att träffa grottisar från andra länder och få visa vårt bästa grottområde. 
Mer information kommer på hemsidan www.speleo.se

Grotträddningsövning 20 - 23 aug
se artikel sidan 14

Geologins dag 15 sept
Temadag om Geologi på Naturhistoriska Riksmuséet, läs mer på hemsidan
www.geologinsdag.nu

På gång internationellt

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 

Hidden Earth 2007 21 - 23 sept
Årlig konferens i England arrangeras av BCRA. 
I år är platsen Tewkesbury School, Gloucestershire. 
Läs mer på http://hidden-earth.org.uk/index2.html  

Apuane 2007 27 okt - 4 nov
Internationellt grottmöte i Castelnuovo di Garfagnana (Lucca, Toscana, Italien)
I området finns över 1500 grottor, bl a Italiens längsta grotta Cochia (60 km) och Italiens 
djupaste grotta Abyss P. Roversi (–1250 m). Något att bita i!
Ta en titt på http://www.apuane2007.it

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

Karst Horizons 2009 19 - 26 juli
15th International Congress of Speleology
Kerrville, Texas, USA
http://www.ics2009.us/
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In 2005 SSF took a decision to install new 
fixed anchors in the main vertical caves in 
Sweden. The main reason for this decision 
was safety – the few spit anchors installed 
during the 1980’s were not necessarily in 
good condition and in any case a spit an-
chor is no longer considered adequate for a 
rescue load.  

I was given the job of identifying the best 
types of bolts and both planning and car-
rying out the installation. From the very 
beginning it was intended that the anchors 
should be made of stainless steel and have a 
long expected lifetime. Installing bolts does 
involve making a permanent change to the 
cave, so it was important that the bolts were 
well-positioned and strong enough to last 
many generations.  

For large pitches, the choice of bolt was 
the Raumer 12mm diameter stainless steel 
P-anchor. This requires drilling a 125mm 
deep 14mm diameter hole. The hole is then 
cleaned with a blow tube and an old tooth 
brush. A glass cartridge containing epoxy 
resin (Werner B-VBA/12) is placed in the 
hole and the bolt hammered in, which 
breaks the cartridge. The bolt must then 
be rotated a minimum of ten rotations to 
mix the resin. The pieces of glass from the 
cartridge form an aggregate (just like the 
gravel in concrete). There is no standard 
non-destructive test for such bolts, so the 
resin bond was tested after a minimum of 
24 hours curing time by applying a torque 
of approximately 100Nm using a crowbar.  

For small pitches, the Petzl p38 Long-life 

was used. This is a stainless steel expansion 
bolt which has good performance provided 
that the rock it is installed in is in excellent 
condition. In thinly bedded or brittle rock, 
a resin bolt is better, since its installation 
does not stress the rock (unlike an expan-
sion bolt). The main advantage of this bolt 
is that it requires drilling a much smaller 
hole (50mm deep, 12mm diameter).  

In 2005 Lämmelhålet was equipped. 
The main pitch and traverse were equipped 
with P-anchors and the smaller pitches be-
yond (which can be free-climbed by a good 
climber) were rigged with P-38s. Note that 
the wet route continuing down below the 
traverse was not rigged, but a descent should 
be possible starting from the final two bolts 
of the traverse. It is hoped that this route 
can be completed another year. A single P-
anchor was also installed at the entrance of 
Iskristallgrottan. The rock is very poor here 
and the P-anchor was placed in the only 
solid-looking piece of rock available.  

In 2006 Voitas was equipped with P-an-
chors throughout. The first pitch was rigged 
via the side tunnel, giving a comfortable 
and dry hang. The big pitch was extremely 
difficult to rig because of the poor quality 
of the rock and the large numbers of sharp 
flakes everywhere. It was essential to make a 
descent of the pitch first in order to plan the 
route and it took me over an hour to find a 
safe way down, using various rope protec-
tors, kevlar slings and even a wire belay. Just 
at that moment I wished I had taken 11mm 
rope instead of the 9mm I was using and I 

can understand why this cave has been so 
infrequently visited since its discovery. Now 
that the P-anchors are in place it ranks as 
the finest sporting descent in Sweden. Be 
careful in wet conditions though, as some 
of the smaller climbs would become very 
dangerous and need extra ropes.  

Rigging diagrams for both Lämmelhålet 
and Voitas have been produced (see pages 8 
and 10-11). Note that the rope lengths refer 
to the minimum amount of rope needed, 
assuming that you tie all knots neatly and 
waste no rope in unnecessary slack on the 
traverses. Adding on a few metres extra 
would be sensible – it would be a shame to 
go all the way to Voitas and have to turn 
around because your rope was a couple of 
metres too short.  

Several people have helped tremendously 
with this project – Sofi Hemgren Dough-
erty, who assisted with rigging Lämmel-
hålet, Peter Blomqvist and Leif Sigvardsson 
who assisted with Voitas, Johan Arén who 

rigged Iskristallgrottan, Sven Gunnvall who 
provided a portable generator for charging 
the drill batteries and Daniel Karlsson who 
lent me a drill and didn’t even complain 
when I burnt out one of the batteries and 
a charger! 

The permanent anchor project is therefore 
nearly finished. One cave which remains on 
the list is Sotsbäcksgrottan.   Ω

Progress report for the 
vertical anchor project

Mark Dougherty

Mark Dougherty monterar en P-bult i
Lämmelhålet.  Foto: Sven Gunnvall

Sammanfattning
SSF beslöt 2005 att sätta permanenta bultar 
i de största vertikala grottorna i Sverige. Det 
viktigaste skälet för detta var säkerheten. 
Lämmelhålet och Iskristallgrottan bultades 
2005 och Voitasgallogrottan 2006. I de 
stora schakten har 12 mm rostfria Raumer 
P-bultar med kemisk förankring använts. 
I mindre schakt har Petzl P-38 Long Life 
använts. Se riggningsguider på sid 8 och 
10-11. Ett återstående arbete är Sotsbäcks-
grottan.  Ansvarig för bultprojektet är Mark 
Dougherty.
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Voitasgallogrottan 
SRT Riggningsguide

Mark Dougherty 2006

Schakt 1    20 m rep

Schakt 2    50 m rep

rostfri bult

naturlig fästpunkt (öga)

OBS! den rekommenderade vä-
gen är att ta den mindre (torra) 
gången till vänster

OBS!  2 långa slingor (2,5 m) 
eller 4 korta (1,2 m)

p 8

p 8

p 15

p 13

Michael Collins riggar första schaktet i Voitasgallogrottan. 
Foto: Andreas Wikström
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Schakt 3    25 m rep

Schakt 4    15 m rep

Stenbro

Ramp 8 m

Naturlig  
fästpunkt 
6 m bakåt 
från schaktet

p 6

p 6

Lämmelhålet SRT Riggningsguide
Mark Dougherty 2006

Schakt 1    40 m rep

Schakt 2    15 m rep

2 naturliga 
fästpunkter 
vid golvet

Upp genom 
ett hål

Start

Möjlig fort-
sättning ner i 
schaktet (vid 
torra förhål-
landen)

p 12

p 8rostfri bult

naturlig fästpunkt (öga)

naturlig fästpunkt (spik)



1312

Lugn bara, det är ingen nyfunnen grotta. 
Nästan alla grottor är  kända av lokalbefolk-
ningen innan vi speleologer hittade dit och 
satte egna namn på dem. Detta gäller också 
Sveriges längsta grotta, Korallgrottan som 
ligger ovanför Ankarvattnet i Jämtlands 
nordligaste hörn. Gullbäckgrottan är ett 
äldre namn på grottan.

Hur har jag då kommit fram till att 
Gullbäckgrottan och Korallgrottan är sam-
ma grotta? Sedan något år tillbaka har jag 
letat “nya” grottor på webben. Inte bara för 
oss okända grottor utan även äldre namn 
och sägner har visat sig finnas på internet. 
Den intressantaste sökmotorn har visat sig 
vara  “Institutet för språk och folkminnen”, 
www.sofi.se. Där finns bland databaserna ett 
ortsnamnsregister som bl.a. redovisar kända 
grottor och hur namnen uttalas.

Under främst första delen av 1900-talet 
fanns folk ute i bygderna runt om i Sverige 
som på registerkort antecknade gamla orts-
namn. Det handlar om tusentals namn i 
många socknar och som nu blivit digitalise-
rade och åtkomligt via datorn. 

På ett registerkort om Gullbäcken står:
“att den utfaller i Nederflyn i Lejpikälven. 

Bitvis täckes bäckens botten av guldglittrande 
sand, därav namnet”. 

Detta att bäcken rinner ut i Nedre flyn 
styrker ytterligare att det handlar om 
Korallgrottan. Nedre flyn ligger några hund-
ra meter öster om Korallgrottans utlopp vid 
Leipikälven.  Många har säkert också note-
rat den guldglittrande sanden kring grottans 
utlopp (söndermald glimmerskiffer).

Först år 1985 när Torbjörn Doj och Johan 

Gullbäckgrottan
Sveriges längsta grotta

Christer Örtvall

Edfors kröp in från kratern in till huvud-
gången i Korallgrottan blev det uppenbart 
att det var en storgrotta som upptäckts. 
Grottan fick då också sitt namn efter de fina 
droppstenskoraller som finns i grottan.

Den förste speleolog  som var Korallgrottan 
på spåren var säkert Speleologförbundets 
grundare Leander Tell, detta redan under 
1950-talet. I sin bok “Underjordens vackra 
värld”, 1955, skriver han i kapitlet “Om de 
säregna grottorna i Jämtland” och efter en 
beskrivning av Bjurälvens karstområde att:

 “Även i berget ovanför Blåsjön mitt emot 
Ankarvattnets övre ände finns en grotta, som 
kräver att grundligt undersökas”.

Leander Tell utgav också en preliminär 
katalog över “Grottor i Sverige”, 1963. 
Här tar han upp en grotta 5 km norr om 
Stora Blåsjön kallad “Grottan vid Stråtje”. 
Namnet Stråtje finns inte med på de nya 
kartorna. Genom att återigen leta i “sofis” 
ortsnamnsregister hittar man namnet, 

 ”Stråtje, fjällklump, Stora Blåsjön, se 
Halvvägestklumpen.”

Om man nu tittar på en nyare karta hit-
tar man namnet Halvvägest-klumpen; det 
är fjälltoppen rakt ovanför Korallgrottan. 
Uppenbart hade Leander Tell klart för sig 
att det fanns en grotta där.

Ska man då ändra tillbaka gamla namn 
på grottor? Ibland kan det vara motiverat 
att göra detta av olika skäl. I det här fallet  
tycker jag inte det då namnet Korallgrottan 
är så etablerat i olika sammanhang. Namnet 
Gullbäckgrottan  bör dock noteras som syn-
onymnamn.  Ω

Summary
The longest cave in Sweden, Korallgrottan in 
the northeast corner of Jämtland was known 
to the locals long before it was discovered 
by cavers. This becomes obvious when you 
look at old register-cards from the institute 
for language and folklore (1949). It was ear-
lier known by the name “Gullbäckgrottan”. 
The founder of SSF, Leander Tell, also men-
tiones a cave in the mountains close to Stora 
Blåsjön, “which needs thorough invesiga-
tion” (1955).

Ett par intressanta registerkort från Institutet för språk och folkminnen.

Gullbäckgrottans mäktiga ingång....
Verkar den bekant?    Foto: Andreas Wikström
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Lullehačorrugrottan ved Torneträsk, er en 
av de lengste og best kartlagte grottene i 
Sverige. Grotten ligger lett synlig i terren-
get i et mye brukt reinbeitedistrikt og har 
sannsynligvis vært kjent i århundrer blant 
samene. Likevel er det tvilsomt at noen har 
besøkt annet enn grottens ytre deler før på 
1940-tallet. De tidligste beretninger om se-
riøse grotteturer er fra 1948, da noen bo-
tanikere kom helt inn til Stora fallet. Den 
store og nærmest eneste kartlegging av grot-
ten fant sted i perioden 1953 til 1956 av 
Gunnar Rasmusson. I hans licentiatavhand-
lingen fra 1957 1, står det rundt 100 sider 
om Lullehačorrugrottan, inkludert en rekke 
grottekart av sjeldent god kvalitet.

Etter dette har det vært relativt lite nytt 
om grotten før Fjällmötet 2003 2, der det 
ble oppdaget en helt ny gang oppstrøms fra 
Blocksalen. Den har vært kjent fra tidlige-
re, men har vært et lite fristende alternativ 
sommerstid siden de første metrene nesten 
er sifon. Et stykke inn åpner gangen seg opp 

og blir romslig både i høyde og bredde. 100 
m fra Blocksalen ender gangen i en hall der 
vannet kommer ned et 4 m høyt fall. Ved 
bunnen av 4m-fallet ble det undersøkt et 
nettverk av trange ganger mot sørøst (høyre), 
med god sjanse for fortsettelser. Den aktive 
gangen ble ikke utforsket videre. I ettertid 
har det kommet frem at HG Karlsson (og 
muligens også andre) besøkte ”nygången” 
frem til 4m-fallet allerede i april 1987.

Grotten hadde dermed betydelige poten-
sialer for nyutforskning både over og under 
4m-fallet. I tillegg var det sjanse for at syste-
met kunne lede til en helt ny aktiv inngang. 
Både Rasmusson og Lindén antyder nemlig 
at vannmengden i Blocksalen er større enn 
ved Bassängen. 

Planlegging 
Drømmen om Lullehačorrugrottan tok til 
allerede høsten 2004, etter å ha lest artikke-
len til Anders Lindén fra Fjällmötet 2003. 
Ei lang grotte i ”nærområdet” til Tromsø 
med en stor uutforsket gang! Det var nes-
ten for godt til å være sant. At gangen var 
vannfylt ble sett på som et mindre problem. 
Spesialiteten til grottegjengen fra Tromsø er 
nettopp vintergrotting, når det er lite vann 
i grottene 3. Første utfordring var å skaffe 
en nøyaktig posisjon. Med forvirringen 
rundt Garmin sitt svenske rutenett 4 var 
det vanskelig å vite hva man skulle stole 
på. Grotten er ikke så enkel å finne under 
snøen og fra svenske grottere hadde vi fått 
tre ulike posisjoner. På Fjällmötet 2005 i 

Vádvečohkka møtte jeg for første gang Mi-
kael ”Rauken” Persson, som var med å opp-
dage Nygången, og vintertur ble diskutert. 
Sommeren 2006 fikk jeg endelig tatt nøyak-
tig posisjon til inngangen. 

Den systematiske planleggingen av eks-
pedisjonen tok til i oktober 2006. Det ble 
sendt ut invitasjoner til aktuelle deltakere. 
Både i forhold til sikkerhet og graving, bør 
det være minst 4-5 deltakere på en slik tur. 
Det bør heller ikke være for mange, slik at 
man mister oversikten og følelsen av å være et 
team. Vi sendte også en forespørsel til Abis-
ko Naturvetenskapliga Station (ANS) om 
å få låne feltstugan under Boarrásačohkka, 
bare 2,2 km fra grottan.

På sommeren er det selvsagt best å over-
natte i telt ved inngangen. På vinteren er 
det flere alternativer. Hvis ekspedisjonen 
har et vitenskapelig preg, kan det være mu-
lig å låne feltstugan til ANS. Det har sine 
fordeler å bo på stugan, men den er liten og 
ikke egnet for flere enn fem personer. Inn-
gangsportalen til grotten er et annet bra al-
ternativ som sparer 4-5 km gåing hver dag. 
Størrelsen på dette hulrommet vil naturlig 
variere fra år til år, men 10 personer kan sik-
kert overnatte der uten problemer. Tempe-
raturen er behagelige 0 grader, i motsetning 
til utenfor der det kan være både minus 30 
og snøstorm. Flytende vann finnes også like 
ved. Noe graving for å komme seg inn må 
man regne med.

Planlegging er viktig på en kort og inten-
siv ekspedisjon som denne. Selv ”bagateller” 
som ei dårlig ski eller gjenglemt fotogen ville 
kunne sette hele ekspedisjonen i fare. Ingen 
av oss hadde besøkt området på vinteren og 
bare en hadde vært i grotten på sommeren. 
I tillegg var vi spredt fra Halmstad i sør til 
Tromsø i nord, hele 1500 km fra hverandre. 
Det var derfor viktig å samle inn så mye in-
formasjon om grotta og området rundt som 

mulig, for å kunne lage en best mulig ut-
styrsliste og tidsplan. Informasjonen samlet 
vi på en egen nettside.

Det er ingen enkel oppgave å søke etter 
informasjon om grotten og området rundt. 
Samiske stedsnavn er flotte og beskrivende, 
men ulempen er at de ofte blir skrevet ulikt 
for samme sted. Lullehatjårro, Lullihatjårro, 
Lulletjårro, Lullehaèorru, Lullihačorru, 
Lullehačårro, Lullihacorro og sist men ikke 
minst Raukens eget Lulleharakiri er noen av 
variantene vi har funnet. Navnet betyr den 
sørligere (ha) fjellryggen (čorru) mot sør/
øst (lulle) og skal etter gjeldende regler for 
stedsnavn skrives som Lullehačorru både på 
svensk og norsk 5.

Gjennomgang av tilgjengelig litteratur 
satte spørsmålstegn ved lengden til grottan, 
som etter Fjällmötet 2003 ble satt til 1582 
m. Opprinnelig ble den kartlagt på 1950-
tallet av Gunnar Rasmusson til 1110 m len-
gde. Ifølge et intervju som Anders Lindén 
og Lars-Erik Åström hadde med Rasmusson 
på 70-tallet, er dette horisontal lengde. Den 
virkelige lengden, i forhold til normal kart-
leggingspraksis, kan vi derfor bare estimere. 
Ved å bruke høyden til kartleggingspunkte-
ne som er markert på Rasmussons detaljerte 
kart, blir lengden ca 1145 m. Grotten faller 
relativt regelmessig nedover, slik at lengden 
bare blir ubetydelig mer enn hypotenusen 
til en trekant med kateter 1110 m og 105 
m. I 2003 ble det kartlagt ytterligere 267 
m (grad 2) som gir en total lengde på 1412 
m.

På tur
Fredag 2. mars 2007 kl. 16 var Tore Brattli, 
Jan Thomas Schwenke og Are Mellem ende-
lig på kjøring fra Tromsø. Svenskene Mikael 
”Rauken” Persson, Mike Collins og Ulrik 
Kalla hadde da allerede vært på reise i nes-
ten et døgn med tog og bil. Værmeldingen 

Utforskning av et nytt gangsystem
i Lullehačorrugrottan

ved Torneträsk
Tore Brattli (tore@brattli.net)

Tore Brattli (født 1965) 
er fra Tromsø, Norge og 
har drevet på med grotting 
siden 1987. I tillegg til lo-
kale grotter rundt Tromsø, 
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kvik og Torneträsk vært 
mye besøkt, bl.a Stordals-

grotta, Reavrrevarru, Voitas, Snötempelgrottan 
og Lämmelhålet. I SSF sammenheng har Tore 
skrevet flere artikler til Grottan og deltatt på 
Fjällmötet 2005 og 2006.
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var ikke den beste. Full storm styrke 25 på 
kysten av Troms og store nedbørsmengder 
er ikke å spøke med, og det var usikkert om 
det var mulig å komme frem til Tornehamn 
den kvelden. Vi kom tilslutt frem kl. 21.40 
etter en lang og strevsom kjøretur. I Torne-
hamn var været bedre og turen over Träsket 
til Djupviken gikk raskt. Derfra ble alt mer 
krevende. Sukkersnøen, småskogen og det 
kuperte landskapet nord for Torneträsk er 
beryktet. En tiltagende snøstorm og tunge 
pulker gjorde det ikke bedre. I den ene pul-
ken hadde vi bl.a. en nesten full 10-liters-
gryte med ferdig baccalao til hele gjengen. 
Det satte en noe uklar grense (baccalaovin-
kelen) for hvor bratt eller skrått vi kunne 
gå, siden vi ikke hadde lyst på baccalao i 
hele pulken. Etter flere timers hard skigåing 
i dårlige vær, stod det tilslutt 30 m igjen på 
GPS-en uten at vi så noe til stugan. ”Den 
må være her et sted, for her er jo utedoen”, 
ropte Jan Thomas som gikk først og tråkket 
spor. Da var klokken blitt 02.07. Uten GPS 
hadde vi aldri funnet hytta den natten.

Det var et stort øyeblikk og endelig møte 
våre svenske venner, som hadde kommet 
frem en time tidligere. Vi var alle slitne, og 
det ble lettere kaotisk i stugan da vi kom rett 
inn fra snøstormen. Lullehačorrustugan har 

bare et rom med tre britsar, dårlig liggeplass 
på gulvet og en dør rett ut i vinteren. Fo-
togenkaminen fikk vi ikke til å fungere, så 
det var kaldt og fuktig overalt. Mat ble det 
dårlig med. Vi ordnet oss som best vi kunne 
og prøvde å sove der det var plass.

Neste morgen var vi i gåing kl. 11.45. 
Pulkene satte vi igjen ved stugan og 100-
liters sekkene ble fylt til randen med utstyr. 
Vi var klar for det meste både når det gjaldt 
vertikale utfordringer, kartlegging og nødsi-
tuasjoner. Det snødde fortsatt tett og snøen 
var merkbart dypere enn kvelden før. Opp 
til grotten er det greit terreng og vi kom 
frem kl. 12.47. I følge GPS-en stod vi rett 
over inngangen, men det var ingenting å se, 
bare whiteout overalt. Sist sommer hadde 
jeg tatt punkter langs hele kanten, så nå var 
det bare å sette ut skistaver som markering. 
Fra Røde Kors i Tromsø hadde vi fått låne 
den såkalte ”monsterlavinsonden” på hele 
4,8 m til finsøket. Med denne var det re-
lativt enkelt å sjekke terrenget under oss. 
Snødybden i området var 1,5 m, videre ned 
til hulrommet under var det ytterligere 2 m 
snø (totalt 3,5 m) og ingen av GPS-punk-
tene hadde et avvik på mer enn 1 m.

Det var bare å begynne å grave. Vi startet 
langs høyrekanten (nordsiden), ca 4-5 m fra 
der grottetaket i vest begynner, å grave en 
gradvis dypere grøft som etter hvert gikk 
over i ei snøhule. Etter 3 timer fikk vi gjen-
nomslag til inngangsportalen. Rommet var 
stort og temperaturen behagelig, så vi gikk 
inn for å skifte. Ute var det fortsatt surt 
vær.

Grottetur lørdag
Veien inn til Blocksalen er relativt grei, selv 
om enkelte strekninger i Suckarnas gång 
kan være krevende med mye utstyr. Til Is-
gången hadde vi tatt med stegjern, men det 
viste seg helt unødvendig. Galleriet er mek-

tig med sine høye vegger og Bävergången 
er vakker med sin rene vannslipte marmor. 
Grotten krever minimalt på det klatretek-
niske og det er lett å finne veien. Blocksalen 
kommer nesten merkelig brått på og det er 
tydelig at noe dramatisk har skjedd her, en 
eller annen gang for lenge siden. Etter en 
kort matpause fikk vi senket vannstanden 
ved inngangen til Nygången med ca 10 cm, 
slik at det ble mulig å passere uten å bli våt. 
Rauken, Mike og Ulrik gikk inn for å rigge 
4m-fallet, mens jeg, Jan Thomas og Are be-
gynte å kartlegge.

De første 10 m har vi følelsen av at det er 
en trang sidegang vi har kommet inn i, men 
så øker størrelsen. Først i bredden, deretter i 
høyden til en av de mest romslige gangene så 
langt i grotten. Når gangen i tillegg er aktiv 
skjønner vi at dette faktisk er hovedgangen 
til Lullehačorrugrottan i dette området. Det 
er få muligheter for sideganger på vei inno-
ver. Noe er sammenrast eller for trangt og 
vanskelig å vurdere. Ca 20 m fra 4m-fallet 
går Kalla Knäcken ut til høyre i en trang 25 
m lang gang der det akkurat er mulig å snu 
innerst. Under 4m-fallet går det også ut et 
lengre nettverk av ganger som ble undersøkt 

i 2003. Sannsynligvis har dette forbindelse 
med Kalla Knäcken. Kartleggingen inn til 
4m-fallet ble gjort med laseravstandsmåler 
og kompass/klinometer lånt fra SSF. Nord-
retningen er korrigert i forhold til 6 grader 
østlig misvisning.

4m-fallet
Rauken skriver: Det var Mike Collins och 
jag som skulle uppför 4m-fallet. Mike hit-
tade ett perfekt grepp vid vattenfallets kant 
men han lyckades inte svinga sig upp själv 
så jag föreslog då att han skulle stå på min 
rygg. Nu var det lätt för Mike att svinga sig 
upp. Stupet blev riggat med en friend i en 
spricka, en slinga runt ett stort stenblock 
och två tiometersrep.

Det var inte stort däruppe; ca 30 cm med 
5-10 cm vatten. Mike kravlade vidare med-
an jag tog av mig min SRT. Snart var jag 
ifatt honom där han väntade. Där var det 
bredare men lika lågt. Han valde den högra 
vattenvägen då det delade sig. Nu var det i 
alla fall 50 cm i tak. Jag såg genast en möjlig 
väg till vänster och prövade den. På kartan 
har jag nämnt den som Sidopressen och det Lullehačorrustugan.   Foto: Tore Brattli

Att gräva fram en grotta...  Foto: Tore Brattli
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gick bra komma igenom. Mike kom via en 
annan press, då vattenvägen inte såg inbju-
dande ut med trång och bökig krypning i 
vatten. Den Australiensiska M-gången såg 
tuff ut så jag valde istället Rundgången, den 
fina freatiska gången till vänster. Den bör-
jade nedåt åt motsatt håll men krökte runt 
och gick uppåt parallellt med AM-gången. 
Efter ca 15 meter kom vi till en förbin-
delsegång till AM-gången och där väntade 
Mike medan jag fortsatte utforska den 
blöta, smala och trånga Stövelblötargången. 
Den tycktes fortsätta, men det var tufft så 
vi väntade lite med den. Nu kröp vi vidare 

genom förbindelsegången till AM-gången. 
Jag fick nu chansen att pina mig fram uppåt 
i AM-gången som tyvärr tog slut såvida man 
inte var en mus. Åt andra hållet hittade vi 
en förbindelsegång där Mike stegvis kröp 
ned till Källaren (så kändes det iallafall) och 
kom fram till vattenvägen som också löper 
parallellt med AM-gången. Senare konstate-
rade jag att det inte gick att komma längre, 
men Mike höll inte med mig där. Han tror 
att det går att ta sig uppströms, men det är 
riktigt trångt och blött. Nu var det Mike 
som tog kommandot och vi tog oss tillbaka 
in i Stövelblötargången, upp på hyllan och 

konstaterade att det inte gick komma vi-
dare framåt. Till vänster ledde den Mystiska 
gången som såg ut att sluta i en vägg. Dit 
skall jag igen!

På utvägen ville Mike testa den tuffa 
vägen genom AM-gången. Först 1,3 m 
upp över en tunn skiva som såg ut spärra 
gången. Därefter handstående krypning en 
bit innan man kom ned på fötterna. På vä-
gen hem kröp jag bort mot den högra våta 
gången som vi aldrig tog på vägen in. Den 
såg intressant ut, men man borde ha med 
bulthammare för att ta bort några tunna 
skivor i taket. Den har ett helt annat utse-

ende än resten av vattengången som är en 
låg, platt och bred gång. Denna är som ett 
spetsigt ryggåstält och jag tror denna gång 
fortsätter i samma riktning. Jag har kallat 
den Våta upphetsningen. Dessutom borde 
det finnas gångar höger om vattengången. 
Toppen av Cirkelgrytan i systemet nedanför 
4m-fallet borde ligga nära denna gång både 
i riktning och höjd. På vägen ut fastnade jag 
vid Hajfenans press med hjälmen och Mike 
fick hjälpa mig. Jag försökte gå på sidan av 
hajfenepressen, men enda möjlighet är att 
lägga sig på den vassa kanten hela vägen.

Kartering.   Foto: Jan Thomas Schwenke
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Diskusjon av Nygången
Det kan se ut som strekningen Bassängen 
– Suckarnas gång – Bävergången er den 
opprinnelige gangen i dette området (av 
de som er oppdaget). Mulig er det også at 
Bävergången aldri har hatt aktiv forbindelse 
med Blocksalen, men i stedet fortsatt gjen-
nom Lergången og det fossile systemet som 
munner ut like nedfor Nålsögat. Senere har 
vannet funnet nye mange nye veier ned til 
det som i dag er den aktive gangen. Først 
i området nedfor Blocksalen, deretter flere 
steder langs Suckarnas gång før dagens ned-
løp ved Bassängen. Rasmusson 1 side 207 er 
også inne på dette. Den øvre delen av Ny-
gången, med sitt nettverk av trangere ganger, 
bærer nettopp preg av at vannet stadig har 
funne nye veier ned fra den overliggende 
gangen. De fossile gangene under 4m-fallet 
ligger for eksempel betydelig lavere enn den 

aktive gangen like ved av og har sannsynlig-
vis forbindelse til Suckarnas gång. 

Nygången er 87 m lang frem til toppen 
av 4m-fallet og høydeforskjellen derfra opp 
til f.eks. Nyckelhålet er 4,5 m. Lengden til 
systemet over 4m-fallet estimeres til 85 m. 
Påstanden om at det er mer vann i Block-
salen enn ved Bassängen kunne vi ikke 
bekrefte på vinteren. Hvis det skulle være 
tilførsel av vann fra et annet sted enn dagens 
inngang, må den i så fall være tilnærmet 
tørrlagt på vinteren. En visuell vurdering av 
vannmengde på to ulike steder i en bekk er 
uansett svært vanskelig.

Nedturen til stugan ble en nesten sur-
realistisk opplevelse. Vi hadde bevisst lagt 
ekspedisjonen til en fullmånehelg, men det 
vi ikke hadde forutsett var en total måne-
formørkelse akkurat den kvelden. Været var 
blitt mye bedre, så selv om det var mørkt 
ute, var det bare å nyte den astronomiske 

begivenheten. Vi kom tilbake til stugan kl. 
23.55. Svenskene, som ikke er like drevne 
skikjørere, kom en halvtime senere. Jan 
Thomas begynte å varme på baccalaogryta, 
mens jeg fikk fyr på fotogenkaminen. Mid-
dagen smakte fantastisk godt, selv om folk 
var så slitne at det var vanskelig å sitte opp-
reist. Da 6 sultne voksne menn hadde spist 
alt de klarte, var det fortsatt 1/3 igjen. Da 
kom Jan Thomas med desserten, ei diger 
kake delt i 6 store stykker. Vi fikk ikke noe 
valg. Alt skulle ned! Med kaminen i drift ble 
natten betydelig mer behagelig enn den fo-
regående og vi fikk i tillegg tørket utstyret.

Flere av deltakerne var så slitne etter fre-
dagen og lørdagen at de ikke hadde tenkt 
seg på grottetur søndag. Men det er utrolig 
hvordan mat, noen timers søvn og strålende 
morgensol kan gjøre godt. Klokka 9 var alle 
i full aktivitet og 11.10 var vi på vei mot 
grotta igjen. Skisporene lå klar fra kvelden 
før og mesteparten av utstyret hadde vi lagt 
igjen i grotta, så det var lett å gå. Noen gikk 
veldig lett. Rauken glemte både hjelm, ho-
delykt og kamera på hytta, men uten at det 
hemmet ham nevneverdig på grotteturen.

Grottetur søndag
Motivasjonen for videre utforskning og 
kartlegging av Nygången var liten, til tross 
for at det gjenstod en del arbeid. Systemet 
over 4m-fallet var betydelig mindre enn vi 
hadde håpet på og det var liten tro på noen 
ny inngang. Vi hadde dessuten bare vært 
halvveis inn i grotten og motivasjonen var 
større for en tur inn til Vattenlåset. Nå som 
det var lite vann i bekken kunne den i beste 
fall være borte. Minst 1300 m av grotten er 
fortsatt uutforsket på baksiden av sifonen, 
så det å finne en vei forbi var verdt forsøket. 
Bortsett fra Rauken var det ingen av oss an-
dre som hadde vært inn til Vattenlåset tid-
ligere. 

Fra Blocksalen fortsetter gangen med 
store dimensjoner 15-20 m forbi Stora 
Grytan der den skifter karakter. Derfra og 
frem til Droppstenskällaren er den minst 
trevliga delen av grottan pga omfattende 
kollaps. Enkelte steder er det bare så vidt 
det er mulig å ta seg frem under store løse 
blokker. Resten av gangen ned til sifonen er 
en stor opplevelse med Stora salen som et 
absolutt høydepunkt. Det er nesten utrolig 
at grotten ”slutter” bare 60 m lenger ned. 
Sifonen lå der den bruker og vi fant ikke 
noe nytt verken på ned eller opptur. Heller 
ikke på noe sted i grotta kjente vi lufttrekk 
av betydning. Det kan være et dårlig tegn 
med tanke på fortsettelse. På den annen 
side er gangen ved sifonen merkelig trang 
til å være eneste passasje i dette området. 
Lullehačorrugrottan er nok ikke ferdig ut-
forsket.

Mandag kunne vi endelig sove litt ekstra 
før hytten ble ryddet og det var på tide å 
dra hjem. Rauken fortsatte sin semester til 
Lappjordhytta, mens vi andre gikk tilbake 
til Tornehamn. Været var fortsatt strålende 
sol, kaldt og mye vind over Träsket. En rask 
tur til Abisko for å kjøpe Cola og svenske 
kjøttbullar fikk vi også tid til, før vi satte 
kursen hjemover.   Ω

Bävergången.   Foto: Jan Thoms Schwenke

Nålsögat.   Foto: Jan Thomas Schwenke



2322

Litteratur
1. G. Rasmusson,  Formproblem i  några 

karstgrottor inom Torneträskområdet (Li-
centiatavhandling). Geografiska institu-
tionen, Lunds universitet. 1957.

2. A. Lindén, Fjällmötet 2003 vid Lulli-
hatjårro. Grottan, 2004, 39(2): s. 8-13.

3. T. Brattli, Vinterexpedition i Vadve. 
Grottan, 2005, 40(3): s. 7-11.

4. T. Brattli, GPS, RT90 og Rikets nät : 
Om posisjonsbestemmelse av svenske grot-
ter. Grottan, 2006, 41(2): s. 16-17.

5. Kilde: Statens Kartverk og Lantmäteriet 
og Harald Gaski, førsteamanuensis i sa-
misk ved Universitetet i Tromsø. 2007.

Summary
The Lullehačorrugrottan cave in the Torne-
träsk area of northern Sweden was originally 
surveyed to 1145 m by Gunnar Rasmusson 
50 years ago. Later surveys in 2003 added 
267 m of new cave passages (grade 2). In 
March 2007 a Norwegian / Swedish joint 
expedition explored and partly surveyed 
the continuation of one of the passages dis-
covered in 2003. The benefit of winter ca-
ving is low water level, because of no liquid 
precipitation for half a year. 87 m passage 
(discovered in 2003) was surveyed to grade 
5 and an estimated 85 m completely new 
passage was surveyed to grade 2. This article 
focus on the exploration of this new passage 
and the challenges the expedition faced in 
remote areas and arctic winter. 

På väg hem över träsket.  Foto: Jan Thomas Schwenke

Höstens första tur var med Rabbe Sjöberg 
upp till berget Storkludden 1 mil öster om 
Vindeln. Några år tidigare hade jag varit där 
och hittat en 10 m lång sprickgrotta. Vi gick 
upp efter bergets västsida. Rabbe hade sin 
hund Ferda med sig, som hade det lite job-
bigt i den branta terrängen. Till slut tog vi 
oss upp på jämnare mark och började leta. 
Här fick vi en överraskning. Strax ovanför 
grottan som jag sett tidigare, hade ett stycke 
av berget spruckit upp och förskjutits, så 
att en spricka bildats. Vi tog oss ner på bot-
ten av sprickan. Där fortsatte en lång gång 
i sydlig riktning. På den ena sidan gick det 
att ta sig ned till sidogångar. Det var ståhöjd 
i nästan hela grottan. Längden uppmättes 
till 75 m. 

Nästa resa gick till Storboberget 5 mil 
norr om Umeå. I det stora bergsskredet 
finns flera grottor under och mellan ned-
rasade block. Vid ett tidigare tillfälle upp-
täckte jag en krypgång som går mellan två 
av grottorna men en sten sitter fastkilad och 
blockerar gången. Vid nästa besök tog jag 
med ett bräckjärn för att lättare kunna öpp-
na gången. Jag försökte bända loss stenen 
men den satt ordentligt fast och då det fö-
religger rasrisk så var det säkrast att låta den 
vara. Bredvid stenen finns dock en öppning 
på c. 2x3 dm, där det går att skaka hand 
mellan grottorna. Den totala längden blir 
då 85 m med en nivåskillnad på 10 m. Det 
är en riktigt skaplig grotta faktiskt.

Efter ett tips från Rabbe åkte jag upp till 
det välkända och grottrika Tavelsjömassivet 
3 mil norr om stan. I den södra delen skulle 
det finnas något som liknar en stenpelare. 
Jag letade och lyckades hitta denna pelare, 

som står på en hylla på bergets sida. Pelaren 
består av stora, lösa fyrkantiga stenblock, 
som ligger staplade på varandra upp till 10 
m höjd. Mycket märkligt. Det är svårt att 
förstå hur den kan ha bildats. Under pelaren 
finns en grotta och högst upp har korparna 
byggt sitt bo.

Under senhösten besökte jag ett område 
som ligger 3,5 mil nordost om Umeå. I ett 
av bergen, Storskogsberget, hittade jag totalt 
12 grottor med längder på 5-30 m. Grot-
torna är lätta att ta sig fram i och några har 
mindre salar med ståhöjd. Grottorna ligger 
under och mellan jätteblock vid en bergs-
klint på bergets sydvästsida. Senare under 
hösten följde Rabbe med mig dit. Rabbe 
förklarade att jordbävningar fått berget att 
spricka men genom den snabba landhöj-
ningen hann inte havets bränningar flytta 
klippblocken någon längre sträcka ned för 
den svaga sluttningen.

I Dånaberget, i samma område, finns Vit-
tergrottan som Rabbe upptäckte på 1980-
talet. Det är en stor och vackert utslipad 
tunnelgrotta. Två kilometer söderut i det 
lilla Gårdsberget fann jag en sprickgrotta 
med delvis utslipade väggar. Efter 13 m blir 
den för smal, vilket är synd, för det syns hur 
grottan fortsätter och blir bredare. Detta 
blev avslutningen på 2006 års grottletande, 
som gav många oväntade fynd.  Ω

Summary
Five new sites with more than 20 bedrock 
caves were discovered around Umeå during 
the last months in 2006. The caves were up 
to 85 m long.

Grottletning i södra Västerbotten 
hösten 2006 

Ernst Ågren
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Bakgrund
Snötempelgrottan ligger i den så kall-
lade Isisdalen i Vadve. Ingången till grottan 
finns i botten av en stor dolin. Ett vatten-
fall störtar utför ett stup i dolinens västra 
kant och försvinner ner mellan rasmassorna 
i dolinens botten. Alldeles intill dolinen lig-
ger ingången till ytterligare en stor grotta, 
Iskristallgrottan (längd drygt 300 m).

Att det borde dölja sig ett grottsystem i 

ett trettiotal meter i den: ”vi vände här, trots 
synbar trång forts. i ett flera m brett lågvalv 
ungefär mot NO, dvs i riktning något N 
om Isis’ nu kända gångsystem. Grottan bör 
vidareutforskas”. De döpte grottan till Snö-
tempelgrottan. På den tiden var hela kratern 
täckt av en stor snöpropp vilket försvårade 
utforskningen. Snöproppen har på senare år 
försvunnit vilket gör att det nu är betydligt 
lättare att ta sig ner till grottan (mer om det-
ta i Anders Lindéns artikel i detta nummer). 
Det där med vidareutforskning lät dock 
dröja ända till fjällmötet 2005. Genom 
rensningsarbete skedde då ett genombrott 
och man fann en fortsättning in till grot-
tans inre delar. Mer om detta finns att läsa 
i Grottan nr 3 2005 [2]. Någon mer om-
fattande utforskning av grottan hanns inte 
med under detta år och huvudsyftet med 
fjällmötet 2006 var därför att mer systema-
tiskt utforska och kartera grottan.

Kartering
Genom en bra insats av alla fjällmötesdel-
tagarna blev grottans alla kända huvudstråk 
karterade, den färdiga kartan finns på mitt-
uppslaget i det här numret. Karterad längd 
blev 570 m. Ett antal sidogångar återstår att 
kartera och tar man med dessa ”kända” si-
dogångar är det inte omöjligt att grottan når 
en längd på 1000 m. Dessutom finns goda 
möjligheter att hitta en fortsättning på grot-
tan, vilket gör att längden kan stiga avse-
värt. Totala höjdskillnaden från ingången i 
dolinen ned till sifonen i Smaragdbäcken är 
92 m, vilket placerar grottan bland Sveriges 
djupaste. Grottans övre delar är karterade i 
BCRA grad 4A medan de nedre delarna på 
grund av tidsbrist endast karterades i 3A.

Beskrivning av grottan
Ingången till grottan utgörs av en låg kryp-
gång. Vid ingångskrypet bör man hålla sig 
längs vänster vägg eftersom den högra väg-
gen endast utgörs av lösa block. Efter in-
gångskrypet kommer man fram till en hög 
smal spricka som man klättrar nedför. Från 
botten av sprickan fortsätter flera låga kryp-
passager. Gemensamt för dem alla är att det 
är trångt, Djävulens armbåge är en av de 
passager som man kan ”avnjuta” här.

När kryppassagerna är avklarade klättrar 
man nedför ytterligare en spricka, springer 
igenom ett litet vattenfall och så är man 
inne i en sal som kallas Omklädningsrum-
met. I Omklädningsrummet är det lämpligt 
att byta om till SRT-utrustning, därav nam-
net. Nu är man inne i grottans större delar 
och fortsättningen är betydligt rymligare.

Från Omklädningsrummet fortsätter 
en hög sprickliknande gång med en liten 
bäck i botten. Den leder fram till ett djupt 
schakt, 10-metersschaktet. Bäcken störtar 

nerför schaktet och det kan vara lämpligt att 
rigga en traverslina så att man slipper göra 
bäcken sällskap. Passerar man förbi schaktet 
kommer man fram till Isramperna. Dessa 
utgörs av en serie branta stup där en stor 
bäck kommer ner. Bäcken utgörs troligtvis 
av smältvatten från snölegor ovanför doli-
nen och vattentemperaturen var vid vårt be-
sök endast 1,9°C. Bäcken fortsätter norrut 
och försvinner ner i en gång fylld med stora 
block. Dess fortsättning har hittills bedömts 
som oframkomlig.

Om man istället firar sig nerför 10-me-
tersschaktet hamnar man i en ny sal. Bäck-
en som rinner nedför 10-metersschaktet 
försvinner i ett djupt hål i salens golv och 
hittills har ingen undersökt om det är möj-
ligt att fortsätta ner där. Från salen leder en 
fossil gång, vars början utgörs av en vacker 
meandrande canyongång. Efter ett trettiotal 
meter i den fossila gången kommer man till 
en T-korsning. Här kommer en annan stor 
bäck in från höger. Denna bäck höll vid vårt 

Snötempelgrottan
Andreas Wikström 

anslutning till dolinen har många misstänkt. 
1979 undersökte Yngve Freij och Hans F 
[1] en grotta i dolinens botten. De var inne 

Mikael ”Rauken” Persson på väg genom Djävulens armbåge.   Foto: Andreas Wikström

Den stora dolinen och vattenfallet. Ingången 
till Snötempelgrottan finns i botten av dolinen. 
Precis bakom de kaffedrickande speleologerna 
(Tore Brattli och Mikael ”Rauken” Persson) 
syns ingångshålet till Iskristallgrottan. 
Foto: Andreas Wikström
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att det finns ett nätverk av gångar mellan 
dessa två nivåer. De flesta av sidogångarna 
har inte utforskats, än mindre karterats. 
Följer man huvudstråket kommer efter en 
stund en ny bäck, Namnlösa bäcken. Var-
ken bäckens ursprung eller vart den tar vä-
gen är känt då gången den rinner i nästan 
helt är fylld med sten och grus och därför 
inte framkomlig. När man passerat Namn-
lösa bäcken blir gången mindre och börjar 
luta uppåt igen. Frågan är därför om fort-
sättningen verkligen är fossila systemets 
huvudstråk utan kanske en större sidogång. 
Den sedimentfyllda gången där Namnlösa 

en går att följa en bit uppströms till dess att 
gången blir för brant och vattnet för blött, 
denna del är dock inte karterad. Isbäcken 
och Varmvattensbäcken förenas till en bäck 
och fortsätter till Rampen. Här forsar vatt-
net nerför en 45° lutande slänt. Här kan 
man antingen traversera över i toppen på 
Rampen och följa ett övre fossilt gångsys-
tem alternativt klättra nerför rampen och 
fortsätta följa bäcken djupare ner i grottan.

Den övre fossila gången är kraftigt förgre-
nad vilket alla frågetecken på kartan tydligt 
visar. Flera av dessa sidogångar leder ner till 
den aktiva gången och man kan misstänka 

som oframkomliga då de var fyllda med la-
bila rasmassor. Man befinner sig här mitt 
under dolinen, men det återstår dock 24 
meter i djupled upp till dolinbottnen. I det 
här området finns ett flertal mindre gångar 
som endast har undersökts inledande men 
inte karterats. En karta över dessa baserat på 
minnesskisser av Kalle Grönvik och Michael 
Collins visas i figur 1.

Följer man att istället Varmvattensbäcken 
nedströms från T-korsningen möter man 
efter en bit en annan bäck, Isbäcken (tem-
peratur 1,9°C). Denna bäck är med största 
sannolikhet bäcken från Isramperna. Bäck-

besök en temperatur på hela 11,9˚C och 
blev därför kallad för Varmvattensbäcken. 
Detta vatten är med största sannolikhet 
vattnet från det stora vattenfallet i dolinen 
vars vatten försvinner bland stenarna i do-
linens botten.

Följer man Varmvattensbäcken uppströms 
hittar man på höger sida grottans största 
sal, Bergtoppssalen. Längre uppströms blir 
gången brantare och golvet är täckt av lösa 
stenblock så här gäller det att vara försik-
tig, gången heter inte Rasgången för intet. 
I slutet av gången finns flera små schakt i 
taket där vattnet kommer in. De bedömdes 
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bäcken rinner kanske är den riktiga fortsätt-
ningen på fossila systemet? Detta är dock 
endast en spekulation från min sida.

Efter ytterligare en stunds krypande i 
fossila systemet möter man ännu en bäck, 
Motströmsbäcken. Det går att krypa ett 
tiotal meter i Motströmsbäcken om man 
inte har något emot att bli blöt, sedan slu-
tar gången i en sifon. I kartan i figur 2 syns 
att sifonen ligger nära den bäck som rinner 
norr om grottan och det är därför inte otro-
ligt att vattnet i Motströmsbäcken kommer 
därifrån.

Klättrar man istället nerför Rampen fort-
sätter grottan och Smaragdbäcken nedåt 

med många små vattenfall. Ju längre ner 
man kommer desto lägre och blötare blir 
det och till slut slutar gången i en sifon. 
Från sifonen återstår c:a 450 m fågelvägen 
till utloppet där vattnet från Snötempel-
grottan åter kommer i dagen. Det återstår 
med andra ord mycket okänd grotta och en 
förhoppning är att det via någon sidogång 
går att hitta en väg förbi sifonen och fort-
sätta vidare ner i grottan. I djupled skiljer 
endast 47 m mellan sifon och utlopp (se fi-
gur 3) vilket gör att grottans lutning längre 
fram måste minska. Fortsättningen riskerar 
därför att vara blötare och med fler sifoner.

Fig.1 Gångar i området runt Bergstoppsalen.
Streckade gångar ej karterade utan endast 
minnesskisser. För att öka läsbarheten har 
grottans överliggande nivå ej medtagits i skis-
sen.

Förbindelse Snötempelgrottan 
- Iskristallgrottan?
I figur 2 visas en karta med både Snötem-
pelgrottans och Iskristallgrottans gångar 
inlagda.

Kartan över Iskristallgrottan är hämtad 
från Grottan nr 3 1982 [3]. Iskristallgrot-

Nere i Smaragdbäcken. Inte långt härifrån slu-
tar grottan i en sifon.  Foto: Andreas Wikström

Fig.2  Översikt över grottområdet. Snötempelgrottan visas med heldragen linje, Iskristallgrottan 
med streckad linje.

Fig 3.  Vertikalskiss över grottområdet. 
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tans två ingångar har fixerats med hjälp av 
GPS-mätningar. Skillnaden mellan karte-
ring från övre till nedre ingången av Iskris-
tallgrottan jämfört med GPS-mätningarna 
var 10 m i horisontalled och 0 m i verti-
kalled. Vid anpassningen av grottkartan till 
GPS-mätningarna har Iskristallgrottans ut-
seende därför fått ”deformeras” något, vilket 
kan ses om man jämför med den ursprung-
liga grottkartan. Läget för Snötempelgrot-
tans ingång är bestämt genom ytkartering 
från Iskristallgrottans övre ingång.

Som synes löper Iskristallgrottan rakt över 
Snötempelgrottan och frågan är förstås om 
de på något sätt hänger ihop. På vertikal-
skissen i figur 3 ser man dock att det är stor 
höjdskillnad mellan grottorna; Snötempel-
grottans gångar befinner sig i princip hela 
tiden 30-40 m djupare än Iskristallgrottan.

Enda stället där Snötempelgrottan når 
upp till Iskristallgrottans höjd är precis vid 
ingången och vid Isramperna, men där är 
det istället relativt långt mellan grottorna i 
horisontalled. Att finna en förbindelse mel-
lan dem verkar därför inte helt enkelt. Om 
en sådan förbindelse existerar skall man an-
tagligen leta efter den i Snötempelgrottans 
övre delar.

Framtida arbete
Som synes återstår ett antal frågetecken 
på kartan över Snötempelgrottan. Utöver 
mängder av sidogångar att utforska och 
kartera så finns det några saker som det kan 
vara extra intressanta att kika närmare på 
under fjällmötet 2007:

•	Vart	 tar	 bäcken	 som	 försvinner	 ner	 i	
hålet vid 10-metersschaktet vägen? Är det 
möjligt att ta sig ner där och fortsätta följa 
den?

•	Varifrån	kommer	Namnlösa	bäcken	och	
vart tar den vägen? 

•	Går	det	 i	någon	av	alla	 sidogångarna	 i	
fossila systemet att finna en större fortsätt-
ning? Någonstans måste det fossila systemet 
leda och det är inte säkert att sifonen i Mot-
strömsbäcken är huvudstråket. Fortsättning 
kanske istället skall sökas i området runt 
Namnlösa bäcken?

•	Varifrån	 kommer	 Motströmsbäcken?	
En möjlig förklaring är från den lilla bäcken 
norr om grottan (se kartan i figur 2). Tem-
peraturmätningar skulle kanske kunna ge 
en indikation om så är fallet.

•	Kan	man	via	någon	sidogång	passera	
sifonen i Smaragdbäcken och fortsätta 
nedströms mot utloppet?   Ω

Kofotsgrottan is part of a series of holes 
running approximately east-west near a pro-
minent bench of limestone west from Snö-
tempelgrottan. The most easterly hole has a 
marker plate (KV VIII). The most westerly 
holes have usually been covered by a large 
snowfield which lies to the west. The water 
draining from this snowfield sinks in a hole 
which is too tight to enter. Up on the hig-
her level of limestone slightly to the north 
of the sink, the entrance to Kofotsgrottan 
is a twin hole, separated by a rock bridge. 
The easiest route is to climb approximate-
ly 7 meters down the most westerly hole. 
   Care is needed as the slope is steep and 
loose. Climbing down the other hole 
would require a ladder. At the base of the 
slope the water enters from the sink in a 
small chamber and flows out along a low 

crawl heading to the northeast. After 25m 
a large boulder has slipped from the roof. 
This can be passed to the left (extremely 
tight!) or to the right (extremely wet!). 
After a further 15m of rift passage, a deser-
ted (too tight) inlet comes in on the left and 
the passage enlarges to a small chamber, with 
the water sinking into a choke of boulders. 
This choke was passed after some digging 
with a crowbar (which gave the name to the 
cave) to a further crawl which becomes too 
low after 5m.   Ω

Sammanfattning
Kofotsgrottan hör till en rad småhål väster 
om Snötempelgrottan. Efter en brant klät-
tring ner i ingångssprickan leder en trång 
och blöt krypgång åt nordost.

Kofotsgrottan
Mark Dougherty

Summary
The entrance to Snötempelgrottan in 
Vadvevagge was dicovered in 1979 but was 
not found again until 2005.  In 2006 it 
was explored and is now surveyed to 570 
m. The depth is 92 m. The cave is situated 
under Iskristallgrottan although no conec-
tion has been found. After the extremely 
narrow entrance series, steep and wet passa-
ges leads to a sump apox. 450 meters from 
the resurgence. A lot of work remains to be 
done exploring the cave.
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Grotträddningsövning i Abisko
Sven Gunnvall

Transporter till och från övningsområdet med helikopter.  Foto: Sven Gunnvall

SSF arrangerar hösten 2007 en grotträdd-
ningsövning i Abisko.

Övningen planeras och genomförs i sam-
arbete med polisen i Kiruna och den grott-
räddningsgrupp som finns inom Alpina 
Fjällräddningen i Kiruna. 

Övningen riktar sig i första hand till del-
tagare från de tre grotträddningsgrupperna i 
Sverige (Kiruna, Hemavan och Frostviken) 
samt i andra hand till SSF-medlemmar med 
någon tidigare erfarenhet av grotträddning. 
Max deltagarantal är 30 personer varav 15 
platser kommer att hållas reserverade för 
grotträddningsgruppernas personal. Den 
viktigaste målsättningen med övningen är 
att organisationen finner sina former och 
att vi efter höstens övning skall ha en fung-
erande grotträddningsorganisation i landet.

SSF har tidigare arrangerat två liknande 
övningar, 1982 och 1990. Mycket har hänt 
sedan dess. Ny teknisk utrustning och er-
farenheter från utbildningar i utlandet har 
gjort att nya kunskaper finns att förmedla. 
Att grotträddningsgrupperna får tillfälle till 
samövning är mycket angeläget eftersom de 
i praktiken är den enda resurs på området 
som finns i Sverige. Vid en eventuell olycka 
kommer den grupp som finns närmast att 
göra akutinsatsen men all erfarenhet talar 
för att räddningsinsatser under jord kräver 
mycket tid och personal varför flera grupper 
kan behöva kallas in.

Vi kommer att koncentrera övningarna 
på alla tänkbara svårigheter som kan upp-
stå på grund av den speciella miljön under 
jord. Det innebär att övningarna omfattar 
flera besvärliga moment som kräver god 
grottvana. De SSFare som deltar kan räk-
na med att få uppgifter tilldelade. Det kan 

handla om att vara ”offer” vid någon av öv-
ningarna. Det kan också handla om att ingå 
i den olycksdrabbade gruppen och därmed 
fungera som extraresurs vid räddningsope-
rationen.

Övningarna kommer att övervakas och 
utvärderas av svensk övningsledare, profes-
sionell grotträddningspersonal från England 
samt svensk medicinsk expertis. 

Övningen är tänkt att omfatta en konfe-
rensdag där vi diskuterar förutsättningarna 
för en svensk grotträddningsorganisation, 
två övningsdagar i fält samt en dag för ge-
mensam utvärdering och diskussioner om 
framtida samarbete mm. Övningen avslutas 
med en gemensam fest.

Tid, plats och kostnader
20 - 23 augusti 2007 i Abisko. Vi har valt 
att lägga övningen i Abisko på grund av när-
heten till Sveriges viktigaste grottområde, 
Vadvevagge, samt tillgång till flera lämpliga 
övningsgrottor i området.
Abisko Mountain Lodge arrangerar boende, 
mat och kurslokaler. 
Kostnad 
Mat (frukost, lunch, middag), logi och 
konferenslokal under hela kursen (må - to, 
3 nätter) inkl slutfesten blir 2064 kr per 
person inkl moms. Eventuell extra övernatt-
ning inkl frukost kostar 350 kr per person 
och natt. 
Kursavgift 
Övningen är avgiftsfri för SSF-medlemmar. 
Transporter
Alla transporter under övningen (marktran-
sport och helikoptertransport) sker genom 
polisens och/eller militärens försorg och är 
kostnadsfria för SSF-medlemmar.

Program (kursansvarig: Sven Gunnvall)
Må 20/8 Konferensdag 
 09.00 - 17.00 (heldag med avbrott för lunch)
 Svensk grotträddningsorganisation - introduktion 
 Grottorna - områden, kort beskrivning av viktiga grottor
 Genomgång och diskussioner om förutsättningarna
 - organisation, finansiering, personal, transporter och kommunikation 
 Incidentrapporter
 Hypotermi
 Utrustning
Ti 21/8 Övningsdag 1 
 08.00 - 09.00   Genomgång av de praktiska övningarna
 09.00 - 17.00
 Grupp 1: Praktisk övning 1 (Mindre allvarlig skada, mkt besvärligt läge, svår  
 väg ut. Grupp- och ansvarsfördelning, kommunikation, hantering av hypotermi,  
 smärtlindring, immobilisering, hjälp till självhjälp, rensning av passager för ut- 
 transport mm) Övningsledare: Mark Dougherty
 Grupp 2: Praktisk övning 2 (Allvarlig skada + hypotermi, relativt kort men be 
 svärlig uttransport med bår, hantering av akut skada, hypotermi, bårtransport i  
 trånga och delvis blöta passager, vissa vertikala inslag, riskbedömning av labila  
 grottpartier) Övningsledare: Leif Sigvardsson
 19:00 Middag
On 22/8 Övningsdag 2
 09.00 - 17.00
 Grupp 1: Praktisk övning 2 (se föregående dag)
 Grupp 2: Praktisk övning 1 (se föregående dag)
 19.00 Middag och gemensam fest (helgrillat i kåta / bad i hot tub mm)
To 23/8 Gemensam utvärdering och diskussion
 09.00 - 12.00  Utvärdering av övningarna (Övningsledare och Övervakare)
 12.00 - 13.00   Lunch
 13.00 - 17.00   Diskussion om ansvarsfördelning, utbildning, samarbete mm
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På besök hos välutrustade CRO i Yokshire
Foto: Sven Gunnvall

Anmälan om deltagande skall göras senast 
10 juli helst per e-post till:

sven.gunnvall@telia.com
alternativt ring: 

0481-56049 eller 070-3064049

Summary
In august (20 – 23) SSF arranges a cave res-
cue exersice I Abisko. The main purpose is 
to  form a cave rescue organisation for the 
remote areas of northern Sweden. The exer-
sice is carried out  in cooperation with local 
police authorities and involves personnel 
from the three cave rescue groups in Swe-
den; Kiruna, Storuman and Frostviken. SSF 
members are welcome to participate  pro-
viding they have some earlier experience of 
cave rescue (courses or exercises). The pro-
gram contains one conference day, two days 
of practical exercise and a last day for evalu-
ation and discussions about future coopera-
tion. For further information contact 
sven.gunnvall@telia.com

Nyår i Korallgrottan 2006-2007
Christel Grehn, Mikaela Löfgren, Kalle Grönvik, Mikael Rauken Persson

Klimatforskning, Champagne och 
tomtebloss
Christel & Mikaela berättar

Under ett flertal år har några personer till-
bringat dagarna i anslutning till nyår i Kor-
allgrottan. Och så blev fallet även detta år. 
Denna gång var vi sex grottisar som valde 
att åka de dryga 90 milen från Stockholm 
till Ankarvattnet för en veckas grottning.

Efter två dagars transport av både oss själ-
va och vår allt för stora packning till länssty-
relsens lilla stuga precis vid grottmynning-
en, var det dags att ge sig ner i underjorden. 
Direkt kunde vi konstatera att den varma 
vintern haft effekt även på Korallgrottan. 
Isgången, som vintertid brukar vara en be-
haglig iskana in i huvudgången, var nu en 
mindre behaglig och väldigt blöt krypning.

Väl inne i grottan ägnade vi oss bland an-
nat åt kompletterande karteringar av Ång-
maskingången och nykartering av Handsk-
tapparbranten (som slukade ytterligare en 
handske) och gångarna där omkring. Ett av 
målen med den här resan var att placera ut 
reflexstavar vid speciellt känsliga ställen och 
formationer. Vi arbetade oss fram genom 
Huvudgången fram till Stora salen och pla-
cerade totalt ut runt 15 stavar. Vid denna 
reflexplaceringstur hördes helt plötsligt ett 
rop. Det visade sig vara Andreas Forsberg, 
som letat sig genom gångar i Parallellgången 
och nu befann sig i ett hål i taket av Lu-
tande salen. Att ta sig den här vägen mel-
lan de två gångarna visade sig dock denna 
gång oss övermäktigt, eftersom risken att 
Andreas skulle falla handlöst 40 meter ner 
i Lutande salen kändes överhängande utan 

rep. Men Parallellgången hade inte förlorat 
sin lockelse för det. Under veckan var det 
just Parallellgången som stod i fokus och 
några nyupptäckter gjordes, men mer om 
det senare i artikeln. I Korallgrottan pågår 
klimatforskning och för att hjälpa forsk-
ningen på traven samlade vi in droppvatten 
från utpekade stalaktiter.

Befinner man sig i Korallgrottan under 
nyårshelgen måste man självklart fira nyår 
i grottan. Under en karteringstur släpade vi 
in champagne (i glasflaska!), bordsfyrverke-
rier, tomtebloss, serpentiner, discokula och 
rutig picknickfilt in till Barsalen. Allt för att 
få den perfekta nyårsstämningen. Firandet 
genomfördes dock efter karteringen och är 
man sex personer som delar på en flaska 
champagne så blir man bara fnittrig en liten 
stund.

En av dagarna passade vi på att njuta av 
den gnistrande vintern och ge oss av på 
en tur på ytan och besökte några andra 
grottöppningar i omgivningen. Fika intogs 
bland myggorna (!) en bit in i Skymnings-
grottan. Kvällen bjöd, liksom de andra kväl-
larna, på klart väder, fullmåne och snötyng-
da granar vilket både fotonördar och övriga 
grottisar uppskattade.

Mot slutet av en fantastisk vecka var det 
dags att ta sin packning (som märkligt nog 
knappt vägde mindre nu än på uppvägen) 
och gå ner till den varma och ombonade 
källaren hos Bojan och Birger. Efter en varm 
dusch och en god natts sömn påbörjade vi 
den långa vägen hem.

Så väl mött nästa år! Vi som var med hann 
få in 4 grottdagar innan januaris utgång, 
hur många fick du?  

Jag heter Martin Nordin och jag har valt att 
ta över stafettpinnen från Håkan Ljungqvist 
som ansvarig för gruvsektionen. Håkan är 
en av de mest gruvkunniga människor jag 
har träffat och det känns 
lite konstigt att ta över 
efter honom, men jag 
tror att det kommer att 
gå bra. Det mesta av mitt 
gruvengagemang har hit-
tills skett inom ramen för 
Baggbodykarna, en orga-
nisation som många sä-
kert känner igen namnet 
på och som jag var med 
och startade för 9 år se-
dan och det känns positivt att kunna ta det 
engagemanget vidare till SSF.

Vad väntar gruvsektionen under 2007?
När du läser det här så har jag precis haft 
möte med Håkan och tagit över de sista de-

taljerna. Det har tyvärr hunnit gå en ganska 
lång bit av 2007 och det kommer att bli 
svårt att hinna göra några större aktiviteter i 
sommar, men håll ögonen öppna inför hös-

ten och vintern!
Gruvsektionen är den 
största sektionen inom 
SSF och jag tar med 
glädje emot tips och idé-
er om aktiviteter.
För att ni ska ha något 
att göra tills nästa num-
mer av grottan kommer 
ut så kan ni fundera på 
vilken gruvas malmupp-
fordringsverk det är som 

pryder 500-lappens baksida (svar kommer i 
nästa nummer av Grottan). 

Hoppas att vi ses i en gruva där ute!
Martin

Martin tar över Gruvsektionen
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Nyårsfirande i Barsalen, Korallgrottan.   Foto: Andreas Forsberg

Mikael ”Rauken” Persson i de nyupptäckta delarna i Parallellgången.   Foto: Andreas Forsberg

Nyupptäckten i parallellgången
Kalle G berättar
I december 2003, då Roger Johansson från 
JGF och jag tog oss in i de västligaste delarna 
av Parallellgången, hittade vi en okarterad 
freatisk gång. Tyvärr var den blockerad av 
sten en kort bit in. Sedan dess har jag vid 
minst tre besök planerat att göra ett rens-
ningsförsök för att komma vidare. Det har 
dock aldrig blivit av…men nu var det dags!

Först tar vi oss till kammaren i mitten 
på Parallellgången. Christel, Mikaela och 
Andreas W karterar delen tillbaks mot Hu-
vudgången. Andreas F klämmer sig in i en 
trång gång alldeles invid kammaren. Micke 
och jag karterar en annan sidogång, och 
sedan från kammaren ned i Undergången, 
som Lisette Hörnblad, Christopher Graae, 
Christopher Krafft och jag klämt oss in i 
april 2003. Undergången är fyrtiofem meter 
lång, och väldigt rymlig när man väl kom-
mit förbi den trånga ingången. Tyvärr slutar 
den i en sedimentpropp, troligen väldigt 
nära Barsalen.

Micke och jag avslutar karteringen, kry-
per förbi lite takdropp och hittar till vår för-
våning Andreas F pratandes med Mikaela. 
Vi befinner oss ju högt över den nivån? Det 
visar sig att Andreas återfunnit en förbin-
delse till Sluttande Salen, som Torbjörn Doj 
tidigare nämnt för mig skulle finnas. 

Micke och jag kryper vidare för att ta itu 
med rensningen av den gäckande freatiska 
gången längst in. Teorin är att en överlig-
gande passage är nåbar om man får bort lite 
sten. Gången ligger mitt i en trång slutt-
ning, neråt sydost, som är ungefär tio meter 
bred. För att slippa rensa sten i onödan vill 
vi först undersöka om vi kan hitta en väg 
runt genom att söka oss längre ned i slutt-
ningen. Jag kryper ned och konstaterar att 
det finns en fortsättning. Dock inte till den 
gång vi tänkt rensa, utan en låg gång som 

fortsätter horisontellt åt sydväst. Dessvärre 
ligger ett stort stenblock lite illa till. Jag för-
söker komma förbi på ovansidan, men det 
är för trångt. Tar mig nedanför blocket, och 
här går det att krypa under. Börjar krypa 
men stannar. Hur ligger egentligen det här 
blocket, undrar jag?

Jag kryper tillbaks en bit och känner på 
blocket. Rörde det sig inte lite grann? En 
stöt till. Jo, det är löst! Upp på ovansidan 
igen. Stöter till rejält med foten, och så gli-
der det ned en bit. Tyvärr inte tillräckligt för 
att komma förbi på ovansidan, men det lig-
ger stabilare än förut. Kollar läget igen nedi-
från. Det ser inte helt säkert ut. Andreas 
och Micke kommer ner, och vi sparkar på 
blocket tills vi tycker det ligger stabilt.

Vi tar oss förbi och ålar ungefär femton 
meter längs en lerig gång. Där kröker den 
åt nordnordväst med tjugo-trettio graders 
lutning nedåt. Härifrån vi står ser det ut att 
vara igenrasat i slutet, sju-åtta meter ner, 
men vi måste ju kolla. Den blockiga slutt-
ningen vaktas av en sten längst upp, tillräck-
ligt stor för att blockera gången om vi rullar 
ned stenen. Vi vill inte ha den ovanför oss, 
så Andreas och Micke rullar den försiktigt 
åt sidan. När Micke kommer ner ger han 
ifrån sig ett glatt rop, gången fortsätter åter 
horisontellt åt sydväst! Det blir trängre igen, 
men vi kan ändå ta oss vidare.

Drygt tio meter in kan vi med stor för-
siktighet kan vi ta oss förbi en stalaktit, och 
kommer till ännu en sluttande, blockstens-
täckt gång. Likadan lutning som förra, men 
nu såväl uppåt sydost som nedåt nordväst. 
Vi fortsätter nedåt. Gången viker av åt syd-
väst igen, och där hittar vi en stor bit av en 
stalagmit, tio, kanske femton centimeter 
i diameter! Några andra delar av den syns 
inte, så vi undrar förstås var den kommer 
ifrån. 

Gången övergår så till en liten sal, som vi 
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nästan inte vågar gå in i. I taket finns en hel 
del stalaktiter, och golvet är täckt av kalk-
formationer, vitt som kristyr. Salen, som 
döps till Kristyrkammaren, är dryga fem 
meter lång, oval och sluttande åt nordväst. 
Det är ståhöjd men inte mycket mer. Efter 
att ha beundrat skönheterna en stund tittar 
vi efter fortsättningar. En möjlighet finns i 
andra änden av salen, men det ser trångt ut. 
Dessutom närmar sig larmtiden, så vi beslu-
tar oss för att sluta för dagen.

Det är väldigt trångt när vi ska pressa 
oss förbi blocket vi stabiliserade förut. Jag 
kryper först, och försöker undvika att röra 
blocket, men det går inte att ta sig förbi utan 
att komma åt det. Micke kommer efter och 
sedan Andreas. Senare berättar Andreas att 
han höll på att bli fastklämd under blocket! 
Det hade börjat glida, men han hade lyckats 
hålla emot ett tag för att sedan slinka runt 
på ovansidan. Micke och jag blir riktigt 
skärrade, men är naturligtvis väldigt glada 
att det gick bra. Tur i oturen är att blocket 
nu ligger bättre, så att man kan ta sig förbi 
på ovansidan istället för vid sidan om det.

Nästa dag återvänder vi. Medan Christel 
väntar i slänten ovanför blocket som höll på 
att krossa Andreas respiratoriska system, ut-
forskar jag gången neråt vänster, åt motsatt 
håll jämfört med hur vi kröp dagen innan. 
En låg men bred passage, delvis spärrad av 
stalaktiter, öppnar några meter in upp till en 
liten sal med ståhöjd. På höger sida har en 
före detta ålbar gång nästan helt fyllts med 
flowstone! Nu finns bara några centimeters 
glipa till taket, och flowstonen har flödat ut 
över väggen i enorma mängder, bortåt två 
meter högt, och över metern bred vid ba-
sen. Framför flowstonen står två stenblock 
som når mig till brösthöjd. Bakom blocken 
fortsätter gången, men det är lite trångt 
mellan blocken och väggen. Det ser ut att 
bli större bara man kommer förbi blocken. 

Vill försäkra mig om att blocken inte kan 
röra sig, men det får bli en annan gång. Just 
nu känner jag inte för att fortsätta. Istället 
avslutar Christel och jag dagens krypning 
och återvänder till Andreas W och Mikaela 
i stugan.

Droppstensparadiset
Rauken berättar

Medan Andreas kollade fortsättningen i 
Kristyrkammaren kollade jag gången uppåt 
i rasbranten från Kristyrkammaren. Det 
såg ut att ta slut ditåt men jag hittade en 
trång freatisk tunnel som jag pressade mig 
igenom. När jag kom över ett litet krön och 
såg att det fanns en fortsättning tog jag mig 
ned till Andreas och ville han skulle kom-
ma. Mödosamt pinade jag mig genom den 
trånga gången igen. Slog bort en sten som 
blockerade vägen och tog mig igenom till 
nästa gång.

Nu var det stort! Det gick en stor freatisk 
gång nedåt mot en sal. Jag väntade tills An-
dreas hade passerat värsta delen innan jag 
gick ned.

Vilken vacker sal det  var! Den fick nam-
net Droppstensparadiset. Efter lite letande 
kunde vi konstatera att det finns tre, fyra, 
kanske till och med fem möjliga vägar. Alla 
är dock förenade med risker. Två av passa-
gerna går ned i ett blockstensras alldeles till 
höger efter den trånga gången. I gångarna 
längst in i Droppstensparadiset ligger block 
i en lerbrant, som måste rensas så att de inte 
kommer i rörelse. Gångarna är framkomliga 
redan nu, men better safe than sorry. 

Vi gick tillbaka till den vackra Kristyr-
kammaren. Jag försökte komma igenom 
den högra vägen längst ned, men kom kon-
stigt med ryggen. Det gick nästan, men jag 
lyckades inte eftersom jag inte hade något 
att ta spjärn med fötterna mot. Jag kunde i 

Summary
During a New Years-expedition to Sweden’s 
longest cave, Korallgrottan, the group of six 
cavers discovered a new passage. While the 
passage so far adds only about 60m to the 
5.6 km cave, several  possible extensions re-
mains to be explored. Undergången, known 
from a previous visit, was surveyed to 45m. 
Its narrow entrance opens up to a straight, 
spatious passage but ends in sediment.

Nytt Besök
Vill du vara med och utforska de nya de-
larna? Häng med till Korallgrottan vecka 31 
för vidare utforskning och kartering. Det 
blir troligen långa dagar med mycket slit 
med stenar och block som ska säkras, och 
även långsamt karterande, så du bör vara 
försedd med tålamod och viss rutin. Hör av 

alla fall se in i nästa sal. Den är väldigt vack-
er med mycket fin brun flowstone. Tyvärr 
försökte jag inte att backa in i Kristyrkam-
maren, för då hade jag fått en mycket bättre 
vinkel.   Ω

dig till Kalle Grönvik, 0706-78 7157 eller 
kallegk@gmail.com
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Alla koordinater ges i RT90 2.5g V (det vi 
kallar Rikets nät) och har en noggrannhet 
på ± 10 m, ungefär så noga man normalt 
kan ange en grottingång. GPS som använts 
har kontrollerats mot varandra och en fix-
punkt i Abisko. Temperaturmätningarna 
har gjorts med digitala termometrar med en 
upplösning på 0,1 ºC kontrollerade mot 0 
ºC i smältande snö. Vi valde att mäta flödet 
som djupet över en 5 - 20 cm djup sten-
brygga och ytvattnets hastighet med hjälp 
av videblad eller papper + stoppur (tack alla 
som dämde och jobbade för detta). Det ger 
lite grovt flödet, tillräckligt för våra ända-
mål. Mätningarna är naturligtvis inte gene-
rella utan gäller vid just det här tillfället.

Geologi
Om man begränsar sig till två bergarter, 
kalkhaltiga och övriga är geologin ganska 
okomplicerad. Kalkstenen är av kambrosi-
lurisk ålder (ca 400-600 miljoner år gamla) 
och det finns två tydliga horisonter, avsatta i 
ett hav men på ett ojämnt underlag och där-
efter skjutna i åt öster. Därför kommer kalk-
lagren att ligga relativt plant. Till det här ska 
man lägga spricksystem och bergartsgränser 
som är helt avgörande för bildningen av ett 
karstsystem. Det är samma relativt plana 
kalklager som är grottbildande i hela Torne 
Träsk området.

  
Spårförsök
Salt, ja vanligt salt eller som i vårt fall vägsalt. 
Idén är att salt sänker ledningsmotståndet i 
vattnet vilket enkelt kan mätas. Därutöver, 
om man vill göra det mer sofistikerat, är 

en automatisk loggningsutrustning relativt 
enkel. Saltet klarar en utspädning på kan-
ske en miljon gånger men kan ju matchas 
med att man tillsätter mer salt. Biologiskt 
får man en saltchock men utspädningen är 
snabb och verkan upphör nog efter ett tiotal 
meter. Nackdelen är uppenbar: det krävs 5-
10 kg salt för en mindre underjordisk vat-
tenström och kanske tio gånger det för en 
större. Tungt upp men förvisso lätt ned. Vi 
använde en vanlig multimeter, laddkablar 
och två tältpinnar som elektroder, en enkel 
utrustning som dock fungerade. Det finns 
nackdelar med ett sådant system, främst 
att man får en elektrokemisk motspänning. 
En bättre kommersiell elektrod kostar runt 
tusenlappen. I de diagram som redovisas 
har samma grundformel använts men med 
olika resistiv bakgrund eftersom den skiljer 
något.

Hur ett spårämnes koncentration är vid 
utloppet beror på hur grottsystemet ser ut. 
För den här typen av grottor som vi har i 
området kan man lite förenklat säga att man 
får först en initial spik som är ganska sym-
metrisk. Därefter kommer en svagare men 
tidsmässigt längre topp som sakta ebbar ut 
och som beror på att spårämnet successivt 
töms ur bassänger och sifoner. Av det här, 
tillsammans med flödesmätningar och tem-
peraturmätningar kan man dra en del slut-
satser om grottsystemet.

Vägsalt var för övrigt en upplevelse, det 
sänker smältpunkten med 57 °C (enligt 
förpackningen). Vår grundidé var att värma 
vatten; vi hade ett stormkök med för att lösa 
upp saltet. Resultatet blev att hela hinken 
började koka. Vid försök två löstes dessut-

om min teflonvisp upp men konstigt nog 
inte hinken. Det här var ju vårt första försök 
med salt och vi får lära oss. Den här effekten 
får man inte om vanligt salt används men 
handlaren i Abisko ville inte sälja sina sista 
20 kg.

Snötempelgrottan
Koordinater:
Inloppsdolinen 7606598/1604257/898 
(toppen av dolinen)
Utlopp  7606966/1604808/749

Snötempelgrottan har ett avrinningsom-
råde på ca 1 km² uppströms sluken. Avstån-
det mellan in- och utlopp är fågelvägen 660 
m med en fallhöjd på 140 m (genomsnitt-
ligt 12°). Huvudriktningen är ca 56°, det 

sammanfaller ganska väl med kalklagrets 
strykning och grottan följer sannolikt berg-
artskontakten mellan kalksten och skiffer. 
Salthalten börjar stiga efter 80 minuter och 
når ett maximum efter 108 minuter vilket 
ger en vattenhastighet i medeltal på 0,10 
m/s. Därefter kommer en betydligt lägre 
salthalt som når sitt maximum efter ca 3,5 
timmar.

Flödet i den södra bäcken uppmättes till 
20 l/s med temperaturen 11,9 °C och un-
gefär något mer rinner via en snölega ned 
i grottan och här är temperaturen 1,9 °C. 
Vid utloppet uppmättes flödet 52 liter/s och 
temperaturen 7,1 °C. En beräkning på ener-
gibalansen ger att förutom 20 l/s från södra 
bäcken behövs 32 l/s med 1,9 °C. Detta 
tillförs från norra bäcken och inflöde längs 

Fjällmötet 2006 i Vadve
Med särskild hänsyn till Snötempelgrottan och Jåkkevarelabyrinten

Anders H Lindén

Anders kokar salt till spårningsförsöket i Snötempelgrottan.  Foto: Sven Gunnvall
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grottans sträckning. Genomfluten area  blir 
0,052/0,10 = 0,5 m² (flöde/flödeshastighet) 
och därmed den momentana vattenmäng-
den i grottan ~350 m³.

Jag, och många fler, har vandrat över den 
snöpropp som tidigare fanns över Snötem-
pelgrottan, ja vi har även firat oss ned mel-
lan bäcken och snöproppen för det är klart 
att bäcken försvinner ju inte i tomma intet. 
Yngve Freij var mest sannolikt först inne 
i grottans övre del. Det här var för 20-30 
år sedan, och på fjällmötet 2005 fanns inte 
snön kvar.

Jag måste erkänna att jag inte har tagit 
mått på dolinen, men en uppskattning är en 
volym på  3000 m³. Den här mängden berg 
försvinner naturligtvis inte utan det måste 
funnits ett större hålrum under som störtat 
in. Här befinner vi oss i kontakten mellan 
kalksten och skiffer som utgör en naturlig 
svaghetszon. Den lilla bäck som idag rinner 
genom grottan kan inte ha bildat den, det 
måste finnas ett större vattensystem inblan-
dat, kanske en glaciärflod vid någon istid. 

Den mest sannolika energikällan för att 
smälta av snöproppen är bäcken, sol och 
regn är en annan men energimässigt inte så 
trolig förklaring, då skulle det skett tidigare 
men är indirekt orsaken. Och varför har 
detta inte skett tidigare? Min teori är att det 
har funnits en snölega ovanför bäcken som 
sänkt vattentemperaturen från nuvarande 
12 °C till 1-2 °C, och då får man inte en 
smälteffekt. Att vattentemperaturen är så 
hög idag beror på att bäcken avvattnar ett li-
tet sjösystem och porlar livligt mellan block 
och sten. Avrinningsområdets storlek som 
avvattnas via Snötempelgrottan på 1 km² 
stämmer väl med uppmätt vattenföring. 

Solinstrålningen vid den här årstiden 
ligger på ungefär 0,5 kW/m², kanske med 
hänsyn till molnigt väder och dagens längd 
3-5 kWh/m² och dygn. Naturligtvis fastnar 

det mesta av energin i jord- och berggrund 
eller reflekteras men en del fastnar dock i det 
hydrologiska systemet och omfördelas. Det 
räcker inte för att smälta snön i dolinen med 
sina ungefär 200 m² som dessutom kommer 
att ligga i skugga. Via bäcken tillförs ca 20 
000 kWh/dygn och även om endast en li-
ten del av energin går till smältning av snön 
så inses lätt att bäckens temperatur är helt 
avgörande. Kravet för att smälta snön i doli-
nen är ca 300 000 kWh, det klarar den lilla 
bäcken på någon månad – förutsatt att det 
inte finns en snölega uppströms som sänker 
temperaturen. En snölega på några hundra-
tusen m³ är inte särskilt stor men jämfört 
med snön i dolinen hundrafalt större. Och 
när snöproppen väl är avsmält krävs natur-
ligtvis endast att vinterns snö smälter av och 
det tar betydligt kortare tid. Snöproppen 
kan återkomma men det tar säkert några år 
att fylla dolinen i så fall och det förutsätter 
att snölegan uppströms återbildas.

Iskristallgrottan ligger så nära Snötempel-
grottan så det verkar osannolikt att de inte 
hänger ihop. Grottan ligger dessutom så till 
att den endast kan ha bildats av en glaciär-
älv vilket stärker indicierna på att hela grott-
systemet är utbildat vid senaste eller någon 
tidigare istid. 

Uppströms Snötempelgrottan är bergar-
ten skiffer men det är bara en liten utskju-
tande tunga. Det ursprungliga huvudinlop-
pet och bästa kandidaten ska naturligtvis 
sökas uppströms, från grottingången uppåt 
alltså och varför då inte hamna vid den stora 
inloppstunneln som Blå grottan utgör!?. För 
20 år sedan var Kofotsgrottan täckt av flera 
meter snö, det fanns en insjunkning och 
en liten sidospricka som inte ledde någon 
vart. Men den utgör eller utgjorde rimligen 
en tillförselkanal till grottans vattensystem. 
Den kvarvarande snölegan har en stor snö-
tunnel vars vatten försvinner underjordiskt.

Berg har en egen styrka som valv men en 
ovanpåliggande kvartärgeologi har ingen 
egen bärkraft utan hela vikten överförs till 
berggrunden. Den kraftiga sidomorän som 
grottan passerar under bör ge ett bergtryck 
på 30-50 ton/m² och det håller sannolikt 
inte berget för. Alltså kollapsar grottan när 
den passerar under moränen. En teori grun-
dat på dessa data blir att grottan går längs 
kontakten mellan skiffer och kalksten i dess 
strykning, den stupar brant, ca 10-15°, fram 
till där den stöter på sidomoränen och vat-
tenhastigheten är 1-2 m/s. Under moränå-
sen rinner vattnet fram i mer horisontella 
trånga kanaler med låg vattenhastighet, 0,05 
m/s. Det vill säga, jag tror att Snötempel-
grottan kan förlängas 2-3 gånger sin nuva-
rande längd och den kommer att fortsätta 
stupa nedåt men man kommer aldrig ut vid 
utloppet, det blir stopp när systemet når 
moränåsen. Utloppet kan sannolikt forceras 
några tiotal meter och det vore intressant att 
se om mina teorier håller, utloppet ligger i 
kanten av sidomoränen. Det skulle gå att 
bygga en teori på grottans ålder men idag 
saknar vi tillräckligt bra data så jag avstår.

Jåkkevarelabyrinten
Koordinater:
Övre  7505596/1605224/796
Nedre  7505687/1605387/758
Utlopp  7606123/1605646/628
Nedersta  760617-/160570-/600

Jåkkevarelabyrinten har ett avrinnings-
område på 1,3 km², uppströms sluket. Känt 
idag är inloppsgrottan som är karterad till 
200 meter, Nedre grottan som är karterad 
till 260 meter, Utloppsgrottan som inte är 
utforskad liksom Nedersta grottan. Den 
senare är sannolikt inte mer än 50 m. Där-
utöver finns flera källsprång längs sydost-
kanten av berget men här finns inga bra 
undersökningar. Intressant att notera är att 
när Nedre grottan upptäcktes på 90-talet 
var ingången i stort sett dold av en snölega, 
idag finns inga spår av en sådan. Från in-
loppet leder bäcken till en sifon och avstån-
det till Nedre grottan är inte stort. Via den 
trånga passagen i Nedre grottan når man en 
sal med ett ca 4 m högt vattenfall som inte 
har forcerats. Nedströms spärras grottan ef-
ter 200 meter av en trång sifon.

Ovanför Jåkkevarelabyrinten finns inga 
grottsystem, här befinner vi oss i ett skif-
ferlager men en tunga av kalksten kommer 
från norr. Här finns en 60 m lång underjor-
disk bäck (uppgift Y Freij).

Grottan börjar i kontaktzonen mellan 
skiffer och kalk och har en huvudriktningen 
på 39°. Avståndet mellan inlopp och utlopp 
är 675 m med en fallhöjd på 168 m, i ge-
nomsnitt 14°. Från utloppet ned till Vad-
vejåkk faller bäcken ganska brant ned via 
det jag kallar Nedersta Jåkkevaregrottan. 
Vattnets inloppstemperatur var 13,9 °C och 
vid utloppet 9,1 °C, men värms på den korta 
sträckan fram till mätstationen till 11,1 °C.

Relativ salthalt Snötempelgrottan

minuter
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Mätstationen fanns 160 m nedströms 
och 50 m lägre än utloppet. Det här var 
helt enkelt den första plats uppströms där 
bäcken var samlad och det fanns tid att ta 
sig till men först 15 minuter efter det att sal-
tet hällts i vid inloppet. Det komplicerades 
av att ingen kunde ange var utloppet fanns. 
Om man tar till sig vad jag har skrivit om 
Snötempelgrottan och dess vattenhastighet 
finns en klar risk att saltspiken kom efter 6-
8 minuter, när jag inte var där. Här finns 
ingen ovanliggande morän som får grottan 
att kollapsa. Diagrammet visar en topp ef-
ter sju minuter men allt före 15 minuter 
är fiktivt inlagt för att få dem jämförbara. 
Noterbart är det klart lägre värdena jämfört 
med Snötempelgrottan, det tyder på att det 
inte finns större bassänger som ackumulerar 
saltet. Flödet ovanför inloppet mättes över 
en 2,5 m lång nästan plan stenhäll och gav 
flödet 44 l/s med en hastighet över hällen på 
1,5 m/s. Flödesmätningen vid utloppet var 
lite komplicerad eftersom jag var ensam och 
det inte fanns någon riktigt bra mätstation. 
En bassäng med 10-30 cm djup fick duga 
och ger efter korrektioner (2/3 flödeshastig-
het av ythastigheten) ett flöde på 58 l/s. 

Till skillnad från Snötempelgrottan finns 
här ingen tyngande morän så genomström-
ningen bör vara ganska snabb. Min teori blir 
att saltinjektionen tog 5-10 minuter för att 
nå min mätstation, då var jag inte där. Den 
svaga topp som kommer senare antyder ett 
snabbt flöde utan större bassänger, det stäm-
mer med vad vi vet om grottan hittills. Det 
finns andra möjligheter: 1) om vattnet från 
inloppsgrottan läcker ut åt sydost via olika 
kanaler, som bevisligen finns men är dåligt 
undersökta, och nytt vatten tillförs från 
nordväst får man samma resultat liksom 2) 
om det finns en eller flera större reservoarer. 
Det behövs nya mätningar för detta.

Smått och gott
Christel Grehn med flera undersökte ett par 
grottor nere vid den lilla runda sjö som lig-
ger i botten på Vadvedalen (76061--/16061-
-). Här kan tilläggas att det finns idag inte 
dokumenterade grottor längre söderut där 
jåkken faller ned mot björkskogen. Björn 
Gunnvall och Mike Collins gjorde en lång 
tur längs toppen och sydvästsidan av Vadve-
tjåkka. Flera mindre grottor hittades. Den 
stora portal som finns, 3 m hög och 2 m 
bred slutade i ett blockras efter blott några 
tiotal meter. Här återstår dock frågan, en 
viktig fråga, om hur en så här stor tunnel 
kan finnas där. En rektur gjordes av Sven 
Gunnvall och mig längs Päivektjåkkas syd-
sluttning upp till pasströskeln. Inget hitta-
des utom att vi noterade vissa insjunkningar 
i moränen som tyder på ett underliggande 
karstsystem. Vid hemflygningen från fjäll-
mötet bad jag piloten att hålla sig nära södra 
Vadvetjåkka och Njunjis och det är intres-
sant att notera att sydsidan av Njunjis har 
ett tjockt  kalklager. För de som är intres-
serade av utforskning och ej dokumenterade 
grottor finns också Tjunovagges norra del 
liksom platån ned mot Pålnostugan. Områ-
det är ganska lättåtkomligt och här borde vi 

lägga ett fjällmöte.
Vita bäckar
Torra bäckfåror som är helvita finns på väs-
tra sidan av södra Vadvetjåkka, i Jåkkevagge 
och  säkert på många fler ställen. De här har 
inte noterats tidigare. Det ser ut som om 
man sprayat bäckfåran med vit färg. Den 
första tanken är att det är kalkutfällningar 
men redan här blir man misstänksam efter-
som de inte stämmer med kalkhorisonterna. 
I många fall börjar de här ”vita bäckarna” 
där det finns konstaterade kisförekomster i 
skiffern. En första teori blir därför att zink-
blände (ZnS) överförs till det vi brukar kalla 
zinkvitt (ZnO) och avsätts på stenarna. Ex-
akt hur den här processen ser ut vet jag inte 
men är sannolikt en flerstegsprocess.

Klimatologi och hydrologi
Generellt så var snön i år, liksom förra året, 
mycket mer avsmält än för 20 år sedan. Or-
saken kan vara mindre nederbörd i form av 
snö och mera som regn, tillfälligt eller var-
aktigt varmare klimat men några undersök-
ningar på detta finns inte. Päivekglaciären 
tycks dock inte ha minskat i omfattning och 
avsmältningen av dess ytsnö verkar vara un-

 Snötempelgrottan Jåkkevarelabyrinten
 liter/s liter/s

Nederbörd (120 mm/månad) 52 60
Avsmältning x x
Avdunstning - x - x 
Magasinsförändring 0 0

Summa 52 60

Uppmätt avrinning via grottorna 52 58

gefär som tidigare om man jämför med äld-
re flygbilder, vilket kan antyda en skiktning 
av luftmassan. En första slutsats av snöprop-
pens försvinnande, Kofotsgrottans upp-
dykande, Nedre Jåkkevarelabyrintens för-
svunna snölega och de ”vita bäckarna” blir 
att nederbörden sommartid har minskat, 
alternativt att snölegorna är mycket mindre 
efter minskad nederbörd vintertid, jag vet 
inte vilket. Klart är i alla fall att avrinningen 
från de här karstområdena minskat.

Avrinning via grottorna  = nederbörd + 
avsmältning – avdunstning ± magasinsför-
ändringar. 

Sommarnederbörden i området är ca 120 
mm/månad men varierar mycket vilket till 
viss del ”buffras” av magasinsförändringar. 
Avsmältningen är svår att bedöma men ger 
nog ett ganska marginellt bidrag i augusti, 
avdunstningen blir hög en klar och varm 
dag och låg en kall och regnig dag men låt 
oss i det här skedet säga att de tar ut var-
andra. 

Avrinningen kanaliseras till de två grott-
systemen, direkt eller indirekt. En vattenba-
lans kan se ut så här:
(Överensstämmelsen är bra, nästan för 

Relativ salthalt Jåkkevarelabyrinten

minuter
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Red: A H Lindén.  (Nr 7 i serien Svenska Grottor)
Svenska Grottor – Östergötland 124s, 165g 80:- 120:-
Tänkt att användas som ett uppslagsverk likväl som en vägvisare vid besök av grottorna. 
Red: H Beskow, L-G Jarl, J Peterson 2002. (Nr 9 i serien Svenska Grottor)
Svenska Grottor - Småland, Blekinge, Öland 138s, 200g 120:- 180:-
Tänkt att användas som ett uppslagsverk likväl som en vägvisare vid besök av grottorna. 
Red: H Beskow, L-G Jarl, J Peterson 2003. (Nr 10 i serien Svenska Grottor)
Grottorna på Stora Karlsö 65s, 150g 25:- 40:-
På Stora Karlsö finns ett pärlband av grottor i klinten. I denna unika bok beskrivs grottorna  
i text och kartor. L Arén, R Engh, S Gunnvall, A Sander 1980. (Nr 1 i serien Svenska Grottor)
Grottområdet vid Övre Ältsvattnet 53s, 150g 25:- 40:-
Ett säreget område vid Vindelälvens källor. Här finns kalkstensgrottor, en vacker marmorkanjon 
och mycket annat som fjällvandraren lätt missar utan denna lilla bok i packningen. 
Red: R Sjöberg. (Nr 2 i serien Svenska Grottor)
Lummelundagrottan med tillhörande karstområde 290s, 600g 70:- 100:-
Den mest omfattande beskrivningen av grottområdet vid Lummelunda. En doktorsavhandling 
(men lättläst) som också ger allmänna grottkunskaper. L Engh 1980. (Nr 3 i serien Svenska Grottor)
Karst och grottor i svenska fjällen 63s, 150g 25:- 40:-
Mycket nytt har hittats sedan boken kom ut, men den är till god nytta för den som vill ha en
översikt över fjällkedjans grottområden. L Engh, R Sjöberg 1981. (Nr 4 i serien Svenska Grottor)
Grottor Nolaskogs och i Skuleskogen 79s, 150g 30:- 50:-
Beskrivningar, kartor och bilder av 31 grottor i Örnsköldsviks kommun. 
R Sjöberg 1984. (Nr 6 i serien Svenska Grottor)
Formproblem i några karstgrottor inom Torne Träskområdet  25:-  50:-
Pdf-fil på CD, 80g Licensiatavhandling vid LUGI, G Rasmusson 1957. Artikeln Fjällmötet 2003 
vid Lullehatjårrro av A H Lindén ur Grottan 2-2004 ingår också. (SSF CD1-2005)

Allmänna böcker om grottor                                                                 Pris:    Medlem    Ej medlem
Kulturhistoria och grottor 77s, 150g 30:- 50:-
Sägner och sagor, kungar och desertörer. Grottor är spännande, här finns ett axplock av 
alla berättelser och skrönor om våra svenska grottor. C Westerdahl 1982. 
(Nr 5 i serien Svenska Grottor)
Tunnel Caves in Sweden 42s, 110g 50:- 75:-
En bok på engelska om en speciell grottyp, strandgrottor med päronformat tvärsnitt. 
R Sjöberg 1994. (Nr 8 i serien Svenska Grottor)
Grottor? 121s, 200g  45:- 60:-
Vi har samlat ungefär tvåtusen uppgifter om grottor i Sverige. Här är 436 stycken 
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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

Framtiden
Det finns begränsningar, främst ekonomis-
ka, vad man kan förbättra men något kan 
göras. En enkel åtgärd blir att ersätta vide-
bladen med färgat vatten som injiceras. Det 
ger en bättre information om spridningen 
av flödet och i slutänden ett bättre värde på 
aktuellt flöde. Ett klart önskemål är tillgång 
till en bättre elektrod. Avrinningsområdenas 
storlek är tagna från fjällkartans höjdkurvor 
men bör helst kontrolleras i fält.   Ω

pressure. Both caves are developed in the 
contact zone of lime-stone and slate with a 
slope of approx. 12° down.

The method was to inject salt, CaCl2, in 
the stream at the sink and then continously 
measuring of the resistivity of the water at 
the resurgence. Measured stream volume 
was 0,05 to 0,06 m³ a second at that time. 
The result was an initially high peak fol-
lowed by a smooth low peak. The results 
shows that the Snow Temple Cave can be 
prolonged to at least 1 km. In the the area 
near the resurgence the cave is collapsed un-
der the esker. The Labyrinth of Jåkkevare, 
may be prolonged to 2 km but is extremely 
difficult due to small passages and sumps.

Other cave entrances was also examined, 
one of the most interesting is an entrance, 3 
m high and 2 m wide ending after 10 m in a 
boulderchoke. There must be a cave behind, 
a big cave. The snowcap in the area has gra-
dually disapeared over the years, allowing us 
to find some new caves but also raising new 
questions about the climate change.

Lägret med utsikt mot Lapporten.   Foto: Sven Gunnvall

Summary
The article gives a brief description on the 
results from the 2006 SSF mountain mee-
ting in the Torne Träsk area in the very 
north of Sweden. The main intention was 
to measure the water flow through two 
caves, “Snötempelgrottan” [Snow Temple 
Cave] and “Jåkkevarelabyrinten” [Labyrint 
of Jåkkevare]. The two caves are similar with 
a stream flowing through, some 500 m long 
and of the character “tight crawling”. Snow 
Temple Cave has in its lower part a thick 
overlay of esker , giving a very high rock 
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Dictionary of Karst and Caves D Lowe & T Waltham 2002, 
BCRA Cave Studies 10, 100g 45:- 60:-
Cave Surveying A J Day 2002, BCRA Cave Studies 11, 100g 45:- 60:-

         

Övrig litteratur                                                                                               Pris:    Medlem    Ej medlem
Tärna i blickpunkten Umeå Univ., 130s, 300g (bl.a. om grottor i Tärnafjällen) 150:- 220:-
Grottor i Umeå 28s, 100g 30:- 45:-
Gustav på Skallberget J Erixon, 24s, 80g (om Skallbergsgrottan) 30:- 45:-
Bergtagen P Mörn 1992, 125s, 300g (om grottor på Åland) 190:- 250:-
Lummelundagrottan Förlag Lummelundagrottan AB 1990, 52s, 150g 30:- 45:-
Fladdermössen i landskapet Jordbruksverket 2000, 24s, 100g 20:- 30:-
Preliminär svensk grottbibliografi R Sjöberg 1972, 28s, 100g 10:- 20:-
Supplement nr 1 (1974), nr 2 (1977) och nr 3 (1986) till ovanst., 100g/st 10:-/st 20:-/st
Den vite mannen Tuiavii 1920 (tryckår 1988), 139p pocket, 100g 50:- 75:-

SSFs tidskrift Grottan (4 nr/årgång, årg 6 endast 2 nr)       Pris:      Medlem    Ej medlem
1966-1992 (årg 1-27) 60g/nr 10:-/nr 20:-/nr
1993-2005 (årg 28-40) 90g/nr  10:-/nr 20:-/nr
2006 -2007(årg 41-42) 90g/nr 20:-/nr 70:-/nr
Innehållsförteckning Grottan 1966-1983 10:- 20:- 

          

Arkiv för Svensk Grottforskning                                                         Pris:    Medlem    Ej medlem
Samtliga titlar (100g/st) av L Tell, 1961-1977, omfattar följande: 10:- 20:-     

1: Erosionsförloppet med hänsyn 
till Lummelundagrottorna   
2: Die Höhlentypen Schwedens 
3: Preliminär katalog över grottor i Sverige
4: Speleologiska studier i svensk natur 
5: Några grottor i Östergötland 
6: Supplement nr 1 till ovanstående nr 3
7: Balsbergsgrottan (medförfattare    
   Y Freij, E Johansson)

      

8:  Utmaning till Småland
9:  Urbergsgrottor
10: Supplement nr 2 till ovanstående nr
11: Handledning i svensk grottforskning
12: Karstförekomster i Sverige
13: Supplement nr 3 till ovanstående nr 3
14: Fifty typical swedish caves 
15: Lummelundagrottorna (5:e upplagan)

Diverse                                                                                                        Pris:     Medlem    Ej medlem

SSF tygmärke 25:-  
SSF klistermärken (2 stora, 8 små) 10:-  
Adresslappar, block 20:- 40:-
Vykort (4 st svartvita) med motiv från Lummelundagrottan 10:- 20:-
Videofilm “Labyrintgrottan 2000” 120:- 180:-
Reservdelar till Premiers karbidlampa finns fortfarande i någon mån:
Lampfäste för hjälmen (inkl nitar) 30:- 60:-
Övriga delar (rensnål, vingmutter till reflektor, munstycke, filter, tändare, 
packningsring och filterbricka) finns i ett fåtal exemplar. Ring och fråga vad som finns!

NYHET!
SAM SPLINT
Ett måste i varje seriös förbandsutrustning. Den tar liten plats, väger 
nästan ingenting och är mycket användbar. Det är enbart fantasin 
som sätter gränserna. Splinten är tillverkad i en mjuk och lätt form-
bar aluminium som är polstrad på båda sidorna. Avsedd för fler-
gångsbruk, lätt att rengöra. Mått: 11,5 x 91 cm.
För idéer om användningen titta på:
http://www.utfard.nu/utfard3/uf3_4.2.htm 
Pris: medlem 200:-/st   ej medlem 260:-/st

OBS! De första 12 som beställer en Sam Splint får 
en praktisk elastisk binda med på köpet - lämplig 
att använda för fixering av splinten.

Köpinformation
Skicka gärna ett e-brev med din beställning innan du betalar, så återkommer vi med exakt prisuppgift. Alla köp 
sker via förhandsinbetalning till NEDÅT:s plusgiro 79 6390-3. Ange namn, adress och medlemsnummer. Porto 
tillkommer på priserna ovan. Märken, vykort, enstaka nummer av Grottan, reservdelar och adresslappar levereras 
portofritt. Portopriser enligt Postens portoguide: ekonomibrev (skrymmande om tillämpligt) eller paket. Reser-
vation för prisändringar. 
Exempel gällande ekonomibrev 1 jan 2007:
        
  100g/10:-                  250g/20:-                 500g/30:-                 1kg/40:-                   3kg/120:-  

Nya grottoveraller:  Meander ”CRIOU” 1 st storlek 2B samt 2 st storlek 2A,  800 kr/st
För information om material och storlekar gå in på
www.inglesport.com/shop/catalog.php och klicka vidare till >caving > oversuits
eller kontakta säljaren Micke Oja på tel 070-59 44 440

Övriga annonser
  Till salu:
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Finns hemma hos Ulla Pettersson, Kultyxgatan 16,  723 51 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
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Grottblanketter 
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Beskow, 070-6762002, h@nsbeskow.se)
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