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På gång i SSF

Ledaren

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

Invigning av SSFs lokal 12 april 
Lördagen den 12 april kl 14:00 - 18:00 inviger vi SSFs lokal i Täby.
Adressen är Marknadsvägen 59 i Täby. Vi bjuder på fika och visar vad 
vårt arkiv kan erbjuda. För mer information och en vägbeskrivning 
se sidan 33.

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. Läs mer på sidan 6.

På gång internationellt

10th International Symposium on Pseudokarst  29 april - 02 maj
Gorizia, Italien. 
se mer på http://www.napoliunderground.org/Article1067.html

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/

Lummelunda 21 - 28 juni 
Alldeles som vanligt blir det aktiviteter kring Lummelundagrottan 
veckan efter midsommar. I år planerar vi bland annat för räddnings-
utbildning och övning. Mer om det på hemsidan och 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.
Läs mer på sidorna 10 - 17.

Geologins dag 13 sept
I år deltar SSF som utställare på Riksmuseet. Vi finns på plats för 
att informera om vår verksamhet.

Så har det första året med ”nya” Grottan gått och vi 
kastar oss huvudstupa in i ett nytt. Grottanredaktörerna 
konstaterar med stor glädje att materialet strömmar in. 
Fyra nummer i rad med maximala 52 sidor talar ett tyd-
ligt språk. I det här numret brukar halva volymen upp-
tas av medlemsregistret. Vi har valt att publicera det på 
hemsidan i stället. (Man kommer bara åt den om man 
loggar in som medlem.) Istället får vi plats för en mängd 
intressant material. Det tycker vi är bättre. 

Kanske saknar du också Nedåts annons - även den 
finns i sin helhet på hemsidan. Tanken är att vi annonse-
rar om valda delar av sortimentet när det känns motive-
rat. Även det frigör utrymme för fler artiklar och bilder. 

Sammanställningen av grottblanketter kommer också att finnas på hemsidan. Det som 
finns med i det här numret är bara en bråkdel av alla blanketter som inkommit undet året. 
Fortsätt nu att skriva och berätta om era aktiviteter. Särskilt glada blir vi när nya författare 
och fotografer gör entré. Skicka gärna med ett foto av er själva och en kort presentation. 
Det har varit ett uppskattat inslag som komplement till artiklarna. Bifoga också en kort 
sammanfattning för översättning till engelsk summary. Och så förstås bilder - vi får aldrig 
nog!  Ett stort tack alla ni som bidrar med material för att göra Grottan till en spännande 
och läsvärd publikation.
Sven Gunnvall
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Sveriges Speleologförbunds årsmöte 2008
tid: Lördagen den 3 maj kl 19:00 

plats: Kursgården Aspan i Blekinge
mer information i artikeln

kallelse

Senast ett årsmöte hölls i Blekinge var 1992. 
Nu är det äntligen dags igen!  

Blekinge har inte bara fina stränder, le-
vande skärgård och djupa skogar, utan även 
många intressanta utflyktsmål för oss som 
gillar stenar och grottor. Vi har valt att lägga 
årsmötet nästan mitt i länet och mitt i grott-
paradiset, med korta bilresor mellan grot-

Hur kommer vi att bo?
Vi bor på Aspan kursgård på Aspanvägen 34 
i Ronneby.
  Huvudbyggnad: 42 bäddar fördelade på 
fyra 8-bäddsrum, ett 4-bäddsrum samt tre 
2-bäddsrum.  Där finns också två föreläs-
ningsrum med 50 resp. 30 platser och ett 
mindre studierum och gillestuga.  

Kök och två matsalar för 40 resp. 45 per-
soner varav den större kan användas som 
kombinerad matsal/konferenslokal.  

Tre separata mindre stugor med vardera 
4-5 bäddar samt en större separat stuga med 
4+4 bäddar kan hyras av dem, eller den som 
önskar bo lite lugnare under förutsättning 
att det stora huset är fullbelagt.  

På gården finns fina tältmöjligheter om 
någon skulle föredra det alternativet, men 
först måste sängarna i stora huset gå åt inn-
an vi kan ge ”tillstånd” till tältning!

Läs mer om Aspangården på:
http://www.iogt.se/aspan
http://www.iogt.se/templates/SimplePage_
___1240.aspx
eller ladda ner deras broschyr:
http://www.iogt.se/upload/Blekinge/Brosc
hyr%20Aspan%2001%20R.jpg
http://www.iogt.se/upload/Blekinge/Brosc
hyr%20Aspan%2001%20R%202.jpg

Hur kommer man hit?
Med bil, tåg, eller flyg. Vägbeskrivning till 
dem som åker bil finns längre ner i arti-
keln.  

Flyga kan man med Blekingeflyg till Kal-
linge, www.blekingeflyg.se   

Tåg kan man åka med www.blekingetrafi-
ken.se eller www.sj.se  

De som kommer med tåg eller flyg kan 
ta taxi ut till Aspan gården, eller komma 
överens med någon kompis eller någon av 
årsmötesarrangörerna som hämtar på järn-

Välkommen
 till årsmöte 2008 i Blekinge!

Årsmötet med inriktning på mycket grottbesök och trevlig samvaro
2008.05.01 – 2008.05.04.

torna. De som önskar kan även ta en längre 
bilresa på lördag då vi kommer att besöka 
grottan Halla Håle, även kallad Hörviken-
grottan, och en intressant blockgrotta med 
droppstenar i!  

Vi koncentrerar oss på grottkrypning i 
första hand och SRT-övningar i andra. Om 
kvällarna roar vi oss med föreläsningar, bild-

visning och planerande 
av nya trevliga resor och 
utflykter med SSF. Sist 
men inte minst, ta med 
gitarr eller något annan 
instrument du kan eller 
önskar kunna spela på till 
kvällens lägereld intill ha-
vet. De som önskar kan ta 
med sig egna kajaker (el-
ler kan mot förbokning 
hyra av Ursulas Äventyr); 
gården ligger vid havet 
och det vore synd att inte 
utnyttja dess möjligheter 
under lediga stunder.
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vägsstationen i Ronneby resp. flygplatsen 
i Kallinge. Kontakta Gisela eller Kenneth 
Gyllenstig (tel. 0457-70124) som är ansva-
riga för transporten. 

Vägbeskrivning till Aspan:
Från Öster (Karlskrona): kör på E22:an till 
Tving – Gärestad vägskäl där motortrafik-
leden startar. Vik åt vänster mot Gärestad. 
Efter 1,5 km vik vänster mot Gö. Kör denna 
väg till skylt Aspan 2, kursgård. Vik till hö-
ger.  Denna väg leder direkt till Aspan kurs- 
och lägergård.  

Från väster (Karlshamn): kör väg E22:an 
till Tving – Gärestad vägskäl där motortra-
fikleden slutar. Vik höger åt Gärestad för att 
därefter följa samma vägbeskrivning som 
från öster.  

Från norr (Växjö): kör på E22:an vid 
Ronneby västra mot Karlskrona. Följ däref-
ter samma vägbeskrivning som från väster.

Vad äter vi?
All mat står Köksmästarna i Ronneby 
för. De levererar maten och vi hjälper till 
att duka fram och plocka undan efteråt. 
Köksansvariga kommer att utses i början av 
lägret. Vi räknar med middag torsdag kväll 
till och med lunchpaket söndag.  

Menyn är inte helt bestämd än, men det 
blir något av följande:  
Frukost i matsalen
Fralla med pålägg, gröt, flingor och fil, 
kokt ägg, juice, kaffe och the
Lunch (kall) som vi tar med oss till utflyk-
terna. 
Till exempel: Potatissallad med kassler / 
Pastasallad med kycklingklubba / Matig 
baguette. Bröd, smör och dryck ingår
Levereras i portionsformar som är lätta att 
ta med. De som absolut inte vill ha lagad 
mat till utflykterna, ska meddela i förväg 
så Köksmästarna kan räkna med mer bröd 

och pålägg.  
Middag: 
Till exempel: Snitzel med gröna ärtor, 
brunsås o stekt potatis / Pasta med köttfärs-
sås / Pannbiff med lök, kokt potatis / Stekt 
kycklingfilé med klyftpotatis, pepparsås. 
Till middag ingår sallad, smör och bröd, 
lättöl och vatten eller läsk  

OBS! Vegetarisk mat och övriga önskemål 
måste beställas i god tid!

Hur mycket kostar det? 
Paket 1:  
3 nätter i storstugan i flerbäddsrum och hel-
pension: 900 kr/pers
Paket 2:  
3 nätter i separat 4-personers stuga 1300kr 
pris för stuga + 600 kr/pers
Paket 3:  
3 nätter i separat 4+4-personers stuga: 2600 
kr för stugan + 600 kr/pers
De separata stugorna kan hyras av familjer, 
sällskap eller ensam förutsatt att stora huset 
är fullbelagt.
Barn under 12 år får 300 kr rabatt på ovan-
stående priser. 
Tältning/husvagn utan mat: 3 nätter 150 
kr/vuxen.Önskar man delta på gemensam-
ma måltider tillkommer 450kr/vuxen och 
300kr/barn under 12 år.

Hur anmäler jag mig?
Anmälan senast den 10:e april via 
www.speleo.se eller e-mail till Emese Bálint 
på info@ursulasaventyr.com eller 
ursulas.aventyr@telia.com eller skickas per 
brev till:
Emese Bálint
Ängsvägen 4
375 34 Mörrum 
Har du frågor ring mig på:  
0454-50849 eller 070-54 50849

 
Anmälan till årsmötet - OBS senast 10:e april
kopiera eller skriv av formuläret, fyll i och skicka till Emese

Deltagarnas namn och ålder ..............................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Mobiltel till kontaktperson.................................................................................................

e-postadress........................................................................................................................

Hemadress..........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Önskat boende...................................................................................................................

Övriga önskemål angående boende.....................................................................................

Vegetarisk kost....................................................................................................................

Övriga önskemål angående kost..........................................................................................

Önskemål om lunchpaket:   Köksmästarens alternativ  / gör egna mackor på morgonen

Allergier? ...........................................................................................................................

Planerad ankomsttid...........................................................................................................

Övrig information..............................................................................................................

...........................................................................................................................................

Önskar Blekingekarta och information om Blekinge skickad per post till adress:

(10 kr i frakt tillkommer) ..................................................................................................

Betalar totalt.......................................................................................................................

Betalt datum.......................................................................................................................

Betalning sker till SSFs PG 63 42 08 - 3 eller kontant på årsmötet.
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Måndagen den 20 augusti, 
sista grottdagen.
Detta är ren och skär galskap. Jag har nu 
stått drygt fyra timmar med pannlampan 
avslagen utan att röra mig ur fläcken på en 
25 kvadratmeter stor balkong, 30 meter ner 
och uppskattningsvis 60 meter ovanför bot-
ten av schaktet. Och jag har nästan ytterlig-
are två timmar kvar på min lilla kvadratme-
ter innan polackerna riggar av och vi beger 
oss ut. Framför mig i mörkret dånar det 
iskalla vattenfallet förbi och träffar botten 
som en iskall rök kanske 70 meter nedan-
för krönet. Det är sista dagen av en nästan 

två veckor lång vistelse på Burfjellet och jag 
hade tänkt använda dagen som vilodag; det 
var den soligaste och varmaste dagen hittills. 
Men nu stod jag alltså här, strax ovanför vad 
som kanske just då var Norges mest ogäst-
vänliga plats, och väntade. För kallt för att 
sitta ner, för kallt för att luta sig mot något. 
Jag väntar på att Bartek ska signalera att det 
är ok för mig att komma ner. Eller kanske 
jag ska vara ärlig: jag hoppas slippa se det 
blinkande ljuset komma nedifrån schaktet 
som var den överenskomna signalen. Jag 
stod ganska bra där jag stod, och efter att ha 
sett Bartek och Pjotr frysa som hundar när 
de var på besök uppe på balkongen mellan 
bultningspassen, så var lusten att gå ner inte 
helt på topp för min del.

Ett par dagar tidigare, lördagen 
den 18 augusti, genombrottet.
Tråkig kartering. Edvardheimgrotta är ju 
färdigutforskad, sånär som på de kanske 
20-30 metrarna vi har att kartlägga i kväll. 
Hans Øivind har sagt att anledningen till 
att sidogången har varit okarterad är att den 
är rasbenägen men det märker vi inget av. 
Den är bara trång. Och tråkig. Vi är dess-
utom fyra personer i karteringslaget; det 
är en för mycket. Jag letar punkter, Bartek 
läser instrumenten och Hans Øivind skis-
sar. Pjotr får rekognosera, men tyvärr och 
helt oväntat hittar han alldeles för snart 
en av svenskarnas karteringspunkter nere 
i ”svensksystemet” i det ”inre” av grottan, 
inte långt från blockraset som markerar 
slutpunkten på Edvardheimgrotta och där 

bäcken försvinner. Det passar väl i och för 
sig bra, polackerna vill gärna göra ett försök 
att hitta fortsättningen på bäcken. Men till 
vilken nytta; det har gjorts flera försök tidi-
gare och Hans Øivind skakar bara på hu-
vudet. Lika bra att låta dem hållas menar 
han; när inte ens de har lyckats ta sig vidare 
kan vi vara säkra på att grottan är färdig och 
fortsättningen av bäcken måste hittas så att 
säga baklänges, kanske vattenfallet i den nya 
kanjon vi hittade nästan en vecka tidigare 
i Brattligrotta? När sista karteringspunk-
ten är lagd följer vi bäcken nedströms till 
blockraset. Pjotr hittar en trång liten gång 
under blocken. Han backar in och missar 
därför den lilla öppningen mellan blocken 
uppe till vänster, och jag kan inte låta bli att 
sticka upp huvudet genom blocken. Det är 
precis så stort att jag slipper ta av mig hjäl-
men, och när väl huvudet är genom så kom-
mer axlarna med av bara farten. Sedan inte 
tänka för mycket, andas ut och så pressa sig 
igenom. Bröstkorgen går att trycka ihop rätt 
mycket och snart är jag igenom. Det är som 
att födas på nytt, men jag kommer inte ut, 
jag kommer längre in i grottan. Och jag har 
fötts in i en liten kammare. Bäcken är där 
igen men försvinner ner i ett hål mitt i kam-
maren till vänster; lite längre fram finns yt-
terligare en möjlig fortsättning. Vi har hittat 
fortsättningen på Edvardheimgrottan.

Veckan innan, 11 till 17 augusti, 
omkarteringar och nyupptäck-
ter.
Burfjellet har verkligen mycket att bjuda 
på! Nykartering och utforskning av Bratt-
ligrottan har högsta prioritet, dessutom är 
en av våra målsättningar att lyckas knyta 
ihop Brattligrotta med den högre liggande 
Edvardheimgrotta medan omkarteringen av 
den lägsta av de tre större grottorna, Storli-

grottan, får vänta. De tuffaste av oss, Anna, 
Pjotr och Bartek, försökte ta sig vidare in 
i de djupa delarna av Brattligrotta, medan 
Hans Øivind, Karolina och jag påbörjade 
omkarteringen av de ytligare delarna. Re-
dan första dagen hittar vi ett dagsljushål 
som inte har varit känt sedan tidigare, och 
dagen efter lyckas jag klättra upp ur en av 
de outforskade öppningarna på ytan. Vi tar 
med en vandringsstav in i grottan och jag 
ålar mig fram till dagsljushålet och sticker ut 
staven; strax efteråt har vi grävt fram ännu 
en ingång till Brattligrotta. Samtidigt lyckas 
de andra ta sig vidare och hittar flera schakt 
och ett par ganska stora kanjons innan de 
vänder ovanför ännu ett schakt. Anna har 
fått ont i ryggen så när Pjotr och Bartek 
återvänder för att fortsätta djupare ner i 
Brattligrotta ett par dagar senare byter jag 
grupp. Jag är lite tveksam först för jag trivs 
rätt bra i de yttre, torra delarna av grottan. 
Men på något perverst vis lockar djupet och 
den fuktiga kylan. Och förstås den okända 
fortsättningen på grottan som vi vet finns 
där. Så jag följer förstås med. Grottan är 
generös, och ger oss en gigantisk kanjon. 
Hundra meter lång, en tio meter bred och 
kanske trettio meter hög, och med ett tjugo 
meter högt vattenfall bör det vara en av de 
största underjordiska kanjons i Norge. Hon 
börjar trilskas nu också, grottan, för utan 
någon förvarning får hon för sig att hon 
har gett tillräckligt. Vi står på sandbanken 
framför en liten grottsjö, och där nere under 
vattenytan ser vi fortsättningen. Vi har varit 
inne i grottan några timmar redan, och jag 
börjar bli kall. Vi delar på lite torkad frukt 
och choklad på stranden till sjön innan vi 
vänder. Vid vattenfallet stannar vi upp ett 
tag. Är det här Edvardheimgrottan kommer 
in i Brattligrottan?

Det blev bara en tur till det inre av Bratt-
ligrottan för mig. Karolina, Hans Øivind 

Burfjellet 2007
Johannes Lundberg

Författaren, Johannes Lundberg på väg upp ur 
den nyupptäckta Blåklokka i Burfjellet.
Foto: Hans Øivind Aarstad
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och jag gör ytterligare en karteringstur till 
de yttre delarna. Vi puschar alla leder vi 
kan hitta, många av dem förmodligen för 
första gången, men vi gör inga större ny-
fynd. Grottan äter overall; min stackars gula 
pvc-overall har fått några riktigt stora revor 
i baken, så jag lägger ner grottandet ett par 
dagar. Det tar några timmar att sy ihop 
revorna så att overallen, kanske, kan hålla 
i alla fall veckan ut. För att testa lagningen 
följer jag med Hans Øivind, Karolina och 
Mateusz till Storligrotta på en turisttur. Vi 
hinner knappt in i grottan förrän Karolina 
börjar utforska alla sidogångar vi stöter på, 
och jag är inte sen att haka på. Jag hittar en 
liten igenblockad gång som jag börjar rensa. 
Här kan ingen ha varit förr! Och stort ser 
det ut innanför! Karolina hjälper till, men 
förstör genast allt genom att hitta en sidopas-
sage som leder in innanför blockraset. Stort 
och sidogång, men inte outforskat. Men vi 
fortsätter genom några fina klyftgångar in-
nan vi kommer till gångs ände. Hans Øivind 
ger sig inte utan lyckas gräva sig igenom en 
sandbank och snart är vi verkligen i outfor-
skade gångar! Och vi som bara skulle på en 
liten turisttur... Men allt för snart kommer 
vi fram till den lilla slutsalen. Återstår bara 
ett högre liggande gångsystem som vi kan 
ana i toppen av några djupa brunnar som 
mynnar oåtkomligt i taket ovanför oss. Eller 
kanske inte, i en av de innersta kamrarna 
går det möjligen att klättra upp. Klättringen 
är utsatt och rasbenägen, så jag tvekar. De 
andra går vidare och lämnar mig ensam och 
jag kan inte motstå frestelsen att göra ett 
försök. Som vanligt är klättringen lättare än 
den först ser ut, och jag har snart tagit mig 
upp till nästa våning. Jag går in en bit i gån-
gen och kliver förbi brunnarna som vi nyss 
stod nedanför. På andra sidan skymtar jag 
ljuset i slutet av tunneln! De andra vet inte 
var jag är så jag vänder tillbaka. Strax efteråt 

är jag tillbaka uppe i gången igen. Nu väntar 
de andra på mig nere i kammaren, och jag 
skyndar mig mot dagsljuset. En åttio meter 
från uppklättringen kan jag klättra ut ur en 
stor öppning bara några tiotal meter från 
huvudingången. Jag kan omöjligen tro att 
öppningen aldrig har setts förut, men jag 
kan lika omöjligen förstå hur den har kun-
nat lämnats outforskad. Men jag kan inte 
hitta några spår efter tidigare utforskare, 
tvärtom visar allt löst stenskravel som jag 
är tvungen att rensa tydligt att det aldrig 
har varit någon här förut. Strax utanför står 
två blåklockor i blom som jag plockar. Jag 
skyndar mig in igen. Nerklättringen till den 
lilla kammaren där de andra väntar i skydd 
av en liten sidogång drar med sig massor av 
grus och sand och småsten och är mer ett 
kontrollerat fall än klättring. Sekunderna 
senare kan jag överräcka två blåklockor till 
Burfjellets vackraste flicka. Namnet på den 
nya ingången till Storligrottan blev Blåk-
lokka, trots att det numera inte växte några 
fler blåklockor där. Men jag hoppas de är 
tillbaka till nästa år!

Lördagen den 18 augusti, efter 
genombrottet.
Jag har all tid i världen och inte en sekund 
att förlora. Jag kan omöjligen vänta på de 
andra. Ner till vänster, tillbaka till bäcken 
som jag kan följa i gångar med ståhöjd. 
Passagen ändrar karaktär, den blir mycket 
bredare men inte särskilt hög. Ofta är det 
ståhöjd, men på flera ställen hukhöjd eller 
krypning. Golvet är inte längre marmor, 
men bestrött av tusentals stora granater. 
Längre in ansluter en större bäck från en 
gång som mynnar strax under taket. Jag är 
fortfarande ensam. Efter drygt hundra me-
ter vänder jag. Möter Pjotr strax innan den 
lilla kammaren och tillsammans går vi till-

baka. Snart har vi passerat platsen där jag 
vände. Det är fortfarande inga problem att 
hitta vägen. På några ställen bildar bäcken 
vattenfall men vi hittar vägar som leder för-
bi och ner utan några svåra klättringar. För 
mig är det just det här som är grottutfor-
skning – bryta igenom en trång, förbisedd 
passage och på andra sidan hundratals 
meter med helt nya gångar, med nya möj-
ligheter och överraskningar. I ett feberaktigt 
tillstånd rusar, kryper, klättrar jag och Pjotr 
fram genom grottan, som de första någon-
sin. Hur långt kan vi fortsätta? Efter drygt 
två hundra meter kommer vi till en bred, 
brant sal. Vi stannar här. Något tiotal me-
ter längre ner forsar bäcken över det branta 
golvet och försvinner någonstans i mörkret. 
Vi ser på varandra. Utan att behöva säga så 

mycket kommer vi överens om att det här 
är en bra plats att vända på. Strax innan vi 
kommer till den lilla kammaren stöter vi på 
Bartek som också har lyckats pressa sig ge-
nom blockraset. Vi är förstås spända på att 
fortsätta utforska, samtidigt som vi måste 
försöka meddela Hans Øivind som stannat 
utanför vad vi har hittat så vi bryter för da-
gen och klämmer oss tillbaka genom block-
raset. I morgon ska vi kartera det vi har hit-
tat och sedan försöka ta oss vidare. Vårt mål 
är att komma till kanjon med vattenfallet i 
Bratt-ligrottan. Om vi lyckas borde vi få ett 
system på mer än 3 km i Burfjellet. Minst. 
Det finns ju mängder av outforskade och 
okarterade gångar kvar, särskilt i Brattligrot-
ta. Får vi sedan med Storligrottan i systemet 
så kan vi nog komma upp i det dubbla. Jag 

 Lägerplatsen 2007 i Burfjellet. Foto: Hans Øivind Aarstad
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vill inte riktigt erkänna det, men fram till 
idag har jag inte riktigt trott på Burfjellet. 
Jag har varit orolig att det inte kommer att 
återstå så mycket att utforska under nästa 
års fellessamling. Men jag har haft fel!

Söndagen den 19 augusti, kar-
teringsdagen.
Min lagning klarade inte gårdagen. All 
sömnad är bortkastad och revorna i baken 
av overallen är tillbaka. Men jag får låna 
Hans Øivinds pvc-overall. Det här är ju 
också min sista grottdag, i övermorgon ska 
vi bryta lägret så jag tänker ha måndagen 
som vilodag. Vi tar med oss rep in i grottan. 
Jag hoppas lite tyst för mig själv att det bara 
ska behövas en gång, från toppen av kan-
jon ner till någon av karteringspunkterna 
i Brattligrottan. Det blir jag som får skissa 
den här gången också. Svenskeskvisen, ”The 
Swedish Squeeze”, genom blockraset var lät-
tare den här gången. Vi börjar kartera på en 
gång, och tar oss ganska snabbt fram genom 
gångarna och salarna Pjotr och jag hittade 
igår. Så är vi framme vid salen där Pjotr och 
jag vände. Grottbäcken försvinner mellan 
blocken i botten av salen. Vi väljer en gång 
högre upp i salen, men efter bara tjugo me-
ter öppnar den sig i ett schakt, något tiotal 
meter under taket och kanske trettio meter 
över golvet. Längre in i schaktet och högre 
upp kastar sig grottbäcken ut i ett stort vat-
tenfall. Vi har inte varit här förut men kän-
ner ändå igen oss. Det här kan bara vara 
toppen av kanjon i Brattligrotta. Jag borde 
inte känna mig besviken men jag är det. 
Det gick för fort och lätt att knyta ihop de 
båda grottorna. Nu återstår bara att ta oss 
ner till botten av kanjon och hitta igen en 
karteringspunkt. Förmodligen räcker det 
med att dra ett enda karteringsstreck från 
toppen av kanjon ner till botten. Och se-

dan är vi klara! Och vi har under sista dagen 
äntligen lyckats uppnå ett av målen med 
hela vår vistelse på Burfjellet! Det tar ett 
tag innan riggningen är färdig och vi kan 
gå på repet för att fira oss den sista etappen 
ner till botten. Vi är nu helt säkra på att vi 
är i kanjon i Brattligrotta. Jag går ner sist. 
Strax innan jag sätter fötterna i backen säger 
Bartek till mig att titta åt höger. Där förs-
vinner vattenfallet i ett stort svart hål. Vänta 
nu, det ska inte vara ett stort svart hål här?! 
Vi är inte i kanjon! Istället är vi på en fem 
gånger fem meter stor balkong mitt i ett ca 
tjugofem gånger tjugofem meter stort och 
okänt djupt schakt! Med ett vattenfall som 
dundrar förbi oss på andra sidan schaktet! 
Fyra sekunder tar det innan vi hör ljudet av 
blocket som Bartek slängde ner i schaktet 
slår i botten långt under oss. Jag tar tillbaka 
allt! Jag är inte besviken! Vi har fortfarande 
okända gångar och schakt och salar fram-
för oss innan Brattligrottan! Och vi har ett 
schakt vars djup vi uppskattar till minst sex-
tio-sjuttio meter, kanske mer, och ett vat-
tenfall som är i alla fall femtio meter djupt. 
Minst. Och helt vertikalt! Det här är stort! 
Och kallt och blött och vi har inte mycket 
rep kvar. En bit högre upp mynnar en fossil 
gång med ett hål i botten; vi gör ett försök 
att ta oss vidare där istället. Har vi tur kom-
mer vi ner till botten av vattenfallsschaktet 
via sidogångar innan repen tar slut. Å andra 
sidan, har vi tur så tar repen slut innan vi 
har nått botten... Och vi har tur, repen tar 
slut! Vi tvingas alltså att vända i fortsättande 
gångar, på toppen av ett tjugometersschakt 
i vars botten vi kan ana öppningen till yt-
terligare ett schakt! På väg ut riggar polack-
erna av det parallella schaktsystemet. De har 
inte sagt något till mig, men jag anar att de 
planerar att försöka rigga det stora schaktet 
till botten i morgon. Jag känner mig lite 
skrämd av tanken att ge mig ner i infernot 

av kallt vatten, men jag ska nog lyckas hitta 
på någon ursäkt för att slippa. Jag har ju 
ändå tänkt ta mig en grottfri dag imorgon; 
det borde räcka med att övertala Hans Øi-
vind att inte låna mig overallen i morgon 
med för att jag ska få vara ute i solen istäl-
let för här inne i det iskalla kaoset. När vi 
kommer ut ur grottan strax efter midnatt är 
det som att gå rakt in i en oändlig rymd av 
mörker. Fjället är inhöljt i dimma och det 
blåser och duggregnar. Lamporna lyser bara 
upp trettio meter och utanför ljuskäglorna 
finns ingenting.

Åter måndagen den 20 augusti, 
sista grottdagen.
Detta är ingenting annat än galenskap. Jag 
hade lyckats övertyga Hans Øivind att han 
skulle behålla sin overall så han skulle kunna 
ägna sista dagen åt kartering i Brattligrot-
tan tillsammans med Karolina och Karina. 
Sedan kom någon – och det var verkligen 
inte jag – på den lysande idén att jag skulle 
låna Pjotrs reservoverall. Den var i och för 
sig av nylontyg och inte pvc, så den var inte 
vattentät, men den var åtminstone hel. Och 
inte hade jag någon balaklava eller bra mös-
sa att ta med mig. Och sockorna var fuk-
tiga sedan gårdagens tur. Men hur mycket 
jag än ville kunde jag inte tacka nej och gå 
miste om chansen att utforska schaktet vi 
hittade igår. Det hade varit oförlåtligt och 
gått emot allt jag menar är grottutforskning. 
Men ändå, det verkade bli vår varmaste och 
soligaste dag på Burfjellet. Så jag följde alltså 
med Pjotr och Bartek tillbaka in i Edvard-
heimgrotta en sista gång. Som vanligt på väg 
till längre, svårare turer tänkte jag på Döden 
men hoppades att jag skulle få återse världen 
igen, om än många kalla timmar senare. Allt 
rep vi släpade på gjorde oss långsamma och 
det tog nästan två timmar bara att komma 

ner till balkongen. Här är det någorlunda 
drägligt och skyddat från drag och vatten-
dimma. Jag ser på medan Pjotr och Bartek 
förbereder sig för att ge sig ner i infernot. 
Pjotr går först ner medan Bartek väntar med 
mig. Vi kan höra hans hammarslag och se 
ljuset från lampan en bit ner i schaktet. Det 
tar lång tid, marmorn är hård i Edvardheim-
grottan, och när Pjotr kommer upp är han 
blöt och kall trots att han bultade flera me-
ter från vattenfallet. Bartek går ner istället, 
medan Pjotr stannar på balkongen. Vi står 
med avslagna lampor och tittar på ljusspelet 
från Barteks lampa. Det är vackert. Jag kan 
höra hur Pjotr fryser och jag är glad att jag 
slipper gå ner i schaktet för att bulta. Med 
min utrustning skulle det vara oförsvarligt, 
näst inpå självmord att försöka gå ner; dess-
utom är jag inte alls lika bra riggare. Min 
förhoppning som jag någonstans hoppas 
inte ska uppfyllas är fortfarande att jag ska 
få en chans att gå ner till botten när de har 
riggat färdigt men utan att behöva bli helt 
översköljd av vattenfallet. Pjotr och Bartek 
fortsätter bytas av och är nere i halvtimmes-
långa pass var. Mellan passen väntar vi utan 
att kunna sätta oss ner eller luta oss mot 
berget. Karolina och kylan tvingar oss att 
äta lite torkad frukt och choklad; Karolina 
hade blivit rätt upprörd när hon hörde att vi 
inte hade ätit något alls under den drygt tio 
timmar långa turen igår och sa något som 
nog inte var så snällt om ”power caving” och 
”tuffa” grottare. Jag är glad över att hon tar 
hand om oss! Efter drygt fyra timmar bör-
jar de närma sig botten. De har nu riggat 
sig ca fyrtio meter ner men det återstår en 
tjugo trettio meter. De blir tvungna att hjäl-
pas åt så nu går bägge två ner tillsammans 
och jag lämnas ensam kvar. Jag fortsätter 
min mörka eviga väntan. För att fördriva 
tiden sjunger jag för mig själv, skuggboxas 
lite, tittar på ljusspelet som nu kommer från 
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två lampor långt nedanför mig, funderar på 
vad jag egentligen håller på med. Kommer 
fram till att livet nog inte kan bli bättre! Jag 
fryser inte lika mycket längre och att jag har 
stått här fyra timmar, snart fem timmar, är 
inget jag lägger märke till. Tiden i en grotta 
är något mycket underligt. Ibland undrar 
jag om den ens finns, eller om det är något 
som bara hör till världen utanför, den med 
sol och regn, glädje och sorg, hunger, trött-
het och kärlek. Här där jag står är en värld 
som inte är större än rummet kring mig, 
och ingenting existerar utanför den. Det 
ger mig en stark känsla av trygghet, och jag 
kan stanna på min balkong i evigheter om 
det behövs. Bartek och Pjotr kommer upp 
en sista gång för att värma sig innan de går 
ner igen. Bartek och jag kommer överens 
om att han ska signalera med ljuset om han 
bedömer det som möjligt för mig att kom-
ma ner. Så lämnar de mig för sista gången. 
Jag ser deras ljus försvinna och ibland är det 
nästan kolsvart i schaktet. Ibland tycker jag 
mig se Barteks signal men jag misstar mig 
varje gång. Jag känner mig lättad över det; 
än behöver jag inte ge mig ner i det iskalla 
helvetet! Ju längre tid det går desto mindre 
är chansen, eller risken, för att jag ska få 
komma ner för schaktet. Jag börjar tillåta 
mig själv att hoppas få gå ner i schaktet, nu 
när jag inte längre riktigt tror att det ska 
bli av. Och så, efter nästan sex timmar på 
balkongen, ser jag hur ljusen långsamt blir 
starkare och starkare. Pjotr och Bartek är på 
väg upp igen, och jag känner en lättnad blan-
dad med besvikelse över att inte ha behövt 
bege mig ner. De är bägge genomfrusna och 
genomvåta. Bartek berättar att det bara var 
Pjotr som kom till botten och att där nere, 
kanske sextio meter under balkongen, fanns 
inte vattenfallet längre utan bara en iskall 
och stormig vattenrök. Pjotr hade gjort en 
snabb genomsökning av botten men vattnet 

hade försvunnit mellan blocken. Han hade 
inte hittat någon fortsättning, men så hade 
han heller inte kunnat stanna länge där nere. 
Höjden på vattenfallet uppskattade de till 
någonstans runt sjuttio meter och det totala 
djupet på schaktet till kanske hundra meter. 
Vi fortsatte rigga av och långsamt ta oss ut 
ur Edvardheimgrotta. Sommarens allra sista 
grottbesöket i Burfjellet var definitivt över. 
Ute var det stjärnklart och vi kunde gissa 
att de andra hade haft en strålande dag. Jag 
misstänkte att i alla fall tre personer hade 
gett sig ifrån Brattligrottan i tid till en un-
derbar solnedgång över Svartisen några tim-
mar tidigare. Det här var ett bra slut på våra 
veckor tillsammans.

Summary
The fell-meeting in 2008 will take place in 
Burfjellet in Norway.  
This is a report from an expedition to the 
same area in 2007. Two weeks of explora-
tion and surveying led to interesting new 
findings. A new entrance to Storligrotta 
was discovered. An attempt to join Edward-
heimgrotta with Brattligrotta failed on deep 
vertical pits with extremely wet and cold 
conditions that made the exploration very 
difficult. The area has still to reveal it´s se-
crets.

Välkommen till årets fjällmöte i norska Burfjellet!

I år kommer fjällmötet att arrangeras i samarbete med Norsk Grotteforbund 
och är förlagt till ett av de mest spännande områdena just nu i Norge, Burfjellet 
strax nordväst om Mo i Rana. Vi startar lördagen den 2 augusti och håller på 
åtminstone till lördagen den 9 augusti. Mer information om reserutter, tågtider 
till Mo i Rana, upphämtning för tågburna, vandringsväg upp till fjällmötesplatsen 
(en lätt uppmarsch på under 10 km kan redan nu utlovas!), information om 
grottorna och tips på läsning med mera kommer i nästa nummer av Grottan och 
redan innan dess på speleo.no och speleo.se!

Iza, Karolina och Anna. 
Foto: Hans Øivind Aarstad

 Johannes, överlastad?  Foto: Hans Øivind Aarstad
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Med vemod lämnade vi en solig och varm 
svensk vår för att enligt väderleksprognosen 
flyga till ett regnigt och kallt Spanien. Vi 
som åkte var Nicklas Persson, Mikael An-
dersson med dottern Amalia, 8 år, Benny 
Palmgren och Emese Bálint med dottern 
Tünde, 8 år och sonen Oscar, 9 år.  

Efter tre timmars nattligt strul i Madrid 
med hyrbilar, okunnig informationsdisk 
och irrfärd bland terminalbussar, rulltrap-
por och stängda hyrbilskontor kunde vi 
helt utmattade slumra in på ett hotell nära 
flygplatsen. Nästa dag fortsatte resan mot 
norra Spanien. Väl framme i den vackert 
belägna byn Ramales de la Victoria i bergen, 
suddades alla negativa intryck av flygplats-

strulet ut på några minuter. De kommande 
morgnarna kunde jag inte låta bli att le bara 
jag tittade ut genom fönstret. Som tur var 
förflyttade sig ovädret norrut till Sverige 
och vi fick veckolångt strålande väder. Det-
ta innebar visserligen lite förmiddagsdimma 
och ett och annat eftermiddagsstänk, men 
så är det bland berg. Värre var det inte än att 
regnställen fick ligga kvar i resväskorna.

Målet med turen, förutom att njuta av 
bergen, var att låta barnen prova grottklätt-
ring och vandring i något mer krävande 
berg. De har alla växt upp med ganska ak-
tiva föräldrar vars huvudintressen här i li-
vet är att krypa i grottor, klättra i berg och 
paddla både på havet och i forsar. Så en del 
förkunskap och träning hade barnen redan, 
men nu skulle vi introducera dem i helt nya 
dimensioner. Vi bestämde att hela turen 
skulle anpassas till barnen. Grottor, klippor 
och toppturer valdes med hänsyn till bar-
nens kapacitet och ambitioner. Det visade 
sig redan efter första grottbesöket att ribban 
var ganska lågt lagd, eftersom barnen både 
kunde och ville mer än vi hade väntat oss.

Första grottan vi besökte var Cueva Co-
ventosa i dalen Valle de Ason. Anmarschen 
var lagom svår med enbart en knapp halv-
timmas vandring från bilarna. Grottöpp-
ningen var stor och rymlig. Hela grottan för 
den delen var stor och rymlig till sådan grad 
att vi till och med fick fira oss nerför en 15 
meters brant för att komma vidare. Vid pas-
sager där risk för längre fall fanns, knöt vi in 
barnen, dvs. säkrade in dem i oss själva. När 
vi kom ner till säkrare ställen, delade grup-
pen på sig. Barnen och två vuxna utforskade 

Påsklovsgrottning 
med barn i Spanien

Av Emese Bálint

Oscar bland stalagmiter i Sala de Fantasma.  Foto: Emese Bálint

Tünde demonstrerar perfekt teknik med kosvansarna på en travers.  Foto: Emese Bálint

Emese Orsolya Bálint, 
40 år
 
Mitt intresse för grot-
tor väcktes 1981-82  i 
Transsylvanien. I bör-
jan var det mest hori-
sontella grottor, men 
så småningom började 
jag även intressera mig 
för vertikala grottor, 

som jag nu älskar väldigt mycket. Fram till ’89, 
då jag flyttade till Sverige har jag krypit och klätt-
rat enbart i Transsylvanien. Efteråt har det blivit 
en hel del andra europeiska grottor också. Sedan 
1990 är jag medlem i SSF. Som tur är så är både 
min sambo, Benny och våra två barn intresserade 
av grottor och friluftsliv. När jag inte är i grottor 
så paddlar jag kajak, klättrar, eller försöker lära 
mig olika intressanta danser.
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Sala de fantasma, en enorm sal med de mest 
fantastiska formationer av pelare, stalaktiter 
och stalagmiter. Allt medan två vuxna stack 
längre in i grottan till en tuffare vuxentur. 
På så sätt fick alla en upplevelse de sent 
glömmer. På vägen upp från grottan fick 
vi SRT:a upp. Efter ca 4 timmars krypande 
och klättrande i den mörka undre världen 
vände gruppen tillbaka mot solen som sken 
ikapp med våra leenden. 

Pigga och glada av dagens bedrifter beslöt 
vi oss att ta en grott-tur även nästa dag. Efter 
en hel del dividerande och vrakande bland 
de mångtaliga möjligheterna valde vi Cueva 
Cayuelas, en ännu tuffare och mer krävande 
grotta. Anmarschen var något svårare och 
längre än den dagen innan, men även utsik-
ten bjöd på en mer spektakulär upplevelse. 
Grottöppningen var om möjligt ännu större 
än dagen innan. En enorm gång som slutar i 
ett stup leder vidare in i mörkret. Overaller, 
hjälmar och selar togs på redan från början. 
På bra säkerhetsavstånd från stupet fick vi 
knyta in barnen i oss. Här behövde vi traver-
sera längst stupkanten med hjälp av två fasta 
rep i berget och våra ”kosvansar”. Traversen 
var ganska lång och högt belägen. Med 
koncentrationen på topp klarades barnens 
första riktiga travers utan problem. Grottan 
var vidare rik på trevliga upp- och nerklätt-
ringar bland stora stenblock, smala kryppas-
sager, renspolade korridorer. Vid en större 
sal åt vi vår medhavda lunch inne i grottan. 
Härifrån fortsatte, liksom dagen innan, två 
vuxna längre in i grottan, medan de övriga 
stannade kvar och utforskade grottan i om-
givningen. När barngänget kom fram till 
en svårare klätterpassage beslöt vi oss att 
långsamt vända tillbaka medan humöret 
och orken var på topp. Vägen tillbaka gick 
betydligt fortare än planerat, trots att vi nu 
var färre vuxna. Barnen visade stor förmåga 
att lyssna, lära sig snabbt och ta ansvar. Man 

blir rörd av att inse att ens små krabater är 
så starka och modiga. Alla tre barnen visade 
under hela turen en stor dos av mognad och 
att koncentrationsförmåga och omdöme 
finns när situationen kräver det.  

Nästa dag skulle vi vara utomhus hade vi 
bestämt. Vi vaknade till en disig och dim-
mig dag, men vår tro på att vädret även 
denna dag skulle klarna upp var stor. Nu 
i efterhand tycker vi att vi borde ha krupit 
in i en trevlig grotta i stället för att försöka 
bestiga Hoya Valtudón, en topp på 1357 me-
ter över havet och med en klättring på 400 
höjdmeter från våra parkerade bilar. Vi star-
tade med stor entusiasm och vi skulle säkert 
ha nått toppen om inte vore för all snön. 
Efter att ha tillrättalagt 200 höjdmeter be-
slöt vi oss att retirera. Det var helt enkelt för 
mycket snö. Bergen i Cantabrisien är väldigt 
karstifierade vilket innebär att bland stenar 
och berg finns en hel del djupa sprickor som 
vattnet ätit sig genom och som kan vara väl-
digt djupa och farliga att ramla i. Ju längre 
upp vi kom, desto mer snö täckte berget för 
oss. Utan kunskap om var de här djupa hå-
len och sprickorna befann sig, var det helt 
enkelt för farligt att fortsätta uppåt hur 
mycket vi än ville. Vi var inte riktigt förbe-
redda på att det fanns så mycket snö kvar i 
bergen i Spanien.  

Vi beslöt att ta oss till ett annat berg och 
bestiga dess 989-meterstopp: San Vicente. 
Dit var det en halvtimmes körande och 500 
höjdmeter att klättra. Detta berg låg högt 
på önskelistan för bestigningsbara toppar. 
Härifrån kunde man se hela Ramales och 
vår ”egen” stuga. Detta berg log tillbaka mot 
oss varje morgon när vi steg ut på lägenhe-
tens balkong. Så klart att vi ville bestiga 
det! Vi kom upp 200 höjdmeter här också 
när det började åska och blixtra från öster. 
Vinden tilltog och vi var glada att vi inte 
var högre upp bland klipporna. Att befinna 

sig på brant kalkstensterräng i oväder är inte 
att rekommendera. Kalkstenen blir hal och 
rasrisken hög vid rikligt regn. För att ta det 
säkra före det osäkra, vände vi tillbaka till 
bilarna. Berget är ju kvar där, vi kan ta det 
en annan gång!  

Trots två misslyckade toppförsök, var 
barnen glada ändå. Vi vuxna är mer mål-
inriktade och kände oss lite snopna, men 
barnen konstaterade med glad röst att "när 
Moder Natur varnar då vänder man, eller 
dör man". Vadå toppen? Vi fick vandra, 
eller hur? Kvällen avrundades i sällskap av 
våra lokala vänner med en härlig middag på 
Casa Tomás med soppa, huvudrätt och ef-
terrätt. Maten smakade jättegott och billigt 
var det också!   

Vilodag för barnen och riktig utmaning 
för de vuxna stod på programmet nästa dag. 
Barnen och jag promenerade ner till byn för 
att titta oss omkring. Eftersom byn består så 
gott som av en gata avklarades kulturupp-
levelsen ganska fort. Barnen önskade ”vila” 
med att klättra upp på samma berg som vi 
besteg första kvällen. Där uppe lekte de i flera 
timmar med att hoppa omkring bland den 
karstifierade kalkstenen. Jag själv solade och 
njöt av att inte göra någonting. Under tiden 
njöt killarna också, dock något mer aktivt. 
Det kröps, klättrades, vadades i meterdjupt 
vatten och svetten rann medan pulsklock-
an för första gången passerade 4000 kcal i 
Cueva del Aqua. Som namnet också säger är 
detta en härligt blöt grotta med många trev-
liga klätterövningar om man vill undvika att 
bada. Killarna klättrade, kröp och kämpade 
tappert, men bada fick de ändå. I början tog 
de till och med av sig kläderna för att hålla 
dem torra över ett djupare vattendrag. Ett 
vattenfall inne i grottan blev dock för svårt 
att passera utan rejäla kallduschar, så grot-
tan fick avslutas fumligt skakande av köld. 
Trevlig födelsedagspresent till Micke! Efter 

Firning på parallella rep.  Foto: Emese Bálint
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att ha lyssnat till deras belåtna redovisning, 
ångrade jag nästan att jag varit så gentil. 
Men nästa år, då är det min tur!

Sista dagen vaknade vi till en lätt molnig 
dag. Molnen låg ganska högt och vi beslöt 
att detta skulle vara en perfekt dag för en 
toppbestigning. Flera olika önskemål på be-
stigningsbara toppar dök upp så vi röstade. 
Barnen och jag vann och vi skulle till San 
Vicente, en av de topparna vi fick vända till-
baka från vid vårt tidigare toppförsök. Det 
visade sig att det var ett bra val. Vädret var 
perfekt: inte för varmt och soligt på vägen 
upp, men klar och bra sikt. Molnen försvann 
och solen kom fram så fort vi nådde top-
pen. Barnen stortrivdes under den svåra och 
krävande uppklättringen. Det var jobbigt 
så klart, men med 100 höjdmeters förflytt-
ningar i taget blev turen inte så krävande. 
De första 200 höjdmetrarna fick barnen gå 
själva, men sedan knöt vi in dem. De sista 
300 höjdmetrarna var ganska branta med 
viss risk för stenras och långa fall. Det vi-
sade sig ännu en gång att barnen är toppen! 
Nicke sprang runt fyra av de andra topparna 
runt Ramales under tiden vi tog vår topp. 
Han hade också en härlig upplevelse. Nästa 
gång tar vi också dem!  

Som belöning för vår möda fick vi den 
underbara utsikten från toppen och lite 
tilltugg i form av älsklingskexet och chok-
ladkakor. Vi fick se ”vårt” hus och det lilla 
”hemmaberget” som vi i början tyckt var 
jättehögt och jättesvårt att bestiga. Den låg 
där långt, långt borta under oss och det syn-
tes att vi nu nått fram till helt andra höjder.

Denna tur rekommenderas till familjer 
som är vana att röra sig i brant terräng. Det 
krävs en hel del specialkunskap om grottor 
och klättring. Likaså är en del specialutrust-
ning nödvändig. Är det några grottisfamil-
jer som är intresserade, så gör vi gärna om 
turen!   

Fakta
Vi reste med Ryan Air från Malmö till Mad-
rid för ca 800 kr/pers. Bil hyrde vi på nätet 
hos MrJet för ca 1900 kr för en vecka. Det 
blev en hel del strul när vi skulle hämta våra 
bilar på grund av att vi anlände så sent att 
de flesta uthyrningskontor var stängda. In-
formation om var man skulle hämta bilen 
var obefintlig. Men annars var bilarna bra. 
Vi fick en Volvo V50 och en Opel Astra 
combicupé. Fri körsträcka ingick. Bilarna 
kördes på diesel och drack 0,5 l /mil. Annat 
resealternativ kan kollas upp så man slipper 
offra två dagar för resan från och till Mad-
rid, exempelvis via London till Santander. 
Cantabria – bergigt område i norra Spanien 
med flera tusen grottor, massor av bra klät-
terklippor och fina vandringsleder. Både 
fina havsstränder och vackra berg. Området 
är inte så turistiskt sönderexploaterat.  
Ramales de la Victoria – vacker liten by. Här 
kan man bo på hotell, i lägenhet, eller priva-
ta stugor. Vi bodde i utkanten av byn på en 
kulle. Väldigt bra standard. Massor av vand-
ringsmöjligheter, klippklättring och grottor 
bara bakom knuten. Finns bl.a. turistgrotta, 
Cueva de Pinturas med grottmålningar i.  

Summary
During easter 2007 the author and some 
friends brought their three kids (age 8-
9 years) on a caving trip to Cantrabria in 
northern Spain. The area has thousands of 
caves, climbing rocks and footpaths. The 
goal was to let the children learn more about 
caving. The trips vere chosen to fit the skills 
and ambitions of the  kids. Climbing snow-
capped mountains, caving in wet and verti-
cal conditions, using SRT, was all part of the 
program. The children did very well. They 
and their parents had a really good time.

Årets 
ungdomsstipendiat 

2007
Knutte Lindén

Knutte i Lummis.  Foto: Mikael Rauken Persson

Våra tuffa barn - Tünde, Oskar och Amalia.  Foto: Emese Bálint

Att få ungdomsstipendiet 2007 var helt oförutsägbart 
för min del. Jag skulle kunna se ett par andra som var 
mer troliga att få det istället för mig. Nu fick jag det, 
och det är jag glad för! Pengarna blir inte svåra att 
använda. Utrustning kostar en del och resor är inte 
billiga de heller.  Har försökt hitta utrustning, men 
Falun och Borlänge är inga idealorter att hitta sådant 
i. När det gäller klättring så har jag så lite kunskaper 
om det så det har inte varit lätt att hitta något till det 
heller trots att man har internet. Men det jag planerar 
att köpa eller har köpt är en del utrustning, allt från 
våtdräktstrumpor till klätterutrustning. Men också 
att försöka ta mig till fjällmötet i år. Då kommer det 
också att behöva köpas in en del annan utrustning 
som sovsäck och liknade, bara för att kunna vara 
uppe på fjället.  
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Tema Vadve - på de följande sidorna hittar du 
flera korta artiklar om nyfynd och 

vidareutforskning under fjällmötet 2007.

En av 2007 års aktiveter på fjällmötet var att 
fortsätta med utforskningen och kartering-
en av Snötempelgrottan. Denna artikel be-
skriver i första hand de nya upptäckter som 
gjorts under fjällmötet år 2007; för en mer 
komplett överblick över grottan hänvisas till 
tidigare Grottanartiklar [1][2].

Kartering
Då huvudstråken av grottan karterades 

år 2006 bestod arbetet i första hand med 
att försöka kartera alla de sidogångar som 
inte hanns med då. Ett flertal personer slet 
under veckan med karteringen av grottan. 
Detta resulterade i 136 nya grottmeter men 
fortfarande återstår ett flertal sidogångar att 
utforska och kartera. Grottans totallängd är 
nu 706 m, djupet är oförändrat 92 m. Den 
uppdaterade kartan hittas på sid 26-27. Då 
merparten av de nykarterade gångarna går 
ovanför redan befintliga gångar har kartan 

blivit mera svårläst. På några ställen i grot-
tan finns nu grottgångar i tre nivåer.

Något som saknades från 2006 års kar-
tering var gångprofiler. Ett par dagar innan 
avfärd till fjällmötet byggde därför under-
tecknad i all hast en profilograf liknande den 
som tidigare använts i Lummelunda. Enkelt 
kan sägas att en profilograf  är en special-
blixt vilken medger skalenlig fotografering 
av gångprofiler. En detaljerad beskrivning 
av hur en profilograf fungerar finns i Leif 
Enghs Lummelundaavhandling [3]. Första 
dagen i grottan ägnade därför jag och as-
sisterande flickvän åt att fotografera gång-
profiler. Profilografen fungerade bra i de 
områden av grottan där gångarna är relativt 
runda i formen. På flera ställen i Snötempel-
grottan är dock gångarna avlånga med stora 
skifferskivor som skymmer sikten, vilket 
gjorde att det var svårt att hitta en position 
där hela gången lystes upp samtidigt. Trots 
flickväns klagomål i förra numret av Grot-
tan [4] om att profilografen var jobbig att 
släpa runt på lyckades vi ordna gångprofiler 
från större delen av grottan. Dessa finns nu 
inlagda på den nya kartan.

Nyupptäckter
Några nya sidogångar upptäcktes, bland 

annat upptäcktes den numera karterade si-
dogången vid Isramperna. Här går det kan-
ske att fortsätta, fast fortsättningen är rejält 
blöt och risken finns att gången slutar i en 
sifon lite längre fram.  

I Bergtoppssalen lyckades Andreas Fors-
berg med flera klättra och undersöka en 
av sidogångarna högt uppe i taket. Denna 
stoppade dock efter bara några meter.  

Vid 10-metersschaktet försvinner den 
bäck som rinner där ner i ett tidigare out-
forskat hål. Då vattennivåerna i mitten av 
veckan var ganska låga passade jag på att un-
dersöka detta hål lite närmare. Det var inga 
svårigheter att klättra ner till botten av hå-
let. Där nere fortsatte bäcken iväg i en liten 
meandrande gång. Med stigande förvänt-
ning gav jag mig in i gången, bara för att 
några meter senare konstatera att den slu-
tade i en sifon. Till min förvåning upptäckte 
jag plötsligt att det från vänster kom en an-
nan bäck! Denna nya bäck förenades med 
bäcken från 10-metersschaktet precis där de 
båda försvann i sifonen. Vattenmängden i 

denna nya bäck var uppskattningsvis lika 
stor som för bäcken från 10-metersschaktet. 
Om man inte drar sig för att bli genomblöt 
kanske det är möjligt att följa den nya bäck-
en uppströms. Nedan visas en minnesskiss 
från området.  

Temperaturmätningar
Temperaturmätningar gjordes i alla de 
bäckar som rinner genom grottan, undanta-
get den nyupptäckta bäcken vid 10-meters-
schaktet då denna inte var känd vid mät-
tillfället. Alla uppmätta temperaturer finns 
redovisade på kartan. Då det är ganska stor 
skillnad på temperaturen i flera av bäckarna 
är detta en snabb metod för att försöka dra 
några slutsatser om hur systemet hänger 
ihop.  

Från tidigare är det känt att vattnet från 
vattenfallet i dolinen försvinner ner bland 
blocken i dolinens botten och kommer in i 
grottan i Rasgången (Varmvattensbäcken). 
I dolinen var temperaturen 9,7°, i slutet av 
Rasgången 9,3° vilket tydligt illustrerar detta 
samband. Alldeles innan Omklädningsrum-
met kommer en liten bäck in. Denna hade 
en temperatur på 9,3° och härrör också från 
vattenfallet i dolinen. Denna bäck försvin-
ner ner i hålet vid 10-metersschaktet där 

Snötempelgrottan 
fortsätter att växa

Andreas Wikström

Fotografering av gångprofiler med profilograf. 
Foto: Andreas Wikström 

Minnesskiss från 10-metersschaktet.
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den träffar på den nyupptäckta bäcken. Vart 
dessa bäckar sedan tar vägen är inte känt.  

Vid Isramperna kommer en annan stor 
bäck in i grottan. I den var temperaturen 
endast 1,7°. Detta är gissningsvis smältvat-
ten från de stora snölegor som finns väster 
om grottan och från vilka det inte rinner 
några bäckar på ytan (vilket det rimligen 
borde göra ifall inte vattnet försvann ner i 
marken). Denna bäck försvinner sedan ner i 

en gång där blockras hittills har spärrat möj-
ligheten att fortsätta följa bäcken. 

Längre ner i grottan kommer Isbäcken 
in. Denna är som namnet antyder kall, vid 
mätning 3,6°. Av den låga temperaturen 
och då flödet är likartat med bäcken vid Is-
ramperna ligger det nära till hands att dra 
slutsatsen att detta vatten är fortsättningen 
på bäcken från Isramperna. En förklaring 
till temperaturhöjningen kan vara att lite 9-

gradigt vatten från dolinen har blandats in, 
till exempel så skulle ett sammanflöde med 
bäcken från 10-metersschaktet kunna ge 
denna effekt. Detta är dock endast speku-
lationer. Isbäcken och Varmvattensbäcken 
förenas och fortsätter vidare ner i grottan 
under det gemensamma namnet Smaragd-
bäcken. Temperaturen en bit ner i Smaragd-
bäcken var 7,3°. Smaragdbäcken försvinner i 
en sifon, vilken är grottans djupaste punkt.  

Längre in i grottan hittas Namnlösa bäck-
en. Denna hade en temperatur på 7,3°, det 
vill säga exakt samma som Smaragdbäcken. 
Det känns därför troligt att dessa bäckar på 
något sätt hör ihop. Då flödet i Namnlösa 
bäcken är betydligt mindre än det i Sma-
ragdbäcken och sifonen i Smaragdbäcken 
även ligger betydligt djupare än Namnlösa 
bäcken kan inte Namnlösa bäcken vara en 
direkt fortsättning på Smaragdbäcken. 
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Däremot är det möjligt att en del av Smar-
argdbäckens vatten avleds någonstans, och 
sedan dyker upp i Namnlösa bäcken.  

Längst in i grottan finns Motströmsbäck-
en. Denna hade en temperatur på 5,9°, vil-
ket inte direkt matchar mot någon av grot-
tans andra bäckar. Detta är kanske därför ett 
annat inflöde från markytan som inte har 
med de andra bäckarna att göra. 

Slutsats
Ett stort tack till alla som slet med kartering-
en nere i grottan och utan vars arbete denna 
grottkarta inte hade funnits. Med årets ar-
bete har bilden av hur Snötempelgrottan 
hänger ihop klarnat ytterligare. Fortfarande 
finns dock åtskilliga frågetecken när det 
gäller hur gångarna och de bäckar som rin-
ner genom grottan hänger ihop. Ett flertal 
mindre sidogångar vilka ännu väntar på att 
utforskas och karteras finns också. Det finns 
med andra ord mycket kvar att upptäcka i 
Snötempelgrottan!

Referenser
1   Sven Gunnvall och Björn Gunnvall. 
2005. Fjällmötet 2005 Vadvevagge och 
Drömgrottan. Grottan 40(3): 12-19.

2   Andreas Wikström. 2007. Snötempel-
grottan. Grottan 42(3): 24-30.

3   Leif Engh. 1980.  Lummelundagrot-
tan med tillhörande karstområde. Svenska 
grottor 3 (profilografen beskrivs på s. 117-
120).  

4   Mikaela Löfgren. 2007. Fjällmöte i Vad-
ve 2007. Grottan 42(4): 20-25.

Summary
Continued exploration of Snötempelgrot-
tan (the Snowtempel cave) has revealed a 
few new passages. Measuring temperature 
in the different streamways of the cave gave 
some hints about the origin of the water. 
The cave is complicated and further explo-
ration is needed.

Rektur i 
Lämmelhålsdalen

Andreas Wikström

På fjällmötets tredje dag gjorde jag, Mika-
ela Löfgren och Mikael ”Rauken” Persson 
en tur till Lämmelhålsdalen. Vårt mål med 
dagen var att kika närmare på Mellanläm-
mis, en mindre grotta som ligger mellan 
Lämmelhålet och dess förmodade utlopp. 
Den är intressant då den har en outforskad 
fortsättning och en möjlighet finns att den 
okända fortsättningen leder in till Lämmel-
hålet.  

När vi kom fram till Lämmelhålsdalen 
började vi med att kika på en liten grotta 

som ligger 150 m väster om Lämmelhålet. 
Jag och Rauken passerade grottan på väg till 
Hoppet 2005 och döpte den då till Miniläm-
mis. En liten bäck har här sökt sig ca 30 m 
genom en kalkklippa; där bäcken kommer 
i dagen igen förenar den sig med den stora 
bäck som rinner till Lämmelhålet. Då grot-
tan var ganska liten bytte jag och Mikaela 
inte om till full grottutrustning utan äg-
nade oss åt så kallad långkalsongskrypning. 
Rauken var däremot fullt utrustad och fick 
därför agera utforskare i de trängre delarna. 
Det visade sig vara så praktiskt arrangerat 
att grottan hade ett flertal små dagsljusöpp-
ningar, och jag och Mikaela kunde därför 
ytkartera mellan dessa medan Rauken kröp 
”grottvägen”. 
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Efter besöket i Minilämmis satte vi kurs 
mot Mellanlämmis. Grottan har tidigare 
undersökts av Arvid och Sören Larsson och 
en beskrivning av besöket finns i Grottan 4-
2000 [1]. De gjorde endast en minnesskiss 
av grottan så vår målsättning med dagen 
var därför att göra en riktig kartering. Väl 
framme vid Mellanlämmis började vi med 
att bekanta oss med grottan. Ingångsdelen 
var ganska rymlig men lite längre in blev 
det lägre och för att komma vidare var man 
tvungen att åla fram i en låg gång med en 
liten bäck i botten. Efter denna lite jobbiga 
passage steg takhöjden igen och man kunde 
hukgå framåt. På vänster sida passerades en 
fin liten sal med en takhöjd på ca 5 m. Strax 
efter salen kommer man fram till en kors-
ning där en annan gång kommer in uppe i 
taket. Det gick bra att klättra upp och krypa 
in i den övre gången men efter en liten bit 
blev den sedimentfylld.  

Efter dessa sidospår fortsatte vi följa bäck-
en vidare in i grottan. Gången var fylld med 
småsten i botten och lutade svagt nedåt hela 
tiden. Det gick att krypa/hukgå framåt ett 
antal meter men till slut sänkte sig taket och 
enda sättet att komma vidare var att lägga 
sig ner och krypa fram i bäcken. Medan 
Rauken ålade iväg i bäcken för att ta reda 
på hur långt man kunde komma kröp jag ut 
för att hämta karteringsutrustningen. När 
jag kom tillbaka var Rauken fortfarande 
inne och kröp i gången. Man kunde höra 
ett ”kadunk” varje gång han pressade sig 
framåt en decimeter i taget. Eftersom han 
var ensam fick han till slut vända tillbaka 
trots att gången fortfarande var krypbar. Ut-
rustad med våtdräkt (och tuffare kompisar) 
bör det alltså vara möjligt att fortsätta längre 
in i grottan. När Rauken var tillbaka ute hos 
mig och Mikaela började vi kartera mot ut-
gången. Vi nöjde oss med att göra en ganska 
grov kartering med kompass och måttband. 

Då grottan är relativt horisontell (lutar svagt 
nedåt hela tiden) gjordes inga klinometer-
mätningar, däremot har en genomsnittlig 
lutning på 5° använts vid renritningen av 
kartan. 

Referenser
1.  Arvid Larsson. 2000. Vadvedalen 2000 
"Mellanlämmis" och andra håligheter. 
Grottan 35(4): 4-8.

Summary
Exploration of two small caves between 
Lämmelhålet (The Lemming Hole) and its 
resurgense resulted in totally 100 meters of 
survey. Both caves are extremely narrow but 
in ”Mellanlämmis” there might be a possi-
bility to continue.

Ett mäktigt utflöde - Gränsgrottan.  
Foto: Christopher Graae

Rauken åter i dagsljuset efter litet ”submarine 
caving” i Minilämmis.  Foto: Andreas Wikström
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Eftersom det rådde osäkerhet om huruvida 
Gränsgrottan har undersökts eller inte, så 
beslutade vi (Stophe, Csaba Egri och Mi-
kael "Rauken" Persson) oss för att ge den 
en chans. Gissningsvis har den undersökts 
redan på 80-talet, eller tidigare, men inte 
dokumenterats.

Utloppet spottar ur sig tillräckligt med 
vatten för att ett fint vattenfall skulle kunna 
bildas under det, så det var bara att förbe-
reda sig på ett blött grottande.

Efter ca en timmes vandring var vi fram-
me. Nära ingången fanns det ett överhäng 
varunder vi kunde byta om i skydd för det 
något instabila (men för området typiska) 
vädret. Tack så mycket.

Så, äntligen. Våtdräkter och PVC-overal-

Gränsgrottan
Christopher Graae

ler på, karteringsutrustning och fotoväskor 
medpackade. Dags att bege sig in!

Redan några meter in är det huk-höjd 
och knappa 30 cm vatten. Vi fortsätter mot-
ströms det långsamt rinnande vattnet. Tak-
höjden blir allt lägre och lägre. Knappa 15 
meter in i grottan var det krypning på alla 
fyra som gällde. Vattnet börjar nå upp till 
magen. Detta verkar ju inte lovande... De 
sista metrarna fick man hålla huvudet på sne 
och tryckt mot taket för att inte få in vatten 
i näsan. Gången bredde ut sig, och där, en 
sifon. Jaja, bara att i den lilla luftspalt som 
fanns försöka pilla fram karteringsgrejerna 
och kartera de ca 20 metrarna vi krupit.

Det spännande svaret på frågan var 
Gränsgrottan börjar fick vi inte reda på 

denna gången. Risken är att ingången ligger 
någonstans på andra sidan nuvarande riks-
gränsdragning. Vi får helt enkelt flytta några 
gränsrösen...

Summary
Gränsgrottan (The Border Cave) is visible 
from a long range due to the big waterfall 
at the resurgense. However, after only 20 m 
the cave becomes too low. The inlet is still to 
be found - possibly on the Norwegian side 
of the border...

Efter två år av förberedelser kan vi nu äntli-
gen inviga vår arkivlokal vid Täby centrum. 
Här finner du bibliotekets alla böcker, spe-
leologitidskrifter och böcker från hela värl-
den, vår databas över alla grottor i Sverige, 
litteratur och diversehandeln Nedåt och alla 
nummer av tidskriften Grottan. Allt detta 
har förbundet haft länge, men utspritt hem-
ma hos några engagerade medlemmar. 

Vid sorteringen av gamla nummer av 
Grottan visade det sig att vi har flera hundra 
exemplar över av väldigt många årgångar. 
Dessa ger vi nu bort till er som kommer och 
plockar själva den 12/4. Ta så mycket ni or-
kar, resten av överexemplaren slängs.

På invigningen kan du passa på att:
•	 Söka	i	vår	databas	över	alla	

grottor i Sverige
•	 Köpa	litteratur	från	Nedåt
•	 Plocka	med	dig	gratis	Grottan	

från 70-talet till nu (överex)
•	 Kryp	genom	kryplådan	och	se	

hur liten du är
•	 Fika	och	njut	av	umgänget	med	

likasinnade

Vägbeskrivning från Stockholm: Åk tunnel-
banans röda linje mot Mörby centrum. Vid 
Tekniska högskolan byter du till Roslagsba-
nan (pendeltåg) mot Österskär. Kliv av vid 
Täby Centrum. Gå ner mot Täby centrum 
och sväng höger precis innan entrén till 
köpcentret. Följ den raka gångbanan utmed 
köpcentret, gå över övergångsstället, gå ut-
med den första låga garagelängan och sväng 
vänster. Nu ser du gaveln med vår entré på 
källarplan. 

Med bil från Stockholm: Kör E18 mot 
Norrtälje och sväng av mot Viggbyholm, 
kör över motorvägen och rakt fram vid tra-
fikljusen. Efter järnvägsövergången sväng 
vänster i rondellen (mot Täby C) och tag 
andra vägen åt höger och genast vänster igen 
så du hamnar på den parallella vägen. Sväng 
höger på den fjärde vägen och fickparkera. 
Du kan även parkera på Täby centrums par-
keringsdäck och gå ner till Marknadsvägen.

Invigning 
av SSFs bibliotek och arkivlokal 12/4 14.00-18.00 

på Marknadsvägen 29 i Täby
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I förra numret av Grottan beskrevs det ny-
upptäckta grottområdet i Kilsberget och att 
en skrift om dessa skulle utkomma.  Boken 
Skärmbodabergens Hemlighet är nästan 
200-sidig och i fyrfärg, skriven och utgiven 
av Carl Anders Lindstén (ISBN 978-91-
633-1189-9). Boken behandlar drygt 180 
smågrottor i ett område i norra Kilsbergen 
i triangeln mellan Örebro, Lindesberg och 
Nora. Skriften, som är upplagd som ett 
flertal vandringsbeskrivningar i detta spän-
nande område är rikt illustrerad med vackra 
färgbilder och lättlästa kartor. Jag kan omöj-
ligt förstå hur denna påkostade bok kan säl-
jas för endast 100 kronor.

Det märkliga är varför detta centralt 
belägna område varit så okänt, att dess 
grottpotential upptäcktes blott för några 
år sedan. Författaren ger flera förklaringar 
på detta i boken men frågan förblir obesva-
rad. Samtidigt har ju t.ex. grottpionjärerna 
Rickard och Anders Lindén och flera andra 
SSF:are vuxit upp och verkat i trakten och 
bevisligen besökt några av de få redan kän-
da grottorna i området. Vi står nu inför det 
faktum att en av landets grottrikaste bygder 
fått vara oupptäckt fram till idag. Med sä-
kerhet finns det flera!

Boken inleds med en beskrivning av om-
rådet och dess delområden samt en allmän 
geologisk beskrivning av områdets utveck-
ling. Vidare beskrivs varför detta område är 
så unikt och varför det på olika sätt måste 
skyddas. I del II beskrivs de olika stignäten 
och de många grottorna mera i detalj. Här 
framgår att de flesta grottorna är mindre 
blockgrottor. De flesta svarar mot kriteriet 
”rymmande minst fem vuxna personer stå-
ende eller hukande”. Tyvärr ges det aldrig i 
texten några mått på dessa grottors storlek. 
Detta finner man dock i en hemsidesbilaga, 

där det framgår att flertalet grottor är mel-
lan 5-10 m stora, ett fåtal når upp till 15 
m. Nåja, jag har ju alltid med Leander Tell 
hävdat att en grotta inte behöver vara stor 
för att vara intressant. I detta fall uppväger 
antalet grottor på ett begränsat område väl 
bristen på storlek. Av bilderna framgår dock 
att många av grottorna är nog så impone-
rande sevärdheter, väl värda ett eller flera 
besök!

Vad jag mera saknar i boken är en analys 
av varför så många sprick- och blockgrot-
tor bildats just i detta område. Jag tycker 
inte att Lindstén berättar hela historien. De 
många bilderna talar sitt klara (?) språk. Sät-
ter man detta ihop med vad vi nu vet om 
Kilsbergens seismik vid isavsmältningen går 
det att dra vissa slutsatser, vilket jag dock 
ej ämnar göra här och nu. Jag vill nog själv 
se detta fantastiska område med egna ögon 
först! Vad jag även ser fram emot är ett 
grottårsmöte i Lindesbergsområdet inom de 
närmaste åren!

Slutligen vill jag varmt gratulera Carl An-
ders Lindstén och alla hans medarbetare i 
bl.a. Kilsbergsfrämjandet och STF:s Närke-
krets för ett fantastiskt upplysningsarbete i 
skog och mark.

Summary
”Skärmbodabergens Hemlighet” (The se-
crets of the Skärmbodahills) is the title of a 
booklet describing a, until now, not known 
caving-area in the populated centre of Swe-
den. The book describes almost 200 small 
boulder caves and a number of beautiful 
walks in  the fascinating surroundings of 
the hill Kilsbergen, north of the town Öre-
bro in south central Sweden. As this type of 
reviews often ends: The book is a must for 
those wanting to visit the area!

GROTTOR I SKÄRMBODABERGEN, N. KILSBERGEN
Rabbe Sjöberg

BLÅ valvet eller blåsut
Sven Gunnvall

En liten rekapitulation av Isisdalens tidigare 
historia: I Grottan nr 4/87 skriver Hans Be-
skow apropå ett nyfynd:

När vi krupit en bit under snölegan sjönk 
plötsligt marken undan, och klippan uppvisa-
de en rejäl slukportal, som inte skulle ha und-
gått upptäckt i många minuter om den befun-
nit sig i dagsljus. Vi hoppar in förstås, och det 
går starkt nedför hela tiden, ibland med litet 
otrevligt labila blockhögar runt omkring, men 
det går bra. En bit ner består ena väggen plöts-
ligt av solid is, en vertikal vägg som vi ser en 
bra bit in i.  Vi skorstensklättrar ner i en bred 
spricka, och tyvärr kommer vi inte så mycket 
längre sedan.

Fyndet gav upphov till en del funderingar 
kring Isisdalens gäckande grottsystem. 

Det handlar förstås om Blå Valvet eller 

Blåsut som den kom att kallas efter årets 
utforskning. 

Snön och isen smälter undan för undan 
bort i Vadve, och hur tråkigt det än är med 
global uppvärmning så för det i alla fall med 
sig lite tröst i form av avslöjade grottor!

Vid besök 2006 (se bilden) hade snön 
nere i hålet kollapsat så att hela grottan var 
igenproppad, men sommaren 2007 var det 
fritt fram. Läs om utforskningen och karte-
ringen i nästa nummer av Grottan.

Summary
Early investigations in Vadvevagge revea-
led a fossile inlet which until now has been 
blocked by snow or ice. More about the re-
cent discoveries in the next issue of Grot-
tan.

Snölegan med ingångstunneln 2006. 
Foto: Sven Gunnvall

Grottan helt snöfylld 2006. 
Foto: Sven Gunnvall
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Är du med i STF? Det borde du vara. Då 
skulle du ha fått årets synnerligen läsvärda 
årsbok "Brott och Trakt" där man skriver 
om berömda brott i Sverige och kopplar 
ihop varje brott med alla trevliga sevärdhe-
ter som finns i trakten.  

En liten notis på sid 23 nämner Bildskö-
ne Bengtsson och hans kumpan Tatuerade 
Johansson, som under några år i början på 
1930-talet härjade i södra Sverige. Det som 
gör notisen intressant är att det står att BB 
& Co höll till i en ”hemlig grotta vid Filke-
sjön nära Immeln”. Notisen hänvisar också 
till webbsidan http://nemo.nu/bb/ där man 
kan läsa allt som finns att veta om dessa 
sköna juveler och deras framfart. 

Tyvärr visar det sig (det ligger liksom i sa-
kens natur) att den hemliga grottan varken 
är hemlig eller en grotta. Men det är mycket 
intressant ändå! Om man klickar på "Bio-
grafi" och rullar ned till drygt halva sidan 
så beskrivs där "Hyddan vid Filkesjön" gan-
ska utförligt. Uppenbarligen är det en sorts 
stuga, byggd nära bergväggen av virke som 
de snott från ett sågverk i närheten. Hyd-
dan var tjusigt inredd med tygtapeter och 
diverse bekvämligheter. De två kumpanerna 
hade bott där i ett och ett halvt år innan 
de upptäcktes och fick fly fältet. Hyddan 
monterades ned av polisen, som hade den 
uppställd som ett dragplåster när de samma 
år invigde sitt nya polishus.  

Om man sedan klickar på "Diverse" och 
därefter på "Utgrävning av hyddan", så får 
man läsa om en utgrävning på platsen, gjord 
2005 av ett filmteam från SVT Norrköping. 
Inget av vikt hittades men programmet sän-
des den 27 oktober samma år. Kanske kan 

någon gräva fram programmet ur SR:s göm-
mor? (Jag har sökt på ”bildsköne bengtsson” 
på www.sr.se utan att hitta något.) 

Men i texten om utgrävningen står det 
också: "Helt nära vattnet finns dessutom 
turligt nog en liten naturlig grotta som an-
vändes som skafferi. Den ligger just bredvid 
stigen som går längs strandkanten." Det 
finns också en bild på skafferiet, som du kan 
se här bredvid.    

Djupet är oklart. Det är tveksamt om 
den uppfyller kriterierna för en riktig grotta 
(rymmer en vuxen person och har en viss 
mörkerzon).  Om man klickar igen på "Di-
verse" och sedan på "Hans många grottor" 
så står där en hel del kuriosa-text om diverse 
grottor som fått bära Bengtssons namn, fast 
grottorna tidigare hade helt andra namn.

Men det mest användbara tipset hittade 
jag när jag googlade på "bildsköne bengts-
son grotta". Då hittade jag en beskrivning 
av turiststigen "Nässelslingan", som ingår 
i ”Kulturguide Skåne”, utgiven av Region-
museet i Kristianstad, se http://kulturguide.
regionmuseet.m.se/. Där finns Bengtssons 
grotta vid Filkesjön upptagen som sevärdhet 
nr 21 längs stigen. Den väsentliga delen av 
kartan visas i bild här bredvid. 

Bildsköne Bengtssons hemliga grotta
Hans Beskow

Ge bort ett grottäventyr i present  

Har ni sett TV-reklamen för webbsidan 
www.liveit.se? 
Där säljer man ”Upplevelser - En present 
att minnas”, och flera av upplevelserna  
borde vara intressanta för SSFs medlem-
mar. Här finns två olika gruvturer i Sala 
Silvergruva (kostar 500-950 kr) och även 
en grottkrypningstur i  Kvarnbäckslabyrin-
ten i Åre! Fyra timmars grottur kostar 750 
kr och det låter som en klart kul present till 
någon anhörig eller kompis!  

Hälsningar Hans Beskow

Scouter i grottor  

Det amerikanska scoutförbundet har 
utarbetat säkerhetsregler för ledarledda 
grotturer.  
Gå till adressen: 
http://www.usscouts.org/safety/g2ss.asp 
och klicka vidare på ”Caving”. Reglerna 
ser hyfsat vettiga ut. Om du känner någon 
som ordnar grotturer för barn och ungdom 
så kanske det kan vara kul för dem att läsa 
detta.

Hälsningar Hans Beskow

Kartan pekar alltså ganska detaljerat ut var 
grottan ligger. Eftersom den ligger längs en 
turiststig så är den säkert skyltad från stigen 
och borde gå lätt att hitta. Det är oklart om 
det är "skafferiet" som visas upp som BB:s 
grotta, eller om det finns någon 
sorts hänvisning till var hyddan 
stod. Det vore kul om någon 
som bor i trakten kunde 
besöka grottan, ta lite 
bilder och skicka in 
en grottblankett 
till SSF.
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gruvsektionen

Luciafirandet har pågått i flera år uppe i 
Tuna-Hästberg och även om det har vuxit 
från år till år så blev vi överväldigade när vi 
såg hur stort intresset var den här gången. 
Vi trodde att julstressen skulle göra att folk 
inte hade tid att gruva. Men istället så ver-
kade det som att folk istället tog sig tid för 
att komma bort från densamma. Hela 35 
personer hörsammade vår inbjudan, och 
det var med stor spänning som jag tog ledigt 
från jobbet och begav mig norrut. Allt för 
att återigen få uppleva lite gruvning i Tuna-
Hästberg. 

Själv så tog jag frivilligt rollen som lastare 
och såg till att allas bagage kom säkert ner 
med vagnen i gruvan. Många vändor blev 
det innan det sista lasset var klart. När allt 
äntligen var nere så begav sig vi som hade 
skött lastningen oss ner i gruvan. Vi beslöt 
oss för att inte ta det vanliga schaktet ner i 
gruvan utan en sidoväg som vi gick förr i 
tiden innan Baggbodykarna rensade upp i 
schaktet. Det var en otroligt avslappnande 
känsla att kunna lägga allt åt sidan och bara 
bege sig ner i mörkret. Det var en synnerli-
gen speciell känsla att kunna gå ner i Tuna-
Hästberg igen och jag blev nostalgisk när 
jag kände igen mig och kunde minnas våra 

första turer i gruvan.  
Vi beslöt oss för att titta till en liten bort-

glömd ort som ligger gömd bakom en krök 
på vägen ner. Vi går runt hörnet och blir 
helt paffa när det visar sig att vi träffar på 
två fotografer. Vi talas vid en stund för att 
sedan gå vidare. Hundra meter senare så 
händer det igen: vi träffar på fler fotografer 
och sen två till och två till! Det var en helt 
ny och underbar upplevelse att var man än 
gick i gruvan så mötte man människor. På 
klippavsatser och i schakt, i vattenbryn och 
långt in i de mörkaste orterna. Helt fantas-
tiskt. Att se detta engagemang, livlighet, en-
tusiasm och lekfulla glädje som alla visade 
upp är inget man ser var dag. Jag vill rikta 
ett stort tack till de ansvariga för fotokursen 
som hölls i gruvan. Jag hoppas få se mycket 
fina gruvbilder framöver!  

Jag hann inte mer än komma ner i gruvan 
förrän jag blev engagerad i en filminspel-
ning. Filmen skulle handla om en gruvguide 
som går vilse i en gruva och jag blev vald till 
att spela huvudroll. Detta projekt tog större 
delen av kvällen men när klockan började 
dra sig mot sovdags så samlades alla vid sov-
platsen för kvällsmat och mingel. När det 
väl blev dags att krypa ner i sovsäcken så 

somnade jag på stört och sov sedan djupt 
hela natten. 

Nästa morgon så hann jag knappt mer 
än vakna innan fotografen Markus Nord 
kom och bjöd mig på toast Skagen. Tydli-
gen hade jag i onyktert tillstånd någon gång 
under hösten orerat om hur gott det skulle 
vara att få toast Skagen som frukost i gruvan 
och Markus tog fasta på det. För er som inte 
har fått en toast Skagen frukost "på sängen" 
nere i en gruva så kan jag meddela att det är 
väldigt gott. 

Efter frukosten så var dagens stora organi-
satoriska uppgift att få all utrustning upp ur 
gruvan. I och med att jag hade ägnat en stor 
del av lördagen till att skicka ner grejer, så 
anmälde jag mig till de frivilliga som skulle 
se till att allt kom upp igen.  Lass efter lass 
gick upp och när allt äntligen var uppe så 
kom alla besökare upp en efter en. Det blev 
ett väldigt roligt avsked med många glada 
miner och det var roligt för mig som inte 
har varit med så mycket att få ansikten till 
alla namn. Att jag dessutom fick träffa en 

granne var mycket intressant; tänk att åka 
över 50 mil för att träffa folk som visar sig 
bo 500 meter ifrån dig själv!  

Ska jag välja en enskild händelse som jag 
tycker slår allt annat under helgen så är det 
fotograferingen i den så kallade Indy-salen. 
Alla besökare utrustades med facklor och att 
se alla dessa människor ställa sig på rad med 
facklor var en makalös upplevelse som jag 
sent kommer att glömma. 

Jag vill passa på att tacka alla gamla och 
nya vänner som hade tagit sig från när och 
fjärran för att fira lucia i gruvan. Men främst 
vill jag tacka Daniel Karlsson utan vars en-
gagemang i gruvan detta Luciafirande aldrig 
hade kunnat genomföras.

Summary
35 persons spending two days and one night 
underground in Tuna-Hästbergs  old iron 
mine celebrating ”Lucia”.  A spectacular 
event wich has become a tradition over the 
last years.

Lucia i Tuna-Hästberg 2007
En gruva, 35 människor och 1000 superlativ.

Martin Nordin

Fackeltåg i Indy-salen.  Foto: Andreas Wikström
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”Jag och pappa ska sova 80 meter under jor-
den, vill du följa med? Lätt! Hur svårt kan 
det egentligen vara?” Och efter det tog tan-
karna sin gång. Det är väl bara att gå ner för 
en 80 meter lång stege med en ficklampa, 
dra fram sovsäcken, hitta en liten sovplats 
någonstans i något litet hål, sätta igång ipo-
den och vänta ut tiden!

Det var inte förrän en eller två veckor 
senare då min stressade flickvän ifrågasatte 
om jag verkligen visste vad jag gett mig in 
på. Hon undrade vad jag hade för typ av 
kläder, skor, långkalsonger o.s.v.; då gick lju-
set verkligen upp för mig och tanken ”Lätt! 
Hur svårt kan det egentligen va?” ersattes 
med: ”Hmm…Shit hur f*n tar jag mig ur 
detta på ett smidigt sätt?”

Men har man sagt A får man helt enkelt 
ibland göra B och så var det med det!
Dagen D, härliga dagen D, sitter vi i bilen 
på väg till Tuna-Hästberg med Sven, Karin, 
Mikaela och Andreas och lyssnar på alla 
möjliga gruv- och grotthistorier, om hur 
coolt det var där och hur häftigt det vore att 
åka dit och SRT:a! Gissa om man kände sig 
lite malplacerad just då. Det största hålet jag 
gått in i var en stalagmitgrotta på Antiparos 
i Grekland i 30 graders värme, strålkastarbe-
lyst och stentrappa MED räcke!

Väl framme i Tuna-Hästberg möts man 
av 20 stycken nalledräktsbeklädda män-
niskor och man undrar lite vart dom hade 
tänkt ta vägen. Men det visade sig sjukt fort 
när man själv var iklädd en turkos dräkt att 
dessa människor var grottkompisar, trevligt! 
80 meter och 2 grader senare förstod man 
verkligen vad en gruva egentligen är för nå-

got! Det var absolut inte ett litet hål under 
jorden! Och den där stegen kunde man ju se 
sig om efter om man kände för det.

Nu till själva upplevelsen av hela denna 
gruvsituation! Finns egentligen bara en sak 
att säga: SJUKT HÄFTIGT! Så många sti-
gar, gångar och hål som det fanns där nere, 
det var helt galet! Det tog ju aldrig slut, på 
vissa ställen fick man gå i vatten och på 
vissa fick man hala sig fram på is, på vissa 
klättra i gamla rostiga stålvajrar o.s.v. Men 
trots allt kändes det väldigt tryggt för man 
var ju bland proffs! Det absolut coolaste 
i hela gruvan enligt mitt tycke var den så 
kallade Indiana Jones salen och det kristall- 
klara vattnet. När vi traskat runt i effektiv 
tid ca 6-7 timmar och jag frågade Sven hur 
mycket det är kvar att se kommer svaret: ”Vi 
har kanske täckt en tiondel av den här gru-
van.” Då förstod man hur stor en gruva kan 
vara! Ser verkligen fram emot att testa en ny 
gruva i framtiden eller kanske till och med 
en grotta, vem vet. Ska bara bli kompis med 
alla små kryp som kan tänkas finnas i alla 
grottor först! 

Summary
A ”first-timer” shares his experience of 
the underground. A bit reluctant at first 
he meets up whith a number of strangely 
dressed individuals to enter the old mine at 
Tuna-Hästberg. Surprised by huge rooms, 
long and winding passages, ice and abando-
ned junk he felt that this is really cool and 
can even think of a second visit...

Tuna-Hästberg nåt att gruva sig över?! 
- Det kan man lugnt säga!

Dimitris Anastasopoulos.

Dimitris tittar ut över Indiana Jones-salen.  
Foto: Sven Gunnvall

En rostig ”hund”.  Foto: Sven Gunnvall
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Ända sedan år 1413 eller rentav ännu tidi-
gare har det brutits järnmalm i Filipstads 
Bergslag/kommun. De stora malmfyndig-
heterna i Nordmark, Persberg och senare 
Långban var en förutsättning för att de 
öde bygderna i östra Värmland befolkades. 
Idag vittnar uppemot 1000 stycken mindre 
och större gruvöppningar i kommunen om 
denna mångåriga verksamhet. De flesta av 
dessa många gruvor har också ett namn. 
Vid de större gruvorna namngavs även 
brytningsrum, bottnar, orter (horisontella 
gruvgångar), pelare, band (pelare och band 
var lodräta respektive vågräta bergfästen 
vilka sparades som skydd mot ras) och 
schakt. Artikelförfattaren tänkte här göra 
en mindre studie kring detta fenomen.

Gruvnamnen kan indelas i ett antal olika 
grupper:

•	 Naturnamn
•	 Gruvnamn	uppkallade	efter	personer
•	 Gruvnamn	uppkallade	efter	hyttor
•	 Namn	uppkallade	efter	aktuella	

händelser
•	 Länder/områden
•	 Namn	efter	förhållanden	eller	

anordningar i gruvan
•	 Övriga	namn

Naturnamn
Vad gäller naturnamn så finns det gott om 
dessa. Ofta fick gruvorna namn efter ter-
rängen eller topografin som de låg i. Vi har 
t.ex. Sjögruvan vid Högbergsfältet i Pers-
berg, vilken ligger endast ca 10 m från sjön 

Yngen. Några km söder om Gammalkroppa 
ligger Sundsgruvorna, som ligger öster om 
sundet som delar upp sjön Ö. Skärjen i en 
nordlig och sydlig del. I centrala Nykroppa 
finns Älvgruvan, vilken låg alldeles intill 
älven och som vid nedläggandet år 1894 
var ca 145 m djup. Mossgruvan vid Nord-
marksbergs gruvor, Änggruvorna vid Finns-
hyttebergsfältet och Haggruvorna i Persberg 
är andra exempel på naturnamn.

Gruvnamn uppkallade efter 
personer
Vad gäller dessa namn så finns det en hel 
uppsjö av dem. Förr i tiden uppkallades 
gärna schakt, orter och brytningsrum efter 
prominenta personer inom bergshante-
ringen. Att kungligheter gärna fick ge namn 
åt schakt m.m. var också vanligt förekom-
mande. Som exempel på detta har vi t.ex. 
Kung Gustavs schakt vid Persbergs odal-
fält, som uppkallades efter konung Gustav 
V besök vid gruvfältet 12 juni år 1912. Ett 
s.k. odalfält innebar att marken ägdes av 
staten, som dock delade ut brytningsrät-
ten till olika bergsmän. Efter ett besök av 
prins Oskar Fredrik år 1862 vid Persberg, 
sedermera konung Oskar II, blev den då på-
började stollen (gruvgång som går i dagen) 
fram till Kistgruvan vid odalfältet uppkal-
lad efter honom. I Långbans gruva finns 
på 70 meters nivå järnmalmskroppen och 
orten Myhrman, uppkallad efter bruks-
patron Myhrman vid Rämmen. På 85 m 
nivå i Långban finns Wesliens ort, uppkal-
lad efter John Weslien (1844–1966), dis-

ponent vid Långbans gruvor under många 
år. Vad Nordmark beträffar så har vi t.ex. 
Bjelkesgruvan i norra delarna av gruvfältet 
vid Nordmarksberg. Gruvan fick sitt namn 
vid presidenten i Bergskollegium greve Nils 
Bjelkes besök vid Nordmark år 1785. 140 
m nivån i Nordmarksberg är uppkallad ef-
ter J. G. Jungner (1861–1942), ingenjör vid 
Persbergs gruvor (se gruvkartan). I Tabergs 
gruvor bröts mellan 210–240 m nivåer en 
ca 200 kvm stor malmkropp, som fick nam-
net Ångströms ort. Den är uppkallad efter 
C. A. Ångström, disponent vid Tabergs 
gruvor 1853–64. Ångström blev sedermera 
professor i tillämpad mekanik vid Tekniska 
Högskolan i Stockholm. Vid Ormbergsfäl-
tet ca 6 km norr om Filipstad ligger Sund-

mansgruvan, vilken är uppkallade efter dess 
upptäckare, malmletaren Sundman från 
Hälsingland (se bild). 

Gruvnamn uppkallade efter 
hyttor
Från början bröts gruvorna av bergsmän, 
d.v.s. personer som hade andelar i en hytta, 
där järnmalmen från gruvorna förädlades 
till ett slags halvfabrikat, nämligen tack-
järn. Dessa hyttelag tog malm från olika 
gruvor här i östra Värmland. Många olika 
gruvnamn vittnar om detta. Bergsmännen 
vid Brattforshyttan och Grundsjöhyttan tog 
av namnen att döma i gångna tider malm 
från Brattforsgruvan och Grundsjögruvan 

Något om namn på gruvor 
i Filipstads Bergslag

Jan Kruse

Sundmansgruvan i Ormbergsfältet har fått sitt namn efter malmletaren Sundman ifrån Hälsingland. 
Gruvan bröts år 1890 – 1891 till ett djup av 40 m. Troligen hade man stora problem med vatten-
undanhållningen, då den låg i en mosse. Gamla trärester från schaktsänkningen finns som synes 
fortfarande kvar.  Foto: Jan Kruse



4544

vid Nordmarksbergs gruvor. Vid Högbergs-
fältet i Persberg har vi en gruva vid namn 
Torskebäcksgruvan, som troligen drevs av 
bergsmän som drev Torskebäckshyttan. Vid 
Ormbergsfältet finns en gruva vid namn 
Kalhyttegruvan o.s.v.

Gruvnamn uppkallade efter 
aktuella händelser
Ett exempel här är malmkroppen Bikini vid 
Persbergs odalfält, som upptäcktes under an-
dra hälften av 1940-talet. Namnet kommer 
från de provsprängningar med atombomber 
som USA utförde på ön Bikini tillhörande 
Marshallöarna i Stilla havet under 40-talet. I 
Persbergs gruva drevs också under 1880-talet 
den 276 m långa orten Nordostpassagen på 
140 m nivå (efter Adolf Erik Nordenskiölds 
resa 1878–80). En motsvarighet till det sist-
nämnda (se gruvkartan) var den s.k. Vega-
säkningen å 140 m nivå i Nordmarksbergs 
gruvor (Nordenskiölds skepp hette Vega). 
År 1884 drevs en 75 m lång ort i Långban å 
70 m nivå, Telefonorten, troligen p.g.a. att 
man nyss fått telefon därstädes.

Länder/områden
Detta finns det många exempel på. Speciellt 
ledningen för Långbans gruvor verkar ha ta-
git till sig detta. Här följer endast några ex-
empel på namn på brytningsrum under jord 
vid Långban: Montenegro, Japan, Norrbot-
ten, Sicilien, Bulgarien, Serbien; på 165 m 
nivå Skottland, Irland, England; på 185 m 
nivå Amerika o.s.v. Vid Persbergs odalfält 
finns den stora Alabamagruvan, och under 
1880-talet uppkallade man orter m.m. här 
till Georgia, Tennesse och Mississippi. Vid 
samma gruvfält drevs år 1891 Kongoorten 
å 234 m nivå. Vid Finnmossens gruvor i 
Nordmark bröt man under 1880-talet i ar-

betsrummen Bosnien och Balkan på cirka 
130–150 m nivåer. 

Namn efter förhållanden eller 
anordningar i gruvan
Här ska endast några få exempel anges. Vi 
har t.ex. vid Nordmarksbergs gruvfält en 
gruva vid namn Gröngruvan, vilken troligen 
fått sitt namn av ett en stor grönstensgång 
ligger direkt norr om gruvan. Vid samma 
gruvfält finns sedan århundraden tillbaka 
Tak- och Pelaregruvan. Vid Persbergs odal-
fält finns Krangruvan, vilken fick detta 
namn redan år 1651. I samma gruva på 144 
m nivå finns en ort vid namn Maskinorten, 
detta på grund av att man redan år 1869 
provade på maskinborrning här. På 35 m 
nivå i Långbans gruva finns Hästvindsbot-
ten, kallad detta för att det stod en hästvind 
här en gång i tiden.

Övriga namn
Ett av de vanligaste namnen vad beträffar 
gruvnamn är Storgruvan. En Storgruva finns 
vid Persbergs odalfält, Långbans gruvfält 
och Nordmarksbergs gruvor. Även vid gru-
vor i andra delar av Sverige är detta ett van-
ligt namn. En motsats till detta är väl Lilla 
Lillgruvan i Persberg. Ett annat mycket van-
ligt namn är Nygruvan. Vi kan här för skojs 
skull dra några andra gruvnamn av delvis 
lustig karaktär: Matsäcken (brytningsrum 
under jord i Långban), Fattigdomspelaren 
(Storgruvan, Långban), Vattumannen (ort å 
115 m nivå i Persbergs odalfält), Tippu Tip 
(ca 50 m nivå i Braskegruvan, Högbergsfäl-
tet, Persberg) och Ölkaret (Långban, 35 m 
nivå). Till sist så måste vi bjuda på ett verk-
ligt uppseendeväckande gruvnamn, dock 
utanför Filipstads Bergslag: Tandvärksgru-
van i Gudmundsbergsfältet strax utanför 
Grängesberg.

Gamla gruvkartor ger fina upplysningar om olika namn på orter, arbetsrum m.m. i gruvor. Här 
kan vi t.ex. se Vegasänkningen, Jungners ort och Bjelkesgruvan å 140 m nivå i Nordmarksbergs 
gruvor. Foto Jan Kruse

Summary
The author makes a short inventory of 
names used for and in mines in Filipstads 
Bergslag, eastern Värmland (that is, Nord-
mark, Persberg and Långban). More than 
1000 smaller and larger mines exists today 
in the area, and iron was the most common 
ore to be mined. The names used can be 
divided into several categories: names deri-
ved from the surrounding areas and nature; 
names derived from prominent persons in 
the mine industri or royalties; names deri-
ved from the names of associated foundries; 
names derived from contemporary events; 
names taken from areas or countries; na-
mes from conditions and facilities in the 

mine; and various other names. Examples 
of each category are given and discussed in 
the text.

Del av 110-m nivå i Långban.
(Tegengren: Sveriges ädlare 
malmer och bergverk)
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Cova des Pas de Vallgornera upptäcktes av 
en slump den 28 april 1968 vid en brunns-
borrning för ett hotell nära Cala Pi på Mal-
lorcas sydkust. Under följande år utforska-
des grottan av olika lokala klubbar, och även 
en del utländska grupper deltog i arbetet. 

Den första kartläggningen av Sector An-
tic avslutades 1992 och längden uppgick till 
drygt två kilometer. 

Den 2 juni 1994 upptäcktes en trång pas-
sage av två lokala speleologer. Efter att ha 
passerat denna upptäckte de en hel serie la-
byrintartade gångar och större och mindre 
rum, den största delen av dessa vattenfyllda, 

men med tillräcklig takhöjd för att kunna 
passeras utan dykutrustning. Parallellt med 
kartläggningen av denna del, Noves Exten-
ciones, pågick utforskning av de översväm-
made delarna av lokala dykare. 

När kartläggningen var klar 1999 uppgick 
den sammanlagda  längden till 6435 meter, 
den största grottan på Mallorca. 

Från år 2002 arbetade lokala speleologer 
med att undersöka luftströmmar i de inre 
delarna av grottan som tydde på att det 
fanns en mycket större volym förutom de 
kända delarna, och 2004 efter att ha spårat 
dessa strömmar bestämde man sig för att 

ta bort ett par formationer där det verkade 
som om gången slutade. Efter att ha passe-
rat denna passage, och passerat ett område 
med rikliga formationer och trånga passager 
mellan nedfallna klippblock, öppnade sig 
ett större rum ”Sala que No Té Nom”, och 
från denna sal utgick ett stort antal gångar 
och rum. Mellan åren 2004 och 2006 ut-
ökades den totala längden till lite över 23 
kilometer, och i skrivande stund (december 
2007) uppgår längden till drygt 46 kilome-
ter, vilket ökas på med ett par hundra meter 
nästan varje vecka; normalt spenderar två 
till tre grupper lördagarna där med att ut-
forska och kartlägga nya delar.  

Grottan har bara en känd ingång. Man har 
lokaliserat en gammal öppning  men den är 
helt tilltäppt och kan inte ses utifrån.

Cova des Pas de Vallgornera är en hori-
sontell grotta med ett djup från ingången 

Cova des Pas de Vallgornera
Kronjuvelen bland Mallorcas grottor

Anders Kristofersson

till vattennivån räknat på 21 meter, och 
består av tre skilda ”våningar”: en helt över-
svämmad med ett maximalt djup av ca sex 
meter under ytan, en som till stora delar är 
vattenfylld men inte kräver dykutrustning 
och en som befinner sig ett tiotal meter 
över vattenytan. Dessa tre ”våningar” är 
sammankopplade via ett antal schakt. Den 
enda utrustning som behövs är våtdräkt, ef-
tersom man måste simma den första delen, 
och elektrisk belysning (karbidlampor är 
inte tillåtna). 

Vattnet i grottan är bräckvatten och ni-
vån skiftar med havsnivån och ändringar i 
atmosfäriskt tryck, vilket tyder på att den 
har en anslutning till havet; denna har inte 
hittats ännu och man misstänker att det 
bara rör sig om mycket små passager eller 
filtration genom porös berggrund. 

Grottan är mycket rik på formationer. En 

Sa Banyera i slutet av Galeria de GELL.   Foto: Anders Kristofersson

Passage i närheten av Llac Quadrat.   Foto: Anders Kristofersson
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del av dessa är mycket ovanliga, och innehål-
ler också stora mängder marina fossil. Man 
har även hittat fossiler av landlevande djur, 
framförallt Myotragus balearicus, ett getlik-
nande djur unikt för Mallorca och Menorca 
som dog ut för ca 5000 år sedan.

För att besöka grottan krävs tillstånd från 
den lokala miljömyndigheten, eftersom den 
räknas som ett skyddat område på grund av 
sin känsliga ekologi och unika samling av 
formationer.

Summary
Discovered in 1968 the Cova des Pas de 
Vallgornera system is now the longest cave 
on the island of Mallorca. The cave is more 
than 50 km in three levels. (No 52 on the 
list of the longest caves in the world. - Eds.) 
Rich in formations and with lots of marine 
fossils the cave is a sensitive environment 
now protected. Visitors needs a permit from 
local authorities.

sammanfattning av

grottblanketter
Lars-Gunnar Jarl

Nedan följer en kortfattad sammanfattning av grottblanketter som kommit in till SSF. 
Sammanfattningarna är uppställda enligt följande mönster: 
Blankettnummer, grottnamn (landskap, X-koordinat/Y-koordinat/höh, kartblad 
[terrängkartan], riksnr) Kort beskrivning, L=längd, (Uppgiftslämnare). K=grottkarta finns 
på blanketten, S=skiss, F=foto, teckning

Tomma blanketter kan beställas från Hans Beskow eller hämtas på www.speleo.se.

3413 Iskällaren (Ångermanland, 70870--/16215--/ca 275, 20I NV, riksnr 420) Grotta 
som använts som iskällare, belägen c:a 200 m ovanför den översta gården i byn Remmarn/
Östansjö. Ett 4 m djupt ingångshål leder ner till ett stort triangulärt rum och mindre 
gångar. L=27 m. (Rabbe Sjöberg) K

3414 Grottan i Herrbergsliden (Ångermanland, 7073---/1647---/-, 20I SO, riksnr 387) 
Tips om grotta i berget Herrbergsliden, 6 km NV om Trehörningsjö k:a, troligen i bergets 
östra del. (Rabbe Sjöberg)

3415 Grottorna i Högbrännaberget (Ångermanland, 7073---/1639---/-, 20I SO, riksnr 
423) Tips om flera grottor i Högbrännaberget, 10 km VNV om Trehörningsjö. (Rabbe 
Sjöberg)

3416 Grottan i Långnorsberget (Ångermanland, 705630-/164566-/ca 250, 20I SO, 
riksnr 484) 7 m lång grotta mellan bergstupet och ett löst klippblock, 5,5 km SO om 
Långviksmon. (Rabbe Sjöberg) K

3417 Porjusgrottan (Ångermanland, 705698-/164284-/ca 210, 20I SO, riksnr 559) 
Spricklabyrint i kraftledningsgatan från Porjus, 4 km S om Långviksmon. Smala gångar 
utgår från en bred sal. L=44 m. (Rabbe Sjöberg) K

3418 Grottorna i Bodsvartberget (Ångermanland, 70599--/16387--/260, 20I SO, riksnr 
486, 488, 526) Två 15 m långa sprickgrottor och ett stort överhäng i Bodsvartbergets 
sydvästbrant, 5 km SV om Långviksmon, där stora rågången når stupet. (Rabbe Sjöberg)

3419 Mattarbodbergsgrottan (Ångermanland, 705862-/163844-/ca 200, 20 I SO, riksnr 
546) Öppen nisch med en smal grottgång i östra kanten. L=7 m. Mattarbodbergets 
sydvästbrant, 5 km SV om Långviksmon. Lär ha varit bebodd under 1500-talet. (Rabbe 
Sjöberg) K

3420 Källarbergets grottor (Ångermanland, 7063---/1598---/ca 350, 20H SO, riksnr 
382) Svårfunna smågrottor i Källarberget, 1 km S om Pengsjö by. (Rabbe Sjöberg)

3421 Åktjärnsbergets grotta (Ångermanland, 70485--/1662---/-, 19J NV, riksnr 524) 
Tips om grotta i Åktjärnsberget, 1,6 km S (V?)om Flisbäckens ödeby. (Rabbe Sjöberg)

3422 Degerfällegrottan (Ångermanland, 702070-/165540-/ca 20, 19J SV, riksnr 417) 
3,5 km S om Idbyn har en bergssida kollapsat. Stort gångsystem med fyra salar på olika 
nivåer. L=150 m +. (Rabbe Sjöberg) K

3423 Lilla Degerfällegrottan (Ångermanland, 702070-/165540-/ca 20, 19J SV, riksnr 
427) Kartering av Alf Sidén. L=32 m. (Alf Sidén) K

3424 Grottskrevan i Åsberget (Ångermanland, 704653-/164710-/200, 19I NO, riksnr 
415) Blocktäckt skreva nära toppen av Åsberget, mellan Getingsta och Sunnansjö, vid en 
rågång. L=4 m (Rabbe Sjöberg)

3425 Röbergsgrottan (Ångermanland, 704584-/164205-/365, 19I NO, riksnr 402) 
Denna 6-metersgrotta ligger på södra sidan av Röbergets topp, 2 km N om vägen 
Getingsta - Grytsjö. (Rabbe Sjöberg) 

3426 Jättingstugan (Ångermanland, 701905-/164370-/65, 19I SO, riksnr 426) Vid 
Gene, på vägen mot Nätra, i en bergknalle vid Mora, 200 m N om landsvägen, ligger 
denna blockgrotta. L=20 m. (Rabbe Sjöberg)

3427 Grottskrevorna på Skrubbans sydvästsida (Ångermanland, 70044--/16487--/0, 
19I SO, riksnr 425) Beskrivning av fem skrevor, vissa med grottor, på ön Skrubbans 
sydvässtsida, 2 mil S om Örnsköldsvik. Det kan finnas fler grottor. Rep behövs. (Rabbe 
Sjöberg)
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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 
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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
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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
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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.

Utkommer i juni.
•	Lummelunda	2008
•	Fjällmötet	2008	presenteras	med	alla	detaljer.
•	En	rapport	från	SGKs	resa	till	Ungern
•	Årets	dykninger	i	Bjurälven
•	Blåsut	-	utforskning	i	Vadve
•	Jordbävningar	i	Umetrakten
och, förhoppningsvis, en hel del annat.
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