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Baltic Speleological Congress är till ända. Med 70 deltagare från 
17 nationer, ett välfyllt och omväxlande program med intres-
santa föreläsningar, spännande exkursioner ovan och under jord 
och angenäma kvällar i glada speleologers lag blev det en smärre 
succé. Du kommer att kunna läsa mer om det i nästa nummer 
av Grottan.

Ett stort tack från oss i styrelsen till alla som var där och gjorde 
BSC så bra.

Det är ju alltid lite dagen-efter-känsla när ett projekt är rott 
iland. Det är med rätta som man får lägga sig i hängmattan en 

stund men samtidigt passar vi på att, därifrån, blicka framåt. 
 Under 2005 införskaffade förbundet en lokal i Täby och det är i den som vi tänker för-

lägga vårt arbete i höst. Planen är att skapa en mötesplats för SSF-medlemmar där man ska 
kunna göra efterforskningar, läsa gamla Grottan, genomföra en studiecirkel etc. En flytt av 
SSFs arkiv är genomförd och arkivet håller på att i ordningställas. Sedan är planen att flytta 
dit biblioteket, vilket vi successivt kommer att göra under hösten.

Så inom en inte allt för lång framtid har vi rott nästa projekt i land och kan åter lägga 
oss i hängmattan, denna gång med ett gammalt nummer av Grottan lånat ur biblioteket i 
Täby.

Daniel Lundh

På gång i SSF

Ledaren

Tuna Hästberg 7 - 9 dec
Traditionellt Luciafirande i gruvan
Läs mer på sidan 40 i detta nummer av Grottan

Årsmöte 2008 i Blekinge 1 - 4 maj 
Vi kommer att hålla till på kursgården Aspan vid havet nära Ronneby
Själva årsmötet blir på lördagen den 3 maj. Både fredagen och lördagen 
ges tillfälle till spännande grottexkursioner.

Fjällmöte i Norge 2008 2 - 9 aug
2008 års fjällmöte blir i Norska Burfjellet och är ett 
samarrangemang med Norsk Grotteforbund.
Mer om detta i kommande nummer av Grottan.

På gång internationellt

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

Alpine Underground 9 - 11 nov
Internatinal Conference of Alpine Speleology i Tyska Berchtesgaden (Bayern)
Under kongressen kan man bl a uppleva filmnatten “The long night of caves” 
Läs mer på http://www.vdhk.de 

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/

Grotte de Gournier, Vercors. Foto: Sven Gunnvall
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Det var med varslande om regn som vi 
begav oss till Säfsen i Dalarna på årsmöte 
denna Kristi himmelfärd 2007. Vissa tältade 
och andra bodde på det mysiga lilla vand-
rarhemmet. Torsdagen då alla anlände var 
som vanligt ett enda stort hejande på folk. 
Till slut samlade vi oss i Folkets hus och den 
stora salen för att gå igenom planeringen. I 
år var Sofie Dougherty värd och hon ville 
fokusera på att lära ut. Hon menade att 
årsmötena ofta sett ganska lika ut. Det har 
funnits olika grottor eller intressanta geolo-

giska platser att besöka och många häftiga 
upplevelser har bjudits på, men väldigt lite 
tid har gått åt till utbildning. 

I programmet gavs vi hela tiden två alter-
nativ: utbildning eller utflykt. På fredagen 
fick vi välja mellan att göra en utflykt och 
besöka två grottor och en gruva på en rund-
resa genom Dalarnas län eller gå en SRT-
kurs på vildmarksbanan som låg nära vand-
rarhemmet. Där höll Mark Dougherty kurs 
för alla ålders- och kunskapsnivåer. Mark, 
som är väldigt kunnig i att grotta, i SRT och 

en erkänd grottdykare, men även lärare stod 
för all programlagd undervisning. Han höll 
två intressanta föreläsningar. En om hur han 
var med och ledde upphämtandet av en död 
dykare i en undervattensgrotta i Norge och 
en om hur man riggar SRT. 

Lördagen bjöd på en frågesport för bar-
nen (och vuxna) om grottor och hur man 
grottar säkert. Vi ungdomar och fyra vuxna 
delades in i fyra lag med en vuxen i varje 
lag. Vi fick gå runt till olika stationer och 
lära oss knopar, skriva ned vad som är allra 
viktigast att ha med sig ned i en grotta etc. 
Sådant som kan hindra oss från att försätta 
oss i livsfarliga situationer. För mig som är 
ny i förbundet var det otroligt lärorikt att 
få vara med på undervisningsdelarna för att 
jag ska kunna känna mig säkrare när jag är 
ute och grottar. Jag var med första gången 

Årsmöte 2007 i Säfsen
Emma Eliasson

på Lumelundamötet och årsmötet förra året 
och därefter har jag engagerat mig lite i ut-
grävningarna i Stenkumla. Men förutom 
alla aktiviteter så hade vi det väldigt trevligt 
tillsammans på middagarna och fritiden vi 
hade. Vi fick bland annat höra om Evert 
Jeanssons otroliga kajakpaddling som han 
gav sig ut på själv och innebar att han fick 
lifta, bära kajaken långa vägar på land och 
mycket mer. Vi fick även höra Mats Linds 
dykupplevelser i Bjurälven och se ett vack-
ert bildspel med en del överraskande inslag. 
En kväll bjöds det på filmvisning på vand-
rarhemmet och madrasser och täcken drogs 
fram på golvet då vi såg The Cave, en inte 
alltför verklighetstrogen skräckfilm om någ-
ra grottdykare. 

Årsmötet förflöt utan några oenigheter 
och diplom delades ut till Anders Lindén för Mark demonstrerar räddning på rep. Foto: Andreas Wikström

Tipspromenad under årsmötet. Foto: Andreas Wikström
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hans långa, trogna engagemang i förbundet 
och i styrelsen (vid två tillfällen). Endast 
fyra personer har tidigare hedrats med detta 
diplom. Även Sofie fick komma fram och 
hon avtackades traditionsenligt, som med 
varje avgående styrelsemedlem, med en ost. 

Så var ännu ett årsmöte förbi. Grottisar 
från hela Sverige samlades i Dalarna, för att 
diskutera och aktivera sig i en miljö full av 
jämlikar. Det finns de som anser att vi har ett 

udda intresse som frivilligt går ned i trånga, 
kalla grottor eller gruvor, men en gång om 
året behöver vi inte förklara för alla oupp-
lysta om grottornas härligheter. Här kan vi 
istället njuta av bildvisningar och berättel-
ser från andra medlemmar som har besökt 
olika grottor och gjort flera äventyr sedan 
vi senast sågs. Jag ser redan fram emot nästa 
möte, kanske blir det fjällmötet i Vadve?

Det kom en del ordentliga regnskurar un-
der årsmötet, men eftersom vi ändrade lite 
i programmet fungerade det bra. Ett stort 
plus i sammanhanget var de stora lokalerna i 
Folkets Hus som vi hade till förfogande. 

På fredagen var vi en liten skara som valde 
utflykterna som Anders L och Sofie D hade 
lagt upp. Vi åkte på småvägar genom ett un-
derbart vackert landskap fram till den första 
grottan, som var Ängbäcksgrottan i det lilla 
samhället Högfors. Den var lättillgänglig 
från vägen. Grottan var spännande på det 
sättet att Ängbäcken tagit sig ner genom en 
liten bergknalle av urkalksten och kom ut 
igen efter 20 meter. En trevlig grotta, men 
p.g.a. det myckna vattnet i bäcken kom 
man bara in en liten bit.

Därefter for vi vidare till grottorna i Nors-
berget, inte så långt från Blötberget. Här var 
det inte heller långt att gå, och man kunde 
studera gruvhål och slagghögar på vägen. 
Det var en klättring på 50 meter upp i Nor-
bergets sydbrant till de tre små trevliga grot-
torna. I den största kunde man krypa in i en 
liten sal. De andra två grottorna var mindre. 
Trots sin litenhet var grottorna klart värda 
att besöka. Sedan passade vi på att äta vår 

medhavda lunch i branten. Därefter gav vi 
oss av till Lekombergets gruva mellan Lud-
vika och Grangärde. Utsikt var fin från top-
pen av berget, där det också fanns en infor-
mationstavla om gruvan. Sedan for vi ner 
till den gruvtunnel som finns nedanför stora 
vägen. Det var en stor tunnel med mycket 
vatten i botten, så det gick inte att undvika 
att bli blöt och kall trots stövlar. 

Eftersom området kring Säfsen har få 
grottor, men desto fler gruvor, for ett stort 
gäng iväg till Kopparberg på lördagen för 
att besöka Bergslagens geologiska sällskap i 
deras klubblokal. De hade en stor mineral-
samling som vi blev imponerade av. Sedan 
gick vi runt i gruvområdet ovanför, som 
hade en fin led med informationsskyltar på 
alla intressanta platser. Ett besök där rekom-
menderas ifall ni åker förbi Kopparberg!

Summary
The program for the SSF annual meeting 
in Säfsen, Dalarna contained education and 
practical training. A varied evening program 
and interesting excursions to several caves 
and mines in the area contributed to a me-
morable event.         Ω

En liten rapport 
från oss som valde utflykterna

Christina Tillö

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
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Årsmötets öppnande. 
Tillförordnad ordförande Daniel Lundh förklarade SSFs årsmöte 2007 för öpp-
nat.

Årsmötets behöriga utlysande. 
Årsmötet förklarades behörigt utlyst.

Val av mötesordförande. 
Daniel Lundh valdes till mötesordförande.

Val av mötessekreterare 
Mats Lind valdes till mötessekreterare.

§ 1. Fastställande av dagordning. 
Dagordningen fastställdes enligt styrelsens förslag. .

§ 2. Val av justeringsmän tillika rösträknare. 
Till justeringsmän att justera årsmötesprotokollet tillika rösträknare valdes Pet-
ronella Tillö och Andreas Wikström.

§ 3. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll.  
Protokollet från årsmötet 2006 som var publicerat i Grottan 3-2006 godkändes 
och lades till handlingarna.

§ 4. Verksamhetsberättelse för 2006. 
Verksamhetsberättelsen för 2006 som presenterades vid årsmötet godkändes.

§ 5. Bokslut för SSF och NEDÅT. 
Bokslutet för SSF år 2006 framlades och bokslutet för NEDÅT år 2006 framla-
des.

§ 6. Revisorernas redovisning. 
Revisionsberättelsen upplästes av justeringsman Andreas Wikström då reviso-
rerna ej var närvarande.

§ 7. Styrelsens ansvarsfrihet. 
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2006 samt 
fastslog resultat- och balansräkning för Nedåt och resultat- och balansräkning 
för SSF. Styrelsens förslag till vinstdisposition och överföring till katalogfond och 
SRT-fond enligt bokslutet fastställdes av årsmötet.

§ 8. Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning. 
Valberedningens förslag till styrelse och revisorer redovisades. Valberedningens 
förslag föredrogs av sammankallande Christina Tillö. 
a) Val av ordförande på två år. 
Thomaz Gustafsson valdes till förbundets ordförande på två år. 

Årsmötesprotokoll 
fört vid SSFs årsmöte i Säfsen, Dalarna 2007-05-19

b) Val av vice ordförande. 
Daniel Lundh valdes till förbundets vice ordförande. 
c) Val av sekreterare. 
Mats Lind valdes till förbundets sekreterare. 
d) Val av fem ledamöter. 
Beslöts att antalet ledamöter för verksamhetsåret 2007 ska vara fem personer. 
- Johannes Lundberg (nyval), 
- Christel Grehn (omval), 
- Sven Gunnvall (omval), 
- Mikaela Löfgren (omval) och 
- Linnéa Järvstråt (nyval) 
valdes som ledamöter till styrelsen.

§ 9. Val av revisorer för 2007 (två revisorer och en suppleant). 
Till revisorer för 2007 valdes Henrik Christensen (sammankallande) och Chris-
topher Krafft, samt Lina Lindén som suppleanter.

§ 10. Val av valberedning (inkl. sammankallande). 
Till valberedning valdes Christina Tillö (sammankallande) och Gunnar Isacsson 
samt Mikael Persson. 

§ 11. Ungdomsstipendiat för 2007. 
Till ungdomsstipendiat för 2007 har Joar ”Knutte” Lindén utsetts. Stipendiet är 
på 1000 kronor samt diplom.

§ 12. Budget för 2007. 
Budget för 2007 redovisades. Budgeten godkändes och lades till handlingarna.

§ 13. Föreningsavgifter 2008. 
Styrelsen föreslår oförändrade föreningsavgifter för 2008. 
Ordinarie medlemmar: 250 kr, ungdomsavgift: 125 kr. Oförändrat för familje-
medlemmar (10 kr). Medlemsavgifterna godkändes.

§ 14. Inkomna motioner/övriga frågor. 
Inga inkomna motioner eller övriga frågor har inkommit!

§ 15. Årsmötets avslutande. 
Mötesordförande tackade de närvarande för ett väl genomfört möte och förkla-
rade SSF:s årsmöte 2007 för avslutat.

Mats Lind
 årsmötessekreterare

 Daniel Lundh
 mötesordförande

 Andreas Wikström Petronella Tillö
 justerare   justerare
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1. Medlemmar, styrelse och för-
troendevalda
Vid årsskiftet 2006/2007 var antalet med-
lemmar i SSF 567 st. varav 3 st. hedersmed-
lemmar. Vid motsvarande tid 2005/2006 var 
medlemsantalet 592 st. Av medlemmarna är 
218 familjemedlemmar. Två grottförenin-
gar är medlemmar; Stockholms grottklubb 
och JF Äventyr. Övriga föreningar och 
juridiska personer som är medlemmar är 
Länsstyrelsen i Jämtlands län och Tärna 
Fjällturer. Styrelsen och övriga förtroende-
valda framgår sist i verksamhetsberättelsen.

2. Årsmöten och styrelsemöten
Förbundets årsmöte avhölls 25 maj – 28 
maj 2006 i Kinnerstugan vid Lummelunda, 
Gotland. I samband med årsmötet gjordes 
bland annat utflykter till Trollkullahålen 
i Stenkumla, stadsvandring i Visby samt 
besök vid Högklint och Rövar Liljas håla.  
Kvällarna ägnades åt förbundsinfo och bild-
visningar. Under fredagen genomfördes 
jubileumsaktiviteter i Tingstäde fästning 
och Lummelundagrottan innan det in-
togs 40-årsjubileumsmiddag på restaurang 
Hwitstjärna. Kvällen avslutades med jubi-
leumsfest på Kinnerstugan. Ca 74 personer 
deltog vid själva årsstämman på lördagskväl-
len. Artikel om jubileumsårsmötet finns 
publicerad i Grottan 3-2006. Protokoll från 
årsmötet samt verksamhetsberättelsen för 
2005 finns publicerad i Grottan 3-2006. 
Styrelsen har sammanträtt fem gånger un-
der verksamhetsåret 2006 (11/3, 25/5, 

Verksamhetsberättelse
 för Sveriges Speleologförbund

1 januari 2006 - 31 december 2006

27/5, 26/8 samt 2/12). Därutöver har sty-
relsen haft överläggningar per telefon. 

3. Utflykter, träffar och andra 
grottaktiviteter
Nedan redogörs endast för sådana aktiviteter 
som SSF har anordnat. Utöver detta har en-
skilda medlemmar och klubbar genomfört 
en rad olika aktiviteter.

3.1 Grävningarna i Stenkumla 
2006
Under året genomfördes grävningar i det 
mindre grottschaktet (T1:an) första helgen 
i september. Fem nya grottmetrar kunde 
läggas till det tidigare 22 metrarna. Vid 
grävningarna deltog 15 personer. Artikel 
finns publicerad i Grottan 3-2006. Även 
Gotlandsradion och pressen hade inslag om 
nyfynden.

3.2 Lummelunda 2006
Årets Lummelundavecka på Gotland ge-
nomfördes som ett arbetsmöte från den 
21/5 till 24/5, precis före årsmötet. Ett fåtal 
medlemmar kraftsamlade på att färdigställa 
kommunikationssystemet i grottan samt 
genomföra den årliga inspektionen av grot-
tan. På grund av förbudets jubileumsresa till 
Frankrike i juli så genomfördes ej den tradi-
tionsenliga Lummelundaveckan precis efter 
midsommar utan den planeras återkomma 
under 2007.

3.3 Fjällmötet 2006
Årets fjällmöte hölls i Vadveområdet 
med 14 deltagare. Säkerhetsbultning 
av Vuoitaskallogrottan genomfördes. 
Snötempelgrottan karterades till ca 570 meter 
med en höjdskillnad på 92 meter. Dykning 
genomfördes i Övre Jokkevarelabyrinten. 
En ny grotta benämnde Kofotsgrottan hit-
tade. Den är ca 30 meter lång. Därutöver 
genomfördes fortsatta färgtester och posi-
tionsbestämning med GPS. Flera referat 
från mötet finns i Grottan 4-2006.

4. Arbetsgrupper
(kommittéer och sektioner)
SSF har numera ett antal arbetsgrupper (för 
närvarande 15) i form av kommittéer eller 
sektioner som ska förenkla arbetet i styrel-
sen och i föreningen i stort. De har alla olika 
mål och syfte. Varje arbetsgrupp ska fungera 
någorlunda självständigt och arbeta för sitt 
verksamhetsområde. Grupperna består av 
intresserade medlemmar, en huvudansvarig 
samt en kontaktperson ur styrelsen som fö-
reträdare för gruppen.

4.1 Dyksektionen
SSF:s dyksektion har som mål och syfte 
att sammanföra personer med intresse för 
grottdykning. Dykning har från sektio-
nens sida främst skett i gruvor under året. 
Ett kortare grottdyk genomfördes under 
X-JUB i Frankrike. Vid fjällmötet genom-
fördes dykning i Övre Jåkkevarelabyrinten. 
I augusti månad deltog två grottdykare i 
räddnings- och bärgningsaktionen vid Plura 
i Mo i Rana, Norge. Sektionen deltog även i 
TECH-DIVING 2006 seminariet på KTH 
i november där bl.a. Mark Dougherty före-
drog erfarenheterna från Plura. Planering 
för dykexpedition till Bjurälven 2007 har 
påbörjats. Sektionen hade vid årsskiftet 

2006/2007 42 medlemmar (samma som 
året före), men bara ett fåtal personer har 
varit aktiva grottdykare under året. Ansvarig 
styrelseledamot är Mats Lind med Nicklas 
Myrin som huvudansvarig.

4.2 Fjällkommittén
Fjällmötet är ett av förbundets äldsta ar-
rangemang men kräver ändå en del förbere-
delser, bland annat att hitta lämpliga platser 
att genomföra mötet på samt skriva en lock-
ande artikel i Grottan. Till fjällkommittén 
hör även fjällinventeringen. Ansvarig sty-
relseledamot och huvudansvarig är Anders 
H Lindén och Sofi Hemgren Dougherty.

4.3 Fotosektionen
SSF:s fotosektion har som mål och syfte 
att sammanföra personer med intresse för 
grottfotografering. Verksamheten ska vara 
inriktad mot att såväl hjälpa medlemmarna 
att visa sina speleologiska bilder samt att 
ha möjlighet att utveckla sitt eget foto-
graferande. Ansvarig styrelseledamot och 
huvudansvarig är Sofi H Dougherty.

4.4 Gotlandskommittén
Lummelundakommitténs främsta mål och 
syfte är att skapa kontinuitet och stadga 
kring arbetet med Lummelundaveckorna. 
Genom att ha en bestående gruppering som 
jobbar med Lummelunda på ett mer fokuse-
rat och målinriktat sätt så kan tiden på den 
vackra ön nyttjas effektivare. SSF genom-
förde 2006 sin årliga Lummelundavecka 
på Gotland i en förkortad version i sam-
band med jubileumsårsmötet på ön - sön-
dag 21 maj till och med onsdagen den 24 
maj. Huvudaktiviteterna var förbättring av 
kommunikationssystemet som installera-
des 2005 i grottan, inspektion av grottan 
utanför Sifonerna samt utbildning av de 
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som tidigare inte besökt grottan. Rapport 
till Länsstyrelsen på Gotland har insänts i 
december månad. Ansvarig styrelseledamot 
och huvudansvarig är Thomaz Gustafsson.

4.5 Grottkatalogkommittén
Grottkatalogen har länge varit en kärn-
verksamhet i SSF:s verksamhet och fort-
farande genomförs viktigt arbete med 
utgivning av kataloger. Huvuddelen av 
grottblanketterna kommer fortfarande från 
en liten grupp SSF-medlemmar. Nästa 
katalogdel planeras för tryckning under 
2007 och kommer att omfatta Hälsingland 
och Gästrikland. Grottkataloggruppen har 
genomfört några helgsammankomster för 
inmatning av uppgifter i databasen. Flera 
personer har engagerats för kontroll av ma-
terialet. Ansvarig styrelseledamot och hu-
vudansvarig är Anders H Lindén och Mats 
Lind.

4.6 Grotträddningskommittén
Styrelsens representant och huvudansvarig 
är Sven Gunnvall.
Året har dominerats av planeringen för 
grotträddningsövningen i Abisko i augusti 
2007. Mötet riktar sig främst till de tre 
grotträddningsgrupper som finns i Sverige 
och som ingår i den Civila fjällräddningen 
(CIFRO). Rikspolisstyrelsen finansierar 
deltagandet för dessa grupper. Under mötet 
kommer både svensk och utländsk expertis 
att finnas med som övningsledare. Logi och 
konferensutrymmen är bokade.
Under årets fjällmöte (Vadvevagge) slut-
fördes arbetet med bultning av Vuoitaskallo 
som nu kan besökas på ett säkert sätt. 
Arbetet med att sammanställa beskrivnin-
gar, grottkartor och riggningsguider över 
viktiga svenska grottor har också fortsatt.
I Norge inträffade i höstas en dödsolycka 

i samband med grottdykning. Två svenska 
grottdykare, Mark Dougherty och Nicklas 
Myrin deltog i räddnings- och bärgningsar-
betet. (Mark som controller för undervat-
tensteamet.) Erfarenheterna från Norge har 
satt fart på diskussionerna om hur en svensk 
räddningsorganisation också skall kunna 
hantera en grottdykolycka. Frågan kom-
mer att tas upp under räddningsövningen 
hösten 2007.

4.7 Gruvsektionen
Gruvsektionen är sektionen för alla som är 
intresserade av gruvor, tunnlar, bergrum och 
andra av människan konstgjorda underjord-
iska objekt. Syftet är att undersöka och doku-
mentera nutida och historiska gruvmiljöer, 
anordna resor och seminarier samt ge ut 
informationsbladet Gruvbladet. Sektionen 
har 116 medlemmar (2005: 122 st). Under 
året har det traditionsenliga Luciafirandet i 
Tuna Hästbergs gruva genomförts tillsam-
mans med Baggbodykarna. Styrelsen har 
under året sökt efter ny huvudansvarig för 
sektionen. Ansvariga styrelseledamöter/hu-
vudansvariga har under året varit Anders H 
Lindén och Thomaz Gustafsson.

4.8 Historiska kommittén
Kring många grottor finns sägner/sagor/his-
torier som berättar något om grottan. Under 
året har inga större aktiviteter genomförts. 
Klipparkivet och grottbibliografi ingår i 
kommittén. Ansvarig styrelseledamot är 
Sven Gunnvall med Lars-Erik Åström som 
huvudansvarig.

4.9 Internationella kommittén
SSF är medlem i UIS och FSUE. Under året 
har ett flertal aktiviteter skett utomlands. I 
april reste en grupp svenskar till Yorkshire 
och besökte de vertikala grottorna under en 

veckas tid.
I juli firade vi vårt 40 års jubileum, X-jub–
06, då 58 svenskar besökte grottområdet i 
Alpes Martimes i södra Frankrike. Under 
två veckor besöktes horisontella och verti-
kala grottor.
I september besökte ett par svenskar det 
Brittiska speleologförbundets årsmöte, Hid-
den Earth samt FSUE-mötet i Sevilla.
Under året har vi beslutat att ha fjällmöte till-
sammans med Norsk Grotteforbund som-
maren 2008. Mötet blir i Burfjellet i Norge. 
Ansvarig styrelseledamot och huvudansva-
rig är Christel Grehn.

4.10 Karteringskommittén
Karteringskommittén är en ny arbetsgrupp 
inom SSF. Syftet är att stödja de medlem-
mar som ägnar sig åt, eller vill ägna sig åt 
att kartera svenska grottor. Kommittén har 
formulerat en verksamhetsplan. Ansvarig 
styrelseledamot är Mats Lind och huvudan-
svarig är Erik Agrell.

4.11 Ungdomssektionen
Ungdomssektionen har under 2006 haft 
sitt första hela verksamhetsår. Under året 
har representanter ur sektionen funnits 
med på nästan alla SSF:s aktiviteter och 
dessutom haft en egen träff. Då träffades 
man i Trollhättan och besökte bland an-
nat gruvorna i Hunneberg. Vid årsmötet 
2006 tilldelades Ungdomssektionen SSF:s 
ungdomsstipendium, som dock inte utnyt-
tjades under året utan finns kvar för fram-
tida utnyttjande. Ansvarig styrelseledamot 
är Mikaela Löfgren med representanter ur 
sektionen som huvudansvarig.

4.12 Utbildningskommittén
Ansvarig styrelseledamot är Daniel Lundh 
med Mark Dougherty som huvudansvarig. 

Utbildningskommittén har tre huvudsak-
liga uppdrag: a) att åskådliggöra vilka ut-
bildningar vi har, eller avser att genomföra 
eller utveckla inom SSF genom att skapa ett 
nytt certifieringssystem, b) att skapa insyn 
för deltagare och utomstående vad som lärs 
ut och på vilka grunder, hur det lärs ut samt 
varför det lärs ut, samt c) att genom certifier-
ingssystemet ha som främsta huvuduppgift 
att kvalitetssäkra all utbildning som bedrivs 
och som planeras för inom SSF. En kursplan 
över certifieringssystemet är framarbetad. 
Under 2006 har vi fortsatt med kartläggning 
av material som kan kunna användas i stu-
diecirklar. Meningen är att studiehandled-
ningar för olika studieområden ska finnas i 
dokumentform på vår hemsida. 
När SSF firade sitt 40 års jubileum på 
Gotland arrangerades i samarbete med 
Lummelundabolaget guidade vandringar 
kring Lummelundagrottan för allmänhet-
en. 
Kurser under året
SRT steg 2-3, Yorkshire. Under påsken 
2006 genomförde SSF en SRT utbildning-
sresa till Yorkshire.
Instruktör: Mark Dougherty.
Studiecirklar
Under senare del en av hösten har 
Korallgrottan studerats i studiecirkelform. 
Under studiecirkeln besökte man även 
Korallgrottan under nyårshelgen. Ansvarig: 
Christel Grehn.

4.13 Vertikala sektionen
SSF:s vertikala sektion har som mål och syfte 
att arbeta för förbättrad säkerhet, tillgäng-
lighet och kunskap om grottor med verti-
kala schakt samt att sammanföra personer 
intresserade av denna grottyp. Den vertikala 
sektionen ska verka för att arrangemang vid 
vertikala grottor äger rum, oavsett regi. Den 
ska verka för att vetenskapliga och grottkon-
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serverande projekt inriktas även mot verti-
kala grottor. Under 2006 bedrevs följande 
verksamhet: 
Vertikala träffar: Under påsken 2006 ägde 
den tredje av tre inplanerade SRT-träffar i 
England rum. Liksom under den inledande 
träffen 2004 besöktes under en vecka ett an-
tal vertikala grottor i Yorkshire/Lancashire. 
Vertikala projekt: I juli 2006 genomfördes 
SSFs jubileumsresa till Frankrike där andra 
veckan var fokuserad på vertikala grottor. 
Bland annat gjordes försök att ta sig ner i 
över 300 meter djupa grottor. Dessa veckor 
var kulmen av den SRT-satsning som SSF 
har gjort under de senaste tre åren. I au-
gusti under fjällmötet genomfördes bl.a. 
säkerhetsbultning av Vuoitaskallogrottan. 
Sektionen har 50 medlemmar. Ansvarig 
styrelseledamot och huvudansvarig för sek-
tionen är Sofi H Dougherty.

4.14 Vetenskapskommittén
Vetenskapskommitténs främsta mål och 
syfte är att utgöra ett forum för bland an-
nat geologi, biologi, hydrologi etc. och ge-
nom detta kunna förmedla kontakter inom 
dessa områden - både till SSF:s medlem-
mar, men även till personer och organisa-
tioner utanför SSF. Kommittén har under 
2006 bidragit med material till SSF:s enga-
gemang i Geologins Dag och koordinerat 
SSF:s vetenskapliga arbete under fjällmötet 
och Lummelundaveckan. Även i år har en 
stor del av kommitténs tid har gått till att 
planera Baltic Speleological Congress 2007. 
Ansvarig styrelseledamot och huvudansva-
rig är Thomaz Gustafsson.

4.15 Årsmöteskommittén
Årsmöteskommittén har under året genom-
fört årsmötet 2006 på Gotland, som också 

var förbundets 40-årsjubileum. 74 medlem-
mar deltog, varav 55 vuxna. Planering för 
årsmöte 2007 i Dalarna (Säfsen, ansvarig ar-
rangör Sofi Dougherty), samt årsmöte 2008 
i Blekinge pågår. Ansvarig styrelseledamot 
och huvudansvarig är Mikaela Löfgren.

5. Övriga rapporter:

5.1 Biblioteket
SSF:s bibliotek har tidskriftsutbyte med 
48 organisationer i 22 länder (varav 17 
europeiska länder, och resten i Nord- 
och Sydamerika, Afrika och Australien/
Oceanien). Ansvarig för biblioteket är Ulla 
Pettersson.

5.2 Ekonomi och Nedåt
Försäljningen från Nedåt är på ungefär sam-
ma nivå som föregående år. Å ena sidan är 
intäkterna från försäljning av litteratur lägre 
än 2005, men å andra sidan har jubileums-
tröjorna ökat intäkterna från övriga varor.
Avsättning till katalogfonden föreslås mot-
svarande årets försäljning av grottkataloger. 
Årets resultat för Nedåt är ett överskott på 
ca 2 800 kr. Ansvarig för Nedåt är Karl 
Grönvik.
Årets resultat för förbundet är ett överskott 
på ca 4 700 kr, jämfört med en budgeterad 
förlust på ca 5 400 kr. Skillnaden beror 
framför allt på att kostnaden för tryckning 
av Grottan är avsevärt lägre än budgeterat. 
I övrigt har kostnader och intäkter i stort 
följt budgeten. Under året har SSF erhål-
lit medel från två nedlagda lokalföreningar 
som avsatts till Jämtlandsfonden respektive 
Östgötafonden (se artikel i Grottan 4/06). 
Årets ungdomsstipendium har avsatts till en 
fond för Ungdomssektionen.

5.3 Publikationer 
SSF:s medlemstidning Grottan har un-
der verksamhetsåret utkommit med fyra 
nummer: 1-2006, 2-2006, 3-2006 och 4-
2006 (årg. 41). Redaktör har varit Daniel 
Karlsson.

5.4 Stipendier
Ungdomsstipendium på 5000 kronor de-
lades ut till Ungdomssektionen. Inga sti-
pendier till kongresser delades ut.

5.5 Materialförvaltning
SSF hyr sedan 2005 en arkivlokal i Täby. 
Denna lokal är på 45 kvm och är inredd 
med hyllor för förvaring och arkivering 
av Nedåt, Biblioteket samt SSFs övriga 
utrustning. SSF äger karteringsutrustning 
och utrustning för SRT-klättring. Det är 
fyra kompletta personliga SRT-utrustnin-
gar och rep som används vid SRT-kurser. 
Christopher Graae är materialförvaltare. 
Mark Dougherty förvaltar SRT-utrustnin-
gen. 

5.6 SSF på Internet 
SSF är representerat på Internet med hem-
sida på webbadressen http://www.speleo.se . 
Här har föreningen tillgång till ett medium 
för informationsspridning som täcker hela 
världen. Sidan underhålls av webbmastern 
Rune Magnusson. Introduktion av ny hem-
sida med ny teknik sker under 2007.

6. Funktionärer under verksam-
hetsåret 2006:

Styrelse:
Ordförande Thomaz Gustafsson
Vice ordförande Anders H Lindén 
(avgick december 2006)
Skattmästare Ulla Pettersson
Sekreterare Mats Lind
Ledamöter Sven Gunnvall 
 Sofi H Dougherty
 Mikaela Löfgren
 Christel Grehn
 Daniel Lundh

Revisorer:
Sammankallande Henrik Christensen
Ledamot Christopher Krafft
Suppleant Lina Lindén

Valberedning:
Sammankallande Christina Tillö
Ledamot Lars-Erik Åström
Suppleant Mikael Persson

UIS-representanter:
Ordinarie Thomaz Gustafsson
Suppleanter Anders H Lindén
 Rune Magnusson

UIS-kommissioner:
Bibliografi Ulla Pettersson
Datalagring Anders H Lindén
Grottdykning Nicklas Myrin
Grotträddning Sven Gunnvall
Största grottor Rabbe Sjöberg
Turistgrottor Vakant
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Arbetsgrupper (kommittéer/sektioner):
Namn: Kontaktperson ur 

styrelsen:
Huvudansvarig:

Dyksektionen Mats Lind Nicklas Myrin
Fjällkommittén Anders H Lindén Anders H Lindén
Fotosektionen Sofi H Dougherty Sofi H Dougherty
Gotlandskommittén Thomaz Gustafsson Thomaz Gustafsson
Grottkatalogkommittén Anders H Lindén Anders H Lindén
Grotträddningskommittén Sven Gunnvall Sven Gunnvall
Gruvsektionen Anders H Lindén Sara Trygg
Historiska kommittén Sven Gunnvall Lars-Erik Åström
Internationella kommittén Christel Grehn Christel Grehn
Karteringskommittén Mats Lind Erik Agrell
Ungdomssektionen Mikaela Löfgren Repr ur sektionen
Utbildningskommittén Daniel Lundh Mark Dougherty
Vertikala sektionen Sofi H Dougherty Sofi H Dougherty
Vetenskapskommittén Thomaz Gustafsson Thomaz Gustafsson
Årsmöteskommittén Mikaela Löfgren Mikaela Löfgren

Övriga ansvarsområden:
Adressregister Christopher Krafft/
 Ulla Pettersson
Arkivarie, grottblanketter Anders H Lindén
Bibliotekarie Ulla Pettersson
Distribution av Grottan Curt Wallin
Fjällinventering (ingår i Fjällkommittén) Rune Magnusson
Föreståndare för Nedåt Karl Grönvik
Klipparkivsansvarig (ingår i Historiska kommittén)  Per Rask
Materialförvaltare Christopher Graae
SRT-utrustning Mark Dougherty
Redaktör för Hemsidan Rune Magnusson
Redaktör för Grottan Daniel Karlsson
Redaktör serie A, katalog Anders H Lindén
Redaktör serie B, bibliografi (ingår i Historiska kommittén) Johannes Lundberg
Redaktör serie C Rabbe Sjöberg
Redaktör Gruvbladet (ingår i Gruvsektionen) Håkan Ljungqvist
Stenkumla (ingår i Gotlandskommittén) Christer Örtvall
Kataloggrupp (ingår i Grottkatalogkommittén) Hans Beskow
 Lars-Gunnar Jarl
 Lars-Erik Åström

Stockholm 2007-05-14
Thomaz Gustafsson, Ordförande

How Many Caves are there in the 
Central Swedish Caledonides? 

Trevor Faulkner

Whilst pursuing a first career in the British computer industry, 
Trevor Faulkner has been exploring caves in Norway since 1972, 
especially in ‘south Nordland’, where he has led or participated 
in some 17 three-week expeditions and where over 750 karst 
caves with a total passage length over 60km are now known. His 
academic career at the University of Huddersfield started in 1996, 
with the study of speleogenesis in central Scandinavia (i.e. south 
Nordland and the adjoining part of Sweden). This led in August 
2005 to the acceptance of his PhD Thesis, as reviewed by Rabbe 
Sjöberg in Grottan 42(1), 2007. He is now about to take up an 
appointment as Honorary Research Fellow at the University of 
Birmingham.

The author in Etasjegrotta, south Nordland. Photo: Alan Marshall

Introduction
Most of the ‘alpine’ karst caves of Sweden, 
commonly referred to as “mountain caves” 
(fjällgrottorna), occur in the Caledonides 
within 60km of the Norwegian border. 
Many were discovered soon after the for-
mation of the Sveriges Speleolog-Förbund 
(SSF) on 28 May 1966. In complete con-
trast to Norway, the Swedish record of cave 
exploration is reported only in Grottan (with 
complementary information also published by 
SSF in various guidebooks) and all the caves 
were explored by Swedish-led expeditions, 
with only occasional assistance from visiting 
foreign cavers. 

Westerdahl and Lindén (Westerdahl, 
1974) divided the Swedish Caledonide 
metacarbonate outcrops in the counties of 
Norrbotten and Västerbotten among eight 
areas, to which Engh and Sjöberg (1981) 
added a ninth in the northern part of the 

county of Jämtland. Areas I to VI lie to the 
north of the author’s study area of central 
Scandinavia (Faulkner, 2005), and areas VII, 
VIII and IX lie within the Swedish part, cal-
led “the Central Swedish Caledonides”, which 
extends northwards from Frostviken to Övre 
Ältsvattnet. Not included in this scheme are 
the scattered karsts in the various nappes 
south of area IX and the study area, which 
could be called area X: the ‘Östersund area’. 
The eastern limit of the study area generally 
covers the lower nappes as far as the Caledo-
nide thrust front. However, the incomplete 
publication of modern geological 1:50000 
Ai-series maps led to this northern section 
being defined along the edges of some of the 
available geological maps, and along inter-
nal structures. This rather arbitrary eastern 
edge is not significant. No known caves exist 
there, and from the evidence farther south, 
there are likely to be only a few small marble 
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outcrops. There are 156 adequately-reported 
caves in the author’s computer-based data-
base for the Central Swedish Caledonides, 
with a total passage length of 16.4km, plus 
c. 50 smaller, incompletely-reported, caves. 
This information has been derived from the 
database of all known caves in Sweden (in-
cluding non-karst caves) that is maintained 
by Rune Magnusson on behalf of SSF, and 
from personal observations.

Swedish exploration in the study area 
started at its NE corner east of the Oks-
tind mountains in the mid-1960s in area 
VII, near the lake Över-Uman. Engh and 
Sjöberg (1981) divided area VII into four 
regions: Övre Ältsvattnet (A); Kåtaviken–
Mjölkbäcken (B); Mieseken (which con-
tains Labyrintgrottan) –Arttjårro (C); and 
Sotsbäcken–SW Artfjället (D). Regions B 
and C lie in the Rödingsfjäll Nappe Com-
plex (RNC). Regions A and D lie in the 
Upper Köli nappes. Two major Swedish ca-
ves, Sotsbäcksgrottan and Labyrintgrottan, 
were explored in 1966 and extended during 
fairly regular visits to reach c. 1850m and 
c. 2600m in length. Over 100 shorter ca-
ves (up to 320m length) were found by the 
Övre Ältsvattnet Expedition in 1970 (Old-
ham and Oldham, 1971; Sjöberg, 1971; 
Sjöberg, 1980). The Kåtaviken area has been 
visited sporadically by cavers since 1966 and 
was also publicised locally as a 4km-long 
“Grottstig” (cave trail, e.g. by Wilhelms-
son, 1997). The longest cave here is Östra 
Jordbäcksgrottan (460m), which is 45m 
deep and has a relatively large descending 
stream passage. SW Artfjället includes Rö-
dingsfjället, where a stream descends along 
a narrow limestone outcrop beneath the 
RNC thrust. Glimåkragrottorna and other 
short caves were explored there in 1978, 
following brief visits in 1970 and 1972 
(Lindh, 1978a). More caves were found in 

1986 (Norberg, 1987) and the area hosted 
the annual SSF mountain meeting in 1987 
(Sjöberg, 1987; Lundberg, 1987). Area VIII 
(Södra Storfjället) is encircled by narrow 
carbonate outcrops, where Tjårrogrottorna 
on its north side were reported by Beskow 
(1929), Faulkner (2000) and Henriksson 
and Magnusson (2003). The clean-washed 
cave Rajagrottan lies on the south side of 
the mountain (Sjöberg, 1972; Henriksson 
and Magnusson, 2003).

Despite the lack of long accessible caves 
along its 2km-long underground stream 
course, the ‘spectacular’ Bjurälv karst valley 
in area IX in the Middle Köli Leipikvattnet 
nappe is very popular. Övre Bjurälvsgrot-
tan was entered at the main sink in the very 
dry conditions of summer 1978. It is 200m 
long and 15m deep (Lindh, 1978b), but it 
could not be re-entered until August, 2002. 
However, area IX also contains Korallgrot-
tan (Doj, 1985), which is now about 6km 
long and c. 144m deep. This magnificent 
cave exists at several levels above an active 
series and has several entrances, but a survey 
that links them together is still awaited. The 
longest traverse through the cave provides 
one of the best non-vertical sporting caving 
trips in Scandinavia. 

North of the study area, areas II and IV 
have been visited many times, yielding at 
least six caves over 500m long. Lummelun-
dagrottan, on the island of Gotland in the 
Baltic Sea, is about 5km long, but is formed 
in sedimentary Silurian limestones. It vies 
with Korallgrottan to be the longest cave 
in Sweden, as each cave leapfrogs ahead 
of the other when new passages are added 
to the surveys. Sweden has many tectonic 
and talus caves formed in Proterozoic non-
carbonate rocks of the Baltic Shield, east of 
the study area. These old rocks also contain 
some metacarbonate outcrops, with per-

haps some 20 karst caves, commonly up to 
20m in length, but little seems to be known 
about them. 

Cave potential in the Central Swe-
dish Caledonides 
Karst conduits are natural features of the 
landscape whose dimensions range from 
the centimetre-scale up to the kilometre-
scale. A roughly continuous distribution of 
increasing size against decreasing frequency 
might be expected, so that mean numbers, 
mean lengths, mean volumes etc. should 
be meaningless. In practice, however, such 
mean values are of some utility in the ‘south 
Nordland’ adjacent part of Norway. Thus, 
a set of 40 newly-explored caves ≥5m long 
would invariably have a mean surveyed 
length between 70m and 100m. This app-
lies even when the set consists of caves from 
several different karst areas. Hence, some 
characteristics of the naturally-formed caves 
and the behaviour and motivation of cave 
explorers and surveyors combine together 
to create a simple model of cave existence, 

which can be used for predictions. A first 
estimate of the explorable cave potential 
in the Central Swedish Caledonides could 
thus be made by assuming that the cave 
frequency and dimension distributions for 
the estimated 115km length now visited by 
cave explorers prior to 2004 along an esti-
mated 32 stripe karst carbonate outcrops 
also apply for the total known length of 
627km (as mapped by the SGU) of all 345 
presumed outcrops, as seems to be the case 
in south Nordland. Taking data from Faulk-
ner (2005), such a calculation leads to the 
estimates in Table 1. 

First estimate problems
The mean width, mean length and mean area 
of the 345 presumed carbonate outcrops are 
83m, 1.8km and 0.31km2. The first two fi-
gures are about half those for south Nord-
land, which has a mean outcrop area of 
1.13km2. The Table 1 calculations assume 
that the estimated 32 visited outcrops are 
representative of the whole set of outcrops, 
and that the visited length of each of these 
outcrops is also representative. However, 

Table 1   
Estimated maximum cave potential in the Central Swedish Caledonides

Dimension Units Known 
cave totals

Frequenc 
per visited 
outcrop

Frequency 
per visited 
km

Estimated 
totals for 
627km

Number of caves No. 156 4,9 1,4 850
Total passage length km 16,4 0,51 0,14 413
Total cave volume 103 m3 75,7 2,36 0,66 413
Mean cave length  m m 105 105
Mean passage cross-section m2 2,4 2,4
Mean cave volume m3 485 485
Mean cave vertical range m 7,9 7,9
Mean cave catchment area km2 6,12 6,12
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the visited outcrops do not represent most 
of the geographical spread of the full set of 
outcrops, because the mapped eastern out-
crops in the stratigraphically lower Middle 
and Lower Köli nappes, the Seve nappes 
and the Lower Allochthon have been rarely 
visited (except for the Leipikvattnet nappe; 
there are none in the Middle Allochthon). 
This follows from the lack of visit reports, 
the small outcrop sizes, and because the 
mean visited length of 3.6km is twice the 
1.8km mean length of all outcrops. The size 
of the visited outcrop sample may also not 
be significant, because only 9% of the out-
crops have been searched for caves. Thus, 
cave exploration has been biased towards vi-
siting those western sites that are identified 
as possible karst features on the 1:100,000 
Swedish maps or on the new 1:50,000 Nor-
wegian topographical maps that extend into 
Sweden, or from local reports, and searches 
of other carbonate outcrops have been bia-
sed towards the longer outcrops. 

Unlike in south Nordland, where caves 
occur in about 30 outcrops that are igno-
red, or are too small to be represented, by 
the NGU, this problem hardly occurs on 
the Swedish side of the border, because only 
one short cave occurs in a carbonate out-
crop not recorded on Swedish maps. Field 
experience has shown that the SGU maps 
tend to exaggerate the extents of carbonate 
outcrops, because outcrops only c. 5m wide 
are represented on the Ai maps. However, 
these use the same colour to represent mar-
ble and calc-silicate rocks in the Seve Nap-
pes. During a 1998 field trip, many map-
ped, small, lens-shaped outcrops in the Seve 
Nappes and in the Lower Allochthon could 
not readily be located or identified as be-
ing calcitic or dolomitic. This was perhaps 
because they were masked under the cover 
of forest and glacial till, or because they 

may be calc-silicate outcrops. The 123 re-
corded Seve outcrops are identified on the 
Ai maps as “marble, generally calcitic, calc-
silicate rocks”. Thus, it is unclear if some of 
these outcrops are calcitic metacarbonates, 
whereas others are calc-silicates, or whether 
some of the outcrops contain rocks of both 
types. 

Metadolostone outcrops
Another complication is that not all Swedish 
geological maps distinguish between limes-
tones and dolostones. A deep blue colour 
may be annotated as “limestone or dolomite”, 
“calcitic and dolomitic marble” or as “mar-
ble”. These outcrops are recorded as calcitic 
in the author’s database, except where the 
word “dolomite” is used first. The mapping 
geologists face a difficult task, because the 
two rock types are commonly intermingled 
within the same outcrop. Slivers of mainly 
dolomite probably occur in many of the 
metalimestones of the whole study area, and 
within outcrops that appear to be complete-
ly dolomitized, large parts can be found that 
are very calcitic. The 345 recorded carbona-
te outcrops have a total surface area of about 
108km2, which represents less than 0.7% 
of the Swedish part of the study area. Only 
20 (c. 6%) of these outcrops are mapped as 
dolostones, with a total area of 9km2 and a 
smaller mean area per outcrop of 0.46km2. 
The author has no record of any karst cave 
in an outcrop mapped as dolostone in Swe-
den. Faulkner (2005) concluded that caves 
do not form in true metadolomites (i.e. with 
42-56% MgCO3), if indeed these rocks ex-
ist at all in Scandinavia, and rarely form in 
outcrops mapped as dolostones.

A second estimate
Table 2 attempts to avoid the problems 
discussed above by estimating the cave po-
tential in each stratigraphical unit. Because 
the occurrence of caves in all units below 
the Leipikvattnet nappe remains a great 
‘unknown’, the estimated totals in Table 2 
assume that no unknown caves exist in these 

Unit RNC Upper 
Köli 
nappes

Leipik-
vattnet 
nappe

Stikke 
nappe

Lower 
Köli 
nappes

Seve 
nappes

Lower 
Alloch-
thon*

Totals

Total carbonate 
outcrops

9 38 7 26 121 123 21 345

Total outcrop 
length (km)

88 144 15 37 214 99 31 627

Visited out-
crops

6 9 2 0 6 5 4 32

Visited outcrop 
length (km)

50,0 47,0 10,0 0,0 7,6 0,4 0,3 115,4

No. of known 
caves

40 93 21 0 2 0 0 156

No. caves per 
visited outcrop 
km

0,8 2,0 2,1 0 0,3 0 0 1,4

Estimated total 
no. of caves

70 285 32 ? 2? ? ? >388

Total passage 
length (m)

4872 5237 6221 0 69 0 0 16399

Passage length 
(m) per visited 
km

97 111 622 0 9 0 0 142

Estimated total 
passage length 
(km)

8,6 16,0 9,3 ? 0,1? ? ? >34,0

units. On this basis, the estimated number 
of caves ≥5m long and their total passage 
length are more than halved compared with 
those in Table 1. Thus, there may be 232 
caves and another 17km of cave passage still 
to record in the RNC, Upper Köli and Lei-
pikvattnet nappes, of which c. 50 caves may 
be already partly-known. 

Table 2   
Estimated cave potential in each stratigraphical unit

*  15 of the 21 outcrops are identified as dolostones
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Apart from the lithological uncertainties of 
the lower, eastern, outcrops, these tend to lie 
on “paleic surface” and “gently sloping” to-
pographical locations that Faulkner (2005) 
proposed are less susceptible to the creation 
of tectonic inception fractures by earthqua-
kes during deglacial isostatic rebound. Thus, 
the probability of finding karst caves well-
away from the Norwegian border seems to 
be low, although this argument is slightly 
circular, because their absence was included 
in the proposition. 

Altitudes and vertical ranges
Faulkner (2005) suggested that the vertical 
distribution of carbonate outcrops in cen-
tral Scandinavia is essentially random. Sur-
face exposures are common at all altitudes, 
from a regional base level up to the highest 
outcrop. Cave entrances seem equally likely 
to be found clustered in groups that are 
scattered rather randomly at any altitude 
along most karst outcrops above the Middle 
Köli nappes, except that entrances are rarely 
recorded close to the maximum altitude of 
the highest outcrop in an area. (Faulkner, 
2005, discussed extra factors that influence 
the existence and dimensions of the caves.) 
Vertical ranges of cave systems are common-
ly much less than the vertical ranges of their 

containing limestone outcrops, which reach 
up to 842m in the Central Swedish Cale-
donides. Only two caves (Sotsbäcksgrottan 
and Korallgrottan) exceed 100m in depth 
and there are few deep shafts in any of these 
caves.

Conclusions
Whereas the typical cave in south Nord-
land consists of a single passage formed in 
Vertical Stripe Karst that is 80m long and 
9.0m deep, vertical foliation is absent in the 
Central Swedish Caledonides, so that the 
caves formed here in Angled Stripe Karst, 
Low Angle Karst and Complexly Folded 
Karst (typically with a lower metamorphic 
grade) commonly exhibit a more complex 
morphology. Their mean length of 105m is 
perhaps distorted by the long length of Kor-
allgrottan, but their mean vertical range of 
7.9m is similar. All cave passages probably 
remain within 50m of the overlying surface, 
so that they can also be described as epigean 
and perhaps even as epikarstic. The estimates 
in Table 2 show that there should still be 
>180 caves to find in the Central Swedish 
Caledonides, with significant total passage 
lengths. This should provide local cave ex-
ploration opportunities for several decades. 
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Glossary
Nappe A body of rock that has been moved tectonically. 
Carbonate  a rock with minerals that contain the carbonate anion (com- 
 monly calcite and/or dolomite in the Caledonides).
Limestone A rock mainly comprising the mineral calcium carbonate  
 (CaCO3).
Dolostone A rock partly comprising the mineral dolomite   
 (CaMg(CO3)2).
Metacarbonate A carbonate rock that has been subjected to high tempe- 
 rature and/or pressure during regional and / or contact  
 metamorphism, which may be accompanied by nappe trans- 
 port.
Metalimestone A metacarbonate rock mainly comprising calcium carbonate,  
 commonly calcite.
Metadolostone A metacarbonate rock partly comprising the mineral dolo- 
 mite. 
Metadolomite A metacarbonate rock comprising the mineral dolomite.
Calc-silicate A rock (metamorphic in the Caledonides) comprising the  
 mineral calcium silicate (CaSiO4). Skarn rocks contain the  
 minerals talc, tremolite and diopside that also contain Mg.  
 These rocks are assumed not to form cave systems.
Stripe karst A metalimestone outcrop that is commonly linear, steeply  
 foliated, and potentially contains underground caves and  
 conduits and surface karst features.
Vertical Stripe Karst A metalimestone outcrop with foliation dip of 81–90°   
 (according to Faulkner, 2005).
Angled Stripe Karst A metalimestone outcrop with foliation dip of 31–80°   
 (according to Faulkner, 2005).
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Low Angle Karst A (commonly broad) metalimestone outcrop with folia- 
 tion dip of 0–30° (according to Faulkner, 2005).
Complexly Folded karst A metalimestone outcrop with tight folds that are visible  
 or may be inferred within a cave (according to Faulkner,  
 2005).
Epigean Close to the surface.
Epikarst The upper layers of a karst system. Commonly includes  
 both the soil layer and the ‘subcutaneous’ zone of the limes 
 tone that contains a high density of ‘weathered’ rock.

Sammanfattning
Genom att extrapolera från de grottor som 
är registrerade från redan besökta kalkstråk 
i den svenska delen av de centrala kaledoni-
derna, relativt den totala längden från alla 
kända (karterade) kalkstråk i samma om-
råde, och genom att anta att de förhållan-
den som gäller för södra Nordland, Norge, 
också gäller för det svenska området, har det 
totala antalet grottor samt deras dimensio-

Grottips från 
västra Artfjället

Stefan Ericsson
stefan.ericsson@emg.umu.se

Den 11 augusti 2005 hittade undertecknad 
och Hans Gardfjell några mindre grottor i 
Artfjället, Tärna s:n. De är belägna ca 2,5 
km öster om högsta toppen på Arttjårro, i 
västsluttningen av det namnlösa fjäll nord-
ost om ”Klippmaguortel” som på topokar-
tan begåvats med den ärorika höjdsiffran 
”1031”. Rikets Nät-koordinat för den bästa 
grottan vi hittade var (GPS) N 731897, O 
1446646.

Kalken är blottad i fjällets rätt branta 
västsluttning, tilltagande söderut. På flera 
platser, bl a ovanför grottorna, finns ”jack” 
i sluttningen som eventuellt kan ha orsa-
kats av sammanstörtning efter karstvittring 
(osäkert). I brantens nedre del syns på flera 
ställen tydligt bäckar som försvinner in 

i öppningar och sedan dyker upp igen på 
lägre nivåer (max ca 10 m höjdskillnad ob-
serverad).

Särskilt en grottöppning med plant tak 
och en större bäck i botten verkade intres-
sant. Man hade nog kunnat krypa in 20 me-
ter där, sedan blev det lågt i tak. Om denna 
bäck rinner in i fjällsidan högre upp kan 
höjdskillnaden vara betydligt större.

På den planare marken just nedanför 
branten fanns på något ställe en mindre do-
lin. Dessutom smala vittringssprickor, ca 2 
m djupa, där man kunde höra vatten porla.

Anledningen till vårt besök var växtinven-
tering. Vi var på väg västerut och kollade inte 
fjällsidan högre upp. Vi hade heller ingen 
lämplig utrustning för grottkrypning. Mitt 
intryck är att det knappast kan finnas några 
större grottsystem i den här branten, men å 
andra sidan vet man ju inte hur det ser ut 
längre mot söder eller sydväst, där ju lut-
ningsförhållande verkar vara lämpliga.       Ω

ner kunnat uppskattas. De flesta av de ännu 
obesökta, men förmodade, kalkstråken 
inom området återfinns dock i de östra, läg-
re skollorna där de ofta är små och med en 
osäker berggrund. Om man utesluter dessa 
osäkra kalkstråk så bör det ändå finnas fler 
än 180 grottor kvar att upptäcka, med en 
sammanlagd längd av mer än 17 km. Med 
andra ord, ut och leta!             Ω

Grottletning à la 70-tal. Övre Ältsvattnet.  Foto: Rolf Engh

Grottletning 2005. Vadve - Mark har hittat ett hål... Foto: Sven Gunnvall
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År 1986 blev jag tipsad om att gå med i 
Nynäshamns Fältbiologer. Nynäshamns 
Fältbiologer skådade fågel - urtråkigt tyckte 
jag på den tiden. Men i oktober skulle man 
tydligen göra något spännande, ”Besök i 
Frubergsgrottorna” stod det i programmet. 
Mitt första deltagande i en Fältbiologakti-
vitet och mitt andra besök i en grotta satte 
sina spår. Jag beslöt mig för att fortsätta både 
som fältis och grottis. När vi krupit klart i 
grottan klättrade vi ner till ett ställe där man 
kunde kika ner i den imponerande Stora Sa-
len. Denna sal som är 5 m bred, 11 m lång 
och 7 m hög gick bara att nå med SRT eller 
via en sjö som delvis når in i grottan. Enligt 
ett rykte skulle det finnas en gång någon-
stans ner till Stora Salen. Efter fem besök i 
grottan utan att hitta denna gång och utan 
att nå Stora Salen beslöt vi oss för att an-
vända en gummibåt.

Nu nåddes Stora Salen och efter en del 

letande lyckades jag även hitta en smal och 
krånglig gång uppe på en vägg som an-
knöt till de delar av grottan som vi redan 
utforskat. Ett halvår senare skulle jag leda 
en grupp nerför gången men då kunde jag 
helt plötsligt inte återfinna den! I ren des-
peration hoppade jag ner i Stora Salen väl 
medveten om att jag måste simma ut om jag 
inte hittar gången igen. Förbindelsegången 
återfanns dock.

Ett par år senare ledde jag en annan grupp 
Fältbiologer ner till Stora Salen. På vägen 
upp fastnar Johan i det smalaste stället i 
gången. Det gick bra på vägen ner men nu 
när han skall upp tycks han få en mental 
blockering och vägrar röra en muskel om 
jag inte först har sagt att han skall göra det. 
Väldigt tålmodigt (för att inte oroa två tje-
jer som Johan också blockerade vägen för) 
gav jag honom instruktioner kroppsdel för 
kroppsdel i en kvart tills jag säger ”rör ba-
ken upp”. Johan svarar ”vad är upp? ” Då 
förlorade jag tålamodet och började svära 
åt honom varvid han tog sig ut på mindre 
än en minut. Efter denna incident kallar 
jag denna förbindelsegång för Uppgången. 
På senare år har det rasat ner stora stenar 
i Uppgången och den avslutas med en 
friklättring med ryggen mot ett stup så den 
bör av säkerhetsskäl undvikas som väg till 
Stora Salen. Använd istället SRT eller rep-
stege, lämplig startplats finns på kartan. Al-
ternativt kan grottisar som föredrar blötare 
element ta vägen över grottsjön med båt, 
simma eller vintertid skrinna över isen.

Redan för tjugo år sedan funderade vi 
över två klassiska frågor: Hur lång är grot-
tan? och Kan man rita en karta över grottan? 

I Länsstyrelsens i Stockholms läns grottin-
ventering från 1984 och i Svenska Grottor 
del 1 finns det en grottkarta över Fruberget. 
Denna karta avser dock en 30 meter lång 
grotta som ligger 400 meter norrut. Beträf-
fande den stora grottan skrev länsstyrelsen 
lakoniskt att den var uppemot hundra me-
ter lång men att den av tidsskäl ej karterats. 

På våren 2004 gick jag med i SSF och 
Stockholms grottklubb. Grottklubbens 
andra utflykt den våren gick till Fruberget 
och jag fick till min förvåning reda på att 
det fortfarande inte gjorts någon grottkarta 
och att jag tydligen var den som kände till 
grottan bäst. Under fikapausen bildade vi en 
Frubergskarteringsgrupp bestående av mig 
själv, Christopher Krafft och Kalle Grönvik. 
Det kom dock att dröja ett helt år innan 
karteringen av Frugrottan påbörjades.

Den 10 juni 2005 inleddes karterandet 
med uppmätning av ett ytkarteringssystem 
för att få en överblick och se hur grottans 
olika ingångar hänger ihop. Från ytkarte-
ringen började vi kartera ner längs Schaktet. 
När vi kom ner till den plats där gången de-
lar upp sig åt sex olika håll fortsatte vi mot 
den södra ingången. Under karteringen 
kollade vi alla krypbara hål vi kunde hitta 
för att finna eventuella nya gångar. Ett hål i 
marken som jag trott var en återvändsgränd 
visade sig vara en ny gång som leder tio me-
ter söderut. Den gången mynnade under 
en grottportal där ännu en ny gång tog vid; 
denna gång slutade i ett ras bara en halv me-
ter från Korridorgrottan.

Frugrottan bestod tidigare av tre sepa-
rata delar: Stora Salen med omgivningar, 
Labyrintdelen samt Korridorgrottan som 
är en 25 m lång grotta i rak nord-sydlig 
riktning. Stora Salen knöts ihop med La-
byrinten genom Uppgången. Om man 
nu kunde ansluta även Korridorgrottan så 
skulle Frugrottans storlek öka avsevärt. Ef-

ter en tids grävande gick det att lysa igenom 
gången med ficklampa men för att få ut 
dom sista stenarna måste man använda rep. 
Resten av dagen använde vi till att kartera 
de nedre delarna av Labyrinten och norra 
delen av Korridorgrottan, grottan hade nu 
en karterad längd av knappt 100 meter.

På hösten 2005 åkte vi till Frugrottan 
för att fortsätta karteringen och försöka få 
ut de sista stenarna ur förbindelsegången. 
Med hjälp av ett rep går det bra att lyfta ut 
sten för sten. När den sista stenen precis har 
lyfts ut försöker jag påverka var den skall 
placeras med resultat att den landar på mitt 
finger! Blodet sprutar som en fontän men 
Kalle Grönvik har strategiskt nog förvarat 
första förband i sin hjälm vilket han langar 
till Henrik Hansson som lägger förband på 
såret. Jag åkte i väg till Södersjukhuset för 
att sy två stygn. I väntrummet läser jag i 
Aftonbladet om Claes Lagerströms besök 
med en journalist i Klövberget (”gångarna 
är ibland inte större än ett avloppsrör”). 
Olyckan gjorde att dagens kartering i stort 
sätt kom av sig. Förbindelsegången var nu 
passerbar och namngavs till Fingerkröken 
för att påminna om incidenten. 

Olyckan gjorde att karterandet av Frugrot-
tan lades på hyllan till våren 2007 då vi tog 
tag i det igen. Den här gången utgjordes 
gruppen av mig, Cecilia Östergren, Claes 
Lagerström och Björn Bergkvist. Vi slut-
förde karterandet av Korridordelen där jag 
lurade ner Björn i ett trångt och jordigt hål 
som han aldrig höll på att komma upp ur. 
Sen fortsatte vi med de övre delarna av La-
byrinten och avslutade i Ölandssalen. Nam-
net kommer av att urberget i en av väggarna 
ser ut som lager av Ölandskalksten. När vi 
var klara var grottans karterade längd drygt 
170 meter. 

Någon vecka senare blev jag kontaktad av 
en ny grottklubbsmedlem vid namn Aneta 

Fruberget
en personlig betraktelse

Björn Grinder

Björn Grinder. Foto: Peter Blomqvist
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Holka som ville vara med och kartera. Två 
veckor senare åker hon, jag och Peter Blom-
qvist till Fruberget för att kartera området 
runt Stora Salen samt en del oavslutade bi-
tar. Stora Salens golv täcks till en tredjedel 
av en grottsjö som även sträcker sig 50 meter 
utanför grottan. För att kunna mäta upp av-
ståndet till grottans norra ände var det nöd-
vändigt att passera sjön. Jag tog av stövlar, 
strumpor och byxor och vadade genom det 
alldeles för kalla vattnet. Vi mätte även upp 
alla sidogångar som vi kunde klämma vårt 
fläsk igenom och slutligen mätte vi grottans 
totala höjd till 20 meter. När vi lämnade 
Frugrottan var alla kända gångar noggrant 
uppmätta och grottans totala längd uppgår 
nu till 261,13 meter.

Nu övergick karteringen till rent skriv-
bordsarbete för att få ihop alla lösa pappers-
lappar till en läsbar grottkarta. Ett av mina 

första beslut vid kartritandet var att dela upp 
Labyrintdelen av grottan i två delar och för-
skjuta den övre delen i förhållande till res-
ten av grottan. Stora delar av Labyrinten är 
i tre våningar och på ett ställe är det faktiskt 
fyra våningar över varandra. De två delarna 
på kartan sitter ihop nedanför det centrala 
schaktet, där det delar upp sig i två stycken 
schakt som båda är två meter djupa. 

Vid Fruberget finns det nu två områden 
för fortsatt kartering. Längs bergets förkast-
ningsbrant finns det ett tiotal grottor på mel-
lan fem och trettio meters längd som Lars-
Gunnar Jarl håller på att kartera. I grottsjön 
kan det finnas en undervattensgrotta, några 
dykare lär ha hittat en 50 meter lång gång 
men ingen av SSF:s grottdykare har kon-
trollerat detta...

Summary see page 46

Fruberget. Foto: Christopher Graae

Frugrottan
Riksnr 106
RN 6546500/1626380
Längd 261+ meter
Djup 20 meter
Karterad av Björn Grinder m.fl.

n
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Det är märkligt hur vissa berg kan fastna 
och nöta i ens medvetande mer än andra. 
För mig är Luppioberget i Övertårneå ett av 
dessa. Första gången jag stötte på uppgifter 
om berget var 1966 i den allra första delen 
av Leander Tells grottkatalog, där grottber-
get hade nummer BD 2. Tell hänvisade till 
den några år tidigare av STF utgivna ”Tusen 
sevärdheter i Sverige”, där berget beskrivs 
som ett midnattsolsberg med ”starkt för-
klyftad granit, som bildar väldiga avsatser, 
gångar och grottor”.

När jag i början av 1970-talet samlade 
in material för första supplementet till pre-
liminär svensk Grottbibliografi fann jag i 
en gammal, vackert läderinbunden lunta 
av Bulletin of the Geological Institution of 
the University of Upsala, vol. XIX, 1925, en 
uppsats på tyska av den en gång välkände 
geografen Ivar Högbom1 . Titeln var ”Der 
Berg Luppio. Eine Studie über Klüftung 
und Glazialskulptur”. Uppsatsen var illus-
trerad med spännande foton och figurer. 
Inte ett ord nämndes om några grottor, men 
illustrationerna satte fantasin i rörelse och 
etsade oförglömliga spår i min hjärna. 

Det skulle dock dröja tjugo år innan jag 
1993 fick anledning att besöka Tornedalen. 
Naturligtvis var ett besök på Luppio ett 
måste. Det visade sig nu gå bilväg ända upp 
på berget, där en stor P-plats fanns på en 
ytterst rymlig, slätslipad hällyta. Härifrån 
ledde en väl markerad grottstig vidare upp 
på berget. Bergets övre del var uppbyggt 
som en trappa med jättelika, 5-8 m höga 
trappsteg, så typiska för en granit uppdelad i 
vinkelräta vertikala förklyftningar och paral-
lella horisontala uppsprickningar, s.k. bank-
sprickor. Grottorna och de var många, var 
alla formade på samma sätt. Ett (eller flera) 
block begränsades av dessa förklyftningar 
och hade utarbetats av vågorna och resul-
terat i stora grottrum med vertikala väggar 
och släta golv och tak. Många av grottorna 
var av rymlig vardagsrumsstorlek och i en 
av dessa påstods även tomtefar hålla till. 
Grottorna dokumenterades med foton och 
allvarliga tankar fanns på en Grottanartikel, 
som dock aldrig blev skriven.

Vännen Ernst rycktes med av mitt intresse 
för berget och då han varje år vistas i Hap-
arandatrakten beslöt han att besöka berget. 
Ernst nya stora grottfynd i Umetrakten 
hade fått mig att leta fram Högboms gamla 
uppsats och när jag en regnig söndag i slutet 
av oktober 2006 satt och läste denna ringde 

Grottorna I Luppioberget
En stark kandidat till Norrbottens landskapsgrotta

Rabbe Sjöberg med bidrag av Ernst Ågren

1. Ivar Högbom, geograf, född 26 september 
1892 i Stockholm, död 15 juni 1962. Studerade 
i Uppsala och blev fil. dr. 1923. Docent i geologi 
vid Uppsala universitet 1923-1927. Verksam vid 
universitetet i Kairo och Göteborgs högskola. Från 
1935 professor i ekonomisk geografi vid Handels-
högskolan i Stockholm och dess rektor från 1936. 
(http://runeberg.org)

Rabbe Sjöberg,
välkänd profil

Ernst Ågren, aktiv grott-
utforskare från Umeå

Kartering i Frugrottan. Foto: Peter Blomqvist
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militären sprängde tunnlar och bergrum 
i berget i början av 1940-talet. Ingång-
arna blev sedan igensatta. Det rör sig om 
tusentals kubikmeter som ligger i flera 
stora högar utanför ingångarna. Kanske 
förstördes någon grotta i samband med 
detta. Längre söderut efter samma sida 
fanns några grottor av bankningstyp. Se-
dan blev terrängen för brant, så jag fick 
gå tillbaka en bit och fortsatte sedan upp 
till utsiktstornet uppe på toppen. Mot 
söder har man byggt trappor i bergets av-
satser, som jag gick ned efter och gick se-
dan vidare till Tomtegrottan, som sedan 
förra besöket blivit föreslagen som Norr-
bottens landskapsgrotta. Denna grotta 
är rymlig med två stora rum med släta 
väggar och tak. Rummen har ståhöjd och 
förenas av en krypgång.
Nu anser jag mig vara färdig med Lup-
pioberget, som i alla fall till största delen 
är genomsökt.

Nå hur har då dessa grottor bildats? Hög-
bom hade, i sin nu åttioåriga uppsats, vi-
sat hur berget formats av en från i huvud-
sak norr strömmande is, som skulpterad 
berget efter granitens sprickriktningar och 
avsatt morän så att en bergdrumlins, med 
moränavsättningar på stöt- och läsidan, s.k. 
”crag and tail”, bildats. Dessa begrepp fanns 
inte på Högboms tid men det var det han 
menade! Isen hade på sidorna eroderat ber-
get längs de för graniten typiska vertikala 
förklyftningarna och transporterat materialet 
över de mot söder långsluttande bankytorna. 
När isen avsmälte låg det 193 m höga berget 
klart under HK, som här uppmätts till 210 
m ö.h. Kraftiga bränningar tvättade berget 
rent från morän och arbetade ut block ur 
de vertikala förklyftningarna. Dessa block 
transporterades sedan nedför berget av vå-
gornas sugverkan.  Sedan det väl svallade 
och tvättade berget reste sig ur havet för 
c. 7000 år sedan har just ingenting inträf-

Luppiogrotta nr. 3. Foto: Rabbe Sjöberg

telefonen. Det var Ernst. Han lät ivrig på 
rösten. Ernst första fråga var: ”Kan du gissa 
var jag är?”. Mitt direkta svar var: ”Är du 
uppe på Luppio?!”. Det stämde! Så här be-
skriver han senare samma kväll sitt besök:

Före Övertorneå ser man berget, som re-
ser sig högt över den omgivande terräng-
en. Strax efter avfarten från stora vägen 
finns en informationstavla och en stor 
tomte i plåt ”Luppiotomten”, som enligt 
sägnen har bott i grottorna. Vägen fort-
sätter upp till Tomtemors kaffestuga, som 
har öppet under sommaren. Från stugan 
går en stig upp på bergstoppen där man 
har utsikt horisonten runt. Grottorna, 
som är rymliga och av bankningstyp, lig-
ger i närheten av stugan. En 50 m lång 
grotta finns 80 m norr om stugan. I när-
heten såg jag flera mindre grottor men 
nu blev det också svårt att ta sig fram. 
Fullt med block, stenar och stup. Dess-
utom var vädret dåligt, så jag vände till-
baka för att hinna med de andra marke-
rade grottorna. En grottöppning ser man 
200 m nordväst om stugan. Den är 13 m 
bred och 1,4 m hög. Längre in finns ett 

rum med lägre takhöjd. Den här grottan 
kan vara svår att hitta! Väster om stu-
gan, 70 m bort, finns även en stor 25 m 
lång skyltad grotta med ståhöjd. Alldeles 
bredvid finns ytterligare en liten grotta. 
Det var nu dags att vandra åter till bilen 
in-nan det blev mörkt. Jag hade besökt 
fyra större och flera mindre grottor med 
en total grottlängd på 130 m. Trots det 
dåliga vädret upplevde jag Luppioberget 
som mycket sevärt och här finns mycket 
mera att göra och upptäcka. 

Nästan sju månader senare, en vacker 
sommardag i början av juni, gjorde jag 
nästa besök på Luppio. Jag fortsatte ge-
nomsökandet av den blocktäckta östra 
sidan, där det fanns flera mindre block-
grottor. I bergets norra del under ett 
förskjutet block fanns en grotta med låg 
takhöjd.
Efter några minuters vandring på den 
västra sidan syntes en stor blockhög. 
Först trodde jag att den rasat ut från 
bergssidan men vid en närmare under-
sökning så visade det sig att den bestod 
av sprängsten. Efteråt fick jag reda på att 

Högboms karta över Luppioberget från 1925
 med de beskrivna grottornas lägen inlagda.
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As part of my antipodean experience I de-
cided to try something completely different 
and caving certainly fitted that description. 
National University Caving Club (NUCC) 
is the local club that caters for Australian 
National University (ANU, Canberra) stu-
dents. After a gym session, trying to get 
used to the idea of descending without an 
elevator, we boarded some cars and set off 
towards Wee Jasper, approximately 1 hour 
west of Canberra. 

Wee is definitely a fitting description of 
the place. A daggy pub, a house that looks 

like a tiny school, and a small general store 
and that’s all there is. The campground is 
actually larger than downtown Wee Jay. 
The first day we (Lauren, Maria, Sarah, Jol, 
and me, with the addition of Mel, Peta and 
Gina) grovelled around in two horizontal 
caves, Signature and Dog Leg. I squeezed 
through holes smaller than an ordinary let-
terbox and got tons of sand dumped into 
my underwear. My legs got covered in big 
blue bruises and I have never ever been so 
completely covered in mud. I had heaps of 
fun. The next day it was time for the real 
challenge, our first vertical cave. We were 
going go down one of the vertical entrances 
and have a look at parts of Dip series. 

Party members: Iain trip leader, Jol rig-
ging expert and Lyle ardent reader, all three 
of them “old” experienced cavers. Lauren, 
Maria, Sarah and me all of us total newbies 
on our first vertical adventure. 

This entrance to Dip series was a big dis-
appointment, a small “grotty” hole on top 
of a hill. The only unusual thing about the 
hole was the iron bar fitted across it. Wat-
ching Jol scurrying around rigging the 30m 
entrance pitch made the butterflies in the 
stomach twitchy and when first he, and 
then Sarah disappeared down the hole the 
butterflies went totally mad. “You next” was 
the order that almost petrified me and my 
face must have turned slightly green. “The 
first part is a bit tight and half way down the 
pitch splits in two, there you have to take 
the right hand shaft”. Got it, right hand; is 
that right hand facing the wall or with the 
back against the wall? 

I managed to get on rope and lock off 

Vertical caving in Australia part I 
or “Don’t cut the rope!”

Ann-Chie Kloow

Ann-Chie har grottat sedan 2005 och är SSFare 
sedan april i år. Hon är också medlem i NUCC 
och STC (Southern Tasmanian Caverneers). 
Ann-Chie gör sig gärna extra besvär för att skåda 
vackra formationer och är helt fascinerad av den 
endemiska tasmanska grottspindeln Hickmania 
troglodytes. Hon pluggar nu sista året till moleky-
lär cellbiolog vid Uppsala universitet.

LUPPIO
Grottan 1, 2 och 3
Ernst Ågren
Oktober 2006

Luppiogrotta nr. 3 inifrån. Foto: Ernst Ågren

fat och grottorna är helt rena frånsett viss 
så kallad ”antropogen sedimentation”, dvs 
nedskräpning.

Luppioberget är numera en turistsevärd-
het. Här finns den sommaröppna kaffe-
stugan och här planeras för mångmiljon-
satsningar för boende, bastubad m.m. Det 
finns således all anledning att besöka Lup-
pioberget. Kanske samtidigt som ett besök 
på IKEA i Haparanda!        Ω

Summary
The Luppio hill in Övertorneå is a well 
known location with intersting geology 
and several cave formations. The hill and 
its caves were formed by the ice sheet 
coming from the north. When the 
ice melted away the hilltop was 
under water wich washed away 
boulders and gravel. The hill 
eventually rose above the sea 
level some 7000 years ago. 
Nowadays the Luppio hill 
is a tourist attraction with
a café and a watchtower.
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expected to meet myself at the next turn. 
Looking back up the passage you could 
see why it is called the Corkscrew. Trying 
to bridge a crevice made me realise that I 
need to grow a couple of centimetres or fi-
guring out another way to chimney wider 
gaps. Going through a longer squeeze Jol 
thought it was a splendid idea to teach us 
how to use the cave packs to “help” people 
to crawl through quicker. That lesson made 
Lyle decide to show Jol that if you crawl 
on top of someone you can move through 
squeezes even quicker. By the way Lyle is the 
only one I have ever known to take a book 
caving; to give him something to do while 
waiting for us beginners to learn how to 
cave. Working our way back up through the 
cave I got to witness a very embarrassed Jol 
trying to figure out where to put his hands 
while giving Lauren a push up a very steep 
slippery climb. 

Back to where we started we donned the 
vertical gear and headed off to the Rat Hole. 
The Rat Hole is a narrowish passage that 
ends in a key hole and a 6 meter pitch. To 
get through the key hole you have to crawl 
over/around some inconveniently placed 
decorations, secure your cowstail in a tape 
loop, more or less fall over a sharp edge whi-
le trying to avoid ripping off the cave pack 
that is used as a rope protector while trying 
to get the feet on a narrow ledge. Once se-
curely on the ledge all you had to do was 
to get on rope, remember to remove the 
cowstail and plummet-to-your-death down 
to the floor. With the experience on the fist 
pitch still fresh in my memory I was a bit 
tentative about the descent, but compared 
to the first pitch this one was really quick, 
boring and uneventful. 

Since we were getting out of the cave 
through the Garbage Chute (a climbable 
moderately slippery horizontal entrance) 

the Rat Hole was rigged as a pull down. Un-
fortunately this did not really work out as it 
should. Jol forgot to clip the cave pack/rope 
protector to the rope, so when we pulled the 
rope down the cave pack stayed in the key 
hole. 

The Garbage Chute used to be just that, a 
hole the locals threw rubbish in. They have 
cleaned the place up but the entrance is still 
full of pieces of glass and twisted remains 
of metal cans, another good reason to wear 
gloves while caving. Back on the surface we 
headed back to the entrance pitch; since Jol 
had to go back down to collect the left be-
hind cave pack (shouting abuse at the pack 
oddly enough hadn’t had the slightest effect 
on its location) and then derig the pitch. 
Swearing sulphurously he disappeared down 
the pitch only to pop up again 10 minutes 
later still swearing. He had collected the 
cave pack, but prussiking back up he saw 
quite a nasty rope rub that really needed a 
rope protector or a redirect. Derigging was a 
quick business and soon we were back at the 
camp site to pack up the tents. 
My first attempt at a vertical cave taught me 
that when I run into trouble on rope I don’t 
panic, I get EVEN! When you go vertical 
caving you should always bring extra gear in 
the form of a knife, preferably not stupidly 
blunt. Vertical caving was something I had 
to try again, but this time equipped with 
ascenders. And as soon as possible I would 
change the rack to another descender; any 
other descender would do even a whaletail. I 
did go caving again using a rack, and lo and 
behold I managed to get my shirt caught 
again, but not anywhere nearly as bad as in 
Dip series.          Ω

Sammanfattning 
se sidan 46

without any major incident, however, be-
ginning the descent turned out to be a little 
bit more complicated. One or two parts of 
my body decided that underground was, af-
ter all, not a place they were very eager to 
visit, they’d rather stay above ground. After 
a short communication with myself, ac-
companied by exasperated noises from Iain: 
“c’mon we haven’t got all day, just get down 
into the hole will you”, I started the descent 
– slow… slow… no hurry. Tight part, no 
problems, and I remembered to try to keep 
to the right. Decided that if I was to reach 
the bottom today I better start to speed 
things up a bit. Speed up, no problems, and 
suddenly everything stopped. I immediately 
spotted the problem. It was not just the rope 
running around the bars of my rack but also 
a bit of my shirt. Fortunately there was a 
tiny ledge in the wall so I could stand on 
the tips of my toes to take the weight off the 
rope, all the time muttering words mothers 
should not hear. Fortunately I managed to 
tear my shirt out of the jaws of the hungry 
rack and sped on down the rope … slowly 
– a stiff rope and all bars in the rack equals 
slow, slow progress. 

Once again “zooming” down the pitch, 
I got approximately one and a half meters 
closer to the bottom before the descent ab-
ruptly ended. The rack, obviously liking the 
taste of my shirt, had decided to try to eat it 
all up in one go. The whole front of my shirt 
was now firmly lodged around the bars of 
the rack. This time I was not lucky enough 
to have a ledge to stand on, and, because we 
weren’t prussiking back up to get out of the 
cave, we were not equipped with ascenders 
(actually a very idiotic reason, you should 
always wear ascenders as well as descenders), 
so there was no easy way out of this. I had to 
get the shirt out of the rack while it still had 
all my weight on it. The guys standing at the 

bottom of the pitch could see my feet and 
my bum, and they started to loudly wonder 
why I stopped halfway down. Between the 
swearing and tearing at my trapped shirt 
I told them and was greeted by howls of 
laughter. Since I could not get my weight 
off the rack the only chance to get unstuck 
was to tear my shirt apart and then try to 
force feed the trapped bit through the rack. 
True to Murphy’s Law my shirt turned out 
to be made out of tearproof cotton. After a 
lot of swearing, grunting and threats to do 
violence to the spectators once I got down, I 
managed to penetrate the cloth, but I could 
not tear the piece away from the rest of the 
shirt. Jol stopped laughing long enough to 
send up a small and very, very blunt pocket 
knife. Next they started to amuse themsel-
ves by giving me little tips on how to get 
unstuck, helpful things like: “don’t cut the 
rope”, “the rope is the grey and red round 
thing”, “can you spot any interesting mi-
nerals in the wall”, “bum shot, bum shot, 
give me the camera”, and “swear in Swedish, 
can you swear in Swedish?” The knife was 
so dull I seriously doubt you could use it to 
cut through hot butter, but applying a lot 
of muscle and anger (a Viking bezerker on 
the rope!) I finally managed to cut my shirt 
to pieces. Using even more anger I force-fed 
the rope and the trapped shirt piece through 
the rack. Free, free at last! Finally arriving to 
the bottom of the pitch I immediately went 
for Jols throat. Unbeknownst to me, Iain 
had gone to fetch another rope and was pre-
paring himself to go down the second rope 
to rescue me, but when he came back to the 
entrance I had already rescued myself. 

The rest of the group had uneventful de-
scents, and after discarding the vertical gear 
we headed of into Dip series. Squeezing 
down the Corkscrew we went through 
so many circular passages that I seriously 



4140

GRUVSEKTIONEN

Känner du att du vill hjälpa till och arbeta 
med gruvan får du gärna kontakta Daniel 
(daniel@baggbodykarna.org).

Gruvsektionen kommer i samarbete med 
Baggbodykarna och Tuna-Hästbergs Me-
cenater att arrangera ett ett luciafirande i 
gruvan helgen den 7-9 december. Detta är 
ett arrangemang som har genomförts i flera 
år och det kommer att presenteras mer in-
formation om detta på baggbodykarna.org 
och speleo.se under hösten. Men kort sagt 
kan man säga att det kommer att bli samma 
upplägg som tidigare år med övernattning 
nere i gruvan och olika aktiviteter för olika 
intressen. Vi kommer att gå ner på lördag 
förmiddag och komma upp på söndag ef-
termiddag. För de som vill vara med kortare 
stunder så går det självklart att ordna. Akti-
viteter som finns i år är:

*  Undersökning av ej tidigare utforskade  
 områden
*  Fototillfällen och möjlighet att låna  
 Baggbodykarnas ljussättningskitt
*  Fritt utforskande av gruvans alla under- 
 bara platser

Jag har fått några förslag till aktiviteter som 
gruvsektionen kan hitta på och platser som 
vi skulle kunna besöka, det är väldigt roligt. 
Jag försöker att följa upp alla förslag och jag 
har fått in några riktigt bra idéer som för-
hoppningsvis kan förverkligas under 2008. 

Jag har fått många svar på frågan i från förra 
numret och rätt svar är precis om alla sva-
rade: ”Falu Gruva”. Det är kul att medlem-
marna i sektionen har så bra koll! Sedan 
senaste numret av Grottan har det hänt 
mycket i gruvsverige. Prospekteringarna ef-
ter malm står som spön i backen och varje 
månad lanseras nya storslagna idéer. Det har 
till och med kommit förslag på att öppna 
upp Grängesberg och Mimerlaven i Nor-
berg. När jag ändå pratar om Mimerlaven 
så verkar det som om musikfestivalen i nyss 
nämnda laven blev väldigt bra i år, det är kul 
att se att eldsjälarna bakom festivalen fort-
farande orkar. Hoppas att det blir en fort-
sättning nästa år. Själv så har jag inte gru-
vat så mycket som jag skulle vilja men kan 
meddela att det har dykts i många gruvor i 
sommar och vi hoppas få ta del av resultaten 
från dessa dykningar så småningom.

Det var med stor glädje som vi fick be-
sked om att det pågående projektet att göra 
Tuna-Hästbergs gruva och dess lämningar 
tillgängligare hade fått ett bidrag på 150 000 
kronor från Riksantikvarieämbetet. Den ti-
digare grottanredaktören Daniel Karlsson 
som är ledare för projektet fick ställa upp 
för intervjuer i både tidningar och radio när 
beskedet kom. Nu pågår arbetet för fullt att 
göra allt som projektet åtagit sig, och det ser 
mycket lovande ut. Tyvärr har gruvan under 
åren slitits hårt av både människor och na-
turen och det finns mycket arbete att göra. 

Samtliga bilder från Tuna Hästbergs gruva. 
Foto: Lars-Gunnar Jarl

Du får gärna höra av dig med fler förslag! 
Alla förslag emottages med stor tacksam-
het.

För den som känner att höstmörkret är en 
bra tid för att surfa på internet så delar jag 
gärna med mig av några favoritlänkar:

http://www.bergsbruk.se/
http://www.filipstadsbergslag.com/
http://www.baggbodykarna.org/
http://k1q.net/skarn/

Glöm inte heller bort att besöka SSFs nya 
hemsida på:
http://www.speleo.se

Gruva lugnt!
Hälsar Martin Nordin
martin@baggbodykarna.org
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på lite större allvar. Några historieintressera-
de ortsbor började undersöka om det fanns 
ett korn av sanning i berättelserna. När man 
letade i arkiv hittade man till en början ing-
enting om någon gruva i Brunn/Hedesun-
da, men så småningom fann man några få 
belägg för att det faktiskt hade brutits silver 
mitt inne i Hedesunda.

De historieintresserade ortsborna bildade 
2003 Föreningen Hedesunda Silvergruvor 
och man började granska sägnerna mer i de-
talj. Mest konkret var berättelsen om eken 
som planterades rakt över ett gruvschakt. 
Ekar är mindre vanliga här norr om Daläl-
ven, så det fanns inte så många att välja på. 
150 år är dessutom ingen ålder för en ek. 
Man lyckades få pengar till en provborrning 
och efter att ha studerat gamla handlingar 
och lyssnat på ortsbor kom man fram till 
att eken vid gamla Konsum var ett lovande 
ställe att börja undersökningarna på. 

Bingo!
Man gjorde flera borrhål utefter en linje 
som snuddade förbi eken. I alla hålen nådde 
man berget på 3-4 meters djup, utom vid 
borrningen alldeles vid eken. Det borrhålet 
blev 18 m djupt! Här fanns ett schakt! Åt-
minstone en av sägnerna var sann.

Hösten 2004 började man schakta bort 
sand och grus ovanför hålet och man var 
också tvungen att fälla eken, vilket vål-
lade en del diskussioner på bygden. När 
man nått 4 m ner stötte man som väntat 
på berget och även början på ett schakt, 
fyllt med sand och grus, och med en trä-
skoning alldeles i bergytan. Våren 2005 
började man tömma schaktet med hjälp av 
torrsug. Schaktet visade sig vara sprängt i de 
övre partierna och tillmakat längre ner. Man 
kom med torrsugens hjälp sommaren 2006 
ner till 20 m djup, dvs 16 m under bergytan. 
Schaktet börjar vidga sig på denna nivå och 

man har fortfarande inget fast ”golv”. Man 
måste nu hitta på en annan grävmetod för 
den nuvarande fungerar dåligt p.g.a. det 
stora djupet. I väntan på mera pengar har 
man gjutit en schaktinfodring från bergytan 
de 4 metrarna upp till markytan. Man har 
då kunnat fylla igen den stora ”sandtratt” 
som omgivit schaktet och så får man ett bra 
fundament för en framtida hissanordning 
och trappor.

Finns det mer?
Det finns en hel del som talar för att det 
funna schaktet inte är gruvans äldsta. Det 
borde alltså finnas fler igenfyllda öppningar. 
Hur stor gruvan är, är det naturligtvis ingen 
som vet. Får man tro sägnerna finns det 
hundratals meter orter under mark. Å andra 
sidan borde en stor silvergruva ha lämnat 
fler spår efter sig i form av gamla doku-
ment, än vad man hittat i arkiven. Återigen 
är det inte säkert att det någonsin funnits 
några dokument. Om gruvan är medeltida, 
vilket förmodligen är fallet, kanske det till 
och med är troligt att skriftliga dokument 
saknas.

Det här var i korta drag den fascinerande 
historien om Brunns silvergruvas återupp-
täckt. Föreningen finns kvar och är livaktig. 
De tar gärna emot fler medlemmar och sä-
kert även grävhjälp den dag det blir aktuellt. 
Besök hemsidan http://brunnssilvergruva.se/ . 
Där kan du läsa mer i detalj om sägnerna 
och utgrävningarna.

Summary
In Hedesunda, a village in south central 
Sweden, old tales about a forgotten silver 
mine in the middle of the village, have been 
proven to be at least in part true. A shaft 
more than 16m deep has been found. The 
excavations will be continued.

Brunns silvergruva
Sägnen som var sann

Text och foto
Lars-Gunnar Jarl

Långt ner i den sydligaste delen av Gästrik-
land, några rejäla stenkast från Dalälven, 
ligger det lilla samhället Hedesunda, en ort 
som inte gör mycket väsen av sig. Den är 
väl som svenska småorter är mest, om det 
nu inte vore för de gamla sägnerna om att 
det ska ligga en gömd och glömd silvergruva 
mitt inne bland bebyggelsen. Det finns flera 
gamla sägner, några är mera mytiska, t.ex. 
om en fru Lura som härskade över en enorm 
silverskatt inne i Lurberget, beläget i Brunns 
by inne i nuvarande Hedesunda samhälle. 
Andra berättelser är mer jordnära och talar 

om en gruva med fyra öppningar med or-
ter mellan. Ytterligare en sägen berättade att 
man i mitten av 1800-talet fyllde igen det 
sista gruvschaktet med sand och grus och 
planterade en ek ovanpå. Allt detta avfärdar 
man gärna som skrönor.

Ett korn av sanning?
Emellertid förhåller det sig så, att tvärs över 
Dalälven, i Hade, finns faktiskt en liten sil-
vergruva, visserligen nedlagd sedan mycket 
länge, men, trots allt, silver finns i traktens 
berg. Kanske borde man därför ta sägnerna 
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3394 Gillbergs Hide (Gästrikland, 673734-/153849-/150, 13G NO). Grottan ligger 
1,15 km O om Kungsbergets topp och 1.5 km SV/VSV om kraftverksdammen i Kungs-
fors. Massor av block har rasat från bergväggen och det finns ett otal 4-5 m långa grottor. 
Huvudgrottan är 15 m lång och kan sannolikt förlängas (Martin West, Lars-Gunnar Jarl).

3395 Tjuvgrottan (Hälsingland, 679762-/153053-/85, 14G NO). Söder om Bollnäs lig-
ger sjöarna Övre och Nedre Herten, ca 2 km VNV om bron mellan sjöarna ligger grottan, 
ett tiotal m från västra strandkanten. Denna blockgrotta har en huvudgång och diverse 
gångar både i vertikal och horisontell led, den är 25+ m lång. Under den finns en ”käl-
larvåning”, 15+ m lång och ytterligare en grotta på 8-10 m finns närmre stranden (Martin 
West, Lars-Gunnar Jarl).

3396 Lillvelandgrottan (Hälsingland, 684350-/158505-/38, 15H NO). Grottan ligger 
1,75 km SO Arnöviken på Hornslandet, 200 m O Stråsjöns sydspets. I en blockig kulle 
finns denna blockgrotta, 30+ m lång. Öppningen är svårfunnen (Alf Sidén).

3397 Alfs gryt (Hälsingland, 15H SV). Grottan ligger 3,5 km SV Långvinds kapell. 
Sprickgrotta med flera salar och sidogångar i en låg, oansenlig kulle, 50 m lång och 5 m 
djup (Alf Sidén) K.

3398 Bernts gryt (Hälsingland, 683414-/157075-/27, 15H NV). Flera sprickgrottor i ett 
berg som är uppsprucket i ett fiskbensmönster. Berget ligger 4,7 km O Njutångers kyrka, 
mitt på Mössönäset och 150 m N om vägen. Tre huvudgrottor med längder på minst 15-
40 m (Alf Sidén).

3399 Aftonsjögrottan (Hälsingland, 684315-/159000-/38, 15H NO). Grottan ligger 
på Hornslandet, ca 500 m O Aftonsjön och 120 m från vägen. Kombinerad sprick- och 
blockgrotta, huvudgrottan är 17 m lång, S om denna finns en mindre 4 m lång grotta (Alf 
Sidén) K.

3400 Sågbergsskrevan (Ångermanland, 705564-/166174-/170, riksnr 2977) Öppen 
skreva 1,8 km Ö om Flärke, 1 mil N om Gideå (Rabbe Sjöberg).

3401 Grottan i Brasjöliden (Ångermanland, 705278-/164860-/275, riksnr 528) Nisch 
12 km NV om Gideå. Det finns en märkt stig från Riset. I nischens norra del finns en 
kort, låg grottgång och en skreva. (Rabbe Sjöberg) K.

3402 Märrabergsgrottan (Ångermanland, 70376--/16726--/5, riksnr 482) En mycket 
sevärd men svåråtkomlig grotta som ligger 1,2 km S om Fillingshamnen, 4,8 km NNO 
om Grundsunda. I en lång, meterbred skreva har block rasat ner och bildat tak. L=22 m. 
H<7 m. (Rabbe Sjöberg) K.

3403 Grottan vid Storsandsviken (Ångermanland, 703250-/167230/5, riksnr 395) 
Sprickgrotta 3 km SO om Grundsunda k:a, mitt emellan Storsandsviken och Lillsandvi-
ken. En skreva som lutar 45 grader är delvis täckt med nedrasade block. L=19. H<1,5 m. 
(Rabbe Sjöberg) K.

3404 Tännbergsgrottorna (Ångermanland, 703225-/165020-/c:a 150, riksnr 398) Dessa 
tre grottor ligger i Tännberget, 2 km N om Norrälvsjö, 6 km N om Arnäs. Det rör sig om 
en delvis blockfylld skreva, en bankningsplansgrotta,samt ytterligare en skreva. Dimensio-
nerna är relativt blygsamma (Rabbe Sjöberg).

3405 Skrevan i Norsberget (Ångermanland, 70179--/16605--/50, riksnr 400) Flera små 
grottor finns i diabassprickor i Norsberget, 4 km N om Skagshamn (Rabbe Sjöberg).

3406 Skrevan i Jävringsberget (Ångermanland, 7015---/1650---/50, riksnr 2978) Delvis 
igenrasad skreva i Rapakivigranit (Rabbe Sjöberg).

3407 Ögeltjärnsbergets blockgrottor (Ångermanland, 701385-/16505--/50-75, riksnr 
403) Rapport om flera mindre blockgrottor i en uppbruten bergssida 2km SO om Sör-
våge (Rabbe Sjöberg).

3408 Varvsuddenskrevan (Ångermanland, 7015---/1645---, riksnr 2979) Mindre, smal 
skreva i berget norr om byn Bäck, 5 km S om Domsjö (Rabbe Sjöberg).

3409 Brattlandsbergsskrevorna (Ångermanland, 70180--/1643--/100-125, riksnr 2980) 
Två skrevor i Brattlandsberget, 3 km SV om Domsjö (Rabbe Sjöberg).

3410 Juviksbergets skrevor (Ångermanland, 70134--/16474--/75 riksnr 2981) Ett antal 
mindre skrevor i Juviksbergets sydbrant samt en större i dess nordvästspets, 6,6 km S om 
Domsjö kyrka (Rabbe Sjöberg).

3411 Tärnettsgrottorna (Ångermanland, 7003---/1636---/140-150, riksnr 184,1087, 
1433, 1434) Allmänt hållen blankett om grottor Ö om Tärnettvattnen, Skuleskogens 
nationalpark) (Rabbe Sjöberg). 

3412 Grottmannen Andersson grotta (Ångermanland, 70856--/16243--/c:a 250, riksnr 
396) Denna kända grotta ligger i ett söndersprucket flyttblock 1,7 km Ö om Remmarns 
by, 200 m N om landsvägen. L=6 m. Grottan var bebodd 1872-75 av skogsarbetare An-
dersson (Rabbe Sjöberg) K.

sammanfattning av

grottblanketter
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Litteratur
Grottkataloger & böcker om olika grottområden                     Pris:     Medlem     Ej medlem
Svenska Grottor – Svealand 171s, 300g   70:- 100:-
Beskrivningar av, väganvisningar till och litteraturtips om alla kända grottor i Svealand. 
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)

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   
grottips från hela landet som vi inte har hunnit kolla ännu. Bliv pionjär! Här är 436 goda anledningar 
till söndagsutflykter och expeditioner! Red: A H Lindén 1987. (Ingår i Speleologförbundets serie C)

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

Eftertraktad grotta 
under klubban
En grottbostad i Worcestershire i Midlands, 
mellersta England, har sålts på auktion. 
Grottan är antropogen och uthuggen i sand-
sten. Den har fönster och ytterdörr, eldstä-
der, vardagsrum och sovrum, men saknar 
rinnande vatten och elektricitet. Tvårums-
grottan som heter Rock Cottage har inte va-
rit bebodd sedan slutet på 1940-talet. Tom-
ten runt grottan omfattar en gräsmatta, ett 
litet skogsparti och 3 mindre intilliggande 
grottor. Det uppges att i området finns yt-
terligare cirka 50 grottor, alla utgrävda i 

FRUBERGET
Summary (from page 30)

Björn Grinder gives his personal view about 
the process that led to the surveying of 
Frugrottan in Fruberget. The first attempt 
was made in 2005 but a few incidents de-
layed the work wich was finished in 2007.
The cave is surveyed to a total length of 261 
m and a deph of 20 m. A complicated sys-
tem with large rooms intersected by narrow 
passages. A small lake might even hide an 
underwater cave. 

Vertikalgrottning i Australien del1
Sammanfattning (från sidan 39)

Ann-Chie Kloow berättar om sina första 
erfarenheter av vertikalgrottning i ”Dip Se-
ries” någon timme från Canberra.
Att fira på rack i ett trångt schakt visade sig 
vara en krånglig övning som bland annat re-
sulterade i att t-skirten fastnade i racken...
Problemet löstes med hjälp av en mycket slö 
kniv och en del glada tillmälen från kompi-
sarna - t ex kapa inte repet! 

sandstenen under sent 1700-tal. 
Auktionen blev en populär tillställning, 
utropspriset hade satts till 340.000 kro-
nor och ett 50-tal spekulanter visade sitt 
intresse, den längst bort intresserade kom 
från Spanien. Den sålda grottan gick under 
klubban för 1.360.000 Kr  (100.000 pund). 
Enligt uppgift från BBC köptes grottan av 
en granne som vill bevara grottan i sitt ur-
sprungliga skick. 

Uppgifter saxade från webben  av 
Christer Örtvall  

Tröjätande rack.Björn in Frugrottan. Photo: Peter Blomqvist



4948

Facklitteratur                                                                                                 Pris:     Medlem    Ej medlem

Kåtaviken och Rödingfjället Norberg m.fl., 31s A4, 200g   45:-   60:-
Tunnelgrottor i Södra Västerbotten R Sjöberg 1982, 93s, 350g   60:-   90:-
Bedrock Caves R Sjöberg 1994, 100s, 200g 150:- 220:-
Alpine Caving Techniques G Marbach & B Tourte 2002, 320s, 1000g 260:- 380:-
Ten years under the earth N Casteret, 600g      150:- 220:-
Atlas: Great Caves of the world P Courbon m.fl. 1989, 368s, 1100g   300:- 400:-
Sediments in Caves T D Ford, BCRA Cave Studies 9, 100g   45:-   60:-
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:-
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), 139s 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!

Sam Splint
Ett måste i varje seriös förbandsutrustning. Den tar liten plats, väger nästan ing-
enting och är mycket användbar. Det är enbart fantasin som sätter gränserna. 
Splinten är tillverkad i en mjuk och lätt formbar aluminium som är polstrad på 
båda sidorna. Avsedd för flergångsbruk, 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

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:-  

Nyheter - perfekta julklappar!
2008 års GROTTKALENDER från Speleo Projects.
Fantastiska grottbilder, dessutom 24 vykort med lika vackra 
bilder för bara 130:- + 30:- i porto.

Annat nytt i sortimentet är bl.a. expeditionsboken Beneath 
the Cloud Forest, om grottexpeditioner i Papua Nya Guinea. 
Dessutom finns ett antal ”bildböcker” perfekta som julklap-
par: Moravian Karst, Tsingy, Heaven below Earth och The 
Gypsum Karst of Zorbas. mer detaljer och pris kommer i nästa 
nummer av Grottan, men hör gärna av dig redan nu om du 
är intresserad. Endast 1 - 3 st av varje finns!
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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 efter inloggning på förbundets 
hemsida www.speleo.se

Adressändringar 
anmäls till Ulla Pettersson (se SSFs bibliotek) 
eller på SSFs hemsida www.speleo.se
Fjällgrottinventeringen
är till för att samla uppgifter om vilka områden 
i fjällen som har besökts, vem som var där och 
vad som eventuellt hittades. Meddela allt du 
vet om fjällens karst till Rune Magnusson, 
Marknadsv 117,  183 78 Täby, 
tel 08-7586440, rune.magnusson@abc.se

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

SSFs BIBLIOTEK

Hur-Vem-Var i SSF

Arbetsgrupper

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

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

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

Dyksektionen Nicklas Myrin   070-2461194 nicklas_myrin@mail.com
Fjällkommittén Johannes Lundberg   070-2624240  johannes.lundberg@nrm.se
Fotokommittén Andreas Wikström   031-864892  andreas.wikstrom@comhem.se
Gotlandskommittén Thomaz Gustafsson  0708-706767 thomazgustafsson@mac.com
Grottkatalogkommittén Hans Beskow 070-6762002 h@nsbeskow.se
Grotträddningskommittén Sven Gunnvall  070-3064049 sven.gunnvall@telia.com 
Gruvsektionen Martin Nordin  031-494736 nordin.martin@gmail.com
Historiska kommittén Lars Erik Åström  08-6001988  lars-erik.astrom@bonetmail.com
Internationella kommittén Christel Grehn  08-43744821 christel.grehn@gmail.se
Karteringskommittén Erik Agrell  031-444994 agrell@chalmers.se
Ungdomssektionen Linnéa Järvstråt  070-2916875 aniran87@gmail.com
Utbildningskommittén Mark Dougherty  0241-61180 mdo@cts.du.se
Vertikala sektionen Johannes Lundberg   070-2624240  johannes.lundberg@nrm.se
Vetenskapskommittén Johannes Lundberg   070-2624240  johannes.lundberg@nrm.se 
Årsmöteskommittén Mikaela Löfgren  08-50003900 mikaelalofgren@hotmail.com

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

Lokala klubbar

Nästa nummer av Grottan

SSF in English

Swedish Speleological Society
founded in 1966 by Leander Tell

Contact: 
chairman of the board:  Thomaz Gustafsson  +46708706767    thomazgustafsson@mac.com
international committee: Christel Grehn  +46843744821    christel.grehn@gmail.com
editor & publisher: Sven Gunnvall +46703064049    sven.gunnvall@telia.com

The journal Grottan is distributed (4 issues per year) to all members and around 50 organisations 
and societies in 24 countries all over the world. 
The membership fee, including Grottan is 250 SEK per year.
Articles in the journal are followed by a summary in English. Small press items and advertisements 
are not translated. If you wish to publish an article in Grottan, the manuscript (*.rtf, *.txt or *.doc) 
can be sent to grottanred@speleo.se

More information can be found at our web site: www.speleo.se

SSFs LOKAL
SSFs arkivlokal hittar du i Täby, på Marknadsvägen 59. Där finns hela Nedåts förråd, föreningens 
arkiv samt delar av SSFs bibliotek. Här finns kopiator och möjlighet att ansluta till internet. Loka-
len är obemannad men vill du göra ett besök kontakta Nedåt eller någon i styrelsen. Håll ett öga på 
hemsidan - där annonseras tider då lokalen hålls öppen.

Lagom till jul kommer bl a en rapport från BSC - vår första internatio-
nella kongress. Dessutom en ganska omfattande artikel om Svensk Grott-
räddning som nu börjar ta form. Ett och annat om sommarens aktiviteter 
kan vi väl hoppas på liksom litet om kommande övningar. Skriv, rita, 
fotografera och skicka till:
grottanred@speleo.se                                                           Ω
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