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På gång i SSFLedaren

Lummelunda 21 - 28 juni 
Precis 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 på sidan 7. 

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 44-46.

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

På gång internationellt

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

ISEI 2008 september - oktober
Internationell Expedition till Iran.
Sugen på nåt riktigt udda? Gå in på hemsidan 
och anmäl dig till årets 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/

När jag började som kassör i SSF var en av 
de uttalade målsättningarna från styrelsen 
att kassören även skulle ta hand om med-
lemsregistret, och att SSF skulle använda 
något standardprogram för redovisning och 
medlemshantering. Det har tagit rätt lång 
tid, men nu är vi faktiskt där. Därmed inte 
sagt att det inte går att göra förbättringar 
– jag har fått en del synpunkter på utform-
ningen av ”fakturan” på medlemsavgiften, 
att den är alltför standardiserad etc. Det 
skall jag givetvis försöka göra något åt till 
nästa år. Man kan också diskutera om vi 
skall skicka ut inbetalningskort eller inte. I 
dagsläget, när det flesta gör sina betalningar 
via Internet, känns det rätt onödigt att lägga 
förbundets pengar på att köpa in speciellt 
papper med inbetalningskort. Systemet som 
sådant har många fördelar, både att det går 
enkelt och snabbt att skriva ut fakturorna, 
och att det är enkelt att hålla reda på vilka 
som har betalat eller inte. 

Under det senaste året har jag också haft 
en målsättning att SSF:s bibliotek skall flyt-
tas hemifrån mig till lokalen i Täby. Jag har 
inte bara haft ett antal hyllmeter med grott-
litteratur, utan också kartonger och högar på 

golvet, så att det knappt har gått att komma fram i mitt arbetsrum. Men nu har jag äntligen 
börjat göra något åt det hela, och i dagsläget är ungefär 2/3 av biblioteket (det som fanns i 
hyllorna) flyttat till Täby. Nästa steg är att registrera allt på ett sådant sätt att medlemmarna 
via hemsidan skall kunna se vad som finns i biblioteket. Det kommer att ta en del tid, men 
arbetet är påbörjat! 

Jag har från flera personer fått frågan vad jag skall göra med alla tomma bokhyllor. Ni 
behöver inte vara oroliga, det finns många (icke-grottrelaterade) böcker att sätta dit. Per har 
till exempel framfört att han vill ha bort alla (mina) barnböcker från hyllorna i sitt rum, 
så att han kan ställa dit sina egna böcker… Bosse vill ha en hylla för sina böcker, och jag 
kanske kan få bort boktravarna från golvet, och inte behöva ställa böckerna i dubbla raden 
i hyllorna. Ω

Ulla Pettersson

Ulla P i botten av Stenkumlahålet.
Foto: Sven Gunnvall



76

Ny styrelse

Årets årsmötesförhandlingar föregicks av ett par hektiska veckor för valberedningen. Att 
Mats skulle avgå ur styrelsen visste vi sedan lång tid men när även Thomaz aviserade sin 
avgång blev det litet oroligt. Både Mats och Thomaz har lagt ner ett omfattande arbete för 
förbundet och det är naturligtvis med all rätt de vill hinna med litet annat också. 

Ny ordförande är Sven Gunnvall, vilket bör ses som en tillfällig lösning. Thomaz hade 
ett år kvar av sin mandatperiod. Det betyder att nyval till ordförandeposten skall ske re-
dan nästa år. Mikaela Löfgren är ny sekreterare. Nya i styrelsen är Rabbe Sjöberg och Dag 
Haugum, bägge med ett långt förflutet i SSF och med gedigna erfarenheter. Det känns 
betryggande. 

Stort tack Mats  och Thomaz som nu slutar - ni har sannerligen gjort er förtjänta av litet 
semester från SSF - inte minst efter förra årets BSC-planering som tog mycket tid och kraft 
i anspråk. Vi är lugnt förvissade om att ni kommer att hjälpa till ändå! 

Under 2008 kommer vi att att prioritera ett antal pågående projekt, nämligen grott-
databasen, SSFs arkiv, biblioteksflytten och hemsidan. Med andra ord förbättra viktiga 
informationskanaler.

I databasen finns mängder av information om svenska grottor samlad - den skall bli 
tillgänglig för medlemmarna på ett enkelt sätt genom inloggning på hemsidan. Biblioteket 
och SSFs arkiv som successivt flyttas över till lokalen i Täby skall också bli sökbara via hem-
sidan. Som ett led i vår önskan att förbättra informationen kommer korta rapporter från 
styrelsemötena att presenteras i Grottan och på hemsidan. 

Ännu en viktig informationssatsning blir att ta fram en broschyr om förbundet, som 
kan användas bland annat på Geologins dag (i år den 13 september). Tills dess kommer 
informationsbroschyren att finnas färdig, tillsammans med en utställning. Informations-
broschyren kommer också att finnas tillgänglig för medlemmar som vill göra aktiviteter 
i sin hemmagrotta. Vill man ordna en egen aktivitet går det bra att kontakta styrelsen så 
förmedlar vi kontakten till Geologins dag.

Nästa år (2009) firar Lummelundabolaget att det är 50 år sedan den första turisttunneln 
öppnade och man kunde börja med turistvisningar. I firandet ingår att bygga upp en basut-
ställning om grottan, där SSF och vår verksamhet blir en naturlig del. 

Det blir naturligtvis mycket administrativt arbete men vi skall för den skull inte glömma 
bort mer traditionella delar av verksamheten som Lummelundaveckan och fjällmötet. Årets 
fjällmöte, liksom nästa års, är ett samarrangemang mellan SSF och Norsk Grotteforbund, 
något vi är mycket glada över. De flesta av våra fjällgrottor ligger ju nära norska gränsen och 
geologiskt hör de otvivelaktigt till samma område.

Slutligen kan vi också berätta att den arbetsgrupp med uppdrag att se över förutsättning-
arna för grotträddning i Sverige som tillsattes förra året har slutfört sitt uppdrag. Rapporten 
som lämnats till Rikspolisstyrelsen har fått ett mycket gott mottagande. Ω

SSFs styrelse

BEHÖVER DU ETT MEDLEMSKORT?  
- hör av dig till kassören! 

Tidigare år har SSF skickat ut medlemskort med Grottan nr 2 till alla som betalat med-
lemsavgiften. I år har styrelsen beslutat att inte göra på det sättet. Anledningen är framför 
allt att eftersom hela distributionen av Grottan, inklusive kuverteringen, sköts av tryckeriet, 
går det inte att manuellt lägga in rätt antal medlemskort i varje kuvert. Förra året skickades 
medlemskortet till huvudmedlemmen ut med Grottan, tillsammans med uppgifter om in-
loggning på hemsidan. För familjemedlemmar gjordes ett separat utskick, som kostade ca 
850 kr. Vi tycker att det är lite för mycket pengar att lägga ut på att skicka ut medlemskort, 
som i de flesta fall inte används.

Men du som vill ha ett medlemskort skall givetvis få det! I vissa sammanhang kan man 
ha stor nytta av det, tex när man reser utomlands och vill ha kontakt med grottisar i andra 
länder. Så om du vill ha ett medlemskort, kontakta kassören via e-post, telefon eller brev!

  Ulla Pettersson
  Kultyxgatan 16
  723 51  Västerås
  021-134834  ulla.pettersson@mdh.se

LUMMELUNDAVECKAN 2008

Sommaren närmar sig med stormsteg och då närmar sig också Lummelundaveckan. Årets 
vecka går som vanligt av stapeln veckan efter midsommar. Vi startar upp på måndagen 23 
juni med en samling och genomgång av veckan. Vi avslutar veckan på lördagen 29 juni.
Tanken är att de okända utymmena under Linnés grotta ska pumpas, för att lockas att 
avslöja sina hemligheter... 
Vad händer då under veckan?
•   Vi har ansökt om att få pumpa Linnés grotta, dvs strax innanför grinden i den  
 naturliga grottmyningen. 
•   Vi kommer att introducera nya och gamla grottisar som vill besöka    
 Lummelundagrottan för första gången. 
•   Under veckan kommer en räddningsövning att gå av stapeln. (onsdag/torsdag)
•   Framför allt så kommer vi att umgås i goda speleologers sällskap med trevlig   
 grottning i Sveriges näst längsta grotta! 
•   Gemensam middag. 
•   Vi tältar på strandängen! 
Verkar det spännande, roligt, intressant? Tveka inte och kom till Gotland veckan 26. 
Anmäl gärna om ni tänker delta under veckan så att vi har lite koll på hur många som 
kommer. 
Skicka ett mail till:  daniel.lundh@sobernet.nu
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Vid inledningen av årsmötet så framför-
des ett förslag att kanske en ny medlem i 
förbundet skulle skriva ner hur årsmötet 
förlöpt – jag antog utmaningen och här är 
2008 års årsmöte sett med ögonen från en 
ny medlem.

Torsdagen inleddes med att deltagarna sam-
lades och inkvarterades, middag utspisades 
och när dessa basfunktioner var avklarade 
började själva årsmötet med att årets orga-
nisatör Emese Bálint hälsade oss välkomna 
och presenterade programmet. På grund av 
begränsade parkeringsmöjligheter vid vissa 
av grottorna, vilka skulle besökas under fre-
dagen, indelades deltagarna i tre grupper 
med tydliga tidsangivningar när vi skulle 
vara vid respektive grotta. Även gruppin-
delningsprincipen för besöken i lördagens 
grottor beskrevs, detta var särskilt viktigt ef-
tersom årsmötets ”höjdpunkt”, Halla Håle, 
har en grottöppning som är på botten av en 
privat brunn.

Mikaela Löfgren tog upp ämnet land-

skapsgrottor, och gjorde en kort redovisning 
av arbetsläget samt framförde ett önskemål 
om att förbundet skulle komma till beslut 
och att detta beslut borde förankras i för-
bundet nu efter det att en ”expertgrupp” har 
lagt fram ett förslag.

Kvällens och årsmötets första föreläsning 
var Gunnar ”Isak” Isacsson som presente-
rade Blekinges geologi och ursprung. Näs-
tan hela länet består av granit och gnejs, 
det är endast en smal strimma i öster och 
Listerlandet i väster som utgörs av sedimen-
tära bergarter. Kort sammanfattat kan man 
säga att Blekinge är relativt kuperat, fast inte 
med berg och dylikt, eftersom det ofta är 
en höjdskillnad på bara 10-30 meter runt 
om i terrängen. Det mesta av detta anser jag 
att Isak exemplifierade på ett utmärkt sätt 
genom att visa en bild där Blekinge visades 
i relief, med alla sprickbildningar, dalar och 
höjder. Isak berörde också det intressanta 
faktum att det finns en kalkstensutfällning 
i ”Kalle Kalksten” (mera känd som Grot-
tan vid Hallagylet, riksnr 1980) vilken är en 
sprickgrotta. Han avslutade med att ta ett 
exempel från Bals-bergsgrottan och la fram 
en teori om hur den konglomeratiserade 
bergarten där kan ha bildats, samt påpekade 
att även i Halla Håle finns konglomerat.

I samband med rasten, tog de ansvariga 
för Nedåt och biblioteket till orda och 
klargjorde hur dels den mobila bokshopen 
fungerade och dels hur det medförda urva-
let av böcker från biblioteket var tänkt att 
utlånas.

Kvällens andra programpunkt hölls av Inge 
Nilsson och utgick från en diabildserie över 
grottor samt andra natursköna delar av Ble-
kinge.

Erik Agrell redogjorde mycket kort om 
arbetet inom Karteringskommittén; syftet 
är att samla ihop och därmed skydda det 
material som finns, så att fler kan ta del av 
den kartering som är gjord. Planen är en 
grottdatabas med kartor och karteringsdata 
samt att denna skall vara tillgänglig för SSF- 
medlemmar via Internet.

Fredagen – första grottdagen
I enlighet med direktiven från dagen innan 
så delade vi upp oss och åkte till de olika 
grottorna i tur och ordning. Vår familj 
tillhörde grupp tre och vår tågordning var 
Anglestue, Snålestue samt Skaftaskärv.

Eftersom samtliga i familjen, Ebba 5½, 
Erik 9, min hustru Marie och jag, inte bara 
är nya medlemmar i SSF utan även nya 
som ”grottisar” så innebar dagen en intres-
sant och rolig upplevelse. Det gör också att 
mitt ordval för att beskriva grottorna troli-
gen inte är det som normalt förekommer i 
denna tidskrift.

Anglestue (riksnr 224) är en sprickgrotta 
med ett antal gångar och utrymmen; det 
fanns avsevärt fler språng och kryputrym-
men än vad jag tryckte mig igenom. Efter 
en del krypande och med ett litet tips från 
några avsevärt mer erfarna SSF-medlemmar, 
hittade vi fram till den så kallade ”Kyrkgrot-
tan”, vilket är en sal som är 12 m lång, 1-1,5 
m bred och har en höjd på upp till 8 m. 
För min del var det en ny upplevelse när jag 
skulle ut från ”Kyrkgrottan” att precis som 
jag gjorde när jag kröp in - fast tvärtom - det 
vill säga krypa baklänges ut genom en smal 
gång genom att känna sig för med fötterna 
utan att kunna se hur det ser ut. Barnen 
stortrivdes i grottan som helhet och tog sig 

fram på de ställen som de kunde, själva eller 
med lite hjälp för att nå upp. När vi efter 
grottbesöket satt och åt en tidig lunch kom 
Sydnytt för att göra ett reportage från SSFs 
årsmöte och Anglestue.

Snålestue (riksnr 1992) är en blockgrotta, 
vilken vi hade problem att hitta först. Grot-
tan är en block- och spricklabyrint men lig-
ger inte vid en ”naturlig” bergshöjd utan 
snarare i en skogsdunge. Även här kröp och 
skuttade familjen fram genom grottan. Jag 
passade på att göra en felbedömning av hur 
stort ett hål behöver vara för att jag skall 
passera igenom, vilket krävde lite vilja och 
kraft för att reversera när tvåtredjedelar hade 
kommit igenom (alternativt hade jag väl fått 
pressa mycket hårdare än vad jag gjorde!).

Skaftaskärv (riksnr 1997) är liksom Ang-
lestue en sprickgrotta. Förutom själva grot-
tan finns här även ett system av flera djupa 
sprickor, vilket gav en känsla av att ta sig 
fram i en labyrint.

Det fanns några större salar som gjorde 
själva grottbesöket ”bekvämt”. Erik gjorde 
också några ”små utflykter” in i gångar som 
var för smala för mig men fullt framkomliga 
för honom.

Det var klart givande att se hur snabbt 
barnen tog till sig den för deras del nya mil-
jön och på ett naturligt och nyfiket sätt su-
sade runt och kommenterade det de såg.

Lördagen – andra grottdagen
Årsmötets höjdpunkt! Äntligen var det dags 
att få besöka Blekinges enda karstgrotta. 
Denna grotta har dock en ovanlig ingång ef-
tersom den är belägen i botten på en brunn 
på en privat tomt i ett villaområde. Men ge-
nom ett bra förarbete av Emese kunde SSF 
besöka grottan som oftast går under benäm-
ningen Halla Håle. 

Hörviksgrottan (även Halla Håle, riksnr 
1961) är som tidigare nämnts en karstgrotta 

SSFs årsmöte 2008
1-3 maj i Blekinge

Niklas Johansson

Författaren, 
Niklas Johansson, 
ny medlem i SSF, 
begrundar grot-
tans överensstäm-
melse med kartan 
(Halla Håle)
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i ett kalkstenskonglomerat. Den är dess-
utom länets längsta grotta med ca 250 m 
karterade gångar. Eftersom grottan har en 
begränsad ingång så delades deltagarna upp 
i grupper med en timmes grott-tid var. Vår 
familj ingick i gruppen som hade tid mel-
lan 11 och 12, så strax efter 11.00 klättrade 
vi ner de fyra metrarna i brunnen och in i 
grottan. Som blekingebo är det en fantas-
tisk känsla att krypa in i en karstgrotta i Ble-
kinge. Hela familjen klättrade ner och in i 
grottan, sedan tog det oss en stund innan 
vi hade klurat ut karteringen visavi grottan. 
Karteringen var gjord i stor skala, vilket vi 
(kanske mest jag) inte insåg direkt. Därutö-
ver var det mycket spännande att komma 
till insikt om hur två-dimensionellt man 
tänker uppe på ytan, dvs när jag tänker på 
en ”större” yta så tänker jag på längd och 
bredd, höjd är inte en faktor utan förväntas 
bara vara. Så är det ju bevisligen inte alltid 
i en grotta. Eftersom det var första gången 
som familjen var nere i en riktig grotta och 

inte en ”turistgrotta” så tycker jag nog att 
grottbesöket var en succé. Vi kröp i den 
inledande delen med några små avstickare 
längre in. En sak som förvånade mig var 
att jag hade räknat med att botten i grottan 
skulle vara hård, men den var snarare mjuk 
och riktigt bekväm att krypa på.

Lördagens andra grotta hade under års-
mötet smeknamnet ”Kalle Kalksten”. Grot-
tan vid Hallagylet (alias Kalle Kalksten, 
riksnr 1980) är en sprickgrotta. Grottan är 
enligt Svenska Grottor – Småland Blekinge 
Öland ”(e)n av Blekinges största och längsta 
grottor.” Dessvärre blev det inte bättre än 
att vi mötte en bonde som hade ett antal 
”stirriga kvigor” i området där grottan är 
belägen. Så efter det att vi hade pratat med 
honom kom vi fram till att vi som ändå är 
från länet lika gärna kan besöka grottan en 
annan dag och låta hans kvigor lugna ner 
sig, betandes i skogen.

Under lördagskvällen genomfördes det 
formella årsmötet. 

Den uppmärksamme läsaren märker att 
jag inte tar upp samkvämen som genomför-
des på kvällarna; den enkla orsaken är att 
vår familj inte camperade på Aspan utan vi 
körde de 20 minuterna som vi har dit från 
vårt på hem på Hasslö. 

Sammanfattningsvis skulle jag vilja tacka 
Emese och de som har hjälpt henne att ar-
rangera detta från mitt perspektiv mycket 
väl organiserade årsmöte, och jag kan med-
dela att för min del innebar min nystiftade 
bekantskap med grottor och speleologer 
både nya upplevelser och insikter. Ω

Familjen på väg ner i Halla Håle.  
Foto: Niklas Johansson

Ebba nere i Halla Håle, med konglomeratet väl 
synligt i taket.  Foto: Niklas Johansson

Summary
The author, who is a new member of SSF 
shares his experience from the annual meet-
ing in Blekinge, SE Sweden. Interesting lec-
tures during the first evening included the 
geology of the area and cave suveying.
During the first day of excursions the caves 
”Anglestue”, ”Snålestue” and ”Skaftaskärv” 
were visited. The author noticed how fast 
the younger members of his family adapted 
to this new environment and really enjoyed 
themselves. The second day offered an in-
teresting excursion to ”Halla Håle”, which 
is a karst cave with the entrance situated in 
the bottom of a well. Finally: Thank you to 
Emese & others who helped arranging this 
very well organized meeting. 
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Ernst Ågren 
till minne

Min mycket gode vän och grottkamrat Ernst 
Ågren avled, plötsligt, oväntat och alldeles för 
ung, den 5 april. Ernst hade hunnit vara medlem 
i SSF i fem år och vid årsmötet i Gideå 2003 fick 
han tillfälle att möta många av förbundets med-
lemmar nere i Skallbergsgrottan. Jag lärde känna 
Ernst år 1995. Grottor var då inte det primära. 
Helt oväntat berättade Ernst hösten 2001 att han 
funnit flera nya grottor i det då öppnade gamla 
regementsområdet. Detta följdes av upptäckten 
av de många och stora grottorna i Stor-Bobergs-
berget ej långt från Ernst födelsegård i Botsmark 
i nordligaste Umeå. Ernst fick nu blodad tand 
och han utvecklades fort till en av landets akti-
vaste och mest framgångsrika grottletare.

På mindre än sex år upptäckte och dokumen-
terade Ernst mer än 100 grottor i 27 olika berg i 
Umeå kommun, plus ett antal grottor i Vindelns, 
Robertsfors, Skellefteå och Övertorneå kommu-
ner. Ernst största upptäckt var den 120 m långa 
Joels grotta i Stor-Bobergsberget. Till detta kom 
ett tiotal grottor med längder mellan 30 och 50 
m. Allt detta i ett område där jag varit verksam 
och dokumenterat grottor sedan 1967!

Detta visar att Ernst hade en sällsynt förmåga 
att tolka såväl karta som natur. Ernst hade ett 
nästan fotografiskt minne och glömde ingenting 
han sett, hört eller läst. Trots ringa skolutbild-
ning hade Ernst förmågan att kombinera allt 
detta till egna tolkningar. Ett exempel på detta 
är upptäckten av Storskogsbergets klint med 20 
registrerade grottor i kommunens östra hörn. 
Jag skulle inte, vare sig från topografiska kartan, 
orienteringkartan eller Eniros flygbildskarta, 
kommit på idén att vandra de tre kilometrarna 
fram till detta berg. Ernst gjorde det. Att Ernst 
grottintresse kom att utvecklades så långt att 
han, själv och i samarbete med mig och Nils-Axel 
Mörner, skulle skriva artiklar i Grottan hade väl 
ingen som länge känt Ernst ens kunnat ana. 

Ernst, mina grott-turer i Umetrakten kommer 
inte att bli de samma utan dig!

   
   Rabbe Sjöberg

Man blir aldrig färdig med en grotta, var ett 
av Leander Tells många visdomsord. Detta 
har återigen visat sig i Umeå-trakten, där 
tidigare väl kända och några nyupptäckta 
grottor med deras omedelbara omgivning-
ar, åter (för vilken gång i ordningen?) visat 
sig vara grunden för stora nyupptäckter vad 
gäller traktens postglaciala utformning.

Steg för steg har vi kunnat dokumentera 
förekomsten av en rad mycket stora jord-
bävningar efter istiden i Umeåområdet. 
Det började med fyndet av utomordentligt 
kraftiga liquefaktion-strukturer i grustaget i 
Röbäck. Dessa kunde direktkorreleras med 
ett lervarv av speciell utformning; varv 9428 
vBP (varvår före nu), samt med ett berg-
skred med grottbildning i Tavelsjömassivet 
norr om Umeå. Senare kunde vi identifiera 
en liknande händelse i Tobacka med åldern 
9193 vBP, vilken vi korrelerade med för-
kastningen vid Botsmark och ett bergskred 
med grottor vid högsta kustlinjen i Stor-
bobergsberget. 

Våren 2007 fann vi så bevis för ännu en 
jordbävning från tiden strax efter isavsmält-
ningen i Botsmarksområdet, nämligen en 
förkastning över Spänningsberget. Från 
landhöjningsdata kunde dess ålder anges till 
ungefär 9050 vBP. Dessförinnan hade vi i 
Röbäcks grustag hittat bevis även för en ung 
jordbävning för ca 4000 år sedan, vilken 
syntes ha orsakat en omfattande tsunami-
våg. Vid borrningar i myren vid Degersjön–
Åsmyran (strax norr om Umeå) hittande vi 

mycket riktigt (i juni 2007) ett sandigt tsu-
nami-lager inlagrat i lergyttjan på 5 meters 
djup i den drygt 7 m djupa myren (prover 
togs för C14-datering). 

Lidberget och Tjuv Antes Grotta är lo-
kaler i Nordmaling som Rabbe Sjöberg 
studerat under många decennier. Här ser 
man ganska häpnadsväckande samspel mel-
lan glacialerosion, subglaciala jättegrytor, 
erosion av strandgrottor samt omfattande 
uppsprickning av berget. Orienteringskar-
tan ger oss extra detaljer. Bergytan synes 
deformerad vid två tillfällen. Myrmarken 
nedanför syntes idealisk för borrningar där 
de olika jordbävningarna kunde registreras 
och dateras. Detta gjorde att vi avsatte någ-
ra dagar i oktober 2007 för fältarbete och 
provtagningar.
 
Erosion och jordbävning
Lidberget uppvisar 3 helt olika formele-
ment: (1) jättegrytor som är bildade under 
isen strax före isavsmältningen, (2) strand-
grottor av tunnelgrottyp detaljbeskrivna 
av Rabbe Sjöberg (1982), samt (3) djupa 
sprickor och lösspräckta block utan minsta 
tecken på vågerosion (litoral abrasion). 

De välutvecklade tunnelgrottorna Stora 
Lidbergsgrottan, Lilla Lidbergsgrottan och 
Marmitegrottan har sin underyta vid +90 
m. Grottorna är uteroderade av bränningar-
na i strandzonen. Från landhöjningskurvan 
kan man ange en ålder för strandens läge 
vid +90 m till ca 6900 år före idag. Rakt 
utanför dessa grottor ser man kantiga nerra-

grottor och jordbävningar 
i Umeå-trakten

Nils-Axel Mörner, Rabbe Sjöberg och Ernst Ågren
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sade block som saknar minsta spår av litoral 
abrasion. Därmed kan vi med säkerhet säga 
att dessa block kommit på plats efter 6900 
BP. Grottorna 8, 9 och 10 med sina väldiga 
rundabraderade förgårdar har en basnivå 
vid +107 m. De är utbildade i strandzonen. 
De nerrasade kantiga blocken liksom de 
stora djupa sprickorna som korsar bergssi-
dan måste ha tillkommit senare. De djupa 
sprickorna och de söndertrasade bergytorna 
måste ha bildats vid en stor jordbävning. 
Denna jordbävning måste ha skett då havsytan 
stod i nivån +85 m ± 5 m, vilket motsvarar en 
ålder på 6500 ± 400 BP. Situationen är den 
samma längs Storrisberget med den väldiga 
Tjuv-Antes grotta, vars yttre del troligen ra-
sade samman vid en jordbävning. 

Kassjön, norr om Umeå, ligger på +84 m 
och innehåller 6300 årsvarv som inte störts 
av något skred. I sluttningen väster om sjön 
upptäckte vi ett skred som skett på land då 
havet låg under +95 m. Skredet bör alltså 
ha gått när havet låg under +95 m men över 
+84 m, d.v.s. på ungefär samma nivå som 
den då en jordbävning skakade Lidberget. 

Lilla Gårdsberget norr om Umeå består av 
en mycket uppsprucken del med en grotta 
med vågabraderade ytor medan en annan 
del av berget visar stark uppsprickning med 
vassa, kantiga ytor som inte utsatts för våg-
abration och därför måste ha tillkommit då 
havet låg under +90 m (som är nivån på de 
ytor vi studerat). Vi tolkar detta som resul-
tatet av två olika jordbävningar; en då havet 
stod högt och en då havet låg vid eller under 
+90 m. Efter upptäckaren går berget nu un-
der namnet ”Ernst Knalle”.

Utanför branten längs Lidberget vidtar en 
svagt sluttande yta med nedrutschade block 
(vid brantens fot) och en serie sprickor ner 
till nivån +50–45 m. Ytorna på block, ste-
nar och sprickor är ofta klart påverkade av 
strandabrasion. Men här och var ser man 

”färska” sprickor utan strandabrasion. Nere 
på +50–45 m nivån vid övergången till se-
dimentplanet utanför är ytorna ofta ”färs-
ka” och utan tecken på strandabrasion. De 
större sprickorna kan sammanbindas med 
de stora sprickorna i bergssidan högre upp. 
Här synes en yngre jordbävning kanske 
kunna spåras. Från landhöjningskurvan kan 
man ange en ålder på 4500–4000 BP, det 
vill säga mer eller mindre samtida med den 
unga jordbävningen i Röbäck.

Borrningar och stratigrafi
En jordbävning innebär en kolossal skak-
ning av marken; bergytor spricker, block 
bryts loss och rutschar/faller ner, sand och 
grus sköljs ut i vattnet utanför. Därför ser 
man ofta speciella jordbävningslager ute i 
havs- och sjösediment. Så borde det också 
vara utanför Lidberget. Vi startade därför 
ett borrprogram, som dock blev mycket mer 
komplicerat än vi trott. Vi fick borra på 6 
olika ställen innan vi fann en lagerföljd där 
vi kunde få upp godtagbara provkärnor (ett 
prov togs för C14-datering).

Varje jordbävning som sker under vat-
ten (vid isavsmältningen låg Östersjöns yta 
vid +260 m här i Umeå) kan ge upphov till 
en tsunamivåg. Totalt har vi identifierat 16 
sådana händelser i Sverige. Jordbävningen i 
Umeåtrakten omkring 4000 BP synes vara 
ännu en. 

Ett nytt forskningsfält
Med Rabbe Sjöbergs doktorsavhandling 
(Sjöberg, 1994) tog studiet av svenska grot-
tor det definitiva steget in i aktiv geologisk 
forskning. Med det s.k. Boda-projektet och 
Nils-Axel Mörners bok (Mörner, 2003), där 
grottbildningen kunde knytas samman med 
klara och ovedersägliga bevis för stora jord-
bävningar, hade ett ny forskningsfält öpp-

nats i Sverige.
Detta skulle knappast ha kunnat ske utan 

den utomordentliga registrering och karte-
ring av grottor som föreligger i Sverige och 
som SSF föredömligt sköter. Om den en-
skilda grottforskaren tidigare bara intresse-
rat sig för verkliga grottor, så måste han/hon 
numera även tänka på andra fenomen som 
djupa sprickor och bergytornas utseende. 
Lidberget och Storrisberget ger utomor-
dentliga exempel på denna komplexitet. 
Jättegrytor visar erosion under den smäl-
tande landisen. Tunnelgrottor och klapper-
stensfält vittnar om starka erosionskrafter i 

strandzonen. Kantiga, uppspruckna bergy-
tor påvisar yngre tektoniska krafter. Både 
Lidberget och Storrisberget korsas av djupa, 
flera hundra meter långa, sprickor. De flesta 
av dessa tycks sakna spår av stranderosion 
och bör alltså vara tillkomna efter det att 
ytorna lyfts ut ur Östersjön (p.g.a. landhöj-
ningen). Andra sprickor innehåller vågarbe-
tad klapper, som dock delvis täcks av senare 
nerfallna kantiga-spetsiga stenar och block 
– i dessa fall fanns sprickorna redan då de 
lyftes ur havet, men utsattes senare av ökad 
uppsprickning.

För att åskådliggöra detta inkluderar vi 

De väl rundade blocken (A) har fått sin form av vågornas kraft i strandzonen. Bergytan intill (B) är 
uppsprucken i vassa, kantiga block och sprickor. Denna uppsprickning måste ha skett efter det att 
ytan lyfts ur havet. Orsaken till uppspräckningen av berget var en jordbävning. Foto: N.-A. Mörner
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två bilder från Lidberget, där man kan ob-
servera och särskilja två olika processer: (1) 
en stark abrasion i strandzonen, och (2) en 
senare uppspräckning av berget.

Det är vår förhoppning att våra vänner 
och kollegor inom grottforskningssektorn 
(SSF) skall få upp ögonen även för dessa an-
dra strukturer i berget, vilka har så mycket 
att berätta om de processer som påverkar 
berget och dess ytformer. Ω
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Summary
Liquefaction structures in sediments togeth-
er with caves and fractured bedrock surfaces 
provide evidence of five separate earthquake 
events in the Umeå region. We here pres-
ent new structural and morphological evi-
dence of an earthquake that occurred when 
the level of the Baltic was in the order of 
+90–85 m corresponding to a time of about 
6500-6100 BP. At around 4000 BP, there 
was a strong earthquake which generated 
a significant tsunami wave, which we have 
traced by coring. 

En av de tunnelgrottor i Lidberget som beskrivits av Sjöberg (1982). Själva grottväggarna är 
utomordentligt väl polerade av vågorna. 
Utanför grottan och i grottans botten ligger vassa, kantiga block. Dessa måste ha kommit dit efter 
grottans bildning. 
Foto: N.-A. Mörner

Tillägg:
Resultaten av kol-14 dateringarna
Vi har nu erhållit resultaten av de ovan 
nämnda proven för kol-14 datering. 
Analyserna utfördes vid Uppsala universitets 
tandemlaboratorium och de gav följande 
resultat:

Ua-34998
Åsmyran +44 m, prov1 (40,3 - 41,5) 
14C-ålder BP 4310±40

Ua-34999
Svartsjön +40 m, prov B1a
14C-ålder BP 7075±215

Resultaten stämde väl med våra hypoteser. 
Därmed skulle de två jordbävningarna vara 
daterade. Dock visade en kritisk analys av 
provresultaten dels att provet från Svartsjön 
hade en osäkerhetsfaktor på över 400 år, 
beroende på för liten mängd daterbart 
material, dels att båda resultaten teoretiskt 
skulle kunna utvisa att sand vid högvatten 
spolats in i dessa sjöbäcken i samband med 
att de avsnördes, isolerades, från havet. 
Detta skulle då betyda att dateringarna bara 
visade att Svartsjön låg strax över havsnivån 
för drygt 7000 år sedan och samma 
förhållanden gällde för Degersjön för 4300 
år sedan och att den postulerade tsunamin 
här skulle kunna vara en illusion.

Bevisen i fält är dock så stora att de alltmer 
kunnat styrka en regional jordbävning för 
omkring 6500 år sedan. Vi har dock ej 
ännu kunna finna de sedimentlager som 
mera exakt skulle kunna datera detta skalv. 
I viss mån gäller ovanstående även för det 
påvisade skalvet 4000 BP.

Rabbe Sjöberg
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Upptäckt
Vi har upptäckt Sveriges hittills största och 
längsta sammanhängande undervattenssys-
tem. Och det är långt ifrån färdigutforskat.

Bakgrund
Bjurälven är ett långt kalkstensområde i 
nordvästra Jämtland där älvens vatten slukas 
av underjorden och försvinner för att sedan 
komma upp 3 km längre ner i dalen. Det 
har varit känt i många år att det finns stora 
vattenförande tunnlar under marken. Ingen 
har fram tills nyligen lyckats ta sig in i dem 
på grund av för högt vattenflöde. I början av 
2007 gjorde dyksektionen i Sveriges Speleo-
logförbund en första vinterexpedition med 
förhoppningen att det skulle vara mindre 
flöde och lättare att komma in i systemet. 
Vi hade rätt!

Expedition 2007
Målet med den resan år 2007 var att värdera 
ifall området har potential för utforskning 
vintertid. 

Problemställning:
•	 Området ligger ca 5 km från 

bilväg
•	 Mycket snö
•	 Kyla
•	 Svåråtkomligt läge i naturreservat
•	 Korta dagar

Fördelar
•	 Transport på snö skadar inte 

naturen
•	 Lågt vattenflöde gör dykningen 

säkrare

Mycket arbete lades på att ”tillverka vägar” 
som var tillräckligt stabila för att klara snö-
skotrar med tung last. Terrängen är mycket 
kuperad och alla lutningar fick grävas om 
till plan mark. Vissa utvalda dykplatser låg 
gömda under flera meter snö, och det var 
svårt att hitta dessa. Andra utvalda dyk-
platser låg under dubbelis som totalt var en 
meter tjock. När vi väl kom ner i vattnet 
upptäckte vi att vattenflödet var så lågt som 
vi hoppats och vi hittade många potentiella 
fortsättningar. Målet var uppnått, området 
har stor potential för utforskning vintertid.

Expedition 2008
Med stor motivation planerades en expedi-
tion till Bjurälven med sikte på vecka 11. Ett 
maxantal deltagare på 15 personer bestäm-
des ganska snabbt och kvalifikationer inom 
grottdykning och lagkänsla prioriterades. I 
gruppen fanns även professionell fotograf 
och filmare, en professor, service-experter 
på regulatorer, skoterförare och matkunni-
ga. Ett medvetet risktagande var att alla inte 
kände alla och då kan grupperingar uppstå. 
Detta var vi villiga att riskera för att få med 
de kompetenser som behövdes. Deltagare 
var:

Nicklas Myrin, expeditionsledare 
Johan Utas, expeditionsledare 
Crister Berg, Daniel Karlsson, Daniel 
Nordin, Dan Nilsson, Johan Ivarsson, Kai 
Hietanen, Markus Nord, Mats Lind 
Mark Dougherty, Micke Tilja, Per 
Sandberg

Under veckan gjordes flertalet dyk (storleks-
ordningen 50 dyk) under totalt 7 dagar. Ge-
nom progressiv utforskning hittades uppåt 
300 meter ny grotta i Dolinsjön varav ca 
150 meter karterades. I Festins grotta karte-
rades ca 100 meter grotta. I Meandergrottan 
karterades ca 25 m grotta. Grottgångarna vi 
simmat i är relativt rymliga (det går att dyka 
fler samtidigt) och vi kom aldrig till något 
stopp. Botten består främst av grus, stenar 
och fast marmor. Sikten kan hållas god även 
om dykare passerar samma plats flera gång-
er. I Dolinsjön var flöde knappt märkbart.

För att minimera kostnaderna sökte vi 
sponsorer. Följande sponsorer som vi också 

vill tacka fick möjligheten att medverka:

Lundqvist maskin & verktyg, 
Dykmagasinet, Spatio Event Branding, 
Strömsunds kommun, Turistföreningen 
Stora Blåsjön, Karlstads kommun, Leica, 
Flv hyrmaskiner, Cramo, Cafe & mat 
hörnet,Team fx, Dykeriet Karlstad, 
Restaurang Fjällripan, Westel, Sköldulfs 
maskiner hb, Sveriges speleologförbund, 
Baggbodykarna, Myrin speleotec 

Grottsystemets djurliv
I samtliga vattenfyllda grottor påträffades 
djurliv. Både fjällröding (Salvelinus alpinus 
alpinus) och bäcköring (Salmo trutta fario) 
visade lite eller ingen tendens till skygghet, 
vilket annars är ett vanligt beteende hos 
dessa arter. Förutom dessa arter påträffades 
även flera olika sländlarver, varav flickslän-
dor, Zygoptera, var en av grupperna som 
identifierades. Vi såg ingen tendens till att 

Rapport från dyksektionen

expedition Bjurälven 2008
Nicklas Myrin

Foto: Nicklas Myrin
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varken fisk eller sländlarverna hade en större 
förekomst närmare grottöppningarna. Ex-
peditionen har inlett dialoger med forskare 
från flera universitet och högskolor som har 
inriktning på fiskars beteenden i grottor. 
Denna del av expeditionen kan utvecklas 
mer till nästa år.

Incidentrapport
Under veckan råkade vi ut för flertalet frys-
ningar av regulatorerna. Nedan följer en 
händelsebeskrivning från Nicklas Myrin:

”Jag och Daniel Karlsson dök in för att fort-
sätta utforskningen i Dolinsjön. Tre reserv-
flaskor var utlagda som säkerhet. Efter att ha 
simmat i ca 20 min och totalt ca 250 meter 
vände vi trots att gången fortsatte. Kort ef-
ter att vi vänt känner jag hur min regulator 
sakta börjar friflöda. Jag stänger kranen för 
att stoppa friflödningen men går inte över 
till mitt andra system som jag blivit lärd. 
Istället försöker jag att försiktigt öppna den 
frysta regulatorn och få luft ur den. Detta 
gör jag för att jag vet att jag fortfarande 
har en reserv kvar som borde fungera. Det 
lugnar mig psykiskt. Genom att fortsätta 
på det system som egentligen räknas som 
defekt sparar jag mitt fungerande system. 
Trots rädsla, oro och ovana att ”kranandas” 
får jag in en jämn rytm och känner att det 
går bra. Jag kan simma lugnt och samtidigt 
kranandas. Under tiden får Daniel frysning 
på sin regulator och gör enligt skolboken, 
det vill säga stänger det friflödande systemet 
och byter till reservsystemet. När detta kort 
därefter också friflödar känner han att alla 
medhavda system är förbrukade. Nu går det 
fort för luften att ta slut och nästa reserv 
är en av de utlagda flaskorna. När vi kom-
mer dit stänger Daniel av båda sina system 
som han har på sig och börjar andas ur den 
utlagda reservflaskan. Den börjar friflöda 
nästan direkt. Daniel öppnar kranen på sitt 
system och det friflödar förstås för fullt. Vid 

det här laget kommer tecknet ”TUMME 
UPP” = ut under alla omständigheter. Detta 
tecken får aldrig misstolkas och betyder att 
det bara finns ett alternativ, ut. Man får ald-
rig ifrågasätta varför eller kolla vad som är 
fel, det är bara ut som gäller så vi fortsätter 
utåt. Det stora problemet är att vi är så långt 
inne att Daniels luft inte kommer att räcka 
om regulatorerna fortsätter att friflöda. Jag 
simmar framför honom och försöker verk-
ligen medvetet simma i lugnt tempo för att 
inte förvärra situationen med mer stress. 
För mig går detta bra eftersom jag har hit-
tat en rytm. För Daniel är situationen värre 
eftersom han känner att båda hans reserver 
är förbrukade. Hans nästa mål är nästa ut-
lagda reservflaska. Dock ser Daniel hur jag 
kranandas och han förstår att även jag har 
problem. Daniel börjar kranandas också 
men har nu en hög stressnivå och vi känner 
båda oro inför en förträngning längre fram. 
I förträngningen tvingas vi sluta kranandas 
så vi passerar den med helt friflödande regu-
latorer. Efter förträngningen tecknar Daniel 
till mig ”SIMMA FORTARE”. Vid det här 
laget upplever Daniel att regulatorn nästan 
helt slutar att ge luft, ”som att andas ur ett 
sugrör”. Jag ökar tempot och vi kommer 
äntligen till ännu en reservflaska. När Da-
niel öppnar kranen på denna friflödar den 
direkt. Så här många fel på ett och samma 
dyk är mer än vad vi förväntas klara av. I 
relativt hög fart simmar vi mot utgången 
och hoppas bara att luften skall räcka. Dock 
har jag fortfarande ett fungerande system 
kvar som vi inte har prövat. Om Daniels 
luft skulle ta slut så är det till för honom. 
Vi kommer ut och inser att vi har problem 
med frysningar.”

Vad är det som gör att 
utrustningen fryser?
Normalt sett sker frysning på grund av att 
det är minusgrader i luften och att man an-
das i regulatorerna ovan vattenytan. Detta 

Kartering under vatten.  Foto: Nicklas Myrin

Bäcköring.  Foto: Nicklas Myrin
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löser man genom att ta ner utrustningen 
under vattenytan. Detta har då en vär-
mande effekt som gör att iskristaller smäl-
ter. För oss är situationen omvänd. Vi hade 
stundtals plusgrader i luften men vattnet 
var mycket nära noll grader. Våra tester visar 
att det mycket väl kan ha varit så kallt som 
0,1 – 0,8 grader. Fenomenet att frysningen 
kommer efter ca 20 min är väldigt ovanligt. 
Vi tror att det beror på en kombination av 
flera faktorer, men framför allt på grund av 
fukt inne i regulatorn som vi misstänker 
kommer från kompressorn. Vi tror även att 
frysningen sker i 2:a steget.

Analys av luften från 
kompressorn
Vi upplevde att vi hade fler frysningspro-
blem i slutet på veckan. Detta kan hänga 
ihop med att filtret i kompressorn succes-
sivt blir förbrukat och släpper igenom mer 
och mer fukt. Därför skickade vi en flaska 
som fyllts i slutet av veckan till analys för att 
få reda på mängden fukt i luften från kom-
pressorn. Resultatet var 48 mg/kubikmeter. 
Gränsvärdet rekommenderat från Arbets-
skyddsstyrelsen är 25 mg/kubikmeter för 
både 200 och 300 bar.
 
Bidragande faktorer
Kompressorn stod och användes i ett rum 
där våt dykutrustning hängdes upp. Rums-
temperaturen var ca 17 grader. Detta kan ha 
bidragit till att filtret förbrukades snabbare 
än normalt. Trots att vi hade ett extra filter 
så användes inte detta då vi bara använder 
det för flaskor som är syrgastvättade. Det 
var en av oss som använde ett personligt 
filter och denne fick aldrig någon frysning. 
Dock är sambandet inte helt klart eftersom 
denne gjorde 9 dyk medan en annan gjorde 
20 dyk utan frysning men fick frysningen 
på 21:a. 

Dykflaskorna transporterades till grottan 
utan regulatorerna monterade på flaskorna. 
Detta gör att snö kommer in i gängorna och 

risken finns att vatten finns närvarande när 
man monterar regulatorn. Regulatorerna 
förvarades inomhus under natten i en fuktig 
miljö och eventuellt bildades kondens när 
dessa nästa dag togs ut i kylan. 

Åtgärd
Oavsett var fukten kommer ifrån skapar det 
problem. Vi tror att vi inte skulle uppleva 
dessa om temperaturen i vattnet var lite 
högre, till exempel en grad varmare. Vat-
tentemperaturen kan vi tyvärr inte ändra på 
om vi vill fortsätta dyka vintertid. Följande 
åtgärder kommer dock att göras inför nästa 
år:

•	 Luftavfuktare där utrustning 
hängs upp

•	 Ta luft utifrån där temperaturen 
är lägre och därmed också 
luftfuktigheten är lägre

•	 Extra filter
•	 Noggrann torkning av regulatorer
•	 Ev. en nyare effektivare 

kompressor
•	 Ev. transportera flaska och 

regulator hopmonterade
•	 Test av regulatorer från olika 

tillverkare

Slutsats
Vattnet i Bjurälven är extremt kallt! Vid en 
temperatur cirka en grad högre skulle vi tro-
ligtvis inte uppleva problemen överhuvud-
taget. Vi kommer att vidta åtgärder för att 
minska fukten i luften men vi är samtidigt 
inte helt säkra på vad frysningarna beror på. 
Mycket pekar dock på för mycket fukt i luf-
ten från kompressorn.

Framtid
Dyksektionen siktar på att genomföra åter-
kommande möten i Bjurälven för att fort-
sätta utforskning av systemet. Vi tar gärna 
emot uppdrag från andra forskare såsom att 

Dykare på väg ner.  Foto: Nicklas Myrin

Det blir större längre in...  Foto: Nicklas Myrin
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ta prover och liknande. Vi är dock osäkra 
i nuläget på i vilken form projektet skall 
drivas, om vi ska söka fler sponsorer och 
media, ha större eller mindre grupp, etc. Vi 
kommer att fortsätta presentera våra fynd i 
form av föreläsningar, artiklar, film och foto 
som vi hittills gjort. Ω

En sammanställning i tabellform av proble-
men med frysande regulatorer finns att läsa på 
www.speleo.se.

Läs också mer på www.baggbodykarna.org

Summary
Report from the 2008 expedition to Bjur-
älven in NV Jämtland. The expedition took 
place in the winter due to reduced water 
flow. In 7 days, 15 participants made 50 
dives, discovering the biggest underwater 
cave system in Sweden. Problems with free-
zing regulators is  discussed in an incident 
report. The exploration will continue since 
only a small portion of the system is yet sur-
veyed.   See also: www.baggbodykarna.org 
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Den första (och fram tills nu enda) kartan 
över Lämmelhålet publicerades i Grottan 1-
1980 [1]. I den kartan var de övre delarna av 
grottan karterade med hjälp av mätningar 
(UIS grad 3), medan de nedre delarna en-
dast var minnesskisser (UIS grad 1). Under 
fjällmötet 2005 gjordes därför förnyade kar-
teringar i Lämmelhålet i syfte att förbättra 
kartan. Nu har äntligen dessa data samman-
ställts och kartan uppdaterats. I den nya 
kartan benämns de olika delarna av grottan 
med bokstäver (A-H) enligt samma princip 
som används i 1980 års karta.

Grottan har två ingångar, A och B. Det är 
endast gångstråket från ingång B och däri-
från stråket C – D – stenbro – sista schaktet 
P6 som karterats om med nya mätningar 
(BCRA 4A). Övriga delar av grottan är ri-

tade utifrån den gamla kartan, tillsammans 
med egna minnesbilder. Då andelen mätda-
ta ökat skall den nya kartan förhoppningsvis 
vara mer korrekt än den gamla. Fortfarande 
utgörs dock några delar på kartan av min-
nesskisser, så potential att ytterligare för-
bättra kartan finns.

När arbetet med att anpassa den gamla 
grottkartan till det nya polygontåget på-
börjades noterades att de nedre delarna av 
grottan (i nord-sydlig riktning) var betydligt 
längre på den gamla kartan (minnesskiss) 
än de var i verkligheten (polygontåget). Då 

lämmelhålskartan uppdaterad
Andreas Wikström

Ingångspartiet till Lämmelhålet. Till vänster 
syns vattenfallet där bäcken slukas, 
ingångarna A och B samt den torra bäckfåran.
Foto: Andreas Wikström
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grottan ”krympte” på kartan finns det därför 
anledning att se över Lämmelhålets angivna 
längd. De på den nya kartan redovisade 
gångarna (inklusive de gångar som endast 
är minnesskisser) har en sammanlagd längd 
på ca 505 m, vilket nu bör anses vara Läm-
melhålets längd (tidigare angiven längd var 
550 m). Största karterade djup (från ingång 
B till botten av sista schaktet P6) är 81 m. 
Om man utifrån det uppskattar det totala 
djupet hamnar det på ca 90m.

Från punkten G på kartan (där bäcken 
försvinner för att strax sluta i en sifon) är 
det till Lämmelhålets förmodade utlopp 
400 m fågelvägen. Utloppet ligger på en 
höjd av 738 möh. Då ingång B till Läm-
melhålet ligger på 864 möh och det är ett 
djup på 90 m ner till G blir det en höjdskill-
nad på 36 m från sifonen vid G till utlop-
pet. En så pass stor höjdskillnad gör att det 
finns hopp om att det existerar fler luftfyllda 
grottgångar längre ned i systemet, frågan är 

bara hur man skall hitta dit! En möjlig väg 
in till Lämmelhålets nedre delar kanske kan 
finnas i Mellanlämmis (se Grottan 1-2008 
[2]). Ω

Referenser
1 Leif Engh 1980. Skandinavisk speleo- 
 kronologi i ny belysning genom ny- 
 upptäckta grottor i Vadvevagge. 
  Grottan 14(1): 3-22. 

2 Andreas Wikström 2008.   
   Rektur i Lämmelhålsdalen 
  Grottan 43(1): 28-30.

Summary
The survey of Lämmelhålet in Vadvevagge 
is updated. There is a long vertical drop 
from the siphon (G) to the resurgence. 
More cave to be found? 

Lämmelhålets förmodade utlopp. Foto: Andreas Wikström

blind-pelles grotta 
räddad

I Grottan nr. 1, 2007, beskrev jag hur Blind-
Pelles grotta vid Iggesund hotades av en pla-
nerad bergtäckt. På förfrågan av sökanden 
Holmens Skog skrev SSF genom underteck-
nad ett utlåtande om grottans värde. Bland 
annat detta utlåtande ledde till att den pla-
nerade bergtäktens gränser förändrades så 
att hotet mot grottan nu är över. Det lönar 
sig att agera och ytterligare en framgång för 
SSF!

Rabbe Sjöberg

SRT1 i Frostviken

Under helgen 17-18 maj genomfördes en 
SRT-utbildning för grotträddningsgruppen 
i Frostviken. Gruppen är en av tre officiella 
grotträddningsgrupper i Sverige. Sex delta-
gare krånglade sig igenom alla finesser med 
repstyrningar, omsäkringar och skarvar på 
repet. Den för säsongen stängda skidliften 
fick agera klätterställning. Strålande vår-
vinterväder bidrog till en mycket lyckad 
övning.

Sven och Björn Gunnvall

Flitiga deltagare på SRT-kurs med Stora 
Blåsjön i bakgrunden.  Foto: Sven Gunnvall 
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Mátyás-Hegyi Barlang
Klockan åtta följande morgon när vi ätit 
frukost och var iklädda overaller var det 
bara att traska några kvarter till Mattias-
bergsgrottan. Alla grottorna som vi besökte 
låg inom gångavstånd från bostaden. Sza-
bolcs var vår guide genom den här grottan 
som ofta besöks av grottisar. Ett par kvällar 
i veckan samlas de som vill ta ett kryp- och 
klätterpass vid grottans ingång, för att sedan 
gemensamt ta en grottrunda, och sen kan-
ske en kaffe eller öl på grottbaren vid när-
belägna Pauldalsgrottan. Grottan fungerar 
alltså som en träningsgrotta för speleologer, 
och här finns också några naturligt bildade 
träningsredskap, t ex Nalle Puhs kaninhål 
som man inte ska fastna i utan försöka ta 
sig igenom, vilket de flesta inte klarar. Delfi-
nens huvud är en annan utmanande forma-
tion som man skall försöka klättra upp och 
sätta sig på. Där finns även en halv elefant 
men den behöver man inte göra någonting 
med. Det märktes att många har varit här 
på det jämna lerlagret i den mjukt formade 
grottan. Det var en mycket trevlig tur med 
både rolig krypning och en hel del klättring. 
Efter denna första glimt av stadens grottor 
begav vi oss till Pestsidan och handlade i 
Speleo Sport, en specialbutik för grottpry-
lar. Många rödsvarta overaller inhandlades. 
Senare efter att vi fikat hemma hos Emese 
som har en lägenhet i närheten begav vi oss 
till Szécsénybadet, byggt i överdådig palats-
arkitektur 1913. Skönt med ett ångande 

varmt utomhusbad under en natthimmel 
från vilken resans enda regndroppar föll.

József-Hegyi Barlang
Om man kan kalla gårdagens grotta för 
välbesökt så är det precis tvärtom med den 
här. Det är väldigt sällan de släpper ner folk 
i Josefsbergsgrottan. Péter Adamkó upp-
täckte grottan för drygt tjugo år sedan när 
han gick förbi samtidigt som de grävde ut 
en husgrund. Det var på vintern och de som 
jobbade med bygget blev skraja när de såg 
att det kom upp varm luft från underjorden. 
Péter anade en grotta, och lyckades stoppa 
bygget genom sin auktoritet som ledare 
för den ungerska grotträddningen, trots att 
detta var under diktaturtiden och det var de 
privilegierade som skulle bo här. Nu är den 
känsliga grottan och marken ovanför natur-

skyddad, och nu var det vi som var privi-
legierade som fick besöka den. Ni som var 
med på den internationella speleologkon-
gressen 1989 har också sett den.

Dagen innan, efter det första grottbesö-
ket, skrubbade vi rent overaller och all an-
nan utrustning för att det inte skulle sitta 
kvar torr lera som dammar. Vi delades upp 
i två grupper som leddes av Szabolcs och 
hans son Csaba. Till att börja med var det 
klättring och krypning mer eller mindre 
rakt nedåt som gällde. De första mänsk-
liga varelser som tog sig ner här var liksom 
i så många andra grottor grävarna. Vad 
dessa speleologins förtrupper, utrustade 
med hink och spade, så småningom fann 
när de kom ner måste de med ens ha in-
sett varit värt vartenda grävtag och svett-
droppe. Josefsbergsgrottan är, tillsammans 
med ett fåtal grottor bland annat i Mexiko, 

Budapest -
grottornas huvudstad

Stockholms grottklubbs resa till Budapest 4-9 oktober 2007

Iwo Myrin

För ett par år sedan fick Stockholms grott-
klubb en ny medlem vid namn Sándor 
Mitro. Han var en mycket aktiv speleolog i 
Budapest i unga dar på 70-talet och under 
80-talet. I början av oktober förra året var 
vi ett dussin förväntansfulla krypare från 
klubben och Emese från Ronneby som 
åkte med Sándor på en långhelg till Buda-
pest med fyra grottdagar.

När vi anlände till grottklubbhuset på 
torsdagskvällen efter en flygplansresa som 
var lite hoppig över Karpaterna blev vi väl 
mottagna av Péter Adamkó, Szabolcs Leél-
Őssy och Csaba Leél-Őssy. De hade i den 
lilla tegelstugan dukat upp en enorm gu-
laschgryta, öl, bröd och den goda drycken 
pálinka gjord på plommon. Det blev en 
mycket trevlig första kväll uppe på József-
hegyi på Budasidan av Budapest.

Iwo är medlem i 
SSF sedan 2005. 
Med i SGK:s 
styrelse och gillar   
alla former 
av grottning 
med tonvikt 
på stenålder, 
grävning, troll-   
och rövargrottor.

Hela gänget samlat.  Foto: Iwo Myrin
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världsunik för dess rikliga förekomst av de 
speciella formerna av kalcit, aragonit, barit 
och gipskristaller som har bildats när varmt 
termalvatten och ännu varmare mineral-
haltiga ångor har trängt upp från underjor-
den. Alla grottor vi besökte under resan har 
kommit till på detta sätt underifrån, alltså 
tvärtemot den vanliga karstbildningsproces-
sen där gravitationen får vatten att tränga 
ned i sprickor och bilda hålrum. Det finns 
också vanlig tyngdkraftsbildad speleothem 
som stalaktiter, stalagmiter, draperier och 
flowstone. Här nere finns Tunnelbanesta-
tionen och Flygplatsen, två mycket stora 
salar av vilka vi besökte den förstnämnda 
som är 70 meter lång, 15 meter bred och 20 
meter hög. Vi fick röra oss på en smal stig 
utefter sidorna. I mitten ligger det spruckna 
flak av kalk ungefär som isflak på en sjö 
där vattnet försvunnit. Formationerna här 

nere liknar popcorn, stora rimfrostkristaller, 
blomkål och på vissa ställen julgranar som 
har bildats när vattenytan har legat på olika 
nivåer. Några dagar senare upptäckte jag på 
Ungerns etnografiska museum att poppad 
majs ingår i ungersk folklore, bl a hänger 
de band med popcorn i just julgranen. Även 
om vi fick se mycket fick vi endast se en del 
av grottan, vilket jag tycker är bra eftersom 
vi drar med oss föroreningar vare sig vi vill 
eller inte. Vissa av gipsformationerna, t ex 
de som liknar långt hår är så ömtåliga att 
endast ett lätt luftdrag kan förstöra dem. 
Därför är det bra att de är så restriktiva 
med besök. Det vi fick se av grottan är de 
delar de visar för utomstående forskare och 
amatörspeleologer. I andra delar av grottan 
gräver, karterar och dokumenterar några få 
utvalda. Dagens tur ner i Josefsbergsgrottan 
var helt klart resans höjdpunkt.

Efter att vi tagit oss upp med klättring 
och "ett rep med knutar-tekniken", och 
kopplade av i solskenet utanför klubbhuset 
kändes det konstigt att tänka sig att denna 
fantastiska grotta ligger rakt under oss. Det 
finns ingenting på ytan som talar om att 
det ligger en grotta här och för 25 år sedan 
kände ingen till denna. Antagligen finns 
det många kilometer oupptäckt grotta här 
i Buda. Efter dagens grottande smakade det 
gott med Zuzapörkölt házi tarhonyával, 
hönsmage och korn, på en närbelägen krog 
som Sándor kände till. På kvällen besökte 
vi Slottshöjden, den äldsta delen av Buda. 
Även här fanns det möjlighet att ta sig ner 
i underjorden i ett grott- och källarsystem 
under Slottet.

Pál-Völgyi Barlang
Söndagen, med fem timmar i underjorden 
med vår guide Szilva, bjöd på den längsta 
grottningen. Här har man turer för "även-
tyrsturister" vilket märktes av att det fanns 
rätt mycket stegar utplacerade. Pauldals-
grottan upptäcktes 1904 när ett får försvann 
efter att golvet kollapsat i ett stenbrott. När 
man skulle rädda fåret fann man grot-
tan. 1910 var grottan uppe i en kilometers 
längd, 1919 öppnades en turistdel, 1927 
installerades elektriskt ljus inför en interna-
tionell speleologkongress och under andra 
världskriget användes den som skyddsrum. 
Grottan har precis som andra stora grottor 
blivit längre och längre med åren, och det 
är framförallt amatörspeleologer som har 
bidragit till detta. De kallades tidigare sön-
dagsgrottisar eftersom man bara var ledig 
från jobbet på söndagar. Därav heter en av 
de största salarna i grottan Söndagsgrottis-
salen. Den upptäcktes av ett gäng söndags-
grottisar efter en sanndröm som en av dem 
haft. Han hade drömt, natten till söndagen, 
att han skulle finna en fortsättning i grottan 

till en stor sal, som skulle vara så stor att han 
inte skulle våga ta sig till den bortre änden. 
Så blev det också i det vakna livet då han 
och de andra efter grävande och krypning 
kom fram till en stor avlång spricka i ber-
get viken de heller inte undersökte, genom 
drömmens tillsägelse, fullt ut den första da-
gen de besökte den. Pauldalsgrottan är sedan 
ett antal år tillbaka förbunden med Mattias-
dalsgrottan och de bildar tillsammans en än 
så länge ungefär 19 km lång grotta, den näst 
längsta i landet efter den två och en halv mil 
långa Baradlagrottan som ligger på gränsen 
till och delvis inne i Slovakien.

Szilva tog oss också med på en liten av-
stickare där vi fick se en kuriositet, en tu-
senfoting som råkat fastna på en stalagmit. 
För tio år sedan fanns den inte där, nu kan 
vi se den genom ett tunt kalcitlager och i 
framtiden kommer den att vara så begravd 
i stalagmiten att ingen kommer att kunna 
se den.

Ferenc-Hegyi Barlang
Sista grottdagen besökte vi Fransbergsgrot-
tan som var Sándors hemmagrotta. Det 
var här hans grottklubb höll till. De andra 
grottklubbarna hade sina hålor att hålla till 
i. Man kröp, karterade, grävde och försökte 
få en längre grotta än sina konkurrenter i 
de andra klubbarna. Fransbergsgrottan blev 
tyvärr inte med sina 6 km den längsta, och 
inte heller den med stans största stalagmit, 
men den var och är den roligaste att klättra 
omkring i. Labyrintisk och kul. En del av 
grottan är som ett höghus där man kan 
hoppa in i på olika nivåer. Här finns även 
en sten som liknar en två meter hög tagg-
svamp. Även här fortsätter det utforskande 
arbetet, Emese skickade ett e-mail om att 
hon ska ner och gräva under julen.

Efter ännu ett svavelosande varmt utom-
husbad och med obligatoriska badmössor, 

Aragonitkristaller i József-Hegyi Barlang.  Foto: Iwo Myrin
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tog vi en titt på Szemlö-hegyi-grottans tu-
ristdel och en utställning med gamla grott-
kartor och modeller. Här fick vi också se 
Csaba Egris fina 3-D grottbildspel och bil-
der från den grävning som Sándor och hans 
ungerska klubb håller på med. De jobbar 
med en grotta vid Bükk-berget i nordöstra 
Ungern som förhoppningsvis snart kommer 
att få ett genombrott. Sándor överlämnade 
en hink smugglad svensk snigeldynamit till 
sina klubbkompisar som kommer att kom-
ma till användning i sommar för att knäcka 
en stenbumling som ligger i vägen. De som 
är intresserade av att vara med någon gång 
vecka 27 och 28 i Ungern kan kontakta 
Sándor: mitrosandor@hotmail.com.

Tillbaka vid klubbstugan uppe på Josefs-
berget sjöng vi glada grottsånger vid läger-
elden. Vi fick även höra den transsylvanska 
sången om grotthunden som biter sönder 
grottisars overaller, men han är snäll för han 
drar ut dem som fastnat i trånga gångar.

Det var en mycket givande resa. Ett stort 
tack till de ungerska grottisarna som tog 
emot oss och framför allt Sándor som tog 
initiativ till och planerade resan. Ω

Summary
Report from the Stockholm Caving Club 
trip to Budapest. During four days a num-
ber of caves in the Hungarian capital were 
visited. First Mátyás-Hegyi Barlang wich is 
something of a trainingspot for cavers in the 
area with lots of good crawling and clim-
bing.  Second cave, Jósef-Hegyi Barlang is 
the opposite - a rarely visited cave due to 
the  extremely sensitive environment. Deve-
loped from termal water the large rooms of 
the cave is filled with formations and chrys-
tals of calcite, aragonite and gypsum. A true 
highlight! In Pál-Völgyi Barlang the partici-
pants made a long trip in the 19 km system, 
partly developed for adventure tourism. 
The last trip went to Ferenc-Hegyi Barlang, 
a labyrintic system where new parts are still 
being discovered. Intersected by good food, 
hot sulphur-smelling baths and enjoyable 
nights with good friends the caving trip 
was a success, organized by Sándor Mitro 
- Thank you! 

Vid Tabergs gruvor i Nordmark, ca 1,5 mil 
norr om Filipstad, finns ett gruvschakt som 
i flera avseenden är unikt. Men mer härom 
senare. Vid dessa gruvor, som började bear-
betas år 1702, inträffade nämligen år 1844 
ett omfattande ras, som länge varit väntat 
och fruktat. Raset skedde i den rikt givande 
så kallade Rämsgruvan, och fyllde denna 
gruva till stor del med rasberg och gjorde 
malmen oåtkomlig. Malmfångsten sjönk 
nu drastiskt vid gruvfältet, och ledningen 
för gruvorna var då tvungna att på något 
sätt göra malmen tillgänglig, vilket blev 
upprinnelsen till Oscars schakt.

I slutet av år 1844 påbörjades schaktsänk-
ningen från dagen, som med beräknade 9 
meters avsänkning per år beräknades vara 
färdigt efter 11 år. År 1846 hade man kom-
mit ned till 18 meters djup, och påföljande 
år var man nere på 27 m djup, vilket också 
stämde väl överens med de ursprungliga pla-
nerna. Schaktet gjordes cirkelrunt (ca 5,5 m 
i diameter). Två större ras skedde återigen i 
Rämsgruvan år 1851 och förorsakade gruv-
ägarna stora förluster. Fem år senare, 1856, 

hade sänkningen i Oscars schakt kommit 
ned till 96 meters djup under laven, och 
påföljande år fick man genomslag med 
Rämsgruvan, även om någon uppfordring 
härifrån aldrig kom i stånd detta år.

Gruvorna i Taberg bearbetades efter 
denna tid ivrigt på djupet, och redan 1875 
uppnådde Oscars schakt ett djup av ca 200 
meter.

Många ras under 1800-talet
De många rasen under 1800-talet fortsatte, 
och dagen före nyårsafton 1881 lossnade i 
Barbara-sänkningen på omkring 140 meters 
djup en bergmassa av ungefär 30 m längd 
och 15 m höjd, som slog ned förtimringar, 
stegvägar och en samma år insatt tryck-
pump. Som tur var ställde sig ett stort berg-
block över öppningen av Oscars schakt på 
214 m nivå och förhindrade att berg stör-
tade ned i schaktet, annars hade stegväg och 
en tryckpump även här sönderslagits. Det 
blev nu nödvändigt att så fort som möjligt 
göra schaktet säkert genom uppförande av 
den med berg kringfyllda murcylinder av 
slaggtegel, som långt senare skulle nå den 
avsevärda höjden av hela 92 meter! 

Hiss välkommet av 
gruvarbetarna
I Oscars schakt påbörjades år 1884 in-
byggnad av personhiss, en för tiden ovan-
lig anordning, som motiverades av gruvans 
relativt stora och snabbt tilltagande djup. 
För gruvarbetarna var det en välkommen 

Oscars schakt, 
Tabergs gruvor, Nordmark 

ett unikt gruvschakt i Sverige.
Jan Kruse

Italienska arkeologer tror sig har fun-
nit den grotta där legenden säger att 
en varghona diade Romulus och Re-
mus, tvillingarna som grundade Rom.  
En underjordisk grotta dekorerad med 
snäckor och mosaik har upptäckts i när-
heten av ruinerna av kejsare Augustus pa-
lats på Palatinen, en av Roms sju kullar.  
Enligt arkeologerna handlar det troligt-
vis om den sedan länge försvunna platsen 
Lupercale, som har fått sitt namn efter det 

latinska ordet för varg och som var en helig 
plats för de gamla romarna. Enligt myten 
övergavs Romulus och Remus, söner till 
guden Mars, vid floden Tiberns strand. De 
räddades av en varghona. På platsen ska 
bröderna sedan ha grundat Rom. En makt-
kamp ledde senare till att Romulus dödade  
Remus. Ω

TT-Reuters / Joakim Schön

mytomspunnen grotta upptäckt  

Författaren, Jan Kruse 
kommer från Filip-
stad och är medlem i 
Nordmarks hembygds-
förening (och, förstås 
SSF). Han har varit 
gruvintresserad i många 
år och driver hemsidan 
www.filipstadsbergslag.
com
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Laven vid Tabergs gruvor. 

Spelförare

anordning; nu slapp man att klättra ned på 
stegar 200 höjdmeter varje dag endast för 
att komma till arbetsplatsen. I de så kallade 
”Relationerna” för år 1889 kan man läsa 
lite fakta om hissanordningen: ”I schaktet 
äro tvänne hissar nedbyggda, en från dagen 
till 107 m djup och en annan derifrån till 
200 m djup. Hissarna äro försedda med den 
vanliga säkerhetsinrättningen med tandade 
excenterskifvor. Linan är 30-trådig, av Sand-
vikens härdade specialstål n:r 12, och slagen 
vid Blombacka i Nyeds socken1. Afslitande 
belastningen är 21,2 ton, största lasten 1,27 
ton. Öfre hissen väger 0,501 ton och den 
nedre 0,496 ton. Motorn är en turbin med 
kraftöfverföring med ändlös lina”. Vid 107 
m djup fick alltså byte av hiss ske, på grund 
av en i schaktet utskjutande bergklack, som 
av säkerhetsskäl sparats.

Världens högsta 
slaggstenskonstruktion?
På grund av att Oscars schakt mellan ca 110 
och 200 m djup går genom gamla utbrutna 
gruvor, nämligen ovan nämnda Rämsgru-
van, men längre ned även den s.k. Barba-
ragruvan, så var man efter de många rasen 
undre andra hälften av 1800-talet tvungna 
att göra något drastiskt för att säkerställa 
schaktet. Man beslöt då att uppföra en mur 
med 5 m fri inre diameter genom de gamla 
gruvrummen. Redan år 1876 – 79 hade en 
20 m hög slaggstensmur, 0,9 m tjock, upp-
förts i de övre delarna av de gamla farliga 
gruvorna. För schaktets säkerhet visade sig 
denna åtgärd inte tillräcklig, utan några år 
senare började man att uppåt från 200 m 
djup, där schaktet låg i fast berg, uppföra en 
cylindrisk mur av slaggsten, den s.k. ring-
muren, med 5 m fri inre diameter, i vilken 

uppfordringen skulle kunna i trygghet pas-
sera genom det öppna gruvrummet. Muren 
var åtminstone nedtill 1,2 m tjock och la-
des i kalkbruk med cement ytterst. Utanför 
muren fylldes med berg och byggdes s.k. 
timmerkistor för att erhålla större stadga. 
År 1892 hade muren nått en höjd av ca 65 m 
och efter ytterligare arbeten så sent som 1911 
– 1912 fullbordades muren genom de gam-
la arbetsrummen och fick då en höjd av hela 
92 meter, vilket kanske är världens högsta 
slaggstenskonstruktion?

Sveriges djupaste 
järnmalmsgruva
Sänkningen av Oscars schakt fortsatte has-
tigt under slutet av 1800-talet och 1895 
var schaktet nere på 355 m avvägning och 
därmed Sveriges djupaste järnmalmsgruva. 
Här följer en tabell över Sveriges tio dju-
paste gruvor som var i drift år 1895. Där 
inget annat anges så är det järngruvor det 
handlar om.

Omändringar i mitten av 1940-
talet
År 1909 var Oscars schakt nere på 395 m 
avvägning och sitt slutgiltiga djup fick det 
år 1946, då man kom ned till 445 m av-
vägning. Personspelet, tidigare vattendrivet, 
elektrifierades 1919 och vid samma tid in-

Bersbo koppargruvor, Åtvidaberg 412 m
Tabergs gruvor, Filipstads Bergslag 355 m
Falu koppargruva, Falun  334 m
Sala silvergruva, Karl XI:s schakt 318 m 
Dalkarlsberg, Nora Bergslag 315 m 
Slotterbergsfältet, Hjulsjö  273 m
Stribergs gruvor, Nora Bergslag 271 m
Grängesberg, Västra Ormberget 266 m
Persbergs odalfält, Filipstads Bergslag 261 m
Åsboberg, Nora bergslag  260 m

1. Ca 2 km ost om Molkom
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rättades ett nytt bergspel av Morgårdsham-
mars (utanför Ludvika) tillverkning i ett 
nybyggt spelhus, som låg ca 130 m väster 
om schaktet. I mitten av 1940-talet gjor-
des vissa ändringar i schaktet och ett äldre, 
men moderniserat spel, tillverkat vid Bref-
vens bruk (3 mil sydost om Örebro), insat-
tes. Hissarrangemanget i schaktet ändrades 
samtidigt och personhissen kunde nu köras 
från dagen ända ned till botten så att man 
kom ifrån den ganska omständiga omstig-
ningen på ca 110 m djup. Även ny gejder-
gång (en anordning för att styra motvikten) 
för motviktshissen inbyggdes vilken försågs 
med höna, och därmed endast löpte halva 
vägen genom schaktet (mellan 229 och 377 
m avvägning) under slaggstensmuren. En 
ny personhiss i två våningar tillverkad vid 
Högfors bruk med plats för sammanlagt 8 
personer (4+4) togs samtidigt i bruk. His-
sens höjd var 4,5 m, storlek 94 x 92 cm. 
De två sedan rätt länge och icke vid det här 
tillfället ändrade berghissarna tog vardera 
2,7 ton berg.

Personåkning förbjuden!
Efter inspektion av Bergmästareämbetet 
i april månad 1961 så beslutades att man 
skulle förbjuda personåkning i Oscars 
schakt på grund av ökad sprickbildning i 
slaggstensmuren. Detta blev omständigt 
för gruvarbetarna som skulle jobba nere 
i Taberg. De fick nu åka hiss ned genom 
Gubbortsschaktet i Nordmarksbergs gru-
vor och där kliva av på 318 m djup. Sedan 
fick man gå norrut ca 200 m i en ort (hori-
sontell gruvgång), för att sedan klättra ned 
på stegar knappt 50 höjdmeter till 365 m 
nivå, vilket är det samma som 390 m nivå 
i Taberg. Härifrån var det ca 600 m att gå i 
ytterliggare en ort för att komma vidare till 
schaktet i Taberg. Detta var naturligtvis ett 
mycket tidsödande förfarande, vilket gjorde 
att man fick driva upp ett nytt schakt till 
dagen, men det är en annan historia. Emel-

lertid så kom det schaktet aldrig till använd-
ning och brytningen vid Tabergs gruvor 
lades ned 1962. Uppfordring från 55 m av-
vägning i schaktet försiggick dock fram till 
1969 med malm från Finnmossens gruva 
då man också stängde anrikningsverket vid 
Taberg. Anläggningarna vid Taberg brändes 
ned/revs under första hälften av 1970-talet.

Oskars schakt - några fakta:
•	Slaggstensmuren består av 50 000 

– 100 000 slaggstenar, höjd 92 m.
•	Vikten på slaggstenarna i schaktet upp-

skattningsvis ca 1 800 ton.
•	Volym hela schaktet ca 8 300 m3 – 

verkligt djup ca 425 m.
•	Om schaktet vore helt vattenfyllt så 

skulle schaktet innehålla 8,3 miljoner 
liter vatten.

•	Vattennivån ligger idag på ca 20 m 
djup, vilket är lika med 40 m avväg-
ning. Gruvan avvattnas genom Stor-
gruvan i Nordmarksbergs gruvor, ca 
1 km söder om Taberg, där ett dike i 
sydvästra kanten av nämnda gruva av-
vattnar bägge gruvkomplexen då de sit-
ter ihop under jord.

•	Skulle man vrida på en vattenkran över 
schaktet med normal vattenföring, 
skulle det ta cirka ett år att vattenfylla 
schaktet (om det var tomt på vatten). 

•	Skulle man slängt ned en sten i schak-
tet så skulle det ha tagit (om man bort-
ser från luftmotståndet) 9,3 sekunder 
innan den skulle ha slagit i botten. Ste-
nen skulle då haft en hastighet av 330 
km/h.

•	Vid benämningen ”djup”, menas 
schaktets verkliga djup, benämningen 
”avvägning” är relaterat till gruvkartans 
nollpunkt, vilket betyder att man får 
dra av ca 20 m om man ska få verkligt 
djup. Således så ligger ”toppen” på Os-
kars schakt på 20 m avvägning.

  11 ”  390 m

Källor
Tryckta källor:
Anonymus 1896. Utdrag af relationerna 
om Filipstads Bergslags grufvor från 
och med år 1880 till och med år 1895. 
Filipstads tidnings boktryckeri, Filipstad. 
194 sidor.
Harald Carlborg. 1929. Nordmarks 
Malmtrakt i Filipstads bergslag, Värmlands 
län. Stockholm, Viktor Petterssons 
Bokindustriaktiebolag. 217 sidor.
Gustaf Nordenström. 1897. Mellersta 
Sveriges grufutställning. Beskrivande 
katalog. På jernkontorets bekostnad 
utgiven af G. Nordenström, professor vid 
Tekniska Högskolan. Stockholm. 159 
sidor.

Tabergs gruvor, Oscars 
schakt, längdprofil.

Nivåsignaler för 
personhissen i 
Oskars schakt år 1950: 

  1 signal  Lavbron  (marknivå)
  2 signaler 55 m avvägning
  3 signaler 80 m
  4 ”  135 m
  5 ”  175 m
  6 ”  210 m
  7 ”  250 m
  8 ”  275 m
  9 ”  310 m
  10 ”  350 m

Opublicerade källor:
Ej tryckta monografier över Tabergs gruvor: 
Sigvard Ando 1950 (Värmlandsarkivet) 
och Lars Carell 1954 (Nordmarks 
gruvmuseums arkiv).

Årsredogörelser över Norra gruvorna 
(Värmlandsarkivet).

Summary
The story about a unique mine-shaft in Ta-
berg, Nordmark. The so called Oscars shaft 
is 455 m deep and partly protected by a 92 
m high wall made of slag-blocks, which is 
probably one of the highest constuctions of 
this kind in the world. The shaft was used 
from the middle of the 19th century until 
1969, when it was finally abandoned.
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UIS Code of Ethics for Cave Exploration  
and Science in Foreign Countries  

Accepted by the International Union of Speleology (UIS) at the General Assembly at the 12th 
International Congress of Speleology (La Chaux-de-Fonds, Switzerland, 1997). Modified by the 
General Assembly at the 13th International Congress of Speleology (Brasilia, Brazil, 2001). Fu-
ture translations or modifications of this Code should be done taking this English text as base.

UIS supports the international activities of speleological societies, caving groups and karst 
scientists because they are important for:

• discovering new caves and extending the exploration of previously known caves; 

• investigating their contents, for example, minerals, biota and archaeological and 
anthropological remains; 

• distributing the knowledge of karst and caves throughout the world; 

• enabling the exchange of safe caving practices; 

• assisting in the protection and preservation of caves and karst. 

To avoid misunderstanding by indigenous and local people, government, and local and na-
tional caving organizations in the country in which the proposed cave exploration or scien-
tific investigation is to take place, the UIS has prepared the following recommendations. 

1. Before leaving your country
In many cases it will be necessary to obtain prior official permission from the authorities 
in the country to be visited. In addition, inform the national speleological organisation 
of the country to be visited; if there is no national organisation, contact the UIS national 
delegate. 

If possible, organise joint expeditions with cavers from the country to be visited. The na-
tional speleological organisation will be familiar with the official requirements for visiting 
expeditions. They will be well versed in the requirements for the lodging of expedition 
reports and other published material, and in the regulations pertaining to the removal of 
materials by the expedition from the caves and to other countries for scientific studies or 
other purposes. 

2. During the expedition
The expedition members should respect the laws of the country and local traditions, and 
understand that some caves may be sacred sites and have a religious and/or cultural signifi-
cance; exploration and research studies in these caves may be restricted. 

The expedition members should not damage either the karst or its caves. They should, 
where possible, educate and advise local communities in the protection and preservation of 
their karst and caves. 

3. After the expedition
Samples from the caves and karst to be collected during the expedition should only be taken 
out the cave and country if the correct export procedures are followed and their export has 
been permitted. 

Copies of all printed material produced by the expedition, together with the location and 
maps of the caves, should be sent to the participating caving clubs and the national speleo-
logical organisation and/or the UIS national delegate. 

Assistance received from the organisations within the country visited should be acknowl-
edged in all the expedition publications. 

4. Respect for the work of other groups
Before undertaking an expedition to a foreign country, the visitor group should find out 
about previous work and/or current exploration by local or foreign cavers, in order not to 
interfere with current projects. 

Credit for previous exploration should be given in expedition reports. 

If several groups happen to be working in the same area, then the opportunity should be 
taken to learn from each other and to co-ordinate further work. 

5. Addenda to the UIS Code of Ethics (Accepted in Brasilia, Brazil, 
2001)
a. The UIS urges all their Bureau Members and National Delegates who know of any 
expedition being organized to a foreign country, to immediately contact and inform the 
National Delegate of the target country. 

b. If a member of the UIS Bureau discovers a violation of its Code of Ethics regarding a for-
eign expedition, it will contact the National Delegate of the expedition’s country of origin 
suggesting that the expedition findings and reports not be accepted in their official publica-
tions, nor shall they be accepted in any UIS-sponsored publication or event. 

c. For expeditions organized by countries of high speleological development to countries of 
lower speleological development, the expedition group shall do its best to offer the transfer 
of knowledge and to promote local speleological activity. 

SSF har vid styrelsemöte 2008-05-21 antagit UIS etiska regler i samband 
med grottexpeditioner till utlandet (UIS Code of Ethics). Reglerna publice-
ras här för kännedom. Vi förväntar oss att medlemmar som planerar grott-
expeditioner till andra länder tar del av och följer reglerna. Dessa finns 
också på hemsidan www.speleo.se 
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Hösten 2006 var det stor aktiviteten på In-
ternet bland medlemmarna. Anledningen 
var följande information och uppmaning på 
www.speleo.se:

”SSF har fått förfrågan från en elev 
som genomgår utbildning i kartografi 
om SSF är intresserade av en karta över 
grottor i Sverige. Styrelsen har kontakt 
med eleven som också deltog i Stock-
holms Grottklubbs möte den 25 Ok-
tober 2006.
Under mötet diskuterades hur många 
grottor som skulle kunna få plats på 
ett papper av storleken A3 och som vi-
sar alla Sveriges landskap. Marie Alke 
valde att redovisa 100 grottor.
Webbredaktören uppmanar nu alla att 
komma in med synpunkter på vilka 
grottor som bör finnas med i de olika 
landskapen. 
Varför inte passa på att också föreslå 
den grotta som du tycker borde vara 
landskapsgrotta. Motivera gärna var-
för.” 

På Internet redovisades alla diskussionsin-
lägg och senare en lista över 100 grottor för-
delade på landskapen. En grupp bestående 
av Rabbe Sjöberg, Jonas Peterson och Rune 
Magnusson valde sedan ut landskapsgrot-
tor. Detta skedde efter livlig e-posttrafik 
inom gruppen och med andra medlemmar. 
Kontakt togs också med medlemmar som 
inte har tillgång till dator. 

Det var meningen att årsmötet 2008 
skulle besluta om vilka grottor som skulle 
väljas som landskapsgrottor med utgångs-
punkt från gruppens förslag. Under årsmö-
teshelgen framkom det att flera personer 
inte hade kännedom om valet av landskaps-

Lappland Övre Kåppasjokkgrottan

Norrbotten Grottorna på Luppioberget

Västerbotten Lobergsgrottan

Ångermanland Räckebergskyrkan

Jämtland Korallgrottan

Härjedalen Getstugan i Ulvberget

Medelpad Drömgrottan                                                  

Hälsingland Bodagrottorna

Dalarna Jätturngrottan

Gästrikland Hillbergs gide

Värmland Gylterudsgrottan

Västmanland Rudtjärnsgrottan

Uppland Gillberga Gryt

Södermanland Klövbergsgrottan

Dalsland Jättestöva

Närke Stora Vargaklämman

Östergötland Trollegater

Bohuslän Klingkyrkan

Västergötland Töllsjögrottorna                                               

Halland Midsommarstugan  

Småland Grottan i Karnaberget / Dackes grotta                                  

Öland Flakgrottan i Horns branter

Gotland Lummelundagrottan

Blekinge Skaftaskärv

Skåne Balsbergsgrottan
 

landskapsgrottor
Rune Magnusson 

grottor då ingen information förekommit 
i Grottan. Vi enades då om att skjuta upp 
beslutet om landskapsgrottor till årsmötet 
2009 och att jag i Grottan skulle redovisa 
listan över grottor och de kriterier som låg 
till grund för urvalet.

KÄND OCH VÄLBESÖKT, som t.ex 
en turistgrotta - rikskänd eller lokalt 
omnämnd och skyltad av kommun eller 
hembygdsförening. 

BILDNINGSSÄTT, TYP. Exempel: 
Ångermanland är det landskap som har de 
flesta tunnelgrottorna. Räckebergsgrottan 
är den största och högst belägna 
tunnelgrottan.
I ett landskap där kalksten dominerar 
bör grottan vara en karstgrotta. 
Lummelundagrottan tillgodoser flera 
kriterier.

KULTURELLT VÄRDE   
Balsbergsgrottan besöktes av Carl von 
Linné 1749.

STORLEK OCH UTFORMNING   
Korallgrottan - längst i landet.

REKREATIVT VÄRDE,
INTE OLÄMPLIG FÖR BARN       
I Blekinge valdes Skaftaskärv före 
Anglestue. 

SKYDDSBEHOV OCH 
MILJÖHÄNSYN  

TILLGÄNGLIGHET

  Ω
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Årets fjällmöte arrangeras av Norsk Grot-
teforbund i samarbete med Sveriges Spe-
leologförbund och är förlagt till Burfjellet 
utanför Mo i Rana 2 - 9 augusti. Grottorna 
i Burfjellet har varit under utforskning un-
der en rad år nu, men har visat sig ha mer 
och mer att bjuda på för vart besök! I dag 
är tre större grottor kända och delvis ut-
forskade: Edvardheimgrotta (1,8 km lång), 

Brattligrotta (900 m) och Storligrotta (2 
km). En av förhoppningarna under årets 
fjällmöte är att vi ska lyckas knyta ihop i 
alla fall ett par av dessa grottor. Dessutom 
finns många okarterade grottor som be-
höver kartläggas, plus de som ännu inte 
är upptäckta! Flera av grottorna är helt 
horisontella och utan särskilda svårighe-
ter, medan andra kräver SRT-klättring. 

Lägerplatsen
Årets lägerplats kommer att ligga i nedre 
delen av det lågalpina bältet (”blåbärsbäl-
tet”) på ca 580 m ö h, i närheten av en av 
grottbäckarna (utloppsgrottan ligger precis 
utanför lägret) som kommer att tjäna som 
dricksvattensbäck; koordinaten (Euref89, 
zon 33W) är 7372245 / 453329 (länk till 
berggrundsgeologiskt kartblad över områ-
det kan hittas såväl från www.speleo.no som 
www.speleo.se). Från parkeringen (ca 360 
m ö h) vid Rausandaksla (se karta) är det 

välkommen till årets fjällmöte i 
norska Burfjellet! 

Johannes Lundberg

ca 7 km (2-3 timmar) lätt promenad med 
långsam stigning (se karta). Det kommer 
inte att ordnas med persontransport med 
helikopter. Däremot kommer det att ord-
nas någon form av skjuts från tågstationen 
i Mo i Rana under de första dagarna – men 
med säkerhet bara för er som anmäler er 
senast 28 juli på www.speleo.se eller www.
speleo.no! (Vi vill i så fall veta när ni kom-
mer till Mo i Rana och hur många ni är.) 
Tidtabell till tåg i Norge hittar ni på www.
nsb.no. Tågbiljetter kan vara dyra, och det 

Rausandaksla

    B u r f j e l l e t

Rausandaksla

Mo i Rana
flygplats

Parkering fjällmöte
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kan kanske löna sig att köpa tågluffarbiljett. 
Också om ni inte kommer med tåg skulle vi 
vara tacksamma för föranmälan för att veta 
ungefär hur många som kommer, plus att 
vi kan förmedla samåkningskontakter. Titta 
gärna in på www.speleo.no och www.speleo.
se för uppdateringar och mer information 
under tiden fram till början av augusti! 
 
Program
Bortsett från turistturer (för såväl nybörjare 
som mer avancerade), utforskningsturer och 
karteringsturer, kommer en räddningsöv-
ning att genomföras fredagen den 8 augusti. 
Söndagen den 3 augusti hoppas vi kunna ha 
en introduktionstur till de olika grottöpp-
ningarna på Burfjellet. Någon gång i början 
av mötet kommer det också att hållas en kar-
terings-work-shop för er som vill kartlägga. 

Säkerhet
Ytterligare några praktiska upplysningar: 
Det är mycket god mobiltelefontäckning på 
Burfjellet. Det kommer att finnas en turlogg 
i ”sekretariatet” där alla grott-turer och alla 
längre ytturer ska antecknas med alarmtid 
angiven. Det är viktigt att alarmtiden res-
pekteras! När den har passerats utan att det 
har noterats att turfolket är tillbaka kommer 
räddningstjänsten omedelbart att larmas 
(larmnumret är 112 – använd ordet ”grot-
teulykke”!). Vi hoppas kunna ordna med en 
ordentlig latrin samt ved, men det är i skri-
vande ögonblick något osäkert. Dessutom 
kommer det att finnas en Burfjellet-2008-T-
tröja till försäljning! Först till kvarn gäller här! 

Ta med 
Förutom normal fjällutrustning (tält, sov-
säck, liggunderlag, kök, bränsle, mat för 
hela perioden, varma kläder, regntäta klä-

der, bra skor, ev GPS, kamera och fjällflora) 
så bör du ta med overall, varmt underställ, 
handskar, stövlar eller kängor, hjälm med 
pannlampa, extraljus och batterier (eller 
karbid) samt räddningsfolie. De flesta grot-
torna är torra, men för de mer krävande 
turerna behövs PVC-overall, balaklava eller 
huva, extra varmt underställ (ev våtdräkt) 
samt full SRT-utrustning.

Frågor? Kontakta gärna Hans-Øivind 
Aarstad (hans-oivind.aarstad@no.relacom.
com) eller Johannes Lundberg (johannes.
lundberg@nrm.se, 070-2624240; dock en-
dast till och med 18 juli). Ω

Summary
The 2008 fellmeeting is a joint-venture 
arrangement with SSF and NGF (Norsk 
Grotteforbund). The meeting will take 
place in Burfjellet in Norway, close to Mo 
i Rana, August 2 - 9. There are horizontal 
as well as vertical caves in the area. Easy ca-
ving trips will be offered, but also advanced 
tours. A survying workshop and a cave res-
cue exercise will take place during the week. 
Complete equipment for fell-camping is es-
sential. For further information contact: 
hans-oivind.aarstad@no.relacom.com   or
johannes.lundberg@nrm.se

Vi lite äldre brukar ju alltid påstå att det 
var ”bättre”, ”lugnare”, ”roligare” förr i ti-
den. Vad jag definitivt kan påstå var att det 
var mera spännande att utforska våra grot-
tor förr i tiden. Grottorna var inte större 
men det fanns andra faktorer som kunde 
påverka vår verksamhet i skog och mark. 
Det Kalla Kriget och dess effekter nådde 
även många av oss. Jag skall ge några ex-
empel:

Övre Ältsvattnet, 
slutet av juli 1970
Kvällen innan hade vi landat med Kurt At-
terbergs överlastade pontonplan i Djupvatt-
net (Giengeljaure) just nedanför lappväsen-
des stuga, där vi skulle ha vårt läger. Den in-
ternationella Övre Ältsvatten-expeditionen 
hade just tagit sin början. Sent på natten 
hade de andra deltagarna anlänt och slagit 
upp sina tält efter sin långa anvandring. Nu 
skulle vi börja utforska området. Vi skulle 
arbeta i två olika grupper, som skulle under-
söka var sina områden.

För att sköta kommunikationen mellan 
grupperna hade jag från institutionen för 
Ekologisk Botanik vid Umeå universitet fått 
låna två stycken Tokai 5W privatradioappa-
rater. Vi hade på förhand gjort upp att vi 
skulle kontakta varandra varje hel timme. 
Vi skulle naturligtvis kommunicera på eng-
elska eftersom så många av expeditionsdel-
tagarna var engelskspråkiga.

Redan vid första kontaktförsöket fick vi 
vår stora överraskning. Vi fick svar, ett svar 

som trängde igenom med kraftig volym. 
Vi fick i vår tur förfrågan om vilka vi var, 
vilket ärende vi hade och varför vi låg just 
på den där frekvensen. Det visade sig att vi 
använde samma frekvens som NATO-ba-
sen i Bodø och ansågs på ett artigt framfört 
sätt inkräkta på deras område. Stora darren! 
Men allt löste sig. Efter framförd förklaring 
accepterades vi och den gemensamma lös-
ningen var att vi inom expeditionen skulle 
kontakta varandra på ”15 minuter över hel 
och halv timme”. På detta sätt skulle NATO 
veta vilka som använde deras frekvens.

PS. Tokai-apparaternas långa antenner 
visade sig sedan vara perfekta fiskespön 
när vi fiskade röding i Rödinggrottan vid 
Roupsukjåkk (Gapsjukke). Detta ungdom-
liga oförstånd är nu preskriberat.

Stavarhalla, söndag 21 maj 1972
Ingmar Åstrand och jag åkte ned till Stavar-
halla strax söder om länsgränsen till Väster-
norrland. Vi skulle fortsätta undersöka detta 
spännande område, som vi redan besökt två 
gången under våren och vårvintern. Men 
mera fanns att göra. Speciellt i det södra 
Övre Stavarhallsberget, där vi tidigare upp-
täckt djupa skrevor och djupa grottor. Vi var 
utrustade med från England nyinköpt 8 m 
wirestege och de båda Tokai kommunika-
tionsradioapparaterna (KRA) från universi-
tetet. Efter att ha premiärklättrat den 9 m 
djupa, smala mellersta grottan i Storskrevan 
var det dags att reka branterna både söderut 

svenska grottor 
och det kalla kriget

Rabbe Sjöberg

Litet trångt kan det vara även i Norge...
Foto: Hans Øivind Aarstad
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och norrut. Vi hade beslutat oss för att reka 
var sitt avsnitt av berget och packade därför 
fram våra KRA. Vi kollade först hur appa-
raterna funkade och redan strax efter att de 
slagits på hördes en ”rotvälska” genom hög-
talaren. Eftersom vi bakom oss hade en hög 
bergvägg och framför oss öppet hav, var det 
troligast att det var något ute på havet som 
hördes. En snabbkoll med kikaren ut över 
havet gav snabbt besked. Just hitom hori-
sonten syntes ett större fiskefartyg med en 
skog av master. Allt talade för att det var en 
av de då vanliga polska ”fisketrålarna”, som 
var ute efter allt annat än strömming.

Stora Kornö, 3 maj 1978
På nerväg till årsmötet på Stenungsön äg-
nade Ingmar Åstrand, Lennart Wessberg 
och jag tre fantastiska dagar i norra Bohus-
län. Det var tre dagar som kom att betyda 
mycket för mitt sätt att se på strandgrottor 
och deras bildning. Med oss som guidebok 
hade vi Erik Ljungners fantastiska doktors-
avhandling från 1930 ”Spaltentektonik und 
Morphologie der schwedischen Skagerack 
Küste”. Vi lärde oss mycket om glacial-
skulptur och om stranderosion.

Dagen ute på Stora Kornö hade varit fan-
tastisk. Det är en underbar ö. Vi vandrade 
i högervarv runt ön och kom så småning-
om fram till Klingkyrkan. Detta är landets 
vackraste och mest perfekt utformade tun-
nelgrotta. Det är ingen tvekan om detta. Vi 
hade beundrat grottan, käkat en stärkande 
lunch och skulle just börja kartera grottan. 
Vi hade plockat fram all mätutrustning, 
Suuntokompass, Suuntoklinometer och 
måttband, när en båt landade vid stranden 
nedanför och en man kom uppvandrande 
med bestämda steg. ”Vad f-n höll ni på 
med?” Det var den militäre tillsyningsman-
nen i området som iakttagit vår verksamhet 
där just nedanför k u l s p r u t e n ä s t e t  och 

naturligtvis förstått att här var främmande 
makt på gång. Vi hade väl inte speciellt no-
terat det där kulsprutenästet men vi tyckte 
att det var ovanligt lite sten i grottans bot-
tenspricka. ”Vad heter ni och var kommer 
ni ifrån?”, ”Nåja, forskare? – Jaha – Ni får 
väl fortsätta då”. Vad vi sedan inte lade in 
på grottkartan var att elledningen till kul-
sprutenästet gick under de runda stenarna i 
bottensprickan.

Nästan på dagen fem år senare försöker 
jag åter ta mig ut till Stora Kornö. Jag håller 
på att undersöka samtliga då kända tunnel-
grottor i södra Sverige. Passbåten är inställd. 
Det går inte att ta sig över. Vattnen norr om 
Lysekil vimlar av marinens fartyg. Det är 
ubåtsjakt på gång.

Härnön, 
torsdag 16 september 1982
Jag ligger ute och inventerar grottor i Väs-
ternorrlands län. Inventeringen började året 
innan och jag arbetar mig sakta söderut i 
länet. Härnön kräver flera dagar och detta 
är näst sista dagen på detta års inventerings-
säsong. Direkt ur fältdagboken klipper jag 
detta:

”Är i arbetstagen så jag kör bort till Gåns-
vik och vandrar bort till Grottberget. På 
nordsidan finner jag först ett par mindre 
blockgrottor innan jag når fram till det stora 
stupet med de riktiga grottorna. Når först 
upp till b3, som även de har underskattats 
av Lennart (Wessberg). Hans beskrivning 
gäller bara yttre delen av grottan. Hela 
blockgrottkomplexet är åtminstone 35 m 
långt. Flera mindre grottor finns i närheten. 
Berget måste klassas som en 3:a.

Vädret är vackert och klockan är bara tre, 
så jag kör vidare till Skärsviken. Det ser mi-
litärt ut. En gubbe som plockar lingon ser 
misstänksamt på mig och frågar om jag är 

från KA? Nej, från Länsstyrelsen.
Vandrar in i området. Vid stranden mi-

litär och militära anläggningar. Söker mig 
upp mot berget men trots en stunds kring-
letande finner jag ej rätt på grottan C8, som 
skulle vara en av Härnöns åtta tunnelgrot-
tor.

När jag återvänder till bilen stannar en 
svart Volvo och en säkerhetskille kommer ut 
och frågar mig efter mitt ärende. Min när-
varo måste rapporteras, så jag talar om vem 
jag är och vad jag jobbar med. Så har man 
då åter hamnat i säkerhetsregistret!” Ω

Klockan måste vara ”kvart över hel eller halv”. Mischa Gavrjusjov använder KRA vid Gusepakte. 
I fonden Övre Ältsvattnet. Vi dränerar Kanjongrottan. Personer fr.v. Hedvig Wagner, Mischa 
Gavrjusjov, Rabbe Sjöberg och Alf Olert.    Foto: troligen Leif Engh

Summary
The author tells a few stories about inci-
dents with military security officers and 
other complications while caving in Sweden 
during the period of the Cold War.
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Adresser
till alla SSF-medlemmar hittar du i medlems-
förteckningen efter inloggning på förbundets 
hemsida www.speleo.se  Adressändringar 
anmäls till Ulla Pettersson, 021-13 48 34, 
ulla.pettersson@mdh.se
eller på SSFs hemsida www.speleo.se

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

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) 

Hur-Vem-Var i SSF

Arbetsgrupper
Dyksektionen Nicklas Myrin   070-246 11 94 nicklas_myrin@hotmail.com
Fjällkommittén Johannes Lundberg   070-262 42 40  johannes.lundberg@nrm.se
Fotokommittén Andreas Wikström   031-86 48 92  andreas.wikstrom@comhem.se
Gotlandskommittén Daniel Lundh  070-916 68 71 daniel.lundh@sobernet.nu
Grottkatalogkommittén Hans Beskow 070-676 20 02 h@nsbeskow.se
Grotträddningskommittén Sven Gunnvall  070-306 40 49 sven.gunnvall@telia.com 
Gruvsektionen Martin Nordin  031-49 47 36 martin@baggbodykarna.org
Historiska kommittén Lars Erik Åström  08-600 19 88  lars-erik.astrom@bonetmail.com
Internationella kommittén Christel Grehn  08-437 44 821 christel.grehn@gmail.se
Karteringskommittén Erik Agrell  031-44 49 94 agrell@chalmers.se
Ungdomssektionen Linnéa Järvstråt  070-291 68 75 aniran87@gmail.com
Utbildningskommittén Mark Dougherty  0241-611 80 mdo@cts.du.se
Vertikala sektionen Johannes Lundberg   070-262 42 40  johannes.lundberg@nrm.se
Vetenskapskommittén Johannes Lundberg   070-262 42 40  johannes.lundberg@nrm.se 
Årsmöteskommittén Mikaela Löfgren  08-50 00 39 00 mikaelalofgren@hotmail.com

Hemavans Grott & Klätterklubb c/o Johansson, Box 35, 92066 Hemavan, 0954-305 95
JF Äventyr c/o Nordström, Rutbergsv. 8, 90355 Umeå, 090-10 06 87
 jf.aventyr@telia.com
Stockholms Grottklubb c/o Grönvik, Tulegat 12, 17278 Sundbyberg, 08-98 72 96
 kallegk@gmail.com
Västsveriges Grottklubb c/o Wikström, Blandsädesg.8E, 43146 Mölndal, 031-86 48 92
 andreas.wikstrom@comhem.se
Östgöta Ggrottklubb c/o Eriksson, Mässvägen 11,  61631 Åby, 073-637 40 12
 johaneriksson971@hotmail.com
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SSFs Lokal och Biblioteket
SSFs arkivlokal hittar du i Täby, på Marknadsvägen 59. Där finns hela Nedåts förråd, föreningens 
arkiv samt SSFs bibliotek. Här finns kopiator och möjlighet att ansluta till internet. Lokalen är obe-
mannad men vill du göra ett besök kontakta Nedåt eller någon i styrelsen. Håll ett öga på hemsidan 
- där annonseras tider då lokalen hålls öppen. För att låna böcker från biblioteket kontakta Ulla 
Pettersson på tel. 021-13 48 34 eller e-post ulla.pettersson@mdh.se

nedåt 
Sveriges Speleologförbunds bok- & diversehandel

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

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

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

Kommer i september och kan förväntas innehålla ett och annat från 
årsmötet (verksamhetsberättelse och protokoll). En längre artikel om 
världens längsta grotta norr om polcirkeln - Tjoarvekrájgge (Tjorve). 
Rapport från Lummelunda och förhoppningsvis mycket annat under-
jordiskt. Skriv och skicka till grottanred@speleo.se - glöm föralldel inte en 
liten författarpresentation, en engelsk summary och så förstås bilder!
Red.
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