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EFTERLYSNING!

Förbundets hemsida har nu funnits i ungefär ett år. Vi har försökt fylla den med intres-
sant och användbar information. Mycket arbete återstår med att göra hemsidan tydligare 
och mer lättanvänd. Som det hittills har varit  har allt arbete legat på några få personer i 
styrelsen (till största delen en enda person faktiskt). Det håller naturligtvis inte i längden. 
Hemsidan, precis som Grottan, behöver en redaktion. Meningen är att alla som ansvarar för 
en sektion eller en kommitté skall kunna lägga in material och underhålla sin ”egen” del av 
hemsidan. Men det övergripande ansvaret  för att hålla sidan uppdaterad och tydlig måste 
få en egen arbetsgrupp. Känner du att du har något att bidra med vill vi mycket gärna att 
du hör av dig - om så bara för att lämna synpunkter på hur sidan kan göras bättre. Helst ser 
vi förstås att några hugade SSFare kan ta på sig ansvaret för att göra speleo.se till ett levande 
forum för svensk speleologi i alla dess former. Kontakta vem du vill i styrelsen.

w w w

På gång i SSFLedaren

Påskresa 21 - 28 mars 
Åter till Wales... se artikeln på sidan 42.
Anmäl dig på hemsidan www.speleo.se

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 under fredagen och 
lördagen ges tillfälle till spännande grottexkursioner.

Lummelunda 21 - 28 juni 
Alldeles som vanligt blir det aktiviteter kring Lummelundagrottan 
veckan efter midsommar. Mer om det i kommande nummer av Grottan.

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 nästa nummer av Grottan.

På gång internationellt

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

ISEI 2008 september - oktober
Internationell Expedition till Iran
Sugen på nåt riktigt udda? Gå in på hemsidan 
och anmäl dig till nästa års mest spännande
internationella expedition!
http://iran.speleo.tv/index.php?pg=2

Karst Horizons 2009 19 - 26 juli
15th International Congress of Speleology
Kerrville, Texas, USA
http://www.ics2009.us/

Nu har den där årstiden just passerat som får mig att 
tänka på några av de blöta kalla grottor jag tycker så 
mycket om. Jag har försökt locka fram den härliga 
grottkänslan när jag kämpat mig ut i regn, motvind 
och mörker. Nu har den härligt kalla årstiden kom-
mit som gör att vi kan åka skridskor till våra vackra 
strandgrottor och gå torrskodda över de myrar som 
alltid tycks ligga mellan mig och grottorna. Många 
har lagt ner grottandet för säsongen för att istället 
sitta inne och läsa spännande böcker om hydrologi 
och geologi eller drömma sig bort till vårens och som-
marens resor till Wales, Blekinge, Gotland och Bur-
fjellet. Andra har precis börjat det stora letandet efter 
nya grottor nu när gropar i den gnistrande snön kan 
avslöja de ännu inte upptäckta grottorna som finns 

där ute. Styrelsearbetet är lika varierande och roligt som vanligt och det har bland annat gått 
ut på att skapa ordning i arkivet i Täby, utbildning i hantering av hemsidan, kontakter med 
myndigheter, organisationer och engagerade medlemmar. Vi har även börjat arbeta fram en 
långsiktig plan, en framtidsvision för vårt förbund. Jag hoppas att du tycker att vi är på rätt 
väg och att det finns plats för just dina intresseområden i vår förening.
Christel Grehn

www.speleo.se
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Halvvägs mellan Örebro, Nora och Lin-
desberg, på gränsen mellan Närke och 
Västmanland, finns en ansamling av mo-
numentala istidsminnen som tidigare inte 
varit uppmärksammade. Det rör sig om 
överhäng och blockgrottsbildningar som 
kan räknas till långt över hundra.  

Kända klapperfält och 
okända grottor
Kilsbergens förkastningsbrant i ös-
ter är sedan gammalt känd för sina 
tydliga, långa och sammanhängande 
strandlinjer från den tid efter istiden 
då Yoldiahavet gick hit upp. Dessa 
strandlinjer består av långsträckta 
och vegetationslösa klapperfält av 
vattenslipade stenar. De utgör ett 
framträdande inslag i naturen och 
har givetvis blivit föremål för reser-
vatsbildning.

Vad som däremot tidigare inte varit 
känt, eller åtminstone inte uppmärk-
sammat, är att den nordostligaste 
delen av Kilsbergsförkastningen upp-
visar en för vårt land möjligen unik 
ansamling av blockgrottsbildningar 
av samma ursprung och tillkomst-
bakgrund som de tidigare så välkän-
da klapperfälten. Det torde kunna 
betraktas som både ett mysterium 
och en sensation att de yoldiatida 
klapperfälten varit både välkända 
och väldokumenterade, medan de 
betydligt mer uppseendeväckande 
grottbildningarna varit helt oupp-
märksammade.  

”Rymmande minst fem vuxna 
personer”
Till skillnad från Kilsbergsförkastningen i 
övrigt består denna nordliga del inte av en 
sammanhängande bergsbrant utan av ett 
flertal markant uppstickande och i sidorna 
kraftigt sönderbrutna och storblockiga 
bergknallar. I stället för klapperfält har här 
Yoldiahavet och Ancylussjöns vågor spolat 
fram överhäng och grottbildningar i sprick-
orna och under de väldiga blocken.

Kilsbergsfrämjandet är en ”paraplyorgani-
sation” för ett 60-tal föreningar och organi-
sationer med intresse för Kilsbergen. Det är 
ledamöter i styrelsen för Kilsbergsfrämjan-
det som intresserat sig för denna grottvärld. 
Vid den rekognoscering och inventering 
som gjorts har man i första hand registre-
rat, uppmätt och positionsbestämt sådana 
överhäng och blockgrottor som svarar mot 
kriteriet: ”rymmande minst fem vuxna per-
soner stående eller hukande”. I det egentliga 
Skärmarbodaområdet har man nu regist-
rerat 110 sådana objekt, och inkluderar vi 
även de endast för några månader sedan in-
venterade områdena väster om Östanbergs-
hyttan och öster om Östra Sund är vi uppe i 
över 180 objekt av denna storlek.     

Mysteriet Skärmarbodabergen
Någon rimlig förklaring till att detta geo-
logiskt högintressanta område inte tidigare 
uppmärksammats har ännu inte framkom-
mit. Däremot torde förklaringen till upp-
komsten av dessa geologiska företeelser vara 
tämligen uppenbara.

Den geologiska bakgrunden
Området ligger i dag på en höjd mellan 160 
och 100 m och vetter åt öster. I Kilsbergen 
är detta den höjd som gäller för Yoldiahavet 
och den tidiga Ancylussjön. Yoldiahavets 

andra strand låg någonstans i nuvarande 
Ryssland och vågorna hade således en bety-
dande fetch eller vattenyta att ta sats över. 
Genom att det vid denna tid var östliga, 
och inte som i dag västliga, vindar som var 
förhärskande slog vågorna vinkelrätt mot 
Kilsbergskanten med våldsam kraft. Det är 
också typiskt att grottbildningarna återfinns 
på öst- och nordostsidorna av områdets 
bergknallar. Förutsättningarna för bildande 
av havssvallade grottbildningar var här alltså 
optimala.  

Tillgänglighet
Genom tillmötesgående framför allt av Svea-
skog har Kilsbergsfrämjandet nu i de egent-
liga Skärmarbodabergen kunna utveckla tre 
stignät som gör det möjligt för allmänheten 
att komma fram till och uppleva de största 
av dessa istidsmonument. Som nämnts 
finns 110 av ”minst fempersonersgrottorna” 
i detta område. 

I de norrut belägna områdena, som re-
kognoscerats under våren 2007, har inga 
tillgänglighetsåtgärder vidtagits. I detta om-
råde finns t ex en grottbildning under ett 
block som skulle kunna rymma 50 sittande 
personer och en ”triumfbåge” under vilken 
man skulle kunna placera en skolklass. Om 
man inkluderar även detta område rör det 
sig alltså om totalt 180 grottbildningar som 
svarar mot ”fempersonerskriteriet”.   

Av de grottor som finns med i Sveriges 
Speleologförbunds Svealandsbok är tre av 
de beskrivna grottorna belägna i de områ-
den som ligger i anslutning till de tre stig-
näten.

Kilsbergsfrämjandet
Som tidigare nämnts är det Kilsbergsfräm-
jandet som tagit området ”under sina ving-
ars skugga”. Tack vare de tre stignäten har 
publiktillströmningen blivit så omfattande 

SENSATIONELL GROTTVÄRLD 
UPPMÄRKSAMMAD

Carl Anders Lindstén

Carl Anders arbetar med böcker om natur och 
kultur, särskilt vägvisare/guideböcker till intres-
santa områden i mellansverige. Utifrån böckerna 
håller han i begränsad omfattning föreläsningar, 
är exkursionsledare och guide. 

Författaren i Mammutgrottan, en av över 100 
grottbildningar i området.  Foto: Ulf Engström
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att de få ideella krafter som arbetar med att 
göra området tillgängligt har svårt att möta 
behoven. Under den senaste tiden har vi 
emellertid fått hjälp av Lundhagskyrkans 
scoutkår, Svenska Turistföreningens Närke-
krets och Järle Byalag.

Nyutgiven bok, 
Skärmarbodabergens mysterium
Anledningen till att detta geologiskt intres-
santa område inte uppmärksammats tidi-
gare är så märklig att bara detta förhållande 
är tillräcklig anledning för en kommentar 
i skrift. Eftersom Skärmarbodabergen tack 
vare de anlagda stignäten ger möjlighet till 
högst ovanliga naturupplevelser har publik-
tillströmningen blivit betydande. Detta gör 
att det uppstått ett behov av en guidebok 
som både beskriver bakgrunden till dessa 
geologiska företeelser och framför allt un-
derlättar vandringar i området. Av dessa an-
ledningar har Kilsbergsfrämjandet nyligen 
givit ut en bok med titeln Skärmarbodaber-
gens mysterium. I anslutning till boken finns 
det dessutom en fullständig inventering 
med positionsbestämning av samtliga hit-
tills registrerade bortåt 150 objekt.1 

Hur man hittar till stignäten
Av de tre stignäten – Lilla Mons, Skärmar-
boda och Mogetorps stignät - är det i de 
två förstnämnda man hittar blockgrotts-
bildningar. Vid stignätens ingångar finns 
brevlådor med vandringskartor. Ingången 
till Lilla Mons stignät är belägen vid parke-
ringsplatsen och busshållplatsen där Nora-
vägen lämnar den stora trafikplatsen. Skär-
marboda stignäts ingång ligger ca 75 m från 

den stora rastplatsen Bergslagsporten, vid 
lokalvägen som går parallellt med och väster 
om riksvägen. Mogetorps stignäts startplats 
sammanfaller med den plats där Bergslags-
ledens etapper utgår (kort orangemarkerad 
anslutningsled mellan Mogetorps värdshus/
bensinstationen och startplatsen).     

Under hösten 2007 håller dessutom ett 
fjärde stignät på att iordningställas. Detta 
nät, som utgår från Bergslagsporten, går 
genom det klippiga och gottrika området 
nedanför fornborgen Tistaborg.

Summary
Over one hundred bouldercaves meeting 
the criteria ”big enough to room five grown 
up persons” are discovered in Kilsbergen, 
on the border between Närke and Västman-
land.
The area is of great geological interest and 
well known for its shingle fields from the 
time of the Yoldia sea. Why the caves has 
not been described before is mysterious.
Three different systems of footpaths gives 
access to the area which is described in the 
recently written guide-book ”Skärmarboda-
bergens mysterium”.
Several non-profitable organizations have 
contributed to the development of the area. 

Eftersom grottan på Torsklint ligger bara 
några kilometer från mitt hem så avlade 
jag ett besök där en kväll i juli. Läste boken 
”Svenska grottor i Östergötland” och såg 
notisen om den; nyfiken som jag är när det 
gäller grottor av alla slag, tog jag mig genom 
skogen och fann den stora blockgrottan, 
den är absolut värd att besöka!

Men området runt Torsklint gömmer 
många flera blockgrottor av varierande stor-
lekar. Jag fann 9 stycken med en samman-
lagd längd av 20+ m och upp till 3 meter 
djupa.

Hela området består av stora stenblock 
och det är mycket troligt att fler grottor 
gömmer sig under de stora blocken.

Att hitta dit är enkelt!  Utanför Norrkö-
ping mot Katrineholm ligger områdena Åby 
& Jursla. Ta av Katrineholmsvägen mot Åby 
och sedan åt vänster mot Jursla, åk genom 
området tills alla hus tar slut och vägen de-

lar sig, sväng då höger och följ den vägen 
en bit. Efter Kvillinge kyrka hittar man på 
höger sida av vägen den första lilla parke-
ringen vid Kvillinge förkastning, kör förbi 
den och ta av på nästa lilla ficka; det står en 
stor tall mitt i den och en skylt bakom. Gå 
stigen som börjar precis bakom och följ den 
ca 5 meter in, ta av till vänster i skogen och 
gå rakt upp i backen, snart når du de stora 
grottorna! Gå sedan runt bergets fot (gå åt 
vänster) så finner du de andra grottorna av 
olika storlekar. Området är väldigt intres-
sant!

karta: 9G:0d Katrineholm SV
rikets nät: 650315-/151790-
kommun: Norrköping

Summary
Short description of the interesting boulder 
cave area of Torsklint in Östergötland.

Grottan på torsklint
Johan Eriksson

En av grottorna på Torsklint. Foto Johan Eriksson
1. Red. anm. För att se hela förteckningen, gå in på 
www.carlandersl.se/bockerna/forteckning_skarm.htm 

”Skärmarbodabergens stigsystem 
lotsar oss till starka möten där natu-
ren ges tillfälle att berätta för oss sin 

historia.”

ur landshövding Sören Gunnarssons invigninstal 
för stignätet vid Skärmarbodabergen.
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Urbergsgrottor i Spanien 

Nils-Axel Mörner

Stora delar av den Iberiska halvön består av 
graniter, d.v.s. vad vi kallar ”urberg”. Och, 
nu kommer det intressanta, även här finns 
det grottor i graniten. Juan Ramon Vidal 
Romani och medhjälpare organiserade den 
17-22 september, 2007, en ”International 
Conference on Granite Caves” i A Coruña 
i NV Spanien. Ett 30-personer kom till 
detta möte. Mötet bestod av fyra dagar 
grottexkursioner och två dagar föredrag. 
Undertecknad var inbjuden som så kallad 
”keynote speaker”. Mötet hölls på Univer-
sitetet i A Coruña.

Granitmassivet O Pindo med 
blockgrotta
I disigt väder vandrade vi upp i O Pindo 
massivet där högsta toppen A Moa når 630 
m över havet. För mig öppnades ett vittring-
ens (denudationens) paradis. Detta område 

som inte alls haft något istäcke under de 
kvartära istiderna har däremot utsatts för 
en synnerligen långt gången granitvittring. 
Hela granitberget är nervittrat till granitres-
ter (figur 1). Kvartsgångar står upp ur den 
nervittrade granitytan. Kvar blir ofta stora 
block i instabila positioner (figur 2). Reg-
nets erosion ger runda fördjupningar lik-
nande våra jättegrytor. Här dominerar run-
da former, och själva bergytan är ojämn som 
sandpapper. Vi passerade en kross-zon där 
erosionen varit extra stark. Här hade block 
fallit ner och bildat en blockgrotta med 
opal-avsättning på blockens undersida. 

Grottorna vid O Folón och Pico 
Sacro
Idag hade vi en riktig grottdag. O Folón är 
ett grottsystem som bildats längs en skjuv-
zon med många korsande sprickplan (skjuv-
zon är en sprickzon där berget förskjutits 
horisontellt). Längs denna sprickzon kom 
en bäck att rinna. Sprickzonen var full av 
granitvittrade residualblock (restblock efter 
vittring). Först rann bäcken ovanpå dessa. 
Senare sökte den sig nya vägar djupt ner 
under markytan. Därmed var ett grottsys-
tem bildat. Jättegrytor visar att flödet varit 
starkt. På flera ställen förekommer rena 
underjordiska vattenfall. En central större 
grotta är nu inrasad och syns som en stör-
re depression i markytan. Detta måste ha 
skett efter bronsåldern, eftersom man hit-
tat redskap både från neolitisk tid och från 
bronsåldern. Pigotit är ett mineral som bil-
dats av utfällda humussyror rika på järn och 
aluminium. Det förekommer i dessa grot-
tor och har bildat vackra speleotermytor 
(mineralavsättningar på bergytan). Denna 

grotta har karterats på ett mycket förtjänst-
fullt sätt (Groba González et al., 2007). Det 
finns även en excellent bildserie som låter en 
successivt passera genom hela grottsystemet 
(CEM, 2007). 

På toppen av berget Pico Sacro före-
kommer grottor som bildats längs en bred 
kvarts-gång. Området finns beskriven i en 
större monografi (Groba González & Vaqu-
eiro Rogríguez, 2004).

Serra do Galiñeiro-området
Dagen ägnades åt området runt Gondo-
mar och Baiona (CEM, 2005). Vädret var 
strålande och så var även det landskap vi 
besökte. Traktens urgamla historia ser man 
i rikliga fornfynd, hällristningar och flykt-

borgar. Liksom under första dagen såg vi ett 
granitberg som utsatts för en mycket stark 
vittring (denudation). Men här fanns också 
nyheter.

Grottkomplexet Touba do Brión – Co-
breiras är utbildat i en bergsluttning (ner 
mot en dal som följer en gammal förkast-
ningslinje). Sluttningen följer bergets folia-
tions- och sprickplan (bankplan). Tre större 
bergflak har uppenbarligen lossnat och glidit 
neråt samtidigt som lösa block också rullat 
ner (figur 3). Det är mellan dessa block och 
glidplan som vi ser ett antal grottor. Man 
ser ännu släpp-ytan (the detachment pla-
ne). Om allt detta rört sig momentant vid 
ett tillfälle, ligger det mycket nära till hands 
att, som utlösande faktor, tänka sig en jord-
bävning. Man ser flera block som glidit utåt 

Figur 1. O Pindomassivets nervittrade granit, nu dominerat av restblock. Foto: Nils-Axel Mörner

Nils-Axel Mörner är 
docent i geologi. Han 
var föreståndare för 
enheten för Paleogeo-
fysik & Geodynamik 
vid Stockholms Uni-
versitet 1991-2005. 
Han kom tidigt att ar-
beta med neotektonik 
och paleoseismisitet. 

Via sin doktorand, Rabbe Sjöberg, drogs han in 
i grottforskningen. Med Boda Projektet blev det 
uppenbart att stora jordbävningar kunde bilda 
urbergsgrottor. I sin bok Paleoseismicity of Swe-
den – a novel paradigm (2003) lägger han fram 
bevis för 54 jättejordbävningar efter sista istiden, 
många med tillhörande grottbildning. Det var 
just denna relation som han inbjöds tala om i 
Coruña.  
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längs relativt horisontella sprickplan.
Nästa lokal var några ganska ynkliga 

strandgrottor fyllda med nerfallet material 
och utan något strandrundat material syn-
ligt. Det är helt naturligt eftersom basytan 
ligger för högt (+10-13 m) för vågerosion 
under Holocen och troligen även under 
Eem. I taket på grottan finns ett cementerat 
strandmaterial, men det är naturligtvis av 
hög ålder (jämför man med lokaler i Por-

Figur 2. Blocken har ofta synnerligen instabila lägen. Man kan därför även 
se dem som bevis på låg seismisitet i området. Foto: Nils-Axel Mörner

Figur 3. Touba do Brión – Cobreiras-området. Tre stora och tjocka 
bergflak har lossnat och glidit ner längs befintliga sprick- och foliations-
plan (pilar). Även stora lösa block har följt med. Släppytan (detachment 
planet) syns mycket väl (mellersta pilen). Det är frestande att söka en 
förklaring i seismotektonik. Flera block har rört sig sidledes längs mer 
eller mindre horisontella ytor (högra pilen). Foto: Nils-Axel Mörner

Figur 4. Coto da Moura. Mitt i skogen möter vi en serie stora block. Blocket i mitten har ett hål 
i ena sidan (mittbilden) och är totalt uppätet inifrån av en tafoni-liknande erosionsform (högra 
bilden). Man kan krypa in underifrån och ut genom sidohålet. Foto: Nils-Axel Mörner 

Figur 5. Castelo da Furna i nordligaste Portugal. En mycket stark granitvittring har skapat rent 
skulpturala blockformationer. Men stundom finns skarpa sprickytor och glidplan. 
Foto: Nils-Axel Mörner

tugal och ute i världen, så synes en pliocen 
ålder mer trolig). Dagens strand visar klara 
tecken på att havet inte nått högre under ti-
digare skeden av Holocen. Som avslutning 
fick vi se en verklig kuriositet (figur 4); ett 
stort block med ett hål på ena sidan och en 
total urgröpning inuti (man kan krypa in 
underifrån och ut genom sidohålet) i en ta-
foni-liknande erosionsform.
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Granitgrottorna vid Castelo da 
Furna
Åter en strålande dag och ett underbart 
landskap helt dominerat av granitvittrade 
residual-block och bergytor (figur 5). Vi be-
finner oss i norra Portugal. Denudationen 
har varit kraftig. Men man måste fråga sig 
när detta skedde. Berg och block genom-
korsas även av sprickplan. Några av dessa 
är färska och utan tecken på denudation. 
Här förekommer även blockdelar som för-
skjutits uppåt (mot gravitationen) och man 
tänker på vår svenska seismotektonik. Vi ger 
oss in i ett grottsystem längs ett subvertikalt 
sprickplan, genom trånga gångar och bre-
dare salar, över fladdermuslort och under 
fina opal-speleotermer och så ut 45 m läng-
re ner. Här finns spår från neolitisk tid och 

medeltid. I denna naturens helgedom har 
man dukat upp en fantastisk lunch. Men i 
grannbergen sker hotande stenbrytning (här 
älskar man granit som byggnadsmaterial).

Själva symposiet
Vi hade två heldagar med föredrag; fyra 
entimmars keynote-presentationer (där jag 
höll ett om de svenska urbergsgrottorna och 
deras ursprung i jordbävningar av hög mag-
nitud) samt 23 föredrag. Tyngdpunkten låg 
förstås på grottor och håligheter (tafoni) i 
granitberg. Generellt var kvalitén hög. Det 
är uppenbart att studiet av granitgrottor i 
många länder bara är i sin begynnelsefas och 
att SSFs katalog hör till de främsta. Den lo-
kala grottforskarklubben i Galicia, Clube 
Espeleolóxico Maúxo, är mycket aktiv och 
gör ett imponerande karteringsarbete. 

Referenser och mötespubkikationer
CEM (Clube Espeleolóxico Maúxo), 2005. As covas de Vincios. Comun. Veciñais, 233 s.
CEM (Clube Espeleolóxico Maúxo), 2007. Unha vista virtual ao Sistema do Falón. PDF 
(en vituell annimering genom hela grottsystemet).
Groba González, X. och M. Vaqueiro Rogríguez, 2004. A cova do Pico. Concello de Bo-
queixón, 185 s.
Groba González, X., M. Vaqueiro Rogríguez, och J.R. Vidal Romaní, 2007. The granite 
structural system of “O Folón”. Poster vid detta möte.
Vidal Romaní, J.R., och C.R. Twidale, 1998. Formas y paisajes graniticos. Univ. Coruña, 
Serv. Publ., 411 s.
Vidal Romaní, J.R. och M. Vaqueiro Rogríguez, 2007. International Conference on Gra-
nite Caves. Program and Field Trip Guides. Univ. Coruña, Serv. Publ., 45 s.
Vidal Romaní, J.R. och M. Vaqueiro Rogríguez, 2007. International Conference on Gra-
nite Caves. Conference Abstracts. Univ. Coruña, Serv. Publ., 46 s. 

Summary:
Parts of the Iberian peninsula consists of 
granite with several interesting non-karst 
cave areas. During the ”International Con-
ference on Granite Caves” in A Coruña, the 
author was invited as keynote speaker.
Excursions during the congress covered the 

following areas: The O Pindo granite massif 
and boulder cave system, The O Folón and 
Pico Sacro Caves, The Serra do Galiñeiro 
area and The granite Caves of Castelo da 
Furna. Strong erosion has created specta-
cular formations in all the areas.

Direkt från kongressen på Gotland, bilen 
fullastad med grottprylar och räddningsut-
rustning och tre dagar kvar. Tur var väl det.  
Sommaren var fylld av arbete, både inför 
kongressen och räddningsövningen. Två da-
gars resa upp via Plura i Norge där jag skulle 
hämta upp Mark Dougherty.  Gott om tid 
för eftertanke. 

Platsen där Mark och Nicklas Myrin just 
befann sig för att grottdyka, Plura, var förra 
året skådeplatsen för den första grottrelate-
rade dödsolyckan i Norden. Det blev en lika 
plötslig som obehaglig påminnelse om vår 
bristande räddningsorganisation. Inte för 
att en väletablerad organisation hade gjort 
någon skillnad i just det fallet men en väck-
arklocka blev det likafullt. 

Sverige har sedan några år två etablerade 
grotträddningsgrupper, organiserade genom 
fjällräddningen. Den ena finns i Frostviken, 
koncentrerad på Korallgrottan, den andra 
har sin bas i Hemavan med Tärnafjällens 
grottor som arbetsområde.  Kiruna har en 

nytillkommen grotträddningsgrupp (även 
om delar av den alpina fjällräddningen i 
Kiruna övat grotträddning under flera år). 
Tanken väcktes under förra året att samla 
dessa tre grupper plus ansvariga från polis 
och fjällräddning tillsammans med intres-
serade SSFare för ett utbildnings- och trä-
ningsmöte i Abisko.

En inbjudan skickades till Rikspolisstyrel-
sen tidigt i våras och fick ett glädjande bra 
gensvar.  Ansvariga från RPS, 15 grotträdda-
re (5 från vardera gruppen) samt 5 polisbe-
fäl och fjällräddningssamordnare från Norr-
botten, Västerbotten och Jämtland anmälde 
sig omgående. Genom Kirunagruppen bo-
kades också en polishelikopter.  Från Norge 
anmälde sig Rolf Thorsen som Norsk Grot-
teforbunds ansvarige för grotträddningsfrå-
gor. För att få professionellt stöd bjöd vi in 
två erfarna grotträddare från Wales (de blev 
till sist tre; Gary Evans, Mandy Edgeworth 
och Toby Dryden). Från SSF deltog som 
kursansvarig Sven Gunnvall, som övnings-

Grotträddningsövning
Sven Gunnvall Foto: Sven Gunnvall
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ledare Mark Dougherty och Leif Sigvards-
son, som medicinskt sakkunnig Christian 
Rylander och som ”offer” Björn Gunnvall 
och Mikaela Löfgren, vilket antagligen var 
det tuffaste uppdraget…

Den 20 – 23 augusti samlades följaktligen 
31 deltagare från hela landet för att utbilda 
sig och träna grotträddning.  Inkvarterade 
på Abisko Mountain Lodge med bekväma 
rum och en utmärkt konferenslokal och 
dessutom vackert väder kunde förutsätt-
ningarna knappast bli bättre.

Dag 1
Den första dagen ägnades åt att skapa en ge-
mensam syn på grotträddning, genomgång 
av förutsättningarna, incidentrapporter, 
föredrag om hypotermi och mycket annat 
matnyttigt. Vi gjorde också en uppdelning 
av deltagarna inför de kommande dagarnas 
övningar grundat på förkunskaper (vi hade 
redan i samband med inbjudan skickat ut 
en enkät där samtliga fick beskriva sina kun-
skaper och erfarenheter). 

Dag 2: Övning 1, Lullečorru 
Sven, Christian, Björn, Gary och Toby for 
ut som figurantgrupp.  Scenariot var följan-
de: vårt offer (Björn) hade fallit i Blocksalen 
i Lullečorru, dragit med sig ett ras, krossat 
vaden och fastnat bland blocken. Han hade 
svåra smärtor och var måttligt nedkyld.  
Räddningsgruppen (8 personer från Frostvi-
ken och Hemavan) var på plats efter en dryg 
timme och påbörjade räddningsoperatio-
nen.  Trots att grottan är relativt enkel att ta 
sig fram i så länge man är pigg och frisk blev 
uttransporten en tidsödande och ansträng-
ande procedur. Båren kunde inte användas 
i Bävergången men väl i Suckarnas gång. 
Trots smärre kommunikationsproblem i 
början blev det en väl genomförd räddning 
som dock av tidsbrist måste avblåsas innan 
man gett sig i kast med den trånga och be-
svärliga ingångsserien. Vi provade också oli-
ka kommunikationssystem under övningen 
och konstaterade att VHF fungerade bra på 
korta sträckor och även litet längre med en 

Stort engagemang för en svårt skadad grottkrypare 
Foto: Sven Gunnvall

eller flera ”relästationer”.  Heyphone impo-
nerade med utmärkt kommunikation ge-
nom nästa 100 meter berg.

Dag 2: Övning 2, Kåppashåla
Leif, Mark, Mandy och Rolf agerade grot-
tisar med problem i Kåppashåla. Ett felsteg 
i Molins fall resulterade i, just det, ett fall. 
Ryggskadad, nedkyld och svårt medtagen 
fick offret (Mark) vänta in räddningen. 
Räddningsgruppen, 7 pers. från Kiruna an-
lände snabbt och tog sig an uppgiften. Vä-
gen ner till Molins fall passerar Kemtvätten 
som är en både låg och blöt passage. Plat-
sen där olyckan skett var mycket blöt och 
kall och inte helt ofarlig ens på en övning. 
Mark blev i alla händelser paketerad och ut-
transporterad utan några större bekymmer. 
Genom Kemtvätten gick det inte utan att 
överge båren vilket naturligtvis ställde till en 
del problem.

Dag 3: Övning 1, Lämmelhålet
Till Lämmelhålet for Mark, Gary, Toby, 
Mandy och Rolf tillsammans med Mika-
ela, Andreas Wikström och Peter Blomberg 
(de senare befann sig redan i Vadve på fjäll-
möte). Här var scenariot en bruten arm och 
brutna revben efter ett fall i grottans fossila 
del, måttligt nedkyld (Mikaela). Kiruna-
gruppen förstärkt med Johan från Hemavan 
fick en besvärlig uppgift att lösa. En del av 
gruppen tog sig an patienten och såg till att 
hon höll sig varm och något så när smärtfri. 
Resten startade det viktiga arbetet med att 
rigga en säker travers över första schaktet. 
Det gjorde man mycket proffsigt, även om 
man fick litet kritik mot nivån på den egna 
säkerheten. Uttransporten gick utan pro-
blem och Mikaela lät hälsa att hon kände sig 
helt trygg när hon skickades ut över schak-
tet – gott betyg!

Dag 3: Övning 2, Kåppashåla
Sven, Leif, Björn och Christian agerade of-
fer och observatörer i Kåppashåla. Scenariot 
var en skallskada efter fall med en medvets-
lös och nedkyld patient (Björn). Platsen var 
strax nedanför Kemtvätten, ganska nära 
ingången men med en mycket trång pas-
sage för båren. Räddningsgruppen bestod 
av personal från Frostviken och Hemavan. 
De fick en svår uppgift med ett offer som 
spelade medvetslös med sådan framgång att 
folk av och till såg litet oroliga ut… Uppgif-
ten sköttes i det närmaste perfekt och med 
hjälp av strategiskt utplacerade grotträddare 
på en del mycket obekväma ställen lyckades 
man till och med få båren med innehåll ge-
nom Kemtvätten.

Dag 4 
Dagen började med litet eftersnack och 
debriefing av det som inte hunnits med di-
rekt efter övningarna. Det viktigaste blev 
i alla händelser diskussionen om hur fort-
sättningen skulle se ut. Eftersom beslutsfat-
tarna fanns på plats blev flera viktiga beslut 
tagna. 

Återkommande gemensamma övningar 
för alla grotträddningsgrupperna (där kom-
mer även SSFs grotträddare att få en roll) 
skall genomföras vartannat år. Nästa ge-
mensamma övning blir direkt i anslutning 
till fjällmötet 2009 i Tärnafjällen, då även 
Norsk grotteredningstjeneste kommer att 
närvara.  

En arbetsgrupp bestående av fjällrädd-
ningssamordnarna från de tre norrlands-
länen, ledarna för de tre grotträddnings-
grupperna samt Sven Gunnvall från SSF 
bildades. Arbetsgruppens primära mål är 
att presentera en operativ plan för svensk 
grotträddning för Rikspolisstyrelsen senast 
1 april 2008. (Arbetsgruppen hade ett första 
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Räddningsledare Oja i aktion. 
Foto: Andreas Wikström

Responsteamet tar sig an en skadad Mikaela. Foto: Andreas Wikström

möte på Arlanda 15 november)
Tack till alla som hjälptes åt att göra 

Abiskomötet till riktigt bra start för Svensk 
Grotträddning! 

Ett särskilt tack till Bengt Engwall på RPS 
som med stor entusiasm stöttat idén och till 
Ola Siljedahl på RPS som öppnat ett antal 
dörrar i räddningssverige och som dessutom 
är den första polis jag sett i en grotta, fullt 
beväpnad och med lerig uniform!

Till sist kan jag inte låta bli att delge er ett 
par citat ur kursutvärderingen.

”Pedagogiskt sett en av de bästa övningar jag 
varit med om i fjällräddningsorganisationen”

”Mycket bra dagar, bra övningar”

Sånt värmer!

Summary
In august 2007 SSF arranged a cave rescue 
meeting where members of the Swedish 
cave rescue organisation gathered in Abisko. 
During the week 31 participants trained dif-
ferent aspects of cave rescue. Both theoreti-
cal and practical training was carried out.
Members of the West Brecon Cave Rescue 
Team from Wales were present as ”expert” 
observers.
As officers from the national police board 
participated some important desicions were 
made; every two years a major rescue exer-
cise involving all cave rescue personel shall 
be carried out. A working team shall present 
an operational plan for swedich cave rescue 
to the national police board before 1 april 
2008. 

           

Vad gör man vid en grottolycka?
 
•	 Gör	vad	ni	kan	för	den	skadade	-	ge	första	hjälpen,	se	till	att	skapa	skydd		
	 mot	nedkylning,	både	för	den	skadade	och	för	er	själva.

•	 Om	gruppen	är	tillräckligt	stor	-	dela	på	uppgifterna	-	skicka	två	personer		
	 för	att	larma,	två	personer	för	att	hämta	liggunderlag,	sovsäck,	varm	dryck		
	 etc.	Resten	stannar	hos	den	skadade.	Det	är	viktigt	att	skapa	trygghet		 	
	 -	uppträd	lugnt	och	säkert.

•	 Den	som	skall	larma	-	sök	upp	en	position	med	mobiltäckning,	ring 112,		
	 ange	grottolycka	och	förklara	vad	ni	råkat	ut	för.	Befinner	ni	er	i	fjällen	skall		
	 larmet	gå	till	polisen	(Länskommunikationscentralen)	som	i	sin	tur	kallar	ut		
	 närmaste	grotträddningsgrupp.
	 Stanna	på	platsen	där	det	finns	mobiltäckning	tills	ni	får	besked	om	något		
	 annat.	Det	är	viktigt	eftersom	insatsledaren	kan	behöva	kompletterande		
	 uppgifter.
 
•	 När	räddningsgruppen	anländer	-	följ	de	anvisningar	ni	får	av
	 insatsledaren.		

Gary Evans och en Hey-phone. 
Foto: Sven Gunnvall
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För tredje året i rad var det dags för SSF att 
åka till Vadve på fjällmöte och för min del 
blev det första gången på denna, i grottsam-
manhang, mytomspunna plats. 

Resan började dramatiskt med att de två 
personer som hade tågbiljetten till kupén 
jag skulle åka i fastnade i den täta stock-
holmstrafiken och missade tåget. Helt plöts-
ligt stod vi tre grottisar, utan rep och utan 
tågbiljetter, på ett tåg mot Abisko. Nästan 
24 timmar senare släpade sig åtta stycken 
grottisar, med alldeles för mycket packning, 
mot helikopterbasen för vidare transport ut 
i fjällvärlden. En knapp kvart senare hade 
vi relativt smärtfritt hamnat på vår ytterst 
vackra lägerplats med utsikt över Lapporten 
och Torneträsk. Fjällmötets äldsta deltagare, 
Kjerstin Löfgren (enligt min åsikt även den 
tuffaste!) hade tagit den något hårdare vä-
gen till lägerplatsen, vandring 11 km genom 
björksly, och kom fram lagom när vi lan-
dade med helikoptern. Med hjälp av snäll 

tågpersonal löste sig situationen med de två 
förlorade tågresenärerna nästan oförskämt 
smidigt och de dök upp ett halvt dygn ef-
ter oss andra, utan att ens behöva betala nya 
biljetter. I år hade fjällmötet även fått inter-
nationell prägel som officiell efterexkursion 
till Baltic Speleological Congress och vi 
hade en ungrare, Csaba Egri, och en tysk-
landsboende ryss, Andrey Semikolenykh 
med oss under veckan.

Fortfarande har den ”nyupptäckta” Snö-
tempelgrottan (Yngve Freij hittade ingången 
redan i slutet av 70-talet) en stark dragnings-
kraft, med många outforskade delar och det 
var här de flesta underjordsbesöken under 
den första dagen gjordes. Mikael ”Rauken” 
Persson tog hand om våra internationella 
gäster på ett föredömligt sätt och visade 
dem även Iskristallgrottan, medan vi andra 
ägnade oss åt kylande karteringsövningar. 
Andreas Wikström hade byggt en profilograf 
(à la Enghs lummelundaavhandling) för att 
fota grottprofiler och jag var utsedd till pro-
filografhanterare. Tanken var att det skulle 
vara ett lättare sätt att få med grottprofiler i 
karteringarna, men som profilografen såg ut 
den här gången är jag inte säker på att det 
stämmer. Det är ganska klumpigt att krypa 
med en stor låda och försöka hålla upp den 
i huvudhöjd när man ligger och ålar i en låg 
gång och dessutom försöka hålla den vin-
kelrätt mot kameran. Dessutom verkar den 
fungera bättre i större gångar än man hittar i 
Snötempelgrottan. Men om man tycker om 
att bära på en massa saker i trånga utrym-
men så är den perfekt! 

Alla deltagare i fjällmötet tog, som tidi-
gare sagts, inte helikoptern. Petronella Tillö 

och Emma Eliasson tog tåget en dag senare 
än oss andra och skulle få båtskjuts en liten 
bit och gå resten. Men det var lite längre än 
de tänkt så när mörkret föll på lördagkvällen 
och ingen Petronella och ingen Emma dykt 
upp, började vi bli lite oroliga. Som tur var 
fungerar mobiltelefonerna rätt bra i områ-
det och vi fick besked om att de slog läger 
och skulle fortsätta på morgonen. När det 
blev ljust visade det sig att de tältat ganska 
nära lägret och med lite hjälteinsatser från 
Mats Lind och Kalle Grönvik som gick och 
mötte dem och hjälpte dem upp med pack-
ningen för den sista fjällsluttningen, anslöt 
de till lägret.

Söndagen ackompanjerades av ett stilla 
solsken och de flesta ansåg dagen alldeles 

för vacker för att inte åtminstone tillbringa 
delar av den ovan jord. Själv hade jag tänkt 
mig en vilodag, men följde med Rauken 
och Andreas på en tur via Päivetjåkkas topp 
(fantastisk utsikt) till Minilämmis och Mel-
lanlämmis. Minilämmis ligger strax ovanför 
Lämmelhålet, i samma bäckfåra och är en 
perfekt grotta om man vill känna känslan av 
riktigt trång och våt grotta utan att behöva 
byta om. I den övre delen av grottan rinner 
vattnet in och ett 20-tal meter längre ner 
kommer vattnet ut. Däremellan finns ett 
flertal hål ner i grottan. Så instruktionen för 
att slippa byta om lyder som följer: tag ett 
stycke Rauken i grottutstyrsel, hinta om var 
ingångshålet ligger (sannolikt har han redan 
hittat dit), ge honom moraliskt stöd mel-
lan de olika hålen till markytan och peka i 
vilken riktning han ska ta sig för att komma 

Fjällmöte i Vadve 2007
Mikaela Löfgren

Rauken extraheras från Minilämmis. 
Foto: Mikaela Löfgren

Mikaela Löfgren 
har grottat sedan 
6 års ålder, då 
mormor Kjerstin 
tog med henne 
på årsmöte för 
första gången. 
Sedan 1999 sit-
ter hon i styrel-
sen. Trots sin 
höjdskräck hit-
tar hon sig själv 
ibland hängan-

des högt uppe i ett grottschakt undrandes varför 
så många grottor måste vara så djupa!
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till nästa hål. Sen är det bara att lyssna. På 
ett stånkande, stönande, något av ett bubb-
lande (av vattnet som rinner genom over-
allen…), ett skrapande och ett mullrande 
(av ett antal stenar som måste flyttas för att 
Rauken ska komma fram). Och helt plöts-
ligt är han nästan ute vid utflödet. Men bara 
nästan. Så för att din icke-grottning ska bli 
komplett krävs att du hjälper Rauken ut 
genom det lilla hålet du lurat in stackarn i 
(bilden på föregående sida).

Strax nedanför Lämmelhålet ligger Mel-
lanlämmis som också skulle besökas. På vä-
gen in var även jag tvungen att genomlida 
känslan av att lägga magen i isande vatten 
(tack alla smarta människor som kom på att 
göra grottoveraller i PVC!), men innanför 
den korta passagen var det en jättevacker 
grotta. Och längst in finns en passage där 
Rauken innan han kröp in sa ”så det är här 
jag ska in och säga att det är stopp?” Medan 
Andreas tog sig ut, hämtade karteringspry-
larna och kom tillbaka igen, kom Rauken 
5 meter, med samma stånkande, stönande, 
bubblande, skrapande och mullrande som i 
Minilämmis. När han kom ut var det inte 
med det förväntade ”det-är-stopp”, utan ett 
”man kan nog gå vidare, men man måste 
nog ha våtdräkt”. Det var det dock ingen 
som hade just nu, så den krypningen får 
vänta till någon annan gång. 

På måndagen blev det Voitasgallogrottan 
för mig. Med Mats, Andreas och Chris-
topher ”Stophe” Graae i sällskap tog jag mig 
till grottmynningen, som lägligt nog ligger 
långt från lägret, högt upp på en fjällsida, 
så att man ska vara lagom trött när man går 
ner i grottan… Men förutom det var det 
nog en av de roligaste grottor jag varit i, la-
gom klurig SRT, oerhört vacker grotta och 
ett jätteroligt meandrande vattendrag som 
strömmar genom grottan. De två tidigare 
årens fjällmöten i området var delvis till för 

att sätta upp permanenta bultar i Voitasgal-
logrottan och Lämmelhålet och i år var bul-
tarna på plats och underlättade riggandet av 
schakten. Därmed inte sagt att det är enkelt 
att i skenet från den relativt sett lilla pann-
lampan i det stora schaktet hitta den lilla 
bulten, trots riggningsguide. Vi tre som inte 
riggade hann bli ganska kalla innan det var 
dags att fira oss ner. Det åtgärdades dock på 
vägen upp… Innan vi alla var ute ur grottan 
och tillbaka i lägret hade klockan hunnit bli 
ganska mycket och det var skönt att få krypa 
ner i sovsäcken. Då hade vi dock fått ytter-
ligare tillskott i lägret. Peter Blomqvist och 
Aneta Holka hade vandrat upp och anslutit 
sig till oss andra. 

Morgonen efter inleddes faktiskt med sov-
morgon, dvs jag gick inte ur tältet förrän 15 
min innan morgonmötet och det var lagom 
med tid för att tillverka brownies till Stophe, 
som fyllde år (i efterhand kom jag på att han 
nog inte fyllde år förrän på onsdagen, men 
det passade oss alla bättre med firande på 
tisdagen, så min datumvilla gjorde inte så 
mycket). Efter den ganska ansträngande tis-
dagen var det skönt med en lugn dag igen. 
Andreas och jag tog en tur till Övre Jåkkeva-
relabyrinten, som faktiskt påminner en hel 
del om en blockgrotta. Det var en jätterolig 
grotta med massor av gångar, som alla på 
något sätt mynnade på samma ställe. När 
kvällsmötet påbörjades visade det sig att inte 
bara jag kommit ihåg Stophes födelsedag, 
han själv hade också kommit på den tanken 
och kom med gräddtårta med blåbär. Inte 
illa att äta blåbärstårta på fjället!

Parallellt med fjällmötet arrangerades en 
grotträddningsövning för räddningstjäns-
ten och fjällräddningens personal (se före-
gående artikel) och under onsdagen skulle 
de öva i Lämmelhålet. Min roll var att vara 
”offer”. Utrustad med en extra underställ-
ströja och en extra påse godis gav jag mig, 

Tur att det inte är på riktigt... Mikaela tas omhand av Stefan NIlsson. Foto: Peter Blomqvist

Räddningsövning i Lämmelhålet. Foto: Andreas Wikström
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tillsammans med Andreas och Peter, av till 
Lämmelhålet. Räddningsövningen hade till-
gång till helikoptertransport, men den lyxen 
fick tyvärr inte offren utnyttja, så det blev 
en tidig morgon eftersom vi skulle vara på 
plats i grottan kl 8 och det var promenad på 
1,5 timme dit. Övningen avlöpte väl, men 
det blir kallt snabbt i grottor och min extra 
tröja hade inte räckt långt om jag inte blivit 
försedd med liggunderlag, yllefilt, sovsäck, 
vindskydd, värmekuddar, varm choklad, 
balaklava och kanelbullar (värmekudden 
blev så varm att jag kunde värma upp kanel-
bullen på den så att det smakade nybakat). 
Jag har nog aldrig haft det så varmt och om-
bonat i en grotta förut. Ett stort tack till alla 
er som ”räddade” mig och till Peter och An-
dreas, som under den långa väntetiden inte 
alls fick samma möjligheter till värme som 
jag fick! När vi väl kom ut ur grottan vän-
tade den trevliga överraskningen att vi fick 
helikoptertransport tillbaka till lägret. Peter, 
som var kvar längst i grottan var tillbaka i 
sitt tält, med en kopp te i handen, mindre 
än 15 minuter efter att han kom ut ur grot-
tan. Den tiden slår inte ens Mark! 

Torsdagen blev en riktig ”grottkryssar-
dag” för min del. Den inleddes med turist-
tur i Iskristallgrottan, fortsatte med iskall 
kartering i Snötempelgrottan och avslutades 
med en through-trip genom Gaffelgrottan. 
Meningen med karteringen i Snötempel-
grottan var att kartera två gångar i närhe-
ten av Bergtoppssalen, men den ena av dem 
innebar en obehaglig friklättring från ena 
hållet och från det andra hållet hittade vi 
inte in i den, så den får vänta på att karte-
ras. När grottbesöken var avklarade kom vi 
ner till lägret och möttes av att tarpen låg 
nertryckt över tälten på ett mycket konstigt 
sätt, trots att vädret var hyfsat bra och det 
knappt blåste någonting. Det visade sig att 
det ett par timmar tidigare varit ett riktigt 

oväder och att våra snälla lägerkompisar 
räddat vår tarp och alla saker som låg ut-
spridda kring tälten. På det sättet fortsatte 
kvällen, det blåste upp igen och tälten såg 
lite sneda ut. Värst råkade dock Csaba ut, 
hans tält knäcktes helt under tiden han var i 
Voitas. När de kom tillbaka sent på kvällen 
var det inte så mycket för honom att göra, 
annat än att riva sitt tält och flytta in i sam-
lingstältet. Vi var lite oroliga i början för att 
samlingstältet skulle blåsa sönder vid minsta 
vindpust, men det visade sig att SSF:s nyin-
köpta High Colorado Riva 6 var en riktigt 
stabil sak, som knappt rörde sig i vinden. 
Men så vägde det 11 kg också… 

Eftersom torsdagen varit så blåsig och en 
hel del dimma drivit in över lägret, så var vi 
på fredagen lite oroliga att helikoptern inte 
skulle dyka upp på utsatt tid på fredagen. 
Men vi hade inte behövt vara oroliga. På mi-
nuten avtalad tid virvlade den fram genom 
dalen och vi transporterades på ett snabbt 
och smidigt sätt ner till Abisko östra och 
Abisko Mountain lodge, där vi både kunde 
duscha och få i oss ordentligt lagad lunch. 
Det är fantastiskt vad en dusch kan vara 
efterlängtad! Tågresan förflöt som tågresor 
brukar göra, med en sedvanlig försening på 
ett par timmar, men till slut var vi hemma 
igen. 

Det här var som sagt mitt första besök 
i Vadve, men det lär inte bli det sista. Det 
finns många grottor kvar för mig att besöka 
och helt nya grottor som bara väntar på att 
bli upptäckta (om nu inte Yngve hittade 
dem alla under 70-talet). Så visst lär vi åter-
komma. Men inte nästa år, då är det dags att 
hälsa på norrmännen i Burfjellet. Väl mött 
där!

Summary
For the third year in a row the SSF moun-
tain camp took place i Vadvevagge. This 
year it was also one of the BSC post-con-
gress excursions. After some hassel with the 
transport, the participants finally reached 
the beautiful campground.

The exploration of Snowtempel cave con-
tinued and our foreign guests were guided 
around the area. A trip to the valley where 
the Lemming hole is situated resulted in 
mapping of two small caves. 

Vuoitaskallo, a vertical beauty, probably 
one of the best caving trips in Sweden, was 
also visited. Other caving trips in the area 
went to Ice-Crystal cave, the Jåkkevare laby-
rinth and the Fork cave.

During the same week a cave rescue mee-

ting was held in Abisko. One of the ex-
ercises took place in Lemming hole with 
some persons from the mountain camp 
acting as victims. A long walk from the 
camp, early in the morning, and a cold 
experince, exept for the casualty who felt 
warm and comfortable during the whole 
process. Helicopter transport back to the 
camp was much appreciated.

By the end of the week the weather got 
worse, with mist and hard winds, resul-
ting in damage to a few tents and some 
worries about the transport back to civi-
lization. However the helicopter arrived 
in time and brougt everbody safe down 
to Abisko Mountain Lodge where a hot 
shower and a good lunch completed the 
week. 

Det går snabbt och bekvämt att ta sig till fjälls numera...  Foto: Sven Gunnvall
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Det var den första internationella kongress 
som SSF anordnat. För mig kändes det 
självklart att åka dit. Tanken från början var 
att samla deltagare från länderna runt Öst-
ersjön: Norge, Sverige, Finland, Estland, 
Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Dan-
mark. Trots ganska omfattande marknads-
föring så blev det dålig uppslutning från 
många närliggande länder, medan det kom 
fler än väntat från länder längre bort. 

Totalt blev vi 68 deltagare från 17 länder: 
Australien (1), Bermuda (1), Tjeckien (3), 
Frankrike (3), Tyskland (5), Grekland (1), 
Ungern (1), Italien (5), Luxemburg (1), 
Norge (1), Rumänien (2), Ryssland (5), 
Slovakien (1), Spanien (3), Sverige (28), 
Schweiz (4) och England (3). Det blev alltså 
mer en europeisk kongress än en baltisk. 
Kongressen hölls den 13-15 augusti, i ljusa 
och moderna lokaler på Gotlands Högskola, 
i Visby innerstad.

FSUE-möte samtidigt
Parallellt med kongressen, under alla tre da-
garna, pågick även ett ”Speleo Forum” möte 
med FSUE (Federation Speleologique de 
l'Union Eoropeenne, http://fsue.ffspeleo.
fr/) med ett tiotal deltagare. Detta är alltså 
EU:s egen speleologunion, vilket inte är 
samma organisation som UIS, som är den 
internationella speleologunionen. Hänger 
du med? FSUE-mötet hade formellt inget 
med kongressen att göra, men deltagarna i 
det mötet umgicks naturligtvis med BSC-
deltagarna under pauser och kvällsaktivite-
ter.

Söndag
Registreringen av kongressdeltagare på-
börjades redan under söndag eftermiddag, 
eftersom många kom till Gotland under 
söndagen. Själv hade jag (tillsammans med 
min Eva) som vanligt varit i Visby under 
Medeltidsveckan, som var veckan just före 
kongressen.

Den första programpunkten var en of-
ficiell mottagning på söndag kväll, i Helge 
Ands ruin. Vädret var utmärkt och det blev 
en riktigt trevlig kväll. Ungefär 2/3 av del-
tagarna hade kommit. Resten kom sent på 
söndag kväll eller på måndag morgon. Det 
bjöds naturligtvis på både mat, allehanda 
drycker och underhållning. Christel Grehn 
spelade nyckelharpa och Jan Johansson spe-
lade flöjt. Per Tillö ordnade en trevlig gui-
detur i närområdet, som många följde med 
på. Det minglades flitigt under kvällen, och 
både gamla och nya vänner pratade mycket 

och länge, mest om grottor men även om 
allt annat mellan himmel och jord. När 
mörkret fallit bjöds vi på en dramatiserad 
show med repfirning uppifrån, eldshow och 
roliga grottpoänger. Det blev mycket upp-
skattat och jag vill tacka deltagarna för ett 
bra jobb: Per Tillö, Petronella Tillö, Emma 
Eliasson, Otto Stockhaus, Ellenore Ving-
myr och Hannes Yttersjö.

Måndag
De sista deltagarna anlände på måndag 
morgon och den första kongressdagen 
kunde börja. Redan nu kunde man se det 
som skulle upprepas ofta under kongressda-
garna: att utställningsdelen, med bokbord 
och diverse försäljning, var så intressant att 
det blev svårt att få folk att lämna den och 
gå på föredragen.

När vi till slut hade fått ihop alla deltagare 
så kunde SSF:s ordförande Thomaz Gustafs-
son hålla sitt välkomsttal, som även officiellt 
öppnade kongressen. Andra inledningstala-
re var Ged Campion (England) som berät-
tade om FSUE-mötet och Dave Summers 
(Bahamas) som pratade om International 
Show Caves Association (www.isca06.bm), 
som han är ordförande för. Dave menade 
att visningsgrottor är viktiga, eftersom de-
ras främsta uppgift är att visa allmänheten 
varför det är viktigt att både utforska och 
skydda grottor.

Under inledningen visades också en 
”push-film” för UIS-kongressen 19-26 juli 
2009 i Texas. Det går bra att anmäla sitt in-
tresse redan nu. Gå in på www.ics2009.us 
och knappa in ditt namn och adress, så får 
du löpande information i e-posten framö-
ver. Där kan man också titta på den 7 min 
långa informationsfilmen.

Efter inledningen började själva föredra-

Baltic
Speleological
Congress 2007
Hans Beskow

Mottagning i Helge Ands Ruin. Foto: Andreas Wikström

Hans Beskow (född 
1957) har hållit på 
med grottor sedan 
1983 och har tidigare 
varit kassör och redak-
tör för Grottan. Un-
der senare år har det 
blivit mindre aktivt 
krypande och mer ar-
bete med utgivning av 
grottkataloger.
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gen, som denna första dag mest följde ”det 
vetenskapliga spåret”. Nils-Axel Mörner var 
ordförande och moderator under månda-
gen, och försökte hålla programtiderna så 
gott det gick.

Gunnar Isacsson höll en inledande ge-
nomgång av den geologiska och geogra-
fiska grotthistoriken på den skandinaviska 
halvön. Det var en bra genomgång, som gav 
bakgrundsförståelse och ökade förutsätt-
ningarna för oss amatörer att tillgodogöra 
oss de andra vetenskapliga föredragen.

Rabbe höll hela tre föredrag under dagen. 
Först ett om sina tidiga arbeten med tunnel-
grottor. Sedan ett om grottor i Sverige som 
bildats med neotektoniska processer, alltså 
jordbävningar under landhöjningen efter 
den senaste istiden. Sist ett föredrag om 
norska kustgrottor som bildats pre-glacialt, 
alltså före den senaste istiden.

Nils-Axel Mörner höll också ett föredrag, 
om svenska blockgrottor med paleoseis-
miskt bildningssätt. Här handlar det också 
om jordbävningar som huvudsakligt bild-
ningssätt. Mörner är alltid underhållande 
att lyssna till. Ni som lyssnade på hans före-
drag på SSF:s årsmöte 2004 i Hudiksvall vet 
vad jag menar.

Det känns bra att vi har Gunnar, Rabbe 
och Nils-Axel som forskar om svenska grot-
tor på en internationell nivå. De sätter Sve-
rige på speleologi-kartan, så att säga.

Trevor Faulkner (UK) höll också flera fö-
redrag under måndagen. Trevor är en pro-
duktiv forskare som har arbetat mycket med 
nordnorska grottor, men även med svenska 
grottor i de karstområden som ligger i båda 
länderna. Kuriosa: Trevors alla undersökta 
grottor har medellängd 85 m, medeldjup 
8,8 m och medelvolym 474 kbm.

Mellan föredragen var det trevliga pauser 
för lunch och kaffe, som intogs på högsko-
lans restaurang i samma hus.

Ett annat intressant föredrag handlade 
om ”bushfires” (buskbränder) i Australien, 
om hur dessa rökfyllde grottorna och avsatte 
spår i droppstenarna, som sedan kan använ-
das för att kartlägga brändernas historia.

Tisdag
Mitt i grottkongresserna brukar det finnas 
en exkursionsdag. Så även i denna kongress. 
Tisdagen var en heldag i Lummelunda. De 
flesta åkte buss från Visby till Lummelunda 
på morgonen.

Det arrangerades många turer under da-
gen i den aktiva grottan, och många tog 
chansen att dra på sig overall, hjälm och va-
darstövlar för att beskåda de inre delarna av 
grottan. Flera turistturer på engelska arrang-
erades, eftersom de flesta kongressdeltagare 
inte kunde svenska.

En annan populär aktivitet var en guidad 
tur på ytan, som leddes av Bosse Leander 
och Ulla Pettersson. Turen tog oss runt på 
hela området och visade borrhålen, doliner, 
strandvallar, Klavers spricka, Kanalen och 
mycket annat.

Många gick också runt i området på egen 
hand och njöt av långa promenader längs 
stranden.

Naturligtvis blev det mycket fikande och 
ätande på Café Bruket, där det som vanligt 
fanns mycket godsaker för alla smaker och 
plånböcker.

FSUE-delegaterna hade möte i Visby 
under hela dagen, men de bussades ut till 
Lummis vid fyratiden för att hinna med på 
den sista grott-turen före middagen.

Att bara kalla det ”middag” är en un-
derdrift. Lummelundabolaget bjöd alla på 
grandios fest nere på stranden. Det enorma 
partytältet, med dukade bord för 90 sit-
tande, blev bara delvis använt eftersom det 
var fantastiskt väder och många valde att 
äta ute i den generösa naturen. Det bjöds 

En magisk kväll vid Lummelunda. Foto: Sven Gunnvall

Tjeckisk - Svensk delegation utanför Jungfruhålet. Foto: Sven Gunnvall
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ett öga med horisontellt polarisationsfilter 
och ett öga med vertikalt dito. Resultatet var 
enastående och grottbilderna såg helt verk-
liga ut. Men jag fick en märklig känsla av att 
titta på små tittskåp, där människorna var 
20 cm höga dockor, som Barbie och Ken.

Ett föredrag handlade om ”Speleological 
Abstracts” (www.ssslib.ch/bbs) som är en 
sammanställning av speleologisk litteratur 
över hela världen. Där finns våra Grottan-
artiklar med, eftersom vi har varit så fram-
synta att vi har engelska sammanfattningar 
i varje nummer. Annars hade vi inte fun-
nits med i denna stora internationella pu-
blikation! Man kan köpa årliga böcker för 
€ 15-20, eller en CD med 17 års referenser 
(1988-2004) för € 145.

Utanför det officiella programmet höll 
Nilsotto Nilsson och Mikael Gustafsson ett 
föredrag om svenska fladdermöss. Olika ar-
ter beskrevs, med kännetecken och geogra-
fisk utbredning. Jag visste inte att vi har så 
många olika arter av fladdermöss i Sverige.
Kongressen avslutades formellt vid 17-tiden, 
men föredrag och bildvisningar fortsatte ett 
bra tag till. Många hade tagit med sig bilder 
och filmer, som de ville visa. Vid 20-tiden 
hade vi fått nog och de flesta gick på avslut-

ningsmiddag på restaurangen ”Effes”, som 
ligger strax innanför Söderport och har en 
enorm vegetarisk buffé.

Summering
Även om ca 40% av deltagarna kom från 
Sverige, så hade arrangörerna hoppats att 
fler SSF:are skulle vilja vara med på vår för-
sta egna kongress. Möjligen var det för sent 
på sommaren, lite för nära skolstarten på 
hösten. En annan missräkning var att den 
vetenskaplige tungviktaren Stein-Erik Lau-
ritzen lämnade sent återbud, trots att han 
var ”Congress Chairman” och förstanamn i 
den vetenskapliga kommittén.

Slutintrycket av kongressen blev klart 
positivt och många positiva kommentarer 
har också kommit in senare, från utländska 
deltagare.

Jag vill speciellt tacka våra svenska leda-
möter i den vetenskapliga kommittén (Nils-
Axel Mörner och Rabbe Sjöberg) och natur-
ligtvis även organisationskommittén (Tho-
maz Gustafsson, Mats Lind, Sven Gunnvall, 
Christel Grehn, Mikaela Löfgren, Ulla Pet-
tersson och Daniel Lundh) för deras stora 
insatser under planeringen och genomför-
andet av denna historiska kongress.

på helstekt lamm med traditionella tillbehör 
och alla tänkbara sorters dricka. Medan so-
len sänkte sig i en kaskad av färger så kröps 
det entusiastiskt i förbundets kryplåda. 
Jag var först tveksam till om det var en bra 
idé att ställa fram kryplådan när vi hade så 
många internationella gäster, men det blev 
stor succé och de flesta deltog med liv och 
lust i krypandet! Kvällen avslutades med ett 
stort bål på stranden, som fullbordade den 
svenska sommarkvällen. Jag tror att våra ut-
ländska gäster kommer att berätta om den 
här kvällen när de kommer hem. Ett stort 
tack till Lummelundabolaget, Hanne Ödin 
och Gunnar Ödin för en minnesvärd kväll!

Onsdag
Under onsdagen fortsatte föredragen, efter 
en inledning med ett mycket vackert bild-
spel från svenska grottor. Det var en sam-
manställning av bilder från Mikael ”Rau-
ken” Persson, Christopher Graae, Andreas 
Wikström och Peter Blomqvist. Rabbe Sjö-
berg var ordförande och moderator under 
onsdagen, och även denna dag hade ordfö-
randen ett tufft jobb med att hålla ordning 
på programtider och föredragshållare.

Ett mycket intressant föredrag handlade 
om ”hypogean archaeology”, alltså under-
jordiska byggnader (se bl a www.teses.net 
och www.teses.net/ha och www.associazio-
nescam.it). Mycket bilder och film visades, 
från kloaker, begravningsplatser, brunnar, 
underjordiska kyrkor, bunkrar och mycket 
annat.

Tysken Michael Laumanns höll två före-
drag, som båda var mycket underhållande 
och intressanta, om grottor i Rwanda och 
Laos. Han har gjort många resor till dessa 
länder, för att utforska den stora mängd 
grottor som finns där. Hans föredrag inne-
höll massor av roliga och tänkvärda berät-
telser om svårigheter och glädjeämnen för 
den som försöker hitta och kartera grottor i 

Afrika. Bl a hade de hittat massor av skelett i 
grottorna i Rwanda, speciellt under gluggar 
upp mot ytan. Men han hävdade att Rwan-
da numera är ett säkert land att resa i. Om 
Laos berättade han bl a att kineserna kom-
mer dit på bred front nu (som på många an-
dra ställen i både Afrika och Asien) och byg-
ger breda vägar kors & tvärs genom landet, 
rakt igenom berg och byar. Invånarna i Laos 
bara applåderar det här och ser inget nega-
tivt med det. Han berättade också att det är 
kvinnorna som verkligen arbetar och driver 
utvecklingen framåt i Afrika. Männen bara 
super och slöar, och får ingenting gjort.

Sven Gunnvall höll ett föredrag om 
svensk grotträddning, om hur den nya or-
ganisationen håller på att växa fram. Direkt 
efter kongressen hölls ett möte i Abisko om 
grotträddning, med deltagare från SSF, po-
lisen, fjällräddningen och andra inblandade 
parter.

Bosse Lenander höll två föredrag, ett om 
underjordisk kommunikation, med radio-
anläggningen i Lummelunda som exempel, 
och ett föredrag om pejling, också med ex-
empel från Lummis.

Trevor Faulkner beskrev hur man kan ge-
nomföra en snabb grottkartering med få 
deltagare, främst avsedd för grottor med 
huvudsakligen horisontell utbredning. Jag 
tyckte att metoden lät användbar och det 
är tilltalande med den här typen av ”good 
enough” procedur, som inte gör det så kom-
plicerat och tidskrävande, utan använder 
enkla hjälpmedel för att på begränsad tid 
kunna skapa användbara kartor.

Några tyskar visade LED-lampor avsedda 
för visningsgrottor (www.cavelighting.com). 
De bestod av olika antal LED:ar, vardera på 
1 W eller 3 W. Lamporna såg dyra ut, men 
gav bra ljus.

Kvällens höjdpunkt var Csaba Esris fan-
tastiska 3D-diashow! Det var inte den tra-
ditionella typen, med röd-gröna glasögon, 
utan tekniken byggde på vertikalt och ho-
risontellt polariserat ljus. Glasögonen hade 

Mats Lind blir intervjuvad för TV. Foto: Andreas Wikström
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Efter några års uppehåll, bar det äntligen 
iväg till Gotland och Lummelundaveckan 
igen. I och för sig kommer varken Tünde el-
ler jag ihåg våra tidigare Gotlandsresor, men 
vi lär ha varit i grottan förut.

I år anlände vi till ängen först av alla. Vi 
firade Midsommar i en vikingaby och på 
kvällen tände vi lägereld vid vårt tält. Jät-
temysigt, dock lite ensamt!

Innan de andra grottisarna kom hann vi 
besöka Kneipbyn och Visby. Bra platser att 
besöka!

Äntligen grottforskning på riktigt! På 
måndagen gick vi in till aktiva delen av grot-
tan. Det var spännande att åka båt. Tur att 
vi hade våtdräkter på oss för det var kallt. Vi 
fick vada i grottvattnet. Vattnet nådde ända 
till midjan på Tünde. Fast hon ramlade och 
blev genomblöt hela hon. Vi gick fram till 
både sifon A och sifon 1. Sedan skyndade 
vi ut, för vi frös ordentligt. Det var kul i 
grottan, men nästa dag beslöt vi att vara ut-

omhus. Det var inte så bra, för det regnade 
jättemycket under hela eftermiddagen och 
vi fick vara i vårt tält.

Onsdagen var den stora dagen! Vi kröp in 
till Inre Sjön i den fossila delen av grottan! 
I början var det kul och spännande, men 
sedan började vi frysa. Vi var blöta och lite 
rädda. Christel var också med oss. Det kän-
des bra. Vi fick leta oss fram i grottan för de 
vuxna kom inte ihåg vägen så bra. Men vi 
hade en karta och till slut kom vi fram till 
Inre Sjön. Det var lite vatten i sjön. Där åt vi 
choklad och fotograferade lite. När vi skulle 
ut så gick vi vilse och kom tillbaka till Inre 
Sjön igen. Det var inte roligt, jag blev rädd 
att vi aldrig skulle hitta ut igen. Tünde bör-
jade gråta, men mamma förklarade att det 
inte hjälper att gråta, den energin behöver 
vi till att orka komma ut igen. Vi var kiss-
nödiga och frös jättemycket. Så småningom 
kände även vi igen oss och då började det bli 

Gotland 2007 
Oscar Bálint Palmgren med hjälp av Tünde Bálint Palmgren

Oscar:
Föddes till grottforskare 1997. 1999 var jag för 
första gången i en riktig kalkstensgrotta, Lum-
melundagrottan. Jag har varit i olika blockstens-
grottor, i alla grottorna i Blekinge samt varit 
med på flera årsmöten med mamma och pappa. 
Älskar SRT och trånga gångar. Den riktiga 
grottforskarkarriären tog fart år 2007 med några 
stora grottor i norra Spanien och genomkrypan-
det av hela Lummelundagrottan.
Tünde:
Är 8 år. Har hängt med i grottor sedan Lumme-
lundaveckan samma år som jag föddes. Jag gillar 
att grottforska för att man kan se så mycket 
vackert i grottorna och det är så spännande. 
Tycker om grottor där man kan klättra och fira 
sig ner. Värst är de kalla grottorna.

Summary
Report from the Baltic Speleological Con-
gress, held in Visby, Sweden, during Aug 
13-15, 2007. With participants from 17 
countries, the congress was more European 
than Baltic. However, the scientific papers 
centred around the Baltic region, from 
Norway to Archangelsk. In parallel with 
the BSC congress, a Speleo Forum meet-
ing with the FSUE (speleological federation 
of the European union) was hosted in the 
same place.

The first venue was a reception on Sunday 
evening, with food and drink accompanied 
by musical entertainment and a dramatized 
cave-related show, including rope climbing 
and fire breathing!

Monday morning saw the start of the ac-
tual congress, hosted at the modern facilities 
of the Gotland University in Visby. After 
the official opening and keynote speeches, 
a short film was shown about the upcoming 
UIS congress 2009 in Kerrville, Texas.

Most of the scientific presentations were 
done on Monday, with Rabbe Sjöberg and 
Trevor Faulkner making several presenting 
each. Between sessions, the combined ex-
hibition / bookshop was a popular meeting 
place.

Tuesday was excursion day, spent at the 
Lummelunda Cave just north of Visby. This 
is Swedens oldest and by far most visited 

show cave. Several excursions were made 
into the inner parts of the cave, equipped 
with borrowed overalls, helmets and chest-
high waders. A popular guided surface tour 
was also arranged, passing such caving sights 
as boreholes, dolines, karts crevasses etc.

During the evening, the Lummelunda 
Cave Company provided a fantastic roast 
lamb dinner at the beach, accompanied 
by the beautifully setting sun in the ocean. 
Competition was tough in the “squeeze 
box” all through the evening, until the big 
bonfire signalled the end of a memorable 
evening.

Wednesday was the day of the not-so-sci-
entific presentations, showing a wide variety 
of subjects. Of course caving slide shows, 
both normal 2D and a fantastic 3D-show 
by Csaba Esri, and several caving films were 
shown. Personally I much enjoyed the ”hy-
pogean archaeology” presentation (under-
ground buildings). Michael Laumanns pre-
sented two very interesting and entertain-
ing presentations about cave exploration in 
Rwanda and Laos.

The congress was officially closed around 
5 pm, but the abundance of outside-the-
program presentations kept on coming for 
hours after that, until our physical hunger 
exceeded our hunger for more caving stuff, 
and we had enormous amounts of food at 
a local restaurant to celebrate the end of a 
very enjoyable congress.

Oscar i Droppstensgalleriet. 
Foto: Emese Orsolya Bálint

Samling på stranden vid Lummelunda. Foto: Sven Gunnvall
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kul igen. I Droppstensgalleriet behövde vi 
vara försiktiga så vi inte skulle slå ner någon 
droppsten. De var så små ändå jämfört med 
de droppstenar vi såg i Sala de Fantasma i 
Spanien i våras! På ett ställe var det en fin 
sinterbassäng, den var vacker. Annars var 
grottan ganska liten, men jobbig att krypa i. 
Vi fick nästan hela tiden krypa och åla, man 
kunde inte gå raklång.

När vi kom ut var vi jätteleriga. Vi tvät-
tade av oss i vattnet i grottan medan turis-
terna tittade på. En pojke var arg att vi som 
bara var 8 och 10 år fick gå in i den riktiga 
grottan, medan han som var 13 år inte fick. 
Ja, så är det när man är född grottis.

En av kvällarna bjöd Lummelundabola-
get oss på middag. Det var roligt och gott. 
Nästa dag gick pappa in för att guida några 
guider i den fossila grottan. Mamma och vi 
var ute och tittade på sevärdheterna runt 
grottan och köpte suvenirer. När pappa 
kom ut med guiderna blev mamma och jag 
också sugna att krypa in igen. Joan som pre-
cis kom ut ur grottan var snäll och följde 
med oss till Pojkarnas gång. Mamma och jag 

fick springa ner till tälten och vi klädde på 
oss grottforskarkläderna i superfart så han 
inte skulle behöva vänta så mycket på oss. 
Jag gick först, sedan mamma och sist Joan. 
Jag hittade en ny gång som var för trång för 
både mamma och Joan. Det var spännande 
att gå först. Vi tog samma väg ut, så vi skulle 
lära oss gången ordentligt.

Vi tyckte att det var roligt i grottan, men 
roligast var när vi sjöng vid lägerelden på 
kvällarna. När det regnade så gick vi in i 
stora tältet och sjöng. Det var mysigt! Men 
det skulle ha varit roligare med flera barn!

Summary:
The story of two young cavers visiting Lum-
melundagrottan on Gotland. Oscar (10 
years) and Tünde (8 years) are already expe-
rienced cavers, who have been in or around 
caves since their birth! The highlight of the 
week was a trip to the Inner Lake in the fos-
sil system of Lummelunda. Wanted: more 
kids in the camp!

TIDERNAS
GROTTDYK?
Myndigheterna i Mora, Dalarna, misstän-
ker att en stor underjordisk älv rinner rakt 
under centrala Mora. 

Strax norr om centrum där Österdalälven 
och Hemulån möts försvinner vattenmas-
sorna rakt ner och rinner troligen via en un-
derjordisk kanal och kommer ut i Saxviken 
i Siljan. Någon ordentlig undersökning hur 
det förhåller sig med detta har aldrig gjorts.  
Vore inte detta något för SSF:s grottdykare 
att undersöka?

Österdalälven gör en sväng runt Mora 
centrum och vid 1985 års enorma höstflod 
kunde älven, om det velat sig illa, gjort en 
genombrytning och spolat bort centrala 
Mora. Man kan ju också fundera på vad 
som skulle hända om det finns en under-
jordisk kanal och taket i denna skulle brista. 
Far då centrala Mora med kyrka och allt ner 
i en stor dolin? Läs mer på: http://www.
dalarnastidningar.se/nyheter/mora/artic-
le241264.ece
      
Inge Nilsson

Efterlysning av 
Boda-karta
Vi håller på att förbereda grottkatalo-
gen för Hälsingland, och skulle vilja ha 
med en bild på den fantastiska karta över 
Boda-grottan som Alf Sidén har ritat.  
Ni ser den på bilden, utbredd på en 
sten vid Boda. Den färglagda kartan 
skickades för länge sedan till SSF:s Bib-
liotek, men den kan nu inte hittas där.  
Troligen har någon lånat den och glömt 
att lämna tillbaka den. Om ni alla grot-

tisar där ute letar igenom era gömmor, så 
vore det väl själva den om vi inte skulle 
kunna hitta den. Vem som har haft den spe-
lar ingen roll, bara den kommer till rätta!  
Om du hittar den, eller har minsta aning om 
var den kan vara, vänligen kontakta mig. 
 
Hans Beskow  
Villberga Grillby 4  
74951 Grillby  
Jobb: 021-31 72 03, Hem: 0171-47 11 47  
Mobil: 070-676 20 02
E-post: h@nsbeskow.se  

Oscar och  och Tünde i lägret.
Foto: Emese Orsolya Bálint

Den saknade Boda-kartan.  Foto: Hans Beskow
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Inledning
Principerna för grottkartering beskrevs av 
Ellis (1976), som föreslog BCRA-grad 5 
som standardgraden. Denna grad kan dock 
vara opraktiskt om gruppen av grottutfors-
kare är liten eller oerfaren, har ont om tid 
eller otillräckliga instrument, eller upp-
täcker många korta grottor, vilket var fallet i 
södra Nordland i Norge. Området innehål-
ler ca 661 utspridda kalkstråk och har mer 
än 728 väl dokumenterade grottor, som når 
längder upp till 1,9 km och djup upp till 
180 m (Faulkner, 2005a). I genomsnitt är 
dock längden endast 80 m och djupet 9,0 
m, så när man vandrat en lång väg bara för 
att upptäcka en relativt kort grotta kan det 
vara frestande att utforska grottan utan att 
kartera den. I denna artikel föreslås att i stäl-
let för att lämna grottan okarterad, kanske 
för lång tid framöver, kan det vara bättre att 
göra en snabb magnetisk kartering till ’ap-
proximativt’ grad 3 (enligt systemet som 
ursprungligen specificerades av Ellis, 1976) 
samtidigt med utforskningen innan man 
återvänder till lägret.1 En sådan kartering 
kan sedan vara fullt tillräcklig för att iden-
tifiera speciella egenskaper hos grottan och 
dess utveckling.

Snabbkartering
Snabb karteringsteknik infördes av Paddy 
O’Reilly i hans inspirerande kartering av 25 
km gångar i Ogof Ffynnon Ddu (OFD) 2/3 
i södra Wales inom loppet av två år (O’Reilly 
et al., 1969). Tekniken möjliggör att grottor 
kan karteras av tre, två eller t.o.m. en person 

i en takt av mer än 10 stationer per timme, 
vilket är dubbelt så snabbt som en normal 
kartering enligt grad 5. Upp till 1 km kan 
karteras per dag, även i trånga gångar. Det 
effektivaste är att ’kartera mot okända gån-
gar’, men karteringen kan även vänta tills 
man återvänder mot ingången. Den bästa 
gruppstorleken är tre: den karteringsansvar-
ige, som gör alla anteckningar och till slut 
kommer att publicera den färdiga karterin-
gen, en assistent som bestämmer de bästa 
positionerna för stationerna (figur 1) och 
en utforskare som bestämmer vart man skall 
fortsätta från förgreningar.

I stället för att syfta mot en lampa vid 
nästa karteringsstation (framåt) genom sik-
tet på en dyr kompass, kan bäringen läsas 
av samtidigt som man mäter avståndet mel-
lan de två stationerna. Detta görs genom att 
rikta en vanlig orienteringskompass längs 
det spända måttbandet och rotera kom-
passhuset tills nålens norra ända pekar på 
0º, sett uppifrån. Bäringen är då ’fixerad’ 
på kompassen och kan skrivas ned samti-
digt med avståndet (kanske avläst med en 
noggrannhet av resp. 2º och 5 cm) utan att 
glömmas av. Det tidskrävande användandet 
av klinometern (som är obligatorisk för grad 
52 ) undviks helt genom att karteraren och 
assistenten bägge uppskattar det vertikala 
avståndet (VA) mellan de båda stationerna 
medan måttbandet är sträckt, och kom-
mer överens om resultatet med en nog-
grannhet av 10 cm. Måtten och skisserna 
(inkl. väsentliga tvärsnitt) förs noggrant in 
i en anteckningsbok, som bör tåla vatten. 
För att snabba upp arbetet under jord och 
säkerställa att inga avläsningar försummas 

ska anteckningsboken vara anpassad för 
grottkartering i förväg (figur 2). Man und-
viker åverkan på grottan genom att inte 
markera stationerna permanent, och de bör 
väljas bland framträdande objekt eller rösen. 
De bör kunna återfinnas enkelt med hjälp 
av skisserna och avståndsuppskattningarna 
åt vänster/höger/upp/ned (vanligen kallade 
LRUD som i left/right/up/down), för att 
underlätta senare kartering från samma 
punkt. Det är ofta viktigt att finna samband 
mellan företeelser på ytan och under jord, 
och en liknande snabbkartering kan använ-
das för att göra en lokal ytkartering.

Solokartering
Under arbete i fält kan det undantagsvis 
hända att en ensam person upptäcker en 

okänd eller okarterad grotta. Snabbkarte-
ringstekniken kan då anpassas för solokarte-
ring. Den ensamma karteraren kombinerar 
då de tre ovan beskrivna rollerna. Den första 
stationen bestäms (kanske under dropplin-
jen mitt i ingången) och måttbandets lösa 
ända fixeras under en sten på denna plats. 
Karteraren går (eller kryper!) sedan framåt 
till nästa station, uppskattar VA, mäter av-
stånd och mäter sedan bäring på samma sätt 
som tidigare, förutom att bäringen mäts 
bakåt. För att vara konsekvent bör man 
även betrakta tvärsnittsskisser ’baklänges’. 
Därefter dras måttbandet loss från stenen 
och processen upprepas. Även om solokar-
tering och sologrottning inte rekommende-
ras, så bör man, om det inte går att undvika, 
ta med sig tre bra ljuskällor och följa en helt 
’riskfri’ strategi.

Snabbkartering av korta grottor
Trevor Faulkner

översättning Erik Agrell

Figur 1.  Karterarens assistent identifierar nästa karteringsstation i Marimyntgrotta, Norge. 
Foto: Alan Marshall.

1 Övers. anm: Den beskrivna snabbkarteringstek-
niken uppnår grad 2B enligt det nyligen införda 
systemet BCRA 2002 (se Grottan 1/07 s 15–18). 2 liksom enligt BCRA 2002 även för grad 3
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Beräkningar
Liknande ’minimalistiska’ metoder fungerar 
även för beräkningarna och kartritningen. 
Det är lätt att skapa ett vanligt tresidigt kal-
kylark, där första sidan innehåller informa-
tion om grottan och karterarna, andra sidan 
tabellerar rådata från mätningarna och tred-
je sidan beräknar stationernas koordinater 
med hjälp av Pytagoras sats och enkel trigo-
nometri. Den totala längden beräknas som 
summan av längdmätningarna, där man 
manuellt kan behöva lägga till eventuella 
okarterade sidogångar och ’oxbows’ (krökta 
gångar som ansluter till huvudgången i båda 
ändarna) från skisserna och dra bort eventu-
ella sträckor som mätts dubbelt. I brittiska 
karteringar av norska grottor är konventio-

nen att den totala grottlängden inkluderar 
alla skorstenars höjd och alla schakts djup. 
Grottans vertikala omfång beräknas som 
skillnaden mellan takets höjd över den 
högst belägna stationen och golvets höjd 
under den lägst belägna stationen, återigen 
efter nödvändiga manuella justeringar. Ett 
exempel på ett sådant kalkylark för en kort 
grotta visas i figur 3. Det är praktiskt att 
för varje sträcka inkludera bäringen relativt 
den sanna nordriktningen (som beräknas 
ur den magnetiska bäringen och den lokala 
magnetiska avvikelsen) samt den horison-
tella längden på arkets andra sida, och de 
ursprungliga LRUD-mätningarna på tredje 
sidan. Volymen av gången mellan två sta-
tioner är ungefär lika med längden gånger 
(L+R) gånger (U+D), och detta mått inklu-
deras också på andra sidan för varje sträcka. 

Figur 2.  Rådata från karteringen noteras i 
anteckningsboken.

Figur 3.  Kalkylark för en kort grotta.
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havet vid ingångarna på en GPS eller höjd-
mätare. Den publicerade A4-kartan kan 
enligt författarens erfarenhet vara omöjlig 
att skilja från en som producerats med mer 
sofistikerade metoder.

Hittills har ca 21 km gångar karterats 
med ’snabbkartering’ i mer än 88 grottor i 
södra Nordland fylke i Norge, med längder 
upp till 1,9 km och vanligen minst 100 m, 
under 17 expeditioner på 3 veckor vardera, 
med en typisk gruppstorlek på fyra personer. 
Författaren har genomfört fem solokarter-
ingar, varav några har publicerats i Grottan 
(Faulkner, 2004, 2005b, 2005c). Grottkar-
tering är en enkel process, och förutom att 
det är en skyldighet för upptäckare som har 
förmånen att finna nya grottor, så är kar-
tering roligt, det går snabbt (efter lite övn-
ing) och det leder ofta till att man finner 
nya gångar. Kartering kan kombineras med 
snabb fotografering, till och med av karter-
aren själv, med en engångskamera i trånga 
gångar (figur 5).

Grottans totala volym uppskattas sedan som 
summan av dessa delvolymer. Den genom-
snittliga tvärsnittsarean är lika med totala 
volymen delat med totala längden. Denna 
extra information kan vara till nytta när 
man jämför grottor och när man studerar 
deras bildningsprocesser.

Kartritning
När man skall rita grottkartan, kan kalkylar-
kets diagramfunktion användas för att plotta 
stationernas positioner horisontellt och ver-
tikalt, att bestämma den slutliga skalan och 
rotationen, och till och med för att rita ett 
rutnät till den slutliga (manuella) ritningen, 
som sällan behöver vara större än A4-for-
mat. Figur 4 är ett exempel på en arbetsskiss 
gjord före beslutet om hur den publicerade 
karteringen skall utformas. Enligt författa-
rens uppfattning bör en grottkartering alltid 
innehålla både en plankarta och en vertikal 
profil (även om profilen är mycket enkel), 
eftersom nödvändiga data ändå alltid bör 
finnas i anteckningsboken och den härleda 
informationen starkt underlättar förståelsen 
av grottan i relation till den lokala geologin, 
topografin och hydrologin.

Slutsatser
Med ’snabbkartering’ har karteraren i varje 
steg kontroll över datainsamling och da-
tabearbetning, samtidigt som mätdata 
arkiveras i ett digitalt format som är lätt att 
felsöka genom visuell inspektion och lätt 
att rätta. Med hjälp av ett enkelt kalkylark 
slipper man vara beroende av komplicerad 
programvara, som karteraren kanske har 
begränsad kunskap om och som kan vara 
alltför ’finessrik’ för en kort grotta. Det 
presentationsformat som karteraren valt 
för kalkylarket kan lätt överföras till nästa 
grottkartering genom att nollställa rådata 
men behålla formlerna. Slutresultatet upp-
når en horisontell avvikelse på 1–2 % i 
slutna slingor. Om grova mätfel eller upp-
enbara misstag skulle uppstå, kan de vanli-
gen elimineras manuellt, utan att använda 
komplicerade felfördelningsalgoritmer. 
Karteringens svagaste punkt är förmodligen 
den vertikala noggrannheten, eftersom alla 
VA hänger på mänskliga uppskattningar. 
VA kan dock modifieras i efterhand baserat 
på observationer av vattennivåer och vatten-
flöden, eller genom att avläsa höjd över 

Figur 4. Preliminär 
plankarta och verti-
kal profil av en kort 
grotta som karterats 
med snabb teknik. Figur 5. Kartering i en trång gång i 

Marimyntgrotta. Foto: Trevor Faulkner

Referenser
Ellis, B. 1976. Surveying Caves. 88 sid.  
British Cave Research Association.

Faulkner, T. 2004. Rapstengrottan and the 
Björkvatten nappe. Grottan 39(3): 42–43. 

Faulkner, TL. 2005a. Cave inception and 
development in Caledonide metacarbonate 
rocks. Doktorsavhandling. University of 
Huddersfield.

Faulkner, T. 2005b. Åkervikgrotta revisited. 
Grottan 40(1): 12–13. 

Faulkner, T. 2005c. Marmorgrotta, Landb-
rua and the distortion of magnetic cave sur-
veys. Grottan 40(2): 29–34.

O’Reilly, PM, O’Reilly, SE och Fairbairn, 
CM. 1969. Ogof Ffynnon Ddu: Penwyllt, 
Breconshire. 52 sid. South Wales Caving 
Club. 

Summary: 
The article describes an easy and 
fast method to survey caves when 
a Grade 5 survey is inappropriate. 
Direct sightings of compasses and 
clinometers are eliminated by align-
ing an orienteering compass along 
the tape measure and by estimating 
vertical ranges. Measurements are 
recorded in a pre-prepared survey 
notebook. In extremis, the method 
can be adapted for use by a solo sur-
veyor. The minimalist approach can 
be extended by the use of a simple 
spreadsheet for the calculations and 
by its chart facility to help the draw-
ing process. The author also makes 
a plea for all cave surveys to include 
both a plan and an elevation.
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Wales; storslagen natur, vilda berg och en 
vacker kust, i kombination med gammal 
keltisk kultur. Av detta såg vi föga, hart när 
intet, vi nio som på olika vägar hade tagit 
oss till South Wales Caving Club Headqu-
arters i Penwyllt i Swansea Valley påsken 
2007. Däremot fick vi se desto mer av det 
sköna underjordiska Wales. På grund av en 
ovälkommen förkylning kom jag en dag 
senare än de andra, och missade därför den 
första turen som gick till Dan yr Ogof.

Dan yr Ogof
Dan yr Ogof är kanske mest känd för sin 
turistgrotta (numera med glasfiberdinosau-
rier!) och stråstalaktiter. Men jag missade 
alltså denna grotta, i stället fick jag höra de 
andra berätta om hur de hade simmat över 
underjordiska sjöar för att se ändlösa mäng-
der meterlånga stråstalaktiter...

Ogof Ffynnon Ddu
OFD, eller Svarta källans grotta, ligger rakt 
under SWCC:s klubbhus och är en av de 
brittiska öarnas längsta och djupaste grottor 
med mer än 50 km karterade gångar och ett 
djup av lite drygt 300 meter. Vi gjorde flera 
besök i grottan, men hann självklart bara 
se en bråkdel av hela systemet. Den längsta 
turen i grottan var en genomgångstur där 
vi delade upp oss i två grupper där den ena 
gick medströms från OFD2 och den andra 
motströms från Cwmdwr Quarry Cave-in-
gången precis bakom klubbhuset. Jag följde 
med medströmsgruppen, som började med 
att försöka besöka ett låst område (The Co-
lumns) med flera droppstenspelare (bildade 
rätt nyligen, genom att rester från kalkbrän-

SSF goes to Wales, 
påsken 2007
Johannes Lundberg

The columns i OFD. Foto Mikael Persson

Johannes har grottat i 
drygt tjugo år, mest i 
Norge men försöker nu-
mera vidga vyerna. Han 
är en av tre redaktörerna 
för Grottan, och sitter se-
dan i våras också i SSF:s 
styrelse. Till vardags job-
bar han som botaniker 
vid Naturhistoriska Riks-
museet i Stockholm.

Grottbad - Gröna kanalen i Dan yr Ogof.  
Foto:  Helena Olsson
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ning ovanför har läckt kalciumhydroxid 
som sedan reagerat med luftens koldioxid 
och fällts ut som kalciumkarbonat, kalcit, i 
grottan i form av pelare och skorpor), men 
då låset var bytt men inte nyckeln fick vi 
vackert vända vid gallergrinden. Istället 
tog vi oss ned till den aktiva, vattenföran-
de delen och följde vattnet genom vackra, 
renspolade gångar, över pooler och nedför 
vattenfall, tills vi till slut kunde ta oss ut 
ur den lilla öppningen bakom klubbhuset. 
Några dagar senare fick några av oss en ny 
chans att ta sig till The Columns, den här 
gången med rätt nyckel, medan några andra 
av oss tog den lilla promenaden ner till den 
nedersta ingången och en rundtur i OFD1. 
Också här en fin blandning av fossila och 
vattenförande gångar.

Pwll Dwfn
Den mest vertikala grottan i området, 93 
meter djupa och nästan 400 meter långa 
Pwll Dwfn, besöktes av några få av oss. I 
stort sett består grottan av en fem-sex schakt 
(det djupaste runt 30 meter) och slutar i en 
liten sjö. En av de lokala grottisarna gräver, 
med dykutrustning, i botten av sjön för att 
försöka ta sig vidare in i Dan Yr Ogof som 
ligger i närheten.

Porth yr Ogof
Jag hade ledigt från grottandet en av dagar-
na för att få besök av min dåvarande sambo, 
som tillfälligt bodde i Cardiff, och hennes 
värdfamilj, och vad passar inte bättre en 
grottfri dag än att besöka en grotta. Vi valde 
Porth yr Ogof i närheten av Ystradfellte, en 
av de tidigast kända grottorna som bland 
annat har besökts av självaste Michael Fa-
raday för ett par sekel sedan. Drygt två km 
lång men med den största grottöppningen 
i Wales är detta en av de mest välbesökta 
grottorna i Wales. Trots detta, eller sna-
rare på grund av detta, är det också en av 

de farligaste grottorna som har tagit något 
tiotal liv under åren. Men håller man sig 
borta från den underjordiska floden med 
dess förrädiska underströmmar så är grottan 
rimligt säker också för en två-och-ett-halvt-
årig Ffionn, förstås i sällskap med hennes 
föräldrar. Först var grottan otäck så Ffionn 
tog sin mor i handen och gick ut medan 
Cajsa, Alan och jag stannade kvar. Ute var 
det dock trist och tråkigt, och tanken på allt 
roligt och spännande vi som var kvar i grot-
tan kunde råka ut för, blev Ffionn övermäk-
tigt så hon och Carolyn kom snart tillbaka. 
Så nu finns det i Wales en liten flicka som 
ännu inte har varit på något större äventyr 
än grottbesöket med “My Hannes” (“It’s 
not Your Hannes!!!” sa hon till Cajsa någon 
vecka efter besöket!), och som mest av allt 
önskar sig en Petzl Duo-pannlampa, men 
rosa. Och som kommer ihåg att jag lovade 
henne att komma tillbaka till nästa år för 
fler grotturer! Det var inte riktigt det jag 
hade tänkt mig, så jag blir nog tvungen att 
hålla löftet. Fast det gör jag så gärna.

Otter Hole
Den sista grottan vi besökte, och den enda 
vi besökte alla tillsammans, var den legen-
dariska Otter Hole. Till denna den kanske 
rikligast dekorerade grotta på de brittiska 
öarna är det normalt lång kö för att få 
komma med på någon av de få turerna dit, 
och det var fler Walesiska grottisar vi träf-
fade uppe vid SWCC:s klubbhus som ännu 
inte hade varit till Otter Hole. Den extremt 
regniga sommaren som följde den extremt 
torra våren då vi besökte Wales gjorde att 
vår tur var en av de få som gjordes i grottan 
under 2007, så vi var än mer privilegierade 
än vi då anade. Det är knappt att grottan 
ligger i Wales, där på brinken av floden Wye 
ett stenkast från England. Det är också detta 
läge, i flodbanken, som gör Otter Hole extra 
speciell: hela den trånga och extremt leriga 

drygt halvkilometerlånga ingångsserien vat-
tenfylls under högvatten, och det går bara 
att komma in i grottan under lågvatten. 
Liksom att komma ut. Det betyder att en 
tur till Otter Hole liksom per automatik blir 
en tio-tolv timmar lång. Och ett av de mer 
bestående minnena av en tur till Otter Hole 
är en doft av dy och bräckt flodvatten. Men 
det är det värt, väl innanför ingångskrypet 
och efter att ha fått tvätta av sig den värsta 
leran, öppnade sig timslånga promenad-
gångar med mängder av femmeters stråsta-
laktiter, gigantiska stalagmiter (“Hall of 30” 
lär rymma Storbritanniens största stalagmi-
ter), draperier och flowstones. På väg ut höll 
vi på att råka ut för en mindre styrelsekris 
då vår ordförande fastnade med benet i en 
av de trängre passagerna, dessutom med yt-
terligare en styrelsemedlem instängd bakom 
honom. Men vi lyckades baxa loss honom i 
god tid innan högvattnet återvände och vi 
behövde inte ta till någon av nödplanerna 
som hade involverat mycket smärta kring 
Thomaz vänsterknä.

Stort tack till David, Cecilia och Helena 
för en mycket välgenomförd och uppskat-

tad resa! Stort tack också till South Wales 
Caving Club för gästfriheten, guidningarna 
(det fanns en särskild anmälningslista för 
hugade guider uppsatt bara för vår skull!), 
samvaron kring den sprakande brasan om 
kvällarna och allt te med mjölk som vän-
tade oss efter grott-turerna, liksom till Royal 
Forest of Dean Caving Club för besöket i 
Otter Hole.

Summary
At Easter 2007, nine members of SSF vis-
ited Southern Wales. During our stay at 
the South Wales Caving Club’s Headquar-
ters at Penwyllt we made trips to Dan yr 
Ogof, Ogof Ffynnon Ddu 1 & 2, Pwll 
Dwfn, Porth yr Ogof, and Otter Hole. The 
trip was very appreciated, as was the nice 
and dry spring weather and the hospitality 
shown to us from SWCC and its members, 
as well as the Royal Forest of Dean Caving 
Club. Many thanks for taking such a good 
care of us! And many thanks also to David, 
Cecilia and Helena for arranging this won-
derful trip.

Otter Hole - leriga och nöjda efter besöket!  Foto: Mikael Persson
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Många av förbundets medlemmar besökte 
Skallbergsgrottan i Gideå i samband med 
årsmötet 2003. De stegar som Gustav Sjö-
gren satt in på 1970-talet var då inte i bästa 
skick. Nu i vintras hade Gustavs en gång 
fantastiska arbete blivit en spikrik ruin. Väl 
medvetna om detta begärde Gideå bygde-
gårdsförening och Örnsköldsviks kommun 
hjälp hos länsstyrelsen. Vad kunde göras?

Efter ett par besiktningar skrev länsstyrel-
sen samman en anbudsförfrågan. Denna har 
den trogna läsaren av förbundets hemsida 
kunnat ta del av. Anbudet var detaljerat och 
gick i princip ut på att hela grottan skulle 

rensas och städas från trästegar, hyllor, rep 
och andra installationer, som tillkommit 
i omgångar allt sedan Gustav började sitt 
arbete 1972. Vidare skulle ett skyddsräcke 
monteras runt Nedgångsskrevan och Grott-
skrevan. Den så kallade Turistleden genom 
grottan skulle återställas i ett långsiktigt 
hållbart material. Grottan skulle vara ut-
städad till mitten av sommaren och arbetet 
skulle vara avslutat i mitten av september. 
Uppdraget gick till firman Jämtlands klät-
tercenter lett av Ingemar Stenmarks ”gamle” 
lagkompis Gudmund Söderin. 

Hela grottan rensades i början av som-
maren. Det mesta arbetet utfördes av Gud-
munds son Geir och kusinen Grim. Det var 
ett jättejobb och en enorm hög av ruttet vir-
ke, mängder av rostig spik, rep m.m., m.m. 
forslades med skottkärra ned för berget. 
Imponerande! Samtidigt monterades ett 
kraftigt nätstaket upp runt skrevorna och i 
grottan inmonterades stålstegar av galvani-
serat stål och plattformar av samma mate-
rial. De nya stegarna sitter på nästan samma 
ställen som de som Gustav Sjögren en gång 
konstruerade. Vi kan därför se de nya ste-
garna som ett tack till Gustav för ett hän-
givet 35-årigt speleologiskt arbete! Grottans 
inre delar är även de urstädade, så här krävs 
numera goda klätterkunskaper för att ta sig 
fram. Skallbergsgrottan i sitt nya utförande 
invigdes så den 26 september av landshöv-
dingen i Västernorrland tillsammans med 
Pekka Bader på Kultur- och Naturavdel-
ningen på länsstyrelsen, TV4 Mitt, Radio 
Västernorrland och Öviks Allehanda.

Samtidigt med allt detta påbörjades ar-

betet med att avsätta Skallberget till natur-
reservat. Arbetet leds av Pekka Bader. Re-
servatets syfte är att: ”långsiktigt bevara en 
geologisk värdefull naturmiljö och att åter-
ställa och bevara ett för friluftsliv värdefullt 
område. Avsikten är att underhålla de stegar 
och andra besöksanordningar som finns i 
huvudgrottan. Detta för att möjliggöra för 
besökare att säkert utforska grottan. Besöka-
re ska även få vederhäftig och intresseväck-
ande information kring grottans bildning 
och historia” (ur förslag till reservatsbestäm-
melser och beslut augusti 2007). Reservatet 
beräknas kunna inrättas år 2008.

Allt detta genomfördes inom ramen för 
Geologivägprojektet, som leds Lena af Gei-
jerstam-Unger på länsstyrelsen. Geologivä-
gen planeras bli en slinga med intressanta 
geologiska objekt i Höga Kusten-området, 
Detta projekt innehåller mycket av grottin-
tresse. Den ”intilliggande” Räckebergskyr-
kan kommer bl.a. att få ny informations-
skylt. Detta gäller även grottorna vid Stavar-
halla vid Fillingens havsbad intill norra läns-
gränsen. Strax norr om Härnösand kommer 
Åbergsgrottan att uppskyltas. I Nordingrå 
kommer den märkliga och historiskt intres-
santa Rövarklippan vid Mjösjö att uppmärk-
sammas. Trots att jag redan 1970 besökte 
denna grotta upptäcker jag här nya intres-
santa geologiska sammanhang vid varje nytt 
besök och ändå är det de väl dokumente-
rade rövarhistorierna som gjort grottan be-
kant. Högklinten vid Mjällom i Nordingrå 
har landets högst belägna klapperstensfält 
och en mäktig horisontenruntutsikt från 
toppen precis vid HK på 280 m ö.h. Detta 
berg skall utvecklas till en av de stora be-
söksplatserna inom världsarvsområdet 
Höga Kusten. Nedanför den klint som givit 
berget dess namn besökte vi vid årsmötet i 
Skule 1979 mäktiga grottor, bland dem den 
Stora Grottsalen (X=6989022,Y=1631543) 

Västernorrlands län 
storsatsar på grottor

Rabbe Sjöberg

Gudmund Söderin vid det nya stängslet runt 
Grottskrevan i Skallberget. 
Foto: Rabbe Sjöberg 2007

De nya repen, stålstegarna och plattformarna i 
Skallbergsgrottan inspekteras. 
Foto: Pekka Bader 2007

med sin enorma yta på över 500 kvadratme-
ter. Troligen är detta landets till ytan största 
grottsal. Jag kan garantera att man i den 
låga, brant stupande, vida salen känner det 
platta takets tryck! Vad gäller alla dessa grot-
tor har undertecknad haft till uppgift att 
sammanställa behövligt faktamaterial, som 
kanske även kan bli grund för kommande 
Grottanartiklar.
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Köpinformation (hela sortimentet finns på www.speleo.se)
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 - julklappstips - vackra grottböcker!
TSINGY   385:-
Om stenskogen på Madagaskar

GYPSUM KARST OF ZORBAS   295:-

BENEATH THE CLOUD FOREST  315:-
Dokumentärskildring om grottutforskning på nya Guinea 

IMAGES BELOW  450:-
Fackbok om grottfotografering

MORAVIAN KARST   235:-
Informativt och vackert om grottor i Tjeckien 

Endast ett fåtal exemplar finns - så passa på!

Nedåt 
Sveriges Speleologförbunds bok- & diversehandel

c/o Kalle Grönvik, Tulegatan 12, 172 78 Sundbyberg
tel 08-98 72 96,  kallegk@gmail.com  PG: 79 63 90-3

Summary
Old and worn out wooden ladders and oth-
er installations in Skallbergsgrottan is taken 
away and are replaced with ladders and plat-
forms of steel. For long term protection of 
the geologically valuable environment the 
area will now become a nature reserve.  

This is a part of the Geology-road-project, 
wich is ment to cover several interesting 
spots along the Botnian coast. It includes 
many places of speleological interest. One 
example is the big hall in Högklinten wich 
is part of the world heritage site ”Höga kus-
ten”.

En lätt omskakad Ernst Ågren på väg ut 
ur den trånga ingången till landets största 
grottsal i Högklinten, Nordingrå. 
Foto: Rabbe Sjöberg 2007

Nya räcken kring skallbergsgrottan.
Foto: Rabbe Sjöberg



5150

Finns hemma hos Ulla Pettersson, Kultyxgatan 16,  723 51 Västerås, 021-13 48 34
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 08-758 64 40, 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, 070-676 20 02, 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. 011-641 85, per.rask@telia.com

NEDÅT
SSFs bok och diversehandel
c/o Kalle Grönvik, Tulegatan 12, 
172 78 Sundbyberg tel 08-98 72 96  
kallegk@gmail.com  

SSFs utrustning 
SRT-utrustning finns hos Mark Dougherty, 
Tegelbruksv 6,  780 41 Gagnef, 
tel. 0241-611 80, mdo@cts.du.se
Andra grottprylar (t.ex. karteringsmaterial) 
finns hos Christopher Graae, 
Minutgränd 37,  177 63 Järfälla 
tel 08-441 24 19, christopher.graae@gmail.com

Dyksektionen Nicklas Myrin   070-246 11 94 nicklas_myrin@hotmail.com
Fjällkommittén Johannes Lundberg   070-262 42 40  johannes.lundberg@nrm.se
Fotokommittén Andreas Wikström   031-86 48 92  andreas.wikstrom@comhem.se
Gotlandskommittén Thomaz Gustafsson  070-870 67 67 thomazgustafsson@mac.com
Grottkatalogkommittén Hans Beskow 070-676 20 02 h@nsbeskow.se
Grotträddningskommittén Sven Gunnvall  070-306 40 49 sven.gunnvall@telia.com 
Gruvsektionen Martin Nordin  031-49 47 36 martin@baggbodykarna.org
Historiska kommittén Lars Erik Åström  08-600 19 88  lars-erik.astrom@bonetmail.com
Internationella kommittén Christel Grehn  08-437 44 821 christel.grehn@gmail.se
Karteringskommittén Erik Agrell  031-44 49 94 agrell@chalmers.se
Ungdomssektionen Linnéa Järvstråt  070-291 68 75 aniran87@gmail.com
Utbildningskommittén Mark Dougherty  0241-611 80 mdo@cts.du.se
Vertikala sektionen Johannes Lundberg   070-262 42 40  johannes.lundberg@nrm.se
Vetenskapskommittén Johannes Lundberg   070-262 42 40  johannes.lundberg@nrm.se 
Årsmöteskommittén Mikaela Löfgren  08-50 00 39 00 mikaelalofgren@hotmail.com

Hemavans Grott & Klätterklubb c/o Johansson, Box 35, 92066 Hemavan, 0954-305 95
JF Äventyr c/o Nordström, Rutbergsv. 8, 90355 Umeå, 090-10 06 87
 jf.aventyr@telia.com
Stockholms Grottklubb c/o Grönvik, Tulegat 12, 17278 Sundbyberg, 08-98 72 96
 kallegk@gmail.com
Västsveriges Grottklubb c/o Wikström, Blandsädesg.8E, 43146 Mölndal, 031-86 48 92
 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  +46 70 870 67 67    thomazgustafsson@mac.com
international committee: Christel Grehn  +46 8 43 74 48 21   christel.grehn@gmail.com
editor & publisher: Sven Gunnvall +46 70 306 40 49    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.

Årsmöte 2008 och fjällmöte 2008 kommer att presenteras.
Läs den aptitretande rapporten om nyfynd i Norska Burfjellet som är 
platsen för nästa fjällmöte.
Räkna också med ytterligare material från 2007 års fjällmöte. 
Kanske kommer du att sakna medlemsförteckningen - den kommer du 
att hitta efter inloggning på på hemsidan www.speleo.se.
(Du kan fortfarande beställa en kostnadsfri utskrift.)
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