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På gång i SSFLedaren

Lucia i Tuna-Hästberg 13-14 dec
En helg under jord; utforska, övernatta, träffa grott-och gruvfolk.
Baggbodykarna firar 10-årsjubileum så det kan nog bli litet speciellt... 

Stockholms grottklubb
är flitiga arrangörer av möten och aktiviteter - ta en titt på hemsidan 
http://users.grevture.com/~stogroweb/  kanske du skall bli medlem? 

På gång internationellt
Hidden Earth 2008 26 - 28 sept
Årlig grottkonferens i England - Nu i Yorkshire!
http://hidden-earth.org.uk/

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/

Cuban Speleological Society 2010 04 - 08 augusti
Firar 70-årsjubileum och hälsar grottisar från hela världen 
välkomna till Matanzas på Cuba. Officiell webbsida är under konstruktion.
Tills vidare kan man kontakta speleomat@atenas.inf.cu för information.

I förra numret av Grottan publicerades 
den internationella speleologunionens UIS 
etiska kod. Den har funnits ett tag, och vi 
har väl mer eller mindre följt den rätt själv-
klara koden också innan SSF antog den i 
våras, även om det ibland har varit lite si 
och så med det. Så tog ju inte Torbjörn Doj 
och jag kontakt med Norsk Grotteforbund 
förrän mer än ett år efter att vi hade hittat 
Tjoarvekrájgge (men när samarbetet väl var 
upprättat sommaren 1995, alltså ett par år 
innan UIS etiska kod kom på pränt, så tog 
ju utforskningen av Tjorve fart på riktigt; 
det om något visar hur viktig kontakten 
med lokala grottisar är!; du kan läsa mer 
om Tjorve och dess utforskning på sidorna 
24-33!). Idag hade det varit ett direkt brott 
mot UIS etiska kods första punkt, som 
bland annat säger att vi ska kontakta den 
nationella grottorganisationen redan innan 
vi åker för att utforska eller leta efter grottor 
utomlands; koden säger också att om det är 
möjligt ska vi försöka involvera lokala grot-
tisar i expeditionen. Idag är det lättare än 
någonsin att få kontakt med grottklubbar 
och grottisar jorden över. På UIS hemsida 
(http://www.uis-speleo.org/) finns en lista 
över nationella organisationer med kon-
taktuppgifter. Det finns dock länder som 
fortfarande saknar egna organisationer (el-
ler som i alla fall inte är medlemmar i UIS 
än); Laos till exempel, trots dess enorma po-
tential som grottland (men här gäller ändå 
förstås kodens fjärde punkt, att respektera 
andra gruppers arbete!). Mongoliet däremot 
har en egen grottorganisation, Mongolyn 
Aguj Sudlalyn Cholboo (Mongolian Cave 
Research Association) under ledning av 

dr. Erdenedalajn Avirmed, vilket var nå-
got den lilla fransk-svenska expeditionen 
till Mongoliet som jag deltog i tidigare i år 
upptäckte av en slump bara några veckor 
innan vi skulle åka! Givetvis kontaktade vi 
dr. Avirmed omedelbart, och fick svar för-
stås. Och självklart visade det sig att all vår 
planering var helt felaktig; de områden vi 
hade tänkt besöka var långt ifrån de intres-
santaste, men tyvärr var det försent att göra 
några större ändringar i vår planerade rutt 
även om dr. Avirmed kunde peka ut precis 
var vi borde ha åkt när vi träffade honom 
i Ulaanbaatar. Och så hittade vi inte heller 
några grottor av någon betydelse (men vi 
fick uppleva mycket annat; en reseberättelse 
kommer i Grottan inom kort). Sensmoralen 
i den här historien är att hade vi känt till det 
mongolska grottforskningsförbundet och 
dr. Avirmed tidigare så hade vi haft mycket 
större chanser att hitta längre och mer spän-
nande grottor än vi nu gjorde, och vi hade 
fått betydligt mer valuta för den faktiskt rätt 
dyra resan. Men vi har nu knutit kontakt 
med Mongoliet, och nästa tur dit kommer 
att vara betydligt bättre förberedd och vi 
vet nu också exakt vilka områden som ska 
undvikas för att inte trampa de andra inter-
nationella expeditionerna på tårna, och med 
lite tur så kanske dr. Avirmed själv kan följa 
med ut i fält? Dessutom har SSF ett alldeles 
eget exemplar av något så sällsynt som en 
rykande färsk doktorsavhandling om grot-
tor i Mongoliet! UIS etiska kod är alltså inte 
en belastning, utan snarare en tillgång!

Johannes Lundberg
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En del av det här numret av Grottan handlar om 
Norge och norska grottor. Vårt grannland i 
väster är rikt på grottor och för den delen 
rikt på fantastisk natur. I år, liksom nästa 
år, arrangerar vi gemensamma fjällmöten.
I år var det i norska Burfjellet.
Nästa år blir det i Sverige.
Vi planerar att hålla
till i Tärnafjällen.
Samarbetet med
Norsk Grotteforbund
känns mycket bra.
Det ger nya vänner
och nya möjligheter.
Grottorna känner
inga gränser och
flera av dem 
passerar faktiskt
under vår
gemensamma
riksgräns!

På kartan har vi markerat var  i Norge de 
två områden ligger som det skrivs om i 
Grottan. Nyfynd i gränstrakterna uppe i 
Vadve får ni läsa om i kommande num-
mer av tidningen och hur länge dröjer 
det innan dykarna i Bjurälven simmande 
tar sig under gränsen..?
Senaste numret av Norsk Grotteblad är 
ett jubileumsnummer - nr 50! - GRAT-
TIS säger vi på Grottanredaktionen.
Det firas med att presentera ett urval 
norska grottor med bilder, kartor och 
vägbeskrivningar. Man blir inte så litet 
sugen på att åka västerut.
Med ett fortsatt gott samarbete över 
gränsen kan vi öppna upp en värld av 
spännande grottbesök.
Varför inte bli medlem i NGF också?
Ta en titt på www. speleo.no
Vi bor ju när allt kommer omkring på 
samma halvö.  Ω
Red.

Om du brukar läsa de sammanfattningar av grottblanketter som brukar publiceras i Grot-
tan, så är det viktigt att du läser det här, och sedan ringer eller skriver till undertecknad och 
talar om det! 

Den senaste omgången publicerades i Grottan nr 1 2008 (sid 48-49). Eftersom det tar 
mycket tid att skriva dessa sammanfattningar, så funderar vi på att helt enkelt sluta göra 
dem. Tanken är att i stället fortsätta med den mer kortfattade tabell över inkomna grott-
blanketter som nu finns på SSFs webbsida, under Grottkatalogen > Inkomna grottblanket-
ter. Du behöver vara inloggad för att se listan.
För varje inkommen grottblankett visar tabellen följande uppgifter:
 - Blankettnummer
 - Inmatad (kryss om blanketten är inmatad i databasen)
 - Riksnummer (om det anges på blanketten)
 - Inkom den (datum)
 - Inlämnare (den som fyllt i blanketten)
 - Landskap
 - Grottans namn
Denna tabell kan mycket väl publiceras även i Grottan, för att även de som saknar tillgång 
till dator också ska kunna läsa den. Någon ytterligare uppgift är kanske också möjlig att 
lägga in i tabellen. 

Den huvudsakliga skillnaden mellan sammanfattningarna och tabellen är att tabellen 
enbart är en återgivning av ett antal uppgifter som står på blanketten, utan någon kontroll 
av dessa uppgifter mot grottdatabasen. För att skriva sammanfattningarna brukar vi gå in 
i grottdatabasen och leta efter om den  rapporterade grottan kanske redan finns, kanske 
under ett annat namn, och kontrollera riktigheten och rimligheten i uppgifterna på blan-
ketten.

För att fortsätta lägga ned den avsevärda tid som det tar att skriva dessa blankettsam-
manfattningar, så är det viktigt för oss att få reda på hur många av våra medlemmar som 
verkligen läser dem, och tycker att det är viktigt att de finns kvar.

Den långsiktiga planeringen för grottdatabasen innebär att medlemmarna på  
något sätt ska få tillgång till databasen över internet, möjligen även själva grott-
blanketterna. När vi har kommit så långt så kommer behovet av sammanfatt-
ningar av blanketterna att minska, men detta ligger fortfarande en bit fram i 
tiden.
 
Om du vill ha kvar sammanfattningarna av grottblanketter, måste du ringa eller skriva 
till Hans Beskow och tala om detta. 

Ring till 0171-471147 (kväll) eller 070-6762002 (dag).
Skriv antingen till h@nsbeskow.se eller till Villberga Grillby 4, 74951 Grillby.

Ta bort sammanfattningarna av grottblanketter?
Hans Beskow
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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
SSF:s ÅRSMÖTE I ASPAN, BLEKINGE 2008-05-03.

 Årsmötets öppnande.
 Tillförordnad ordförande Daniel Lundh förklarade SSF årsmöte 2008 för   
 öppnat.
 Årsmötets behöriga utlysande.
 Årsmötet förklarades behörigt utlyst.
 Val av mötesordförande.
 Daniel Lundh valdes till mötesordförande.
 Val av mötessekreterare.
 Mats Lind valdes till mötessekreterare.
§1 Fastställande av dagordning. 
 Dagordningen fastställdes enligt styrelsens förslag. . 
§2  Val av justeringsmän tillika rösträknare. 
 Till justeringsmän att justera årsmötesprotokollet tillika rösträknare valdes Björn  
 Grinder och Björn-Ove Bergqvist. 
§3 Godkännande av föregående årsmötesprotokoll.  
 Protokollet från årsmötet 2007 som var publicerat i Grottan nr. 3-2007   
 godkändes och lades till handlingarna. 
§4 Verksamhetsberättelse för 2007. 
 Verksamhetsberättelsen för 2007 som presenterades vid årsmötet godkändes. 
§5 Bokslut för SSF och NEDÅT. 
 Bokslutet för SSF år 2007 framlades och bokslutet för NEDÅT år 2007   
 framlades. 
§6 Revisorernas redovisning. 
 Revisionsberättelsen för 2007 upplästes av justeringsman Björn Grinder då  
 revisorerna ej var närvarande. 
§7 Styrelsens ansvarsfrihet. 
 Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2007 samt  
 fastslog resultat- och balansräkning för Nedåt och resultat- och balansräkning för  
 SSF. Styrelsens förslag till vinstdisposition och överföring till katalogfond och  
 SRT-fond enligt bokslutet fastställdes av årsmötet. 
§8 Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning. 
 Valberedningens förslag till styrelse och revisorer redovisades. Valberedningens  
 förslag föredrogs av sammankallande Christina Tillö. 
 a) Val av ordförande på ett år (fyllnadsval). 
 Sven Gunnvall valdes till förbundets ordförande på ett år (nyval). 
 b) Val av vice ordförande. 
 Daniel Lundh valdes till förbundets vice ordförande (omval). 
 c) Val av kassör på två år. 
 Ulla Pettersson valdes till förbundets kassör på två år (omval).  
 d) Val av sekreterare. 
 Mikaela Löfgren valdes till förbundets sekreterare (nyval). 
 e) Val av tre till fem ledamöter. 

 Beslöts att antalet ledamöter för verksamhetsåret 2008 ska vara fem personer. 
 - Johannes Lundberg (omval), 
 - Christel Grehn (omval), 
 - Linnéa Järvstråt (omval), 
 - Dag Haugum (nyval) och 
 - Rabbe Sjöberg (nyval) 
 valdes som ledamöter till styrelsen. 
§9 Val av revisorer för 2008 (två revisorer och en suppleant). 
 Till revisorer för 2008 valdes Martin West (sammankallande) och Lina Lindén,  
 samt Emese-Orsolya Bálint som suppleanter. 
§10 Val av valberedning (inkl. sammankallande). 
 Till valberedning valdes Christina Tillö (sammankallande), Gunnar Isacsson,  
 Mikael Persson samt Mats Lind.  
§11 Ungdomsstipendiat för 2008. 
 Till ungdomsstipendiat för 2008 har Daniel Engh utsetts. Stipendiet är på 1000  
 kronor samt diplom. 
§12 Budget för 2008. 
 Budget för verksamhetsåret 2008 redovisades. Budgeten godkändes och lades till  
 handlingarna. 
§13 Föreningsavgifter 2009. 
 Styrelsen föreslår oförändrade föreningsavgifter för 2009. 
 Ordinarie medlemmar: 250 kr, ungdomsavgift: 125 kr. Oförändrat för   
 familjemedlemmar (10 kr). Medlemsavgifterna godkändes. 
§14 Val av förbundets representanter till FSUE mötet i Vercors inklusive   
 kvoteringsprinciper i FSUE. 
 Till representanter för Sveriges Speleologförbund valdes Thomaz Gustafsson som  
 delegat och Mats Lind till vicedelegat. Styrelsen föredrog FSUE kommande  
 förslag till kvoteringsprinciper och medlemsavgift för årsmötet.  
§15 Inkomna motioner/övriga frågor. 
 Inga inkomna motioner eller övriga frågor har inkommit. Som information  
 till årsmötet uppmanar valberedningen medlemmarna om att tipsa   
 valberedningen på lämpliga styrelsekandidater under verksamhetsåret.  
 Landskapsgrottor: Rune Magnusson kommer att presenter arbetsgruppens  
 förslag till landskapsgrottor i tidningen Grottan under 2008. Avsikten är att fatta  
 beslut vid nästa års årsmöte. 
§16 Årsmötets avslutande. 
 Mötesordförande samt nyvalde ordförande Sven Gunnvall tackade de   
 närvarande för ett väl genomfört möte och förklarade SSF:s årsmöte 2008 för  
 avslutat. 

Vid datorn: 
Mats Lind, årsmötessekreterare

Daniel Lundh   Björn-Ove Bergqvist Björn Grinder
Mötesordförande   Justerare   Justerare 

Antal deltagare vid årsmötet 2008 var 48 personer (samt en hund).
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verksamhetsberättelse
 för Sveriges Speleologförbund

1 januari 2007 - 31 december 2007.

1. Medlemmar, styrelse och förtroendevalda.
Vid årsskiftet 2007/2008 var antalet medlemmar i SSF 580 st. varav 3 st. hedersmedlemmar. Vid 
motsvarande tid 2006/2007 var medlemsantalet 567 st. Av medlemmarna är 221 familjemedlemmar. 
Två grottföreningar är medlemmar; Stockholms grottklubb och JF Äventyr. Övriga föreningar och 
juridiska personer som är medlemmar är Länsstyrelsen i Jämtlands län, Sala Silvergruva och Tärna 
Fjällturer. Styrelsen och övriga förtroendevalda framgår sist i verksamhetsberättelsen.

2. Årsmöten och styrelsemöten
Förbundets årsmöte avhölls 17 – 20 maj 2007 i Säfsen, Dalarna. 43 medlemmar deltog, varav 39 
vuxna. I samband med årsmötet gjordes bland annat utflykter till gruvor och Bergslagens geolo-
giska sällskap. Dagarna ägnades åt frågesport, förbundsinfo, SRT-kurser och bildvisningar. Artikel 
om årsmötet finns publicerad i Grottan 3-2007. Protokoll från årsmötet samt verksamhetsberättelsen 
för 2006 finns publicerad i Grottan 3-2007. Styrelsen har sammanträtt sex gånger under verksam-
hetsåret 2007 (24/3, 17/5, 20/5, 30/6, 8/9 samt 24/11). Därutöver har styrelsen haft överläggningar 
per telefon. Styrelsen var även ansvarig för genomförandet av den internationella konferensen Baltic 
Speleological Congress, BSC 2007, som arrangerades 13-15 augusti i Visby med lyckat resultat.

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

3.1 Grävningarna i Stenkumla 2007.
Under året genomfördes inga organiserade grävningar i Stenkumla.

3.2 Lummelunda 2007.
Årets Lummelundavecka på Gotland genomfördes mellan 25:e juni och 1:e juli. Sedvanliga aktivite-
ter genomfördes med inspektion, utbildning av guider, förbättring av kommunikationen med mera. 
Förberedelser inför BSC genomfördes under veckan.

3.3 Fjällmötet 2007.
Årets fjällmöte hölls i Vadveområdet med 13 deltagare. Fortsatt kartering gjordes i Snötempelgrottan 
som nu mäter 706 meter med en höjdskillnad på 92 meter; dessutom utfördes temperaturmätningar 
av vattnet i grottbäckarna. Också Minilämmis (20 meter), Mellanlämmis (80 meter) och Gränsgrot-
tan (20 meter) karterades. Delvis parallellt och något överlappande med fjällmötet hölls en grotträdd-
ningsövning i närheten, se punkt 4.6 i verksamhetsberättelsen. Flera referat från mötet finns i Grottan 
4-2007 och 1-2008.

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

4.1 Dyksektionen.
SSF:s dyksektion har som mål och syfte att sammanföra personer med intresse för grottdykning. 
Dykning har från sektionens sida främst skett i gruvor samt en större grottdykexpedition till Bjurälven 
under mars månad 2007. Förbundets dykare har även dykt i Plura i Mo i Rana, Norge. Planering 
för dykexpedition till Bjurälven 2008 har genomförts. Sektionen har ca 45 medlemmar. Tack vare 
Bjurälvenexpeditionen och gruvdyk i Tuna Hästberg har antalet aktiva grottdykare ökat under året. 
Ansvarig styrelseledamot är Mats Lind med Nicklas Myrin som huvudansvarig.

4.2 Fjällkommittén.
Fjällmötet är ett av förbundets äldsta arrangemang men kräver ändå en del förberedelser, bland an-
nat att hitta lämpliga platser att genomföra mötet på samt skriva en lockande artikel i Grottan. Till 
fjällkommittén hör även fjällinventeringen. Ansvarig styrelseledamot och huvudansvarig är Johannes 
Lundberg.

4.3 Fotosektionen.
SSF:s fotosektion har som mål och syfte att sammanföra personer med intresse för grottfotografering. 
Verksamheten ska vara inriktad mot att såväl hjälpa medlemmarna att visa sina speleologiska bilder 
samt att ha möjlighet att utveckla sitt eget fotograferande. Under året har kurs i grottfotografering 
hållits i Tuna Hästbergs gruva och kompendium i ämnet har getts ut. Ansvarig styrelseledamot är 
Mikaela Löfgren och huvudansvarig är Andreas Wikström.

4.4 Gotlandskommittén.
Lummelundakommitténs främsta mål och syfte är att skapa kontinuitet och stadga kring arbetet med 
Lummelundaveckorna. Årets Lummelundavecka hölls 25/6-1/7 och besöktes av 14 personer. Aktiva 
och fossila systemet besöktes, Linnés grotta undersöktes inför en eventuell pumpning, grottan in-
spekterades och radiokommunikationssystemet förbättrades. SSF-medlemmar höll en utbildning för 
Lummelundabolagets grottguider och kontakterna stärktes ytterligare under en gemensam festmid-
dag. Rapport till Länsstyrelsen på Gotland har insänts i december månad. Ansvarig styrelseledamot 
och huvudansvarig är Thomaz Gustafsson.

4.5 Grottkatalogkommittén.
Detta ansvarsområde innefattar både hantering av förbundets grottdatabas och produktionen av 
tryckta grottkataloger utifrån denna databas. Grottdatabasen har länge varit en kärnverksamhet i 
SSF:s verksamhet och den fortsätter löpande att utökas och uppdateras. Under året har ca 130 grott-
blanketter kommit in. Huvuddelen av grottblanketterna kommer fortfarande från en liten grupp 
SSF-medlemmar. Arbetet med utgivning av tryckta grottkataloger har gått på sparlåga i ett par år pga 
tidsbrist hos kataloggruppens medlemmar. Nästa katalogdel kommer att omfatta Hälsingland och 
Gästrikland. Den planeras fortfarande för tryckning under 2008. Personer som kan hjälpa till med 
renritning av grottkartor saknas. Några helgsammankomster har genomförts under året, för inmat-
ning av uppgifter i databasen och kontroll av materialet. Ansvarig styrelseledamot är Mats Lind och 
huvudansvarig är Hans Beskow. Under året har ansvaret för grottdatabasen övertagits av Hans Beskow 
och mottagning av grottblanketter har tagits över av Lars-Gunnar Jarl.

4.6 Grotträddningskommittén.
Styrelsens representant och huvudansvarig är Sven Gunnvall.
I maj deltog 6 svenska speleologer i UIS 11:e internationella grotträddningskonferens i Aggtelek i 
Ungern. 
I augusti hölls en stor grotträddningsövning i Abisko. Mötet samlade 30 deltagare, främst personal 
från de tre grotträddningsgrupper som finns i Sverige och som ingår i den Civila fjällräddningen 
(CIFRO). Polis och fjällräddningssamordnare deltog också i mötet som blev mycket lyckat. En arbets-
grupp med uppgift att dra upp riktlinjerna för en svensk grotträddningsorganisation bildades med 
representanter från fjällräddning, polis och SSF. Gruppen, som finansierats av polismyndigheterna, 
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har haft två möten under hösten, flera möten är planerade och arbetet beräknas vara slutfört till den 
1 april 2008. Inga olyckor eller allvarliga incidenter har rapporterats under året.

4.7 Gruvsektionen.
Gruvsektionen är sektionen för alla som är intresserade av gruvor, tunnlar, bergrum och andra av män-
niskan konstgjorda underjordiska objekt. Syftet är att undersöka och dokumentera nutida och histo-
riska gruvmiljöer, anordna resor och seminarier samt ge ut informationsbladet Gruvbladet. Sektionen 
har ca 120 medlemmar. Under året har det traditionsenliga Luciafirandet i Tuna Hästbergs gruva 
genomförts tillsammans med Baggbodykarna. Ansvarig styrelseledamot har varit Thomaz Gustafsson 
med Martin Nordin som huvudansvarig.

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

4.9 Internationella kommittén.
SSF är medlemmar i de internationella organisationerna UIS och FSUE. 6-13 april 2007 besökte nio 
personer South Wales Caving Club (SWCC) i Penwyllt och blev guidade i några av Storbritanniens 
längsta och mest dekorerade grottor. Boende tillsammans med klubbmedlemmar i ett väl utrustat 
klubbhus.
Baltic Speleological Congress, BSC 2007 arrangerades 13-15 augusti i Visby. De 68 besökarna kom 
från 17 olika länder. Det bjöds på vetenskapliga föreläsningar, bildvisningar, resereportage, konst och 
fotoutställning, guidning i och över Lummelundagrottan, FSUEs möte ”Speleo Forum” genomför-
des. Dessutom fanns ISCA representerat. Ett mycket lyckat möte som skapade många betydelsefulla 
kontakter. 
Det Brittiska speleologförbundets årsmöte, Hidden Earth, besöktes av SSF:s ordförande som visade 
ett bildspel från svenska grottor, skapat av några av SSF:s främsta grottfotografer. Under året har vi 
beslutat att ha fjällmöte tillsammans med Norsk Grotteforbund sommaren 2008. Mötet blir i Burfjel-
let i Norge. Ansvarig styrelseledamot och huvudansvarig är Christel Grehn.

4.10 Karteringskommittén.
Under 2007 har karteringskommittén åstadkommit följande. 
1. Kommittén har skrivit en verksamhetsplan. 
2. Kommittén har bemannats och består av Erik Agrell, Christopher Graae, Mats Lind och Andreas 
Wikström. 
3 BCRA-skalan har införts som svensk standard. BCRA-skalan översatts till svenska. Den har 
publicerats på www.speleo.se och i Grottan, och grottblanketten har reviderats i samarbete med 
grottkatalogkommittén. 
4. Tre artiklar i Grottan om teknik och organisation för kartering: 
- ”Karteringskommittén: en ny arbetsgrupp” (Erik, 1/07) 
- ”BCRA-skalan” (Erik, 1/07) 
- ”Snabbkartering av korta grottor” (Trevor, 4/07) 
Ytterligare några artiklar har skrivits om specifika karteringsprojekt. 
5. Remissvar på UISICs förslag till standardsymboler för grottkartor. 
6. Påbörjat en karteringsavdelning på www.speleo.se  
7. Påbörjat inventering av SSF:s utrustning och information till medlemmarna om denna. 
Sammanfattningsvis har vi gått iland med alla föresatser i verksamhetsplanen under rubriken 
”Uppgifter på kort sikt”, och kommit igång med viss mer långsiktig verksamhet också. Ansvarig 
styrelseledamot är Mats Lind och huvudansvarig är Erik Agrell.

4.11 Ungdomssektionen.
Ungdomssektionen vänder sig till medlemmar under 25 år och ordnar egna träffar. Under året har 

representanter ur sektionen funnits med på de flesta av SSF:s aktiviteter och även haft en egen träff. 
Denna gång var träffen i Stockholm och grottorna i Klövberget och Fruberget besöktes. Vid års-
mötet 2007 tilldelades Knut Lindén SSF:s ungdomsstipendium. Ansvarig styrelseledamot är Linnéa 
Järvstråt med representanter ur sektionen som huvudansvarig.

4.12 Utbildningskommittén.
Utbildningskommittén har tre huvudsakliga uppdrag: a) att åskådliggöra vilka utbildningar vi har, 
eller avser att genomföra eller utveckla inom SSF genom att skapa ett nytt certifieringssystem, b) att 
skapa insyn för deltagare och utomstående vad som lärs ut och på vilka grunder, hur det lärs ut samt 
varför det lärs ut, samt c) att genom certifieringssystemet ha som främsta huvuduppgift att kvalitets-
säkra all utbildning som bedrivs och som planeras för inom SSF. En kursplan över certifieringssys-
temet är framarbetad. Under 2007 har vi fortsatt arbetet med att kartlägga material som kan kunna 
användas i studiecirklar. Meningen är att studiehandledningar ska kunna hämtas i dokumentform på 
vår hemsida. 

Kurser och utbildningar under året: 2007 gick mycket i BSC tecken och inga större kurser eller 
utbildningar har genomförts. Under BSC då vi kunde ta del av många intressanta och välgenomförda 
seminarier och exkursioner. Detta får ses som en stor möjlighet till utbildning/fortbildning.

4.13 Vertikala sektionen.
SSF:s vertikala sektion har som mål och syfte att arbeta för förbättrad säkerhet, tillgänglighet och 
kunskap om grottor med vertikala schakt samt att sammanföra personer intresserade av denna grot-
typ. Den vertikala sektionen ska verka för att arrangemang vid vertikala grottor äger rum, oavsett 
regi. Den ska verka för att vetenskapliga och grottkonserverande projekt inriktas även mot vertikala 
grottor. Sektionen har 58 medlemmar. Ansvarig styrelseledamot och huvudansvarig för sektionen är 
Johannes Lundberg.

4.14 Vetenskapskommittén.
Vetenskapskommitténs främsta mål och syfte är att utgöra ett forum för bland annat geologi, biologi, 
hydrologi etc. och genom detta kunna förmedla kontakter inom dessa områden - både till SSF:s med-
lemmar, men även till personer och organisationer utanför SSF. Kommittén har under 2007 påbörjat 
arbetet med ett helgseminarium för såväl forskare och intresserad allmänhet som förhoppningsvis 
kommer att äga rum i Stockholm under hösten 2008. Ansvarig styrelseledamot och huvudansvarig 
är Johannes Lundberg.

4.15 Årsmöteskommittén.
Årsmöteskommittén har under året tillsammans med familjen Hemgren Dougherty genomfört års-
mötet 2007 i Säfsen, Dalarna. 43 medlemmar deltog, varav 39 vuxna i årsmötet. Planering för årsmöte 
2008 i Blekinge (ansvarig arrangör Emese-Orsolya Balint), samt årsmöte 2009 i Stockholmsområdet 
(Stockholms Grottklubb arrangerar) pågår. För 2010 finns lösa funderingar på Västergötland. Ansvarig 
styrelseledamot och huvudansvarig är Mikaela Löfgren.

5. Övriga rapporter:

5.1 Biblioteket.
SSF:s bibliotek har tidskriftsutbyte med 48 organisationer i 22 länder (varav 17 europeiska länder, 
och resten i Nord- och Sydamerika, Afrika och Australien/Oceanien). Ansvarig för biblioteket är Ulla 
Pettersson. Under året har flyttningen av biblioteket till arkiv- och bibliotekslokalen i Täby förberetts. 
(Själva flytten kommer att äga rum under 2008.) 

5.2 Ekonomi och Nedåt.
Försäljningen från Nedåt är något lägre än föregående år. Avsättning till katalogfonden föreslås mot-
svarande årets försäljning av grottkataloger. Årets resultat för Nedåt är ett överskott på ca 3 200 kr. 
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Ansvarig för Nedåt är Karl Grönvik. Årets resultat för förbundet är ett underskott på ca 400 kr, jäm-
fört med ett budgeterat underskott på 2 150 kr. Kostnaden för tryckning av Grottan är något högre 
än budgeterat, liksom portokostnaderna för utskick av Grottan till medlemmar och utbytesorganisa-
tioner. Årsmötet gick med ett visst underskott, på grund av lägre antal deltagare än beräknat. I övrigt 
har kostnader och intäkter i stort följt budgeten.
Kostnader för Baltic Speleological Congress täcktes av intäkterna, tack vare ett bidrag från SIDA på 
50 000 kr, och från FSUE på 3260 kr.

5.3 Publikationer. 
SSF:s medlemstidning Grottan har under verksamhetsåret utkommit med fyra nummer; 1-2007, 
2-2007, 3-2007 och 4-2007 (årg. 42). Redaktör har varit en redaktionsgrupp bestående av Sven 
Gunnvall, Johannes Lundberg samt Andreas Wikström.

5.4 Stipendier.
Ungdomsstipendium på 1000 kronor delades ut till Joar ”Knutte” Lindén. Inga stipendier till 
kongresser delades ut.

5.5 Materialförvaltning.
SSF hyr sedan 2005 en arkiv- och bibliotekslokal i Täby. Denna lokal är på 45 kvm och är inredd 
med hyllor för förvaring och arkivering av Nedåt, Biblioteket samt SSF övrig utrustning. SSF äger 
karteringsutrustning och utrustning för SRT-klättring. Det är fyra kompletta personliga SRT-
utrustningar och rep som används vid SRT-kurser. Föreningen har under 2007 investerat i ett större 
fjälltält. Christopher Graae är materialförvaltare. Mark Dougherty förvaltar SRT-utrustningen. 

5.6 SSF på Internet. 
SSF är representerat på Internet med hemsida på webbadressen http://www.speleo.se. Här har 
föreningen tillgång till ett medium för informationsspridning som täcker hela världen. Under 2007 
driftsattes en ny hemsida med medlemssidor via medlemsinloggning. En webbredaktionsgrupp 
kommer att administrera hemsidan framöver.

6. Funktionärer under verksamhetsåret 2007: 

Styrelse: Ordförande Thomaz Gustafsson
 Vice ordförande Daniel Lundh
 Skattmästare Ulla Pettersson
 Sekreterare Mats Lind
 Ledamöter Sven Gunnvall 
  Linnéa Järvstråt
  Mikaela Löfgren
  Christel Grehn
  Johannes Lundberg

Revisorer: Sammankallande Henrik Christensen
 Ledamot Christopher Krafft
 Suppleant Lina Lindén
 
Valberedning: Sammankallande Christina Tillö
 Ledamot Gunnar Isacsson
 Suppleant Mikael Persson
 
UIS-representanter:
 Ordinarie Thomaz Gustafsson
 Suppleanter Anders H Lindén
  Rune Magnusson

UIS-kommissioner:
 Bibliografi Ulla Pettersson
 Datalagring Vakant
 Grottdykning Nicklas Myrin
 Grotträddning Sven Gunnvall
 Största grottor Rabbe Sjöberg
 Turistgrottor Vakant
 Kartering Erik Agrell

Arbetsgrupper (kommittéer/sektioner):

Namn: Kontaktperson ur styrelsen: Huvudansvarig:
Dyksektionen Mats Lind Nicklas Myrin
Fjällkommittén Johannes Lundberg Johannes Lundberg
Fotosektionen Mikaela Löfgren Andreas Wikström
Gotlandskommittén Thomaz Gustafsson Thomaz Gustafsson
Grottkatalogkommittén Mats Lind Hans Beskow
Grotträddningskommittén Sven Gunnvall Sven Gunnvall
Gruvsektionen Thomaz Gustafsson Martin Nordin
Historiska kommittén Sven Gunnvall Lars-Erik Åström
Internationella kommittén Christel Grehn Christel Grehn
Karteringskommittén Mats Lind Erik Agrell
Ungdomssektionen Linnéa Järvstråt Repr ur sektionen
Utbildningskommittén Daniel Lundh Mark Dougherty
Vertikala sektionen Johannes Lundberg Johannes Lundberg
Vetenskapskommittén Johannes Lundberg Johannes Lundberg
Årsmöteskommittén Mikaela Löfgren Mikaela Löfgren

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

Stockholm 2008-05-03
Thomaz Gustafsson
Ordförande.
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Sju kilometers lätt promenad med långsam 
stigning till ett grottområde med mängder 
av kända och okända grottor, som Johan-
nes Lundberg skrev om i inbjudan till årets 
fjällmöte i Burfjell i Norge, lät ju alldeles 
utmärkt och grottmobilen med mig och 
Andreas Wikström styrde kosan mot Mo 

i Rana. Med varsin alldeles för tung rygg-
säck påbörjades vandringen, som snart vi-
sade sig allt annat än lätt… Första kilome-
tern gick bra, men sedan förirrade vi oss in 
i björk- och slysnåren och stigningen kän-
des oövervinnerlig. Nästan fyra timmar se-
nare hade jag förbannat Johannes ett antal 
gånger och övervägt att vända tillbaka till 
bilen ännu fler gånger. Men så dök läger-
platsen upp i sikte och modet återvände. 
På ett plant område kring en meandrande 
bäck fanns ett flertal tält uppsatta och 
innan kvällen kommit blev tälten allt fler. 
Sammanlagt var fem nationer represente-
rade; förutom Norge och Sverige fanns den 
grupp polacker som varit i området tidigare 
och som Johannes berättade om i Grottan 
1-2008 på plats, en grupp italienare hade 
hittat dit samt en engelsman.

Fjällmötet 2008 
Fellessamling med Norsk Grotteforbund i Burfjellet

Mikaela Löfgren

Ytvandring och fynd av ny grotta 

Fjällmötets första dag ägnade många åt att 
följa med Burfjellets ivrare nummer ett, 
Hans Øivind Aarstad, på en tur runt fjäl-
let för att titta på alla de hål man hittills 
hittat. Det blev en långsam vandring ef-
tersom vi hittade hål överallt. Området är 
dessutom mycket brant på sina ställen och 
det tog sin tid att komma fram. Men vi fick 
vår belöning. Väl uppe på de två topparna 
syntes Svartisen vackert och utsikten mot 
Mo i Rana var fantastisk. Att ta sig ner från 
berget visade sig nästan svårare än att ta sig 
upp och vi hasade oss ner för den ena bran-
ten efter den andra. Till slut var vi äntligen 
nere i dalen och nästan framme i lägret. Då 
uppenbarade sig ett hål in i berget. Med 
den lilla lampa som fanns tillgänglig kröp 
vi in i den lilla tunneln som ledde inåt. Ef-
ter ett par meter insåg vi att det fortsatte. 
Och fortsatte. Det blev en snabb middag 
och ombyte till grottutrustning, fortfarande 
med en viss skepsis till vad vi hittat. Men 

det fanns ju andra grottor i området som vi 
kunde roa oss med om ”vår” grotta skulle 
visa sig vara en blindgång. Vi närmade oss 
hålet och jag kröp ned först. Och då dog 
min lampa. Min lampa som jag laddat med 
nya batterier i tältet 30 minuter tidigare. 
Laddningen hade uppenbarligen inte fung-
erat som den skulle. Som tur var låg extra-
lampan i fickan och ett svagt ljus återvände. 
Och i skenet av min och Andreas extralampa 
gav sig Andreas, Helena Olsson och jag in i 
grottan, som fortsatte in i mörkret. Efter en 
liten sluttning stod vi i en liten sal med tre 
fortsättningar, två sprickor rakt ned och en 
rasbrant runt en krök vi inte såg fortsättning 
på. Redan då vi hittade hålet misstänkte vi 
att det var en ”ny” grotta eftersom den inte 
fanns med på den lista med koordinater som 
Hans Øivind försett oss med och ingången 
bestod av en gång med mycket lösa stenar, 
som rasade ner när vi kanade ner. Nu ökade 
känslan av att ingen varit här förut, rasbran-
ten såg obehagligt labil ut och eftersom vi 

Morgonmöte.  Foto: Andreas Wikström

Lägerplatsen Burfjell 2008.  Foto: Andreas Wikström

Mikaela.  Foto: Andreas Wikström
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inte såg botten av rasbranten, kändes sprick-
orna mer lockande, trots de dryga tre me-
terna ner till botten. Jag stannade kvar uppe 
och helt plötsligt såg jag ljuset från de andra 
och vågade mig på ett försök att klättra ner, 
viss om att jag kunde klättra upp en av de 
andra vägarna. Det rasade obehagligt under 
mig då jag rutschade nedåt. Men så stod jag 
på botten, i en liten bäck och såg hur det 
fortsatte åt alla håll. Det här var hur häftigt 
som helst! Vi ägnade en stund åt att utforska 
grottan, sedan vände vi åter mot lägret och 
en sen kväll, som ägnades åt att dubbelkolla 
i Norsk Grotteblad att vi inte ”hittat” en re-
dan känd grotta.

Kartering, kartering och nyfynd! 
Jag har aldrig riktigt varit någon karterings-
fantast. Ofta är det kallt, det går långsamt 
och man tvingas in i positioner som inte alls 
är bekväma. Men då våra efterforskningar 
visade att ”vår” grotta var nyfunnen blev det 
en karteringsdag. Och oj, vad mycket roli-
gare det var att kartera en grotta man hittat 
själv. Sju timmar senare hade vi karterat 164 
meter i tre nivåer. Och då har vi lämnat alla 
Raukenpressar (Raukenpress: trång gång, 
gärna med en rinnande bäck, motströms) 
och en trång vertikal spricka där det kan fin-
nas möjlighet att fortsätta. Under dagen fick 
vi besök av Hans Øivind, som bekräftade 
att ingen kände till grottan sedan tidigare 
och vi funderade över vad grottan skulle 
heta. Efter funderingar och diskussioner 
bestämde vi oss för ”Rutsjebanehullet” då 
ingången är ett tydligt hål och man på flera 
ställen, bland annat i ingångshålet, rutschar 
nedåt.  

 Men det var inte bara vi som karterade. 
I Storligrotta skedde under hela veckan en 
omkartering av grottan och de flesta delta-
garna i årets fjällmöte var med och karte-
rade delar av grottan. När veckan var över 

var drygt 2000 meter karterade och vi får 
förhoppningsvis se kartan under vintern.   

 Samtidigt som jag ägnade mig åt karte-
ring i vårt nyfynd ägnade sig polackerna åt 
att försöka hitta fortsättningen i Edvard-
heimgrotta som skulle binda samman den 
och Brattligrotta. Förra året hade de slutat 
i ett 70 meter högt vattenfall och här skulle 
det stora genombrottet ske var det tänkt. 
Och ibland går det precis som man tänkt. 
Då vattennivåerna var betydligt lägre i år 
än tidigare kunde man fortsätta fira i det 
schakt där vattenfallet försvann ner och be-
hövde inte försöka hitta vägen i det torrare 
parallellschakt man hade planer på. Och det 
visade sig vara ett lyckokast. Endast en 30 
metersfirning återstod innan de kunde ställa 
ned fötterna i de nedre delarna av Brattli-
grotta. Systemet är nu ca 2700 meter, men 
det finns flera passager som varken är krup-
na eller karterade.

 

Branta sluttningar, vilse i berget 
och nya grottor 
Då jag släpat upp all min SRT-utrustning på 
fjället kändes det ju trevligt att få använda 
den. Tanken var att göra en genomgångstur 
i Edvardheimgrotta och sen gå ner till bot-
ten i Brattligrotta, där den sista biten kräver 
SRT. Vi klättrade upp till Edvardheimgrotta 
och gick in i den övre ingången, Terjes in-
gång. Väl inne i grottan hade vi tänkt oss en 
viss rutt, som vi tittat ut på kartan. Men det 
går inte alltid som man tänkt sig. Den rutt 
vi försökte oss på visade sig inte riktigt fin-
nas. Vi letade och letade, klättrade upp i hål 
i taket, pressade oss igenom trånga gångar, 
men vi hittade inte vägen framåt. Så då var 
det ju bara att vända om. Eller? Då visade 
sig Edvardheimen från sin minst gästvänliga 
sida. Vi vände oss om och ingen hade nå-
gon aning om var vi kom ifrån. Efter att ha 

Brattligrotta.  Foto: Andreas Wikström
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testat alla möjliga vägar hittade vi till slut ut 
och lärde oss läxan att även om man är på 
väg framåt, så kan det vara bra att vända sig 
om ibland för att se efter hur man har gått. 
Vår lilla lätta genomgångstur, som skulle 
ta en timme, hade tagit nästan tre timmar 
och vår lust att SRT:a i Brattligrottan sjönk. 
Vi bestämde oss dock för att ta oss in fram 
till den plats repen börjar, utan SRT-utrust-
ningen. De franska grottisar som hittade 
Brattligrotta (bratt=brant på norska) döpte 
den först till ”Rolling stones cave” och de 
båda namnen beskriver väldigt väl vad det 
handlar om. Grottan bestod i stort sett av 
ett antal stora sprickor (minst 20 meter 
höga och ett par meter breda) med branta 
sluttningar, som man hasade och klättrade 
nedåt i. Ibland såg man botten av sprickan 
ett antal meter under sig. Efter flera i mina 

ögon obehagliga passager, där jag egentligen 
velat ha en handlina att hålla mig i bestämde 
vi oss för att vända. Att grotta ska trots allt 
vara roligt och ingen av oss tre som var med 
tyckte längre att detta var kul. Lina Lindén, 
Erik Pott och Tommy Nilsson hade riggat 
grottan och kom upp och rapporterade att 
det längst där nere var jättehäftiga kanjoner 
och grottan var mycket sevärd, trots obeha-
get.   

 Väl tillbaka i lägret var det dags för kvälls-
möte och de italienska grottisarna berättade 
om sina äventyr. De hade några dagar tidi-
gare gett sig av till en dal lite längre norrut 
för att leta nya grottor och kom nu tillbaka 
med positiva besked. Minst 1500 meter 
grottor hade de hittat, varav en de karterade 
till över 400 meter.

 

Sightseeing och vilodag och 
ännu mer ny grotta 
Efter att ha gått långt och grottat länge flera 
dagar kändes det nu dags för en vilodag. 
Men bara för att man ska vila betyder ju 
inte det att man inte behöver grotta. Så nu 
stod Storligrotta på programmet. Storligrot-
ta består i enkla drag av en huvudgång och 
ett flertal sidopassager. Eftersom vi hade två 
fotografer i sällskapet fastnade vi på några 
platser, inte storleksmässigt, men väl i tid 
och på bild…   

 Under hela veckan var vädret fantastiskt, 
sammanlagt hade vi fem timmar regn (varav 
fyra  var under natten) och det var skönt att 
sätta sig och steka pannkakor i solen efter 
dagens grottande. Lagom till kvällsmötet 
hördes en kraftfull stämma. Mikael ”Rau-
ken” Persson dök upp, med ett stort leende 
på sina läppar. Fem minuters grävande i en 
redan känd, men ganska kort grotta (Sving-
grottan) hade gett resultat och enda anled-

Italienarna i en av sina nyfunna grottor.  Foto: Andreas Wikström

I Edvardheimgrotta, på väg mot det stora vattenfallet som leder 
ner till Brattligrotta.  Foto: Mikael Rauken Persson

Rauken på ytvandring.  Foto: Mikaela Löfgren
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ningen till att de vänt var att deras larmtid 
var på väg att rinna ut. Att hålla på sin upp-
skrivna larmtid är oerhört viktigt. Under 
veckan fick vi kalla ihop en skallgångskedja, 
då en deltagare skrivit en larmtid i logg-
boken, men inte var tillbaka från sin yttur 
vid den tiden. Cirka två timmar efter den 
utgångna larmtiden började vi ge oss av att 
leta, men ganska snart kallades vi tillbaka, 
då den försvunna personen återkommit, 
helt oskadd. Det som hänt var helt enkelt 
att det var svårare att ta sig nedför berget 
än denna räknat med. Vi konstaterade dock 
att det fungerade bra med organisationen 
kring en sådan händelse. Rolf Thorsen, som 
är räddningsansvarig i NGF, skötte sig all-
deles utmärkt och alla deltagare ställde upp 
i letandet.  

En lång vandring, filminspelning 
och schweizerost 
Min sista grottdag ägnade jag åt att besöka 
italienarna i ”deras” grottområde. De hade 
hittat många nya grottor och bjöd in oss att 
titta på dem. Vi var bara tre stycken som 
hörsammade inbjudan, då norrmännen var 
upptagna med planeringen av räddningsöv-
ningen och de allra flesta svenskar var med 
och utforskade och karterade de nya delarna 
i Svinggrotta. Jag, Andreas och Rune Mag-
nusson gav oss så iväg över fjället för att efter 
en och en halv timme hitta italienarnas lä-
ger. Det tog dock en stund innan italienarna 
dök upp, de visade sig ha hittat några nya 
hål på vägen dit. Så till slut gav vi oss ned 
själva. Det kändes som att någon sprängt en 
stor tunnel in i fjället, i 150 meter. Sedan 
korsades den av en hög spricka som man 
klättrade fram i. Efter att ha klättrat upp 
och ned under en lång stund gav vi oss ut, 
bara för att ge oss ned i nästa hål, tillsam-
mans med italienarna. Och helt plötsligt 

befann vi oss mitt i en filminspelning. Vi 
vet inte riktigt vad den handlade om, men 
de verkade ha väldigt roligt och vi blev in-
struerade att prata svenska. Vi blev väl nå-
gon form av exotiskt inslag. Andreas och jag 
bestämde oss efter en stund för att hjälpa 
dem att kartera lite. Det fanns två ”tvilling-
grottor” och då vi sett den ena, som redan 
var karterad (den var rak, stor och lättkar-
terad) bestämde vi oss för att ta den andra. 
Som visade sig vara trång, meandrande, kall 
och vass. Så vi kom inte så långt, men trots 
detta blev de glada för vår hjälp och döpte 
tydligen grottan till ”Svecia”. När vi kom ut 
var alla italienare försvunna, vi hittade dem 
ingenstans. De verkade ha hittat in i något 
annat hål. Det verkar som att hela berget är 
ihåligt som en schweizerost. Jag börjar förstå 
Hans Øivinds fascination för området.

Hemfärd, räddningsövning och 
rödvin i glasflaska 
Fredagen blev sista dagen för min del. De 
andra gav sig av på räddningsövning i Stor-
ligrotta. Vi jobbade hårt med att äta upp all 
vår mat och ge bort det som blivit över till 
de som skulle vara kvar en vecka till. Pre-
cis när vi skulle gå kom italienarna och ville 
bjuda på pasta. När vi avböjde på grund av 
tidsbrist gav de oss en flaska vin som tack 
för karteringshjälpen. Det var första gången 
vi bar ned en glasflaska med vin från fjäl-
let. Vi har kanske lite annan syn på det här 
med att bära tungt än vad italienarna har. 
Italienarna hade för övrigt burit upp en hög 
plastkaktus på fjället. Första natten hade de 
inte fått upp sina tält till lägerplatsen, men 
kaktusen var med. Vi tror den fungerade 
som någon form av maskot.

Med vandringen upp i färskt minne var 
jag lite orolig över nedfärden. Det visade 
sig dock att om man var lite uppmärksam 
kunde man hitta en liten stig, som gick näs-

Maj 2008:
Optimisticheskaya i västra Ukraina har bli-
vit större. Nio Bulgariska grottforskare av-
slutade i maj i år en lyckad expedition efter 
att ha hittat nya passager i denna gipslaby-
rint. Grottan är nu drygt 220 km lång och 
lär ha passerat Jewel Cave i USA. Därmed är 
”Optimisten” världens näst längsta grotta. 
Den har ju en bit kvar till Mammoth Cave 
System i Kentucky, som med sina 590 km 
lär vara svårslagen. De nya passagerna inne-
höll enligt rapporten flera vackra passager 
bl.a. med honungsgula, genomskinliga he-
liktiter. Utforskningen går mycket långsamt 
eftersom systemet är oerhört komplicerat 
och bitvis mycket trångt.

Juli 2008:
Ett nytt djuprekord har slagits i Storbritan-
nien. Den tidigare djupaste grottan, Woo-
key Hole i Mendip, Somerset har fått lämna 
över förstaplatsen till den Irländska Polla-
toomary Cave i Mayo. Artur Kozlowski och 
Tom Malone nådde 103 m djup i den vat-
tenfyllda grottan efter ett tre timmar långt 
dyk. ”Some uncomfortably constrictions 
and occasionally tight sections” ledde ner 
till en större passage under 70 meters djup. 
Dykarna var inte helt ensamma därnere; 
”Imagine when you are swimming along, or 
negotiating very tight spaces, and suddenly 
an eel careers into your mask, jaws open and 
eyes piercing. The eel is harmless, but the 
effect when you are concentrating is pretty 
electric.”

tan hela vägen genom skogen och vägen ned 
var mycket enklare än vägen upp, inte bara 
eftersom det var nedför. Så Johannes inbju-
dan stämde nog. Om man inte gick fel väg 
förstås. Väl vid bilen återstod bara hemresan 
och 120 mil senare rullade vi in på min gata. 
Väldigt trött. Men väldigt nöjd med en rolig 
vecka. Ska bli spännande att se alla karte-
ringar och följa det fortsatta utforskandet. 
Vem vet, så småningom kanske jag kommer 
tillbaka!    Ω

Summary (Editorial)
The author describe her visit to the Norwe-
gian - Swedish Mountain Meeting at Bur-
fjellet close to Mo i Rana, Northern Norway, 
organized by the Norwegian Speleological 

Society in cooperation with the Swedish 
Speleological Society. Five nations (Norway, 
Sweden, Poland, Italy, and England) were 
represented, and several caves were visited 
and explored: Edvardheimgrotta and Bratt-
ligrotta were connected by the Polish team 
and the system is now about 2.7km; some 
of the Swedish participants (including the 
author) found a new cave, Rutsjebanehul-
let now mapped to 164m; after some dig-
ging another group found an extension in 
Svinggrotta; a remapping of Storligrotta was 
initiated (mapped length about 2km); and 
the Italians found and explored some 1.5km 
new caves in an neighbouring area. Despite 
all these activities, a lot of unexplored and 
unsurveyed caves and cave passages remain!

grottnyheter
(Källa: Worldwide Caving News 

www.zenas.gr/site/home/wcn_intro.asp)
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Tjoarvekrájgge
Referat av artikel i Norsk Grotteblad 

Johannes Lundberg

Tjoarvekrájgge (Tjorve) är inte bara Nor-
ges och Nordens längsta grotta med en 
karterad längd av 21 814 meter och ett 
djup av 497 meter; sedan några år till-
baka är Tjorve också världens längsta 
grotta norr om polcirkeln! Grottan inne-
håller också många intressanta exempel 
på bildningshistoria, outforskade sedi-
mentpackar och mineral som möjligen 
inte finns i andra grottor i Norden. Trots 
detta har det publicerats relativt lite om 
grottan och utforskningen. Men med 
näst senaste numret av Norsk Grotteblad 
(nr 49, december 2007) har detta ändrats. 
Där dokumenterades Tjorve och dess ut-
forskning i en mer än 40 sidor lång arti-
kel[1]. 24 svenskar har (hittills!) deltagit 
i kartläggandet av Tjorve, och ytterligare 
några har än så länge bara besökt grottan, 
och ett lite längre referat kan kanske vara 
motiverat. 

Tjoarvekrájgge ligger i Bonådalen som är 
en nord-sydlig U-dal, i norr begränsad av 
Mørsvikfjorden och i söder av Leirfjorden; 
i mitten av dalen ligger Horndalsvatnet (lu-
lesamiska Tjoarvekjávrre; 111 m ö h). Från 
Horndalsvatnet rinner floden Bonnåga sö-
der ut till Leirfjorden, och det är i Bonnåga 
som grottbäcken slutligen rinner ut. Från 
Horndalsvatnet och nordöver består berg-
grunden av granitisk gnejs, medan söderut 
och österut består den av olika skollor: Rö-
dingsfjällsskollan, Fauskeskollan som är den 
skolla som Skandinaviens djupaste grotta, 
Råggejavri-Raigi (580 m djup), och näst 

längsta, Okshola-Kristihola (11,5 km), åter-
finns i, Gaskaskollan samt Seve-Köliskollan. 
Fyra marmorband korsar Bonådalen, och 
Tjorve ligger i det tredje bandet räknat sö-
derifrån. Tjorvekalken utgör västra delen av 
bandet, som tillhör Fauskeskollan. Tjorve-
kalken uppfyller definitionen för bandkarst 
(stripe karst). Dess övre, västliga del är en 
platå, Karstplatået, ca 690 m ö h. Längst 
västerut på Karstplatået har ett antal 20-
30 meter djupa schakt hittats. Strax sydöst 
om Karstplatået finns Trolldalen (nedanför 
Høgfjellet) med Snödolinen (530 m ö h). I 
närheten av Snödolinen slukas den största 
av grottbäckarna, Trolldalsbekken, som se-
dan återfinns en bit in i den Klassiska in-
gången. 

Det finns fem kända öppningar till Tjor-
ve. De två först upptäckta är Den klassiska 
ingången (T1) som utforskades 1993 och 
under de första åren var den enda använda 
öppningen, och Stalluuksa (Trolldörren, 
T2) en bit ovanför T1 som upptäcktes 
samma år men inte började utforskas förrän 
två år senare. I närheten av T1 ligger Trang 
Fødsel som är den senast upptäcka ingång-
en (eller snarare utgången då den hittades 
inifrån). Østdøren(åpningen) är den enda 
öppningen som inte verkar vara del av ett 
invasionssystem utan går direkt in i det som 
kallas Tjorveplanet. Den lägst belägna öpp-
ningen är Tjuvsprekka 392 m ö h; den lig-
ger strax under trädgränsen och är den som 
används mest idag. Dessutom finns det ett 
antal grottor och öppningar som ännu inte 
är ihopknutna med Tjorve men som sanno-

likt är en del av samma grottsystem. Under 
Snödolinen finns Blåsehullet (kartlagt till 92 
m längd och ett djup av 49 m, slutar i block-
ras). Uppe på Karstplatået finns Stoppenå-
len (672 m ö h, 496 m lång, 190 m djup) 
som slutar i en förarglig sifon men med en 
riktning som pekar rätt in mot Tjorve. I 
närheten av Stoppenålen ligger den ca 30 m 
långa Bjørn Egils grotte. Längre nordöst och 
något lägre finns Isdolinen som eventuellt är 
en rest av en stor grottpassage som har ero-
derats fram; här finns också en liten freatisk 
grotta. I närheten hittar man också Brusho-
let som är liten grotta med drag i, och rakt 
västerut från Brusholet finns Vannlåsgrotten 
(60 m lång, 5 m djup) som slutar i sifoner 
och sedimentfyllda gångar. Utloppsgrottan 
är Kildegrotta (84 m ö h) som bara har gått 
att utforska några få meter innan den vatten-
fylls. I torrdalen västsydväst och en bit ovan-
för Kildegrottan finns Eitersprekka (ca 190 
m ö h) som är ett område med starkt (och 
iskallt!) luftdrag... (de innersta gångarna i 
de nedre delarna i Tjorve är utforskade till 
rakt under Eitersprekka). Precis ovanför Ei-
tersprekka finns Gjennomgangsgrotten som 
är en liten freatisk grotta; i anslutning till 
denna grotta finns ett område med tydligt 
drag. Hundra meter sydost om Tjuvsprekka 
finns Sørsprekka som är en stor dolin med 
drag i, men blockad. Ovanför trädgränsen 
men inte långt från Tjuvsprekka finns Sild-
rekløfta som också är blockad. Innerst på 
Karstplatået finns Snøsluket (688 m ö h), 
en 50 m lång och 38 m djup slukgrotta, 
som slutar trångt och vått. Det är dock inte 
troligt att Snøsluket är en del av Tjorvesys-
temet. Samma sak gäller Takrasgrottan som 
är en liten ytlig fossil grotta en bit ovanför 
Kildegrotta. 

Tjorve upptäcktes 29 juli 1993 av Tor-
björn Doj och Johannes Lundberg, och 
karterandet och utforskandet av grottan 

har pågått årligen sedan dess. Sedan några 
år tillbaka har ansvaret för utforskningen 
och sammanställandet av karteringsdata le-
gat på en grupp av till en början med de 
fyra mest aktiva utforskarna, men numera 
de sju aktivaste (”Tjorve-7”). Tjorve-7 ko-
ordineras av Torstein Finnesand, som också 
är den som har kartlagt mest i grottan och 
förmodligen är den som har tillbringat flest 
timmar under jord i Tjorvekalken. Utforsk-
ningspolicyn har alltid varit att kartering 
ska ske i samband med utforskning, och det 
har fungerat förvånansvärt bra! Totalt har 
ett 70-tal personer från sex länder (Norge, 
Sverige, Polen, Schweiz, Storbritannien och 
Frankrike) bidragit till kartan. Karteringen 
har nästan uteslutande gjorts till BCRA-
grad 5, och centerlinjekartan består nu av 
nästan 2700 karteringsstreck ihopbundna 
till 190 looper. Alla originalskisser skan-
nas, och rådata läggs in i en Excelfil som nu 
innehåller ca 100 000 rådatauppgifter och 
150 000 beräkningsformler! Med hjälp av 
Excelfilen går det att göra olika statistiska 
beräkningar, men också exportera data till 
grottkarteringsprogam som Compass och 
Therion. Bland annat har ett antal karte-
ringsfel identifierats med hjälp av Excelfi-
len, och de har rättats till under de senaste 
årens karteringar. Nu uppgår loopslutnings-
felet till 1,89 % (medianvärde); den största 
loopen har ett fel på endast drygt 1 %. Alla 
öppningarna plus ett antal andra fenomen 
på ytan är också inkarterade och ihopbund-
na med karteringen i Tjorve. Dessutom 
mättes koordinaterna för åtta fasta punkter 
på ytan in med avancerad GPS-teknik som-
maren 2005. Felet i koordinaterna för dessa 
punkter är endast enstaka centimetrar, och 
punkterna är bultade och numrerade. 

Förutom sommaren 1993 då Tjorve upp-
täcktes är milstolparna i grottans utforsk-
ning den första stora samlingen sommaren 
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Tjoarvekrajgge,  centerlinjekarta per okt 2007

Längd: 20 586 meter.  Djup: 497 meter. 

Upptäckt av Torbjörn Doj och Johannes Lundberg 29  juli 1993.

Kartlagd av Torstein Finnesand (1182 streck), Svein Grundstrøm (781), 
Torbjörn Doj (637), Bjørn Egil Johansen (637), Roy Solbakk (507), Knut 
Davidsen (466), Johannes Lundberg (444), Hans Øivind Aarstad (253), 
Anders Westlund (188), Rune Larsen (185), Leif Carlsson (174), Knut Arne 
Øyjord (173), Bjørn Atle Hansen (131), Aksel Ørnes (118), Erlend Sandåker 
(113), Thor-Martin Klepaker (110), Marcel Nawrot (100), Annelise Grund-
strøm (100), Tor Ingen Korneliussen (96), Dan Östling (91), Roar Eikeland 
(90), Marcin Kubarek (82), Lars-Erik Henriksson (73), Narve Ringset (70), 
Rickard Doj (69), Jan Eivind Osmundsen (61), Anna Czas (55), Atle 
Femoen (53), Xavier Nogues (53), Jörgen Lindqvist (51), Anngelina 
Huwiler (50), Ueli Fischer (50) och Kryznhof Hebradli (50).

Normal väg från T2 till vattenlåsen i T2 (OS34), från T1 till vattenlåsen i T1 
(A68) och från Tjuvsprekka till Hotellet är markerad med en lite tjockare 
linje.

Namn i grottan är grupperade i stup, vatten, passager och platser. Sista 
kolumnen i tabellerna anger om det är namnet, beskrivningen eller 
mätpunktnr som är angivet på kartan.

Data bearbetat och presenterat med hjälp av Excel, Therion och Adobe 
Illustrator.  Datakvalitet:  BCRA grad 5.

100 m0 

Namn på stup o vatten Beskrivning Punktnr Angivelse på kartan 
- P4 LT23 Beskrivning 
020-canyonen Travers G58 Namn 
Blocksalenstupet P12 A47-A48 Beskrivning 
Blokkstupet P4 TA45 Beskrivning 
Dubbelschaktet P12, P16 TA25-TA29 Beskrivning 
Fossestupene P5, P4 TA80-TA81 Namn 
Fyrvindsschaktet P23 A35-A36 Beskrivning 
Karius og Baktus K7 E45 Namn 
Ostskivanstupet nedre P10 B41-B42 Beskrivning 
Ostskivanstupet øvre P12 B42-B43 Beskrivning 
Pinocciopassasjen K6 J64-J65 Namn 
Pitch to Titanic P13 LT28-LT29 Beskrivning 
Slut-på-ost-schaktet P7 A43-A44 Beskrivning 
Snøskrenten P20 HB2-HB3 Beskrivning 
Svenskesjakta P10 UB164-UB165          Beskrivning 
T2-gangen, stup nr 4 P17 TA38-TA39 Beskrivning 
T2-gangen, stup nr 6 P6 TA57-TA58 Beskrivning 
T2-gangen, stup nr 7 P16 TA59-TA60 Beskrivning 
Tjuvsprekka, midtre del P10 HB3-HB5 Beskrivning 
Tjuvsprekka, nedre del P15 HB5-F42 Beskrivning 
Wyborowa pitch P8 LT20 Beskrivning 
- Vattenås 1 ned T2 OS34 Punktnr 
- Vattenlås 4 upp T1 C17b Punktnr 
- Vattenlås 5 ned T1 C17c Punktnr 
- Vattenlås 7 MF15 Punktnr 
- Vattenlås 8 LA18 Punktnr 
- Vattenlås 9 L26 Punktnr 
- Vattenlås 10 MA18 Punktnr 
Andedammen Vattendamm A48/B51 Ingen 
Drikkevannsbekken Bäck vid campen  J32-J33 Ingen 
G-sifonen Vattenlås 2 upp T2 G16 Punktnr 
Sifon 1 Vattenlås 3 ned T1 A68 Punktnr 
T2-fossen 

 
G104, TA69 Namn 

 

Namn  på passager Punktnr Angivelse på kartan 
Blokkforbindelsen K37-K45 Namn 
Den forbøyde kropps rør G25-G39 Namn 
Eitergangen ME8-ME18 Namn 
F-serien F8-F22 Namn 
G-serien G58-G85 Namn 
Kaningangen O1-O27 Namn 
L-edsprickan A23-A29 Ingen 
Lertrippen LT1-LT19 Ingen 
Matboksgangen F130-F144 Punktnr 
Nyrøret B1-B13 Namn 
Ostskivan A39-A41 Namn 
Silkeveien OS10-OS89 Namn 
Stiggången C1-C4-J9-J5 Namn 
Tannråtegangen E57-F18 Ingen 
Tannsteingangen E40-E78 Ingen 
X-files X3-X23  Namn 

 

Namn på platser Punktnr Angivelse på kartan Namn på platser Punktnr Angivelse på kartan Namn på platser Punktnr Angivelse på kartan 
Bautaen E39-E40 Namn Kiosken A37 Ingen Rull over J52-J53 Namn 
Blocksalen A48-A49 Namn Knutepunktet J45 Namn Rævskøra F73-F75 Punktnr 
Blokkhallen G91-G94 Namn Kollapshullet E30 Ingen Sjokoladepuddingen JE70 Ingen 
Blokksberg E78-E82 Namn Kongelosjen B25 Ingen Skrevgången A11-A12 Punktnr 
Camp 95 A62 Ingen Kongetrappen GE10-GE12 Ingen Skrevrummet AA25-AA26 Ingen 
Campingcanjon C8 Ingen La Paz UC11 Ingen Sovegangen F6-F11 Punktnr 
Den forsteinede gangen OS39-OS43 Ingen Like a rolling stone UA6 Ingen Spolgrussalen C17 Punktnr 
Den store hallen F40 Namn Lower Rio Grande MY14-MY19 Namn Spøkelseshallen G100-G103 Namn 
Det store fine røret F6-E15 Ingen Lyskatedralen J72 Punktnr Steinhallen UB111 Ingen 
Det var en gang J31 Ingen Meliselva J79 Punktnr Swixkrypet A15-A16 Namn 
Dronninglosjen B17 Ingen Minibauta JE7 Ingen Sydpolen ME16 Punktnr 
Dumaen F42 Punktnr Motbakken F5-F8 Namn Syke Satan E54 Namn 
Foreningen G10 Punktnr Musekrysset J69 Punktnr TA40 TA40 Punktnr 
Forkammer J70 Ingen Nesten ute FB15 Namn Teatern A12 Punktnr 
Fusjonen B39-J35 Namn Nugattituben KY18-KY20 Namn Ten years of waiting MY1-MY6 Punktnr 
Gjørmerenna J66-J68 Ingen Ombytessalen A31 Punktnr The End EB15 Namn 
Gjørmesklia D13-J85 Ingen Oppkastet G65 Ingen Too low UC10 Ingen 
Gravemaskinveien F88-F92 Ingen OS krypet OS21-OS27 Namn Trangiabaren A31 Punktnr 
Grustaket TB52-TB54 Namn OS pyramiden OS32 Ingen Uppehållsrummet  A37-A38 Ingen 
Halebeinsrøret UB70 Ingen Overraskelsen F108 Namn Valstjärten A13-A14 Ingen 
Hjulhullet JE65 Ingen Pannekakehallen K10-K47 Namn Veien vi aldri skulle gått ned JA20 Ingen 
Hornsalen A41-A44 Ingen Paradisbukten IB8-IB9 Namn Very not low UC9 Ingen 
Hotell Tjoarvekrajgge C09 Namn Pinglegangen OS37-OS43 Ingen Vibrummet A17-A18 Ingen 
Jammesprekka K42 Ingen Plaza Negro UA9-UA10 Ingen Vinduet (bak campen) C10-C11 Punktnr 
Johannes' meander A44 Ingen Prekestolen J72 Punktnr Vinduet (i Dumaen) F43 Ingen 
Kamerat Bresnjev H8 Ingen Regnsalen A20 Ingen Ølhallen AC48-AC49 Ingen 
King Kong bautaen E81-E82 Ingen 

       

P23

P12
P10

P12

P7

P8

P13

P4

P20
P10
P15

P17

P12
P16

P6
P16

P4

K6

P10



28 29

Sedan Tjuvsprekka första gången var öppen har det varit den mest 
använda ingången till Tjorve, Den normala vägen ner är via snöfältet 
som syns i botten av ”sprekka”. Foto: Johnny Haglund 2007 

1995 som också var första året norrmännen 
var med och många av huvuddragen av 
grottan utforskades och åtminstone delvis 
karterades. Det är inte alla som var med 
denna bedrövligt regniga och kalla somma-
ren som har återvänt till Tjorve... Året efter, 
1996, gjordes de första övernattningarna i 
Tjorve, och Fjellhallen hittades. 1997 hitta-
des förbindelsen mellan T2 och Tjorve/T1 
(men det dröjde några år innan karteringen 
hade hunnit i kapp). Nästa år, 1998, blev 
Den klassiska ingången ersatt av Tjuvsprek-
ka som ”arbetsingång”. Tjuvsprekka hade i 
och för sig hittats tidigare, men varit snö-
täckt och det var inte förrän nu som vi kom 
in i Tjorve den vägen. Tyvärr tog Tjuvsprek-

ka bort något av den avlägsna känslan hos 
Fjellhallen. Det nya millenniet började med 
ett rekord: sommaren 2000 blev Østdøren 
förbundet med Tjorve som nu blev längsta 
grottan i Norden (12,5 km)! År 2002 var 
det första året som vi hade polska delta-
gare i utforskningen, och också första året 
med lasermätare; totalt deltog 22 person i 
kartläggningen av Tjorve det året, vilket är 
något av rekord. Året därefter uppgick den 
karterade längden till 16,7 km och Tjorve 
blev den längsta grottan norr om polcir-
keln. De åtta fastpunkterna kooordinatsat-
tes sommaren 2005, och vi fick äntligen till-
gång till mycket exakta referenspunkter för 
karteringen. De två efterföljande somrarna 

Camp 95 uppe på fjället. Från tältplatsen var det några få hundra meter till 
öppningarna. Sedan den bedrövliga sommaren 1995 har lägerplatsen flyttat till 
Leirfjord skola via dalbotten nedanför Tjorvekalken. Foto: Roy Solbakk 1995
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TA40 i T2-delen är en av knutpunkterna i 
Tjorve, med gångar i alla riktningar, bland an-
nat till Østdøren. Foto: Johnny Haglund 2007 

Även om Tjuvsprekka är den snabbaste och kortaste vägen in i Tjorve, så är den inte alltid den 
rymligaste. Ett annat problem är också risk för fallande sten. Här är Roy Solbakk på väg genom 
den trånga passagen ungefär halvvägs ner i Tjuvsprekka. Foto: Hans Øivind Aarstad 2006

gjordes mest omkarteringar och komplette-
rande karteringar, men ändå passerades 20 
km-gränsen sommaren 2006. 

Mer än 90 % av Tjorve ligger i ett och 
samma plan i kalken, Tjorveplanet. Detta 
lutar mellan 25 och 38 grader och har en 
strykning på 80 till 108 grader. De flesta 
ingångarna (med undantag av Østdøren) 
är invasionssystem som skär genom högre 
liggande delar av kalken innan de når Tjor-
veplanet, och det är också i dessa invasions-
system som schakten finns. Den vertikala 
utsträckningen på Tjorveplanet är ca 22 
meter, medan det vertikala avståndet från 
T1/T2 ner till Tjorveplanet är ca 64 meter. 
Utbredningen av Tjorveplanet i nord-sydlig 
riktning är 1001 meter och i öst-västlig 
riktning 1105 meter. Den högsta punkten 
i Tjorve ligger 622 m ö h och den djupaste 
128 m ö h. Inget av invasionssystemen har 
synliga till-lopp, och de måste alltså ha bil-
dats i ett numera borteroderat landskap al-
ternativt av vattenmassor under glaciärer. 

Den karterade volymen är ca 255 000 ku-
bikmeter, och den totala ytan på de karte-
rade gångarna är 8,6 hektar, medan Tjorve 

täcker ett horisontalplan på ca 41 hektar. 
Arealtäckningen i Tjorveplanet är nästan 
20% och passagetätheten är drygt 40 km/
km2, medan porositeten bara är 1-4 % (be-
roende var man befinner sig). Värdena för 
porositet och arealtäckning stämmer bäst 
med värden som har mätts upp för öppna 
akviferer. Fyra nivåer kan identifieras i Tjor-
veplanet, där den nedersta nivån är dagens 
aktiva grottbäck, nivå 2 är Eitergangen, nivå 
3 de nedre delarna av Gallerierna, och nivå 
4 är de övre delarna av Gallerierna. Grottans 
bildning är ännu inte helt klarlagd, even-
tuellt har den bildats av vatten som dämts 
upp av glaciärer i samband med istider, och 
åldersskillnaden på de olika nivåerna kan 
vara stor. Åldern på systemet är också osä-
ker, men det är inte omöjligt (om än inte 
troligt) att vissa högre liggande delar är ända 
från tertiär (ca 2,5 miljoner år). 

Tjorveplanet består i huvudsak av två 
områden: det labyrintiska Østdøren inn-
anför öppningen med samma namn, och 
Galleriene som sträcker sig från Campen 
(Hotellet) och bort till området kring Tjuv-
sprekka/Fjellhallen. Mellan Østdøren och 

Galleriene ligger Pannekakehall-området; 
längre väst finns T2/G-seriedelen, och syd-
ost och nedanför Galleriene de nedre de-
larna med bland annat Eitergangen. Under 
karteringen av grottan har olika bokstavs-
serier använts. A-serien börjar i Den klas-
siska ingången och fortsätter ner i området 
strax innan Campen. Huvudstråket genom 
Galleriene fram till Dumaen och Fjellhallen 
är F-serien (”Øvre Galleriene”), som binds 
ihop med A-serien via B-, J- och D-serierna 
(”Nedre Galleriene”). I Østdøren kallas hu-
vudserien för OS, och i T2 är huvudserien 
TA. G-serien binder ihop T2 med Galleri-
ene (Kaningangen strax ovanför slutsifonen 
i T2, och därefter Det forbøydes kroppsrør) 
och Østdøren (Kaningangen och 020-cany-
onen, men också via Spøkelseshallen högre 
upp i T2; Østdøren når T2 också uppe vid 
T40-schaktet). 

Om man väljer att gå via Den klassiska 
ingången (T1, det vill säga följa A-serien), 
kommer man att passera Swixkrypet inn-
an man når det första schaktet, det 23 m 
djupa Fyrvindsschaktet. Strax efteråt följer 
Ostskivan, ett tjockt amfibolitlager som 
på flera ställen är genombrutet; ett av hå-
len i Ostskivan kan riggas, eller så fortsät-
ter man över Ostskivan fram till Blocksalen. 
Nära slutsifonen i T1 når man Stiggången 
som är vägen till Gallerierna, och Nyrøret 
som går mot de nedre delarna av T2. Från 
nedre delen av Stiggången är det nära till 
Campen (också kallat Hotell Tjoarvekráj-
gge). En alternativ väg ner till Gallerierna 
är Lertrippen (LT-serien) som går parallellt 
med A-serien ovanför Fyrvindsschaktet; via 
Wyborowa pitch plus ytterligare några små 
schakt kommer man till Blokkforbindelsen 
som är ett kaotiskt område som binder sam-
man Pannekakeområdet med Galleriene. 

Stalluuksa eller T2 är den mest sportiga 
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vägen in i grottan med flera både torra och 
vattenförande schakt. Ett av schakten finns 
vid mätpunkten TA40 och kallas T40-
schaktet. Vid mätpunkt TA70 kommer T2-
elven in (T2-fossen) och strax efteråt kom-
mer man till Fossestupene. Inte långt från 
slutsifonen kommer Silkeveien in i T2, och 
precis vid sifonen stöter man på ett lågt men 
brett område som leder till Kaningangen. 
Via Kaningangen kan man nå dels 020-ca-
nyoen (som leder vidare till de övre delarna 
av Silkeveien och Østdøren), dels Det for-
bøydes kroppsrør som leder till Gallerierna. 

Via Østdøren är det möjligt att komma in 
till Tjorveplanet utan srt. Karteringsserierna 
i Østdøren är bland andra OS-, OT- och U-
serierna. En av knutpunkterna här är OS10, 
där man når OT- och sedan U-serierna, al-
ternativt Silkeveien (delvis fortsättningen på 
OS-serien, och som först verkade sluta redan 
vid OS20). Via U-serien når man T2 vid 
T40-schaktet, eller (via UB-serien) 020-ca-
nyoen som är en del av Silkeveien (som når 
T2 bland annat via Kaningangen). 

Den mest använda ingången idag är Tjuv-
sprekka, som i stort sett är vertikal (totalt 
behövs ca 70-80 meter rep). Via Tjuvsprek-
ka kommer man ner i Dumaen som är en 
mindre sal precis ovanför den stora Fjell-
hallen. Från Dumaen kommer man sedan 
direkt in i Gallerierna och det är nära till 
Jettegrytecanyoen som för ner till De nedre 
delarna (M-serierna med Eitergangen och 
de djupaste delarna av Tjorve). Tjuvsprekka 
är också snabbaste vägen ner till Campen 
och Blokkforbindelsen. 

I många delar av grottan finns stora mäng-
der block (upp till 15 meter djupa blockla-
ger har mätts upp). Många av blocken lik-
som väggar och tak är täckta av lera. Leran 
bör ha avsatts under perioder då Tjorve har 
varit helt vattenfyllt och grundvattenytan 
låg mycket högre än idag. Det finns rätt lite 

speleothem (ett fåtal stalaktiter, stalagmiter 
och draperier är kända från några få områ-
den, liksom små mängder månmjölkslik-
nande utfällningar). Däremot finns det en 
utfällning som så vitt känt inte har hittats i 
någon annan skandinavisk grotta. Den be-
står av rätt stora och grovkorniga kalcitkris-
taller som verkar utgå från en och samma 
punkt och bildar ett slags ”kristallroser”. 
Liknande mineral kallas på franska ”calcite 
en dents de cochon” och på engelska ”dog-
tooth spar”. De är förmodligen avsatta i lera 
som sedan har sköljts bort; på några ställen 
finns det kristallroser som fortfarande delvis 
är lertäckta, och det finns också lerklum-
par på väggarna i närheten som inte verkar 
innehålla några kristaller. Det har också hit-
tats några mer eller mindre nedbrutna res-
ter av smådjur (lämlar? möss?), men också 
ben av björn och (förmodligen) järv. Två av 
björnbenen har C14-daterats till ca 2000 år 
före nutid respektive 1800 år före nutid. 

Utforskningen och kartläggandet skulle 
inte ha varit möjligt utan alla deltagare som 
sammanlagt har spenderat många tusen 
slitsamma timmar under jord och framför 
datorer. Stort tack till er alla! Ett stort tack 
måste också riktas till invånarna (såväl per-
manenta som sommarvistande) i Nordhei 
och Bonådalen för det positiva mottagandet 
som har varit så viktigt och helt nödvändigt 
för utforskningen. Tack också till Leirfjord 
skole och dess rektor och personal som har 
stått ut med oss under flera års Tjorveuka 
nu!   Ω

[1] Torstein Finnesand, Knut Davidsen, 
Svein Grundstrøm, Bjørn Egil Johansen, 
Johannes Lundberg och Roy Solbakk. 
2007. Tjoarvekrájgge 1993-2007. 
Norsk Grotteblad 49: 28-68.   Detta 
nummer finns till försäljning hos Norsk 
Grotteforbund (www.speleo.no) för 

Summary (by author)
The cave Tjoarvekrájgge (Tjorve) in 
northern Norway is not only the longest 
cave in Scandinavia but also the longest 
north of the Arctic Circle, now mapped to 
21 814 m in length and 497 m in depth. 
Since its discovery in 1993 by Torbjörn Doj 

100 NOK; ett fåtal ex kan köpas från 
undertecknad (johannes.lundberg@nrm.se) 
för 100 SEK (plus ev porto).

and Johannes Lundberg, it has been explored 
and mapped by some 70 cavers from six 
countries. The cave and its exploration was 
presented in a recent issue of the Norwegian 
cavers magazine Norsk Grotteblad (issue 
49, December 2007, pages 28-68), and 
this account tries to summaries that paper. 
For a more detailed summary, see that issue 
of Norsk Grotteblad (can be bought from 
Norsk Grotteforbund at www.speleo.no for 
100NOK plus postage).

Slåttdalsskrevan inomhus i tyg!  
Turistbyrån i Örnsköldsvik beställde juni 
-07 ett vägg- och taktäckande panorama av 
Slåttdalsskrevan, skrivet med bläckstråletek-
nik på tyg, till sitt nya rum för Världsarvet 
Höga Kusten. Det är oklart om panoramat 
har blivit levererat och uppmonterat ännu.
 
Hans Beskow 

Tillverka din egen Skulegrotta
Om du är normalhändig med sax & tejp så 
kan du raskt tillverka din egen naturtrogna 
kopia av Skulegrottan utanför Örnskölds-
vik. Börja på www.skulegrottan.se och 
klicka vidare till ”Bygg Skulegrottan”. Där 
finns ett klippark som du raskt skriver ut 
på närmaste färgskrivare. Arket är ett ”to-
talfoto” av grottans insida, i alla riktningar. 
Sedan är det bara att klippa ut, vika och 
tejpa ihop.  

Resultatet blir en boll, och du kan välja 
om du vill ha grottan på utsidan eller in-
sidan.  Eftersom det verkar fånigt att göra 
en ut- och invänd grotta så valde jag att ha 
grottan på insidan. När du har tejpat ihop 
hela klabbet så blir det en sluten boll, där-
för klippte jag bort segmentet med själva 
ingången, så att jag fick en minigrotta som 
man kan titta in i. Om man håller upp bol-
len mot en lampa så ser man grottan på ett 
ganska bra sätt faktiskt. Jag skrev ut klippar-
ket på ett A4-papper. Det funkar, men den 
färdiga bollen / grottan blir ganska liten 
(ca 8 cm). Om du har möjlighet  så tycker 
jag att du ska skriva ut den på A3-papper. 
Mycket nöje!  Ω

Hans Beskow
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I samband med den förexkursion till den 
33:e Internationella Geologkongressen i 
Oslo sommaren 2008, som arrangerades 
av Nils-Axel Mörner och mig besöktes 
många grottor. Exkursionen benämndes 
”Paleoseismicity and Uplift of Sweden” 
och 18 specialister från nio länder och 
fyra världsdelar deltog. Exkursionen som 
varade i sex dagar startade i Umeå och av-
slutades vid Gripsholms slott (se Mörner 
med flera, 2008b).

Den första dagen började i strålande norr-
landssommarväder utan ett moln på himlen 
och i 25 graders värme. På förmiddagen be-
sågs bland annat Tavelsjöberget med grottor 
och rasbrant. Här hade vi möjlighet att be-
skriva spåren av den jordbävning, som ägde 
rum 9528 varvår före nu (vBP) och som vi 
först studerat vid sandtaget i Röbäck. Ta-
velsjöbergets grottor och deras bildning ge-
nom skalv har tidigare beskrivits (Sjöberg, 
1995). Min fortsatta forskning har visat att 
även Tavelsjöns botten visar delikata spår av 
denna jordbävning och att vi tydligt kan se 
var iskanten stod när skalvet skedde och ana 
de djupa bottenfåror som uppkom när is-
tunneln rasade samman som ett resultat av 
skalvet. Dessa djupfåror framkommer klart 
av batymetriska (undervattens-)kartor över 
sjön. 

Turen fortsatte upp till Botsmark där vi 
beskrev Stor-Bobergsberget och de spår av 
det stora skalvet 9291 vBP som så väl kan 
studeras runt Lobergsmassivet. Någon mil 
vidare åt skelleftehållet besökte vi det av 
Ernst Ågren upptäckta Spänningsberget, där 

vi kunde studera spåren av ett rotationellt 
bergsked troligen orsakat av ett skalv 9170 
vBP. På eftermiddagen körde vi söderut 
mot Nordmaling och Lidberget. I en mag-
nifik åsksalut och dito åskregn studerade vi 
de närmaste tunnelgrottorna, jättegrytan 
och de spår av minst två skalv som vi tidi-
gare beskrivit i Grottan (Mörner med flera, 
2008a). Det är få lokaler i landet som på ett 
ställe kan uppvisa så fina spår av glacigena 
erosionsbildningar, postglaciala strandbild-
ningar och efterföljande jordskalv! 

Dag två bjöd på mycket bussåkande ned 
till Iggesund, sedimentstudier i Gnarpsån 
och i sandtaget i Hög, där vi studerade de 
nu klassiska spåren av skalvet 9663 vBP 
samt ett eftermiddagsbesök i Bodagrottorna, 
där deltagarna även fick en chans att krypa 
runt i Fläckgrottan. Vi hade denna dag tur 
med vädret och kunde beskåda den mesta 
nederbörden inifrån de bekväma Chevrolet-
bussarna 

Den tredje dagen tillbringades även den 
i Hudiksvallsområdet. Dagen började med 
en klättring upp för den stora, höga block-
högen vid Skålboberget som Alf Sidén gav 
namnet Grottslottet. Hela denna bildning är 
mycket imponerande, inte minst de enorma 
blocken högst upp på kullen. Hela forma-
tionen omges av en rundat sänka. Liknande 
former har återfunnits på flera ställen i trak-
ten, inte minst på Hornslandet. I samband 
med Bodagrottornas bildning har teorin om 
våldsamma postglaciala metangasexplosio-
ner diskuterats och vi är nu tämligen säkra 
på att just Skålboberget exploderade i en 
våldsam sådan – för bara cirka 2000 år se-

MÅNGA GROTTOR PÅ 
INTERNATIONELL GEOLOGExKuRSION

Rabbe Sjöberg

dan! Dateringen är fastlagd genom daterade 
tsunamilager noterade i flera myrar i områ-
det. Mycket tyder även på att tsunamivågen 
nått 25 m över dåvarande strand på 18 m 
ö h. Samma dag hann vi även besöka såväl 
Falkberget med dess strandgrottor och den 
primära förkastning vi nu tror är roten till 
skalvet 9663 vBP och Aftonsjöberget med 
vackra förkastningssprickor och strandgrot-
tor. 

Dag fyra började med ett kortbesök upp 
på Fågelberget söder om Enånger, där vi sö-
der om skidbacken besökte djupa sprickor, 
varav en med vackert rundabraderad myn-
ning innan det var dags att sätta oss i bussar-
na för nedresa söderut. En vandring kring 

den fantastiska lokalen Mehedeby gryt gav 
ett fint tillfälle till den dagliga fältlunchen, 
innan vi så småningom hamnade i Saltsjö-
baden för övernattning på Grand Hotell. 
Glömde jag säga att visst regnade det båda 
de här dagarna? 

Den sista fältdagen började i vackert som-
marväder. Lång tid ägnades åt de fantas-
tiska sedimentdeformationerna i grustaget 
vid Turinge, där det skalv noga studerades, 
som på hösten 10 430 vBP på mindre än 
ett år förändrade Yoldiahavets vatten från 
färskvatten till bräckt vatten genom att 
Närkesundet 30 år för sent frispolades från 
packis. Detta tillät en snabb inspolning av 
saltvatten från världshaven och beskrivs väl 

Exkursionsdeltagarna uppe på Skålbobergets storblockiga topp. Foto: Rabbe Sjöberg 2008
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av Mörner (2003). Mellan skurarna fick vi 
tid över, vilket gav oss tillfälle att besöka 
Mörtsjöberg med ringmur och grottor tro-
ligen bildade vid ett skalv. Som en speciell 
bonus till Trevor Faulkner, som var en av 
deltagarna, avslutade vi med ett besök i det 
gamla kalkbrottet i Kalkbro med sin lilla 
rest av en utlösningsgrotta med gott om tra-
vertin i mynningszonen. Sedan öppnade sig 
himmelens portar och den planerade kvälls-
promenaden runt Gripsholms slott och Ma-
riefred var inte att tänka på. 

Diskussionerna vid de olika lokalerna var 
både skarpa och givande. Det är så bra när 
man på vetenskapligt vis kan diskutera en 
fråga och inte, som så ofta sker här i landet, 

blandar in misslyckade personliga relationer. 
Vad gäller Bodagrottorna enades vi om att här 
har behövts flera processer, förmodligen både 
jordbävning(-ar) och till exempel metangasex-
plosion. Flera menade även att vi för mycket 
koncentrerat oss på att försöka finna äldsta 
bildningstid för de olika objekten. Vi erkänner 
detta. Kanske många av våra objekt rent av är 
mycket yngre än vad vi ansett!  Ω
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Summary (by author)
During 33 IGC excursion No. 11a led by 
N-A Mörner, R. Sjöberg and F. Audemar 
several bedrock caves were visited. The ex-
cursion started in Umeå and ended six days 
later at Gripsholm´s castle south of Stock-
holm. All of the caves indicates severe earth-
quakes initiated by the fast uplift following 
the melting of the Weichselian glaciation. 
All of these caves are connected with, to 
the year, dated or dateable warved clays. See 
excursion-guid on the 33 IGC homepage. 

Mitt intresse för grottor väcktes när jag vi-
sade ett foto som jag tagit av ett berg på I20-
området för Rabbe Sjöberg. På fotot syntes 
förklyftningar i bergets östbrant. Rabbe sa 
när han såg bilden att berget hade poten-
tial för grottor. Så i september 2001 cyklade 
jag dit, till Blankåkersberget och letade i 
bergets östra brant. Längst i söder låg en 
liten bergknalle, som var ganska kraftigt 
uppsprucken. Där, en bit upp syntes det en 
grottöppning. Jag tog mig upp dit och ki-
kade in, jodå, det var en riktig grotta! En 
närmare undersökning fick vänta tills Rab-
be hade tid att fara dit. Några dagar senare 

letade jag längre norrut i berget och fann 
där en framkomlig spricka, 12 m lång och 
4-5 m djup. I sprickans botten fanns det en 
öppning ned till underliggande gångar. Vi-
dare fanns det en grottöppning några meter 
snett nedanför sprickan. 

Sommaren därpå följde Rabbe med mig 
till Blankåkersberget för att kartera grottor-
na. Vi började med den första grottan som 
jag fann. Den har ett yttre rum som mäter 
6x7x0,7 m. Längst in kryper man upp till 
ett inre rum med måtten 4x3x1,5 m. Grott-
längden uppmättes till 13 m. Rabbe gav 
den namnet Fäbodgrottan. Passande efter-

uMEÅ-GROTTOR 2001-2007 
Ernst Ågren (†) 

Förord 
Bland Ernst Ågrens efterlämnade grottmaterial hittade jag ett manuskript som han nog 
tänkt sig publicera i Grottan. Här kommer det, illustrerat med Ernst egna bilder. Jag har 
medvetet gjort minsta möjlig språkliga rättelser. Jag hoppas denna artikel uppmanar andra 
i förbundet som, liksom Ernst, aldrig trott sig kunna skriva en artikel att försöka. Övning 
ger färdighet. 

Rabbe Sjöberg 
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som det funnits gamla fäbodar på ängarna 
nedanför. En mycket vacker grotta är det. 
Därefter gick vi till sprickan och grottan 
på bergets norra del. Först mättes sprickan 
upp och sedan grottan som har en mindre 
sal med ståhöjd. Rabbe döpte den till Ernsts 
sal. Strax till vänster om ingången finns flera 
krypgångar. En gång leder upp till den öpp-
na sprickan. På ett ställe i grottan växer det 
drakguldsmossa! Den är sällsynt här i den 
norra delen av landet. Under hösten 2006 
utökades grottans längd till 50 m och den 
kallas nu för Sprickgrottan/Ernsts sal. 

Jag hade varit upp några gånger till mina 
gamla hemtrakter i Botsmark och letat i 
några av bergen där utan att finna nånting. 
Medan jag bodde kvar hos mina föräldrar 
minns jag att min pappa en gång berättade 

om Stor-Bobergsberget och hur oländigt 
det var att ta sig fram där och att det berget 
skulle man absolut undvika. Så av den an-
ledningen blev inte det berget besökt under 
min tid där. 

I juli 2003 åkte jag upp till Botsmark 
för att besöka Stor-Bobergsberget. Först 
gick jag upp på ett intilliggande berg och 
i kikaren syntes den stora blockbranten på 
Stor-Bobergets sydvästsida. Det skymtade 
en grotta i branten och jag tog ut kompass-
riktningen rakt på. Efter att ha vandrat över 
ett litet berg och en myr, var jag så framme 
vid bergsfoten, där det låg svallade stenar. 
Högre upp låg det stora block. Jag hukade 
mig under ett block och klättrade uppför en 
tremetersbrant och var framme vid grottan, 
som jag sett skymta i kikaren. Den var stor! 
Längst in i grottsalen fanns till höger en 
andra, mindre grottsal och bredvid den en 

bred och hög uppgång upp på baksidan av 
takblocket. Alldeles till höger vid ingången 
och två meter snett ovanför finns ett rum 
med flera utgångar. Bara femton meter 
söderut syntes en hög spricka. Det låg ett 
block vid ingången som jag tog mig upp på 
och kikade in grottan men då gången fort-
satte brant uppåt, såg det för riskabelt ut. 
Senare hittades en bättre ingång högre upp 
och därifrån gick grottan ganska bra att ut-
forska. Jag fortsatte snett uppåt efter bran-
ten; det var verkligt stora block som hade 
rasat ned. Uppe på en smal platå i ett jät-
teblock fanns det en stor sprickgrotta. Detta 
var oväntat att det fanns så stora grottor i 
berget. Själv hade jag aldrig kunnat tro på 
att det fanns sådana grottberg kvar att upp-
täcka i kommunen. Senare har ytterligare 
grottor upptäckts i bergsskredet, den längsta 
120 m. Den näst längsta 85 m. Sammanlagt 
finns nu 330 m grottor där! 

I september 2005 följde jag med Rabbe 
till Ökberget som ligger mellan Brännland 
och Kassjö. Vi hade båda besökt berget ti-
digare. Rabbe på 1970-talet medan mitt 
besök gjordes våren 2003. Båda hittade vi 
samma grotta på bergets södra sida. Nu kom 
vi norrifrån och gick efter den nordvästra si-
dan på berget och där låg det block i massor 
på en sträcka av uppskattningsvis 400 m. 
Under blocken, som ibland låg uppallade 
på varandra, fanns ett 30-tal blockgrottor. 
Den längsta är uppmätt till 40 m. 

Norr-Dånaberget ligger 5 km norr om 
Bullmark, där det finns en stor och vackert 
utslipad tunnelgrotta, Vitterkammaren, som 
Rabbe upptäckte på 1980-talet. Under hös-
ten 2006 gick jag igenom några berg i om-
rådet. I sydvästbranten på Storskogberget 
som ligger 6 km öster om Bullmark fanns ett 
stort antal blockgrottor och en sprickgrotta. 
Längderna varierade mellan 5 och 30 m. 
Nedanför grottorna låg det berghällar som 

var genomkorsade av djupa smala sprickor. 
Senare under hösten följde Rabbe med mig 
till Storskogberget. Rabbe ville se grottorna 
och sprickorna och försöka förklara genesen 
på det hela. De många och stora blocken 
på bergets sydvästsida och likaså sprickorna 
hade enligt Rabbe ett klart seismotektoniskt 
ursprung. När det gäller sprickorna så hann 
inte de lösa blocken förflyttas ut mer av ha-
vets vågor, innan landhöjningen gjorde att 
havsvågorna inte nådde dit längre. Sedan 
bar det iväg några kilometer söderut till 
Lillskogberget men det var ett helt kompakt 
berg, utan några grottor. 

På kartan var det utritat några små berg-
knallar ett par kilometer söder om Norr-
Dånaberget. Kanske finns det mer grottor 
i de där trakterna tänkte jag och for dit. 
Skogsbilvägen som jag körde efter slutade 
vid en hyggeskant. Berget som jag skulle 
besöka, Gårdberget, låg bara en dryg ki-
lometer bort. Jag vandrade utför hygget 
och sedan över en liten myr och var strax 
framme vid bergets västbrant men det såg 
inte så lovande ut. Det verkade vara kom-
pakt. Det fanns nog ingenting i det berget. 
Jag fortsatte i östlig riktning och efter ett 
hundratal meter syntes nåt som såg ut som 
en grå vägg skymta i dimman framför mig. 
Jag gick fram och där framträdde en liten 
bergknalle. En grottöppning syntes där och 
jag kröp in. Gången fortsatte snett uppåt till 
en grottsal på 4x3x3 m. I närheten fanns en 
4 meters blockgrotta. På bergknallens södra 
spets syntes en tre meter hög och spetsig 
grottöppning. Strax innanför ingången steg 
takhöjden till åtta meter men efter några 
meter höjde sig golvet och efter nio meter in 
blev sprickan för smal. Till vänster innanför 
ingången går en fyra meter lång sidogång. 
Det ligger rundslipade stenar på golvet och 
särskilt den ena väggen är tydligt utslipad 
med en päronprofil, en riktig tunnelgrotta 

Fäbodgrottan i Blankåkersberget, Umeå. 
Foto: Ernst Ågren 
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Summary (Editorial)
In a posthumous manuscript, Ernst Ågren 
who much prematurely and unexpectedly 
died earlier this year, describes some of the 
caves he found and explored during his 
short but intensive and rewarding caving 
career close to Umeå. The longest caves he 
found are in Stor-Bobergsberget including 
one 120 m long. Other significant caves ex-
plored by Ernst can be found in Blankåkers-
berget (caves up to 50 m in length), Ökber-
get (up to 40 m), Storskogberget (up to 30 
m), Gårdberget, and Vintervägsberget (up 
to 20 m). Some of the caves indicates an 
origin by earthquakes initiated by the fast 
uplift following the latest deglaciation. 

De enorma blocken i Stor-Bobergsbergets 
rasbrant.  Foto: Ernst Ågren 

De nedhasade grottblocken i 
Vintervägsberget.  Foto: Ernst Ågren 

alltså. Men, det är inte grottorna som är det 
mest intressanta där, utan den otroliga upp-
sprickning som skett. Nästan hela bergknal-
len är uppsprucken. De flesta blocken har 
endast förflyttats en liten bit, så man kan 
gå uppe på berget och titta ned i sprickor-
na. Bergknallen uppe på Gårdberget mäter 
50x30x11 m. På kartan är den endast ut-
märkt med en höjdkurva. 

I oktober 2007 visade jag berget för Nik-
las Mörner och Rabbe Sjöberg. Båda blev 
imponerade av det dom såg. När genesen 
skulle förklaras så kunde dom urskilja två 
händelser som orsakat uppsprickningen. 
Vid bergsfoten mot söder och sydväst låg 
kantslipade block. Det betyder att det va-
rit en jordbävning medan berget fortfa-
rande låg under havsytan. På bergets norra 
del däremot är dom nedfallna blocken och 
stenarna kantiga. Havsvågorna har alltså 
inte slipat dessa. Detta innebär ytterligare 
en jordbävning, som skedde när berget låg 
ovanför havsytan. 

Fem mil norr om Umeå, nära den lilla 
byn Bjennfors ligger Vintervägsberget. På 
kartan syntes att berget hade en brant syd-
ostsida, som kunde vara värd ett besök. I 
mitten av maj 2007 åkte jag upp till Bjenn-
fors. Från vägen var det 700 m lätt vand-
ring fram till bergets norra del men där var 
berget kompakt. Jag fortsatte söderut efter 
branten och kom efter ett tag fram till ett 
ställe där det låg nedrasade block. Under 
ett par timmars genomletning av blockhö-
gen hittades fem grottor. Den största grot-
tan har ståhöjd vid ingången, som leder in 
till en grottsal som mäter 5x5x1,5 m. Från 
salen går det ut några gångar. I en av gång-
arna som är rymlig kommer man ut några 
meter till höger om och snett ovanför hu-
vudingången. Grottan är mörk och ganska 
spännande. Längden uppskattades till 20 m 
och djupet är 4 m. 

Golvet i grottorna utgörs av berghällar 
som sluttar mot sydost. Om man står en bit 
upp på berget och betraktar berghällarna 
och blocken som ligger nedanför förefaller 
det som att ett stycke av berget högre upp 
har ”skakats loss” och sedan skjutsat utför 
tills det har stoppat mot marken nedanför 
branten, varvid grottorna bildats. Om nu 
detta stämmer borde orsaken vara någon av 
jordbävningarna som varit i Umetrakten. 

Längre söderut efter branten går det in 
några skrevor. I en av skrevorna finns det 
en 4 m lång grotta som har en tunnelgrott-
profil men ett block ligger vid ingången och 
förtar intrycket av grottan. Jag kan nämna 
att någon vecka tidigare hittade jag en 6 m 
lång tunnelgrotta i Smörsjöberget nära Kas-
sjö som ligger två mil nordväst om Umeå.  
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Året var 2003 och Lummelunda började 
närma sig. Vad jag inte visste då som jag 
vet idag är att den veckan skulle få mig att 
upptäcka en ny värld. Under Lummelunda 
2003 blev jag medlem i SSF.

Nu fem år senare är det jag som är ansva-
rig för Lummelundakommittén. Så lite pir-
rigt var det att ta sig ner mot Nynäshamn 
och den väntande färjan. Pirrig för att det 
var första Lummelundaveckan som jag 
skulle vara ansvarig på. I kommittén hade vi 
förberett veckan så nu var det bara att köra.

Jag, Björn G, Mats L och hans döttrar 
anlände sent på söndagen och satte upp våra 
tält på den strand man längtar till när som-
maren börjar närma sig. Efter en god natt-
sömn så drog vi på måndagen igång årets 
första morgonmöte. Vi drog upp riktlinjer-
na för veckan och så var vi i gång!

Pumpning av Linnés grotta.
Efter att ha fixat fram all utrustning så bör-
jade vi på måndageftermiddagen att bära in 
pump, slang och elkabel. Efter att ha slitit 
med detta ett par timmar var det dags att 
starta pumpen… Men vad nu då… allt ska 
vara felfritt men ändå är det tyst. Efter ett 

tag med mycket huvudbry så fick vi fram en 
skruvmejsel och skruvade lite på fasvända-
ren och nu började pumpen att låta! Hurra, 
nu var vi igång! När pumpen går på fullfart 
så avlägsnar den 1900 liter vatten i minuten. 
Vi pumpar på under noggrann och nyfiken 
beskådning av entusiastiska SSFare. Vi kon-
staterar snart att det funkar bra och genom-
för ett kvällsmöte innan vi återvänder för att 
kika vad som hänt. Vattnet har sjunkit un-

dan så att vi kan ta oss in i delar som tidigare 
bara dykare varit i… Spännande! 

Vatten på sin kvarn
Vi var noga med att söka tillstånd för 
pumpningarna och funderade mycket kring 
vad konsekvenserna kan bli när vi pumpar 
bort så stora mängder vatten på så kort tid. 
Vad vi missade var att när vi tömmer grot-
tan på vatten så stannar också norra Euro-
pas största kvarnhjul, men med hjälp av lite 
vatten från en trädgårdsslang så fick vi fart 
på det igen. I samband med detta så gjor-
de lokaltidningen ett besök för att förhöra 
sig om våra aktiviteter kring kvarnstoppet 
men det byttes ganska snabbt fokus till att 
handla om något mer intressant som grott-
utforskning. Under veckan var även Radio 
Gotland på besök och gjorde en tur genom 
den torrlagda delen av grottan.

Onsdagen blev sista pumpdagen. Samti-
digt som det pumpades så begav sig ett gäng 
till Stenkumla för att fundera över framti-
den. Ett gäng gick ner i T1:an och konsta-
terade att det var mindre lera än de räknat 
med, så de lyckades med att ta sig upp till 
tallrötterna. Väl upp på ytan igen konstate-
rade vi att vi måste ta oss en rejäl funderare 
kring säkerhet kring schakten. Ett ordent-
ligt staket runt om borde komma upp. Så 
nu har Gotlandskommittén fått en sak att 
ta tag i.

Åter tillbaka vid Lummelunda hade det 
blivit kväll och det var dags för en genom-
gång av grottsäkerhet och lite info om tors-
dagens räddningsövning. Kvällen blev lång 
och intressant. Många av oss somnade nog 
lite spända inför torsdagen.

Räddningsövning och middag
Dagen därpå började som vanligt med ett 
morgonmöte. Strax efter tio gick larmet om 

att det fanns två personer innanför ett ras 
i fossila systemet. Snabbt var ett gäng spe-
leologer på plats för att försöka få ut våra 
kamrater. Mer om detta i artiklarna om öv-
ningen på sid 44 och 48.

På kvällen  bjöd Lummelundabolaget tra-
ditionsenligt på middag. Det blev en trevlig 
middag med god mat och dryck. Senare på 
kvällen visades bilder från övningen. Under 
pumpningarna av Linnés grotta och gång-
arna in mot visningsdelen så har vi rensat 
ut en massa skräp, virke och en massa gamla 
mynt. Det senare återbördades till bolaget, 
under middagen, som ett tack för ett gott 
samarbete under åren.

Fredagen ägnades åt grottning i smågrup-
per samtidigt som styrelsen hade möte. 
Årets Lummelundavecka avslutades på fre-
dagskvällen och vi blickade tillbaka på en 
intressant och givande vecka. Redan nu 
funderas det på nästa Lummelundavecka 
och vad man kan tänka sig för spännande 
projekt. Kanske mer pumpning…

Som Gotlandkommitténs ansvarige vill 
jag tacka de 30-talet deltagarna som gjorde 
veckan till ett lyckat och intressant arrang-
emang.

Summary (Editorial)
A report from the annual meeting at Lum-
melunda, Gotland. One of the main pro-
jects during the week was draining the outer 
parts of the cave (”Linnés grotta”) from wa-
ter. Parts of the cave that are normally un-
der water was temporarily available. A visit 
to Stenkumla resulted in discussions about 
the safety on the spot and the need for a 
proper fence. A rescue exercise followed by 
the traditional dinner completed the official 
part of the week. Approx. 30 participants 
made the week a nice and interesting ar-
rangement.

Lummelunda 2008
Daniel Lundh

Daniel Lundh, snart 
färdig polis,  grottis 
sedan 2003, SSFs 
vice ordförande och 
ansvarig bl.a. för 
Gotlandskommittén.

Det gjordes ett och annat intressant fynd vid 
pumpningen av Linnés grotta.
Foto: Claes Lagerström
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På torsdagen under årets Lummelunda-
vecka genomförde SSF en grotträddnings-
övning vid Lummelunda. Vi hade i god tid 
informerat och bjudit in räddningstjänsten 
på Gotland att delta. Tyvärr fick vi ingen re-
spons på detta. Lite förvånande med tanke 
på att det är dom som har ansvaret om en 
olycka skulle hända i grottan. Kanske borde 
vi själva ha tryckt på lite mer och påmint 
om vår verksamhet. Nu blev det istället en 
helt intern övning men bättre det än inget 
alls. 

Genomgång
Redan på onsdagskvällen hade vi en ge-
nomgång av grottsäkerhet och principerna 
för en räddningsinsats under jord. Intresset 
var stort och ett 10-tal grottisar anmälde 
sig frivilligt för att delta i övningen; till och 
med ett frivilligt ”offer” som fick en extra 
genomgång av scenariot. Det här var vad vi 
hade tänkt oss: en grupp på tre grottkrypare 

råkar ut för ett ras ett stycke in i Fossila sys-
temet. En av deltagarna får ett stort block 
över ryggen och klagar över ryggsmärtor 
och domningar i ben och fötter. Gången 
blir helt blockerad av sten och den skadade 
är instängd tillsammans med en kompis. 
Den tredje i gruppen befinner sig praktiskt 
nog längre ut och kan lämna grottan för att 
hämta hjälp. 

Larm
Larmet kom ca kl 10 på torsdagsförmidda-
gen när Mikael ”Rauken” Persson kom ut 
ur grottan och berättade att Kenneth Gyl-
lensting och Knutte Lindén var instängda 
bakom ett ras i Fossila Systemet. Kenneth 
verkade dessutom vara skadad på något sätt. 
Några storögda turister i närheten lugnades 
med beskedet att detta var en övning och 
att grottbesök för det mesta var alldeles 
ofarligt… 

Redan efter en kvart var den första rädd-
ningsgruppen på plats, omklädda och klara 
att gå in i grottan. Fem grotträddare, Nick-
las Myrin som för dagen var utsedd till in-
satschef, Daniel Karlsson, Aron Juhlin, Kai 
Hietanen och Daniel Lundh, utrustade 
med en GRIS (”grotträddning i säck”) samt 
VHF-radio för kommunikation gav sig in 
för att se vad som hänt. Loggboken sköttes 
av Ulla Pettersson och kommunikationen 
av Bosse Lenander. 

Fler grotträddare anlände efter hand. När 
ungefär en halvtimme hade gått kallade 
den första gruppen på mer hjälp och ville 
dessutom ha in en bår. Kommunikationen 
med VHF-radio och den fasta antenn som 

räddningsövning vid Lummelunda
Sven Gunnvall

Gammal grottuv,  bl.a. ansvarig 
för SSFs grotträddningskommitté.
Foto: Björn Gunnvall

finns dragen längs grottans aktiva system 
fungerade mycket bra. Nästa grupp, Mikael 
Persson, Björn och Sven Gunnvall samt 
tre av Lummelundagrottans guider gav sig 
in i grottan vid 11-tiden. När bårgänget 
kom fram till olycksplatsen hade den första 
gruppen gjort vad den kunnat för att säkra 
läget. Man hade rensat gången från sten, 
genomfört en topp-till-tåundersökning av 
den skadade och konstaterat en misstänkt 
ryggskada (patienten hade känsel och viss 
rörlighet i ben och fötter men hade ont och 
kände tidvis domningar i benen). Man satte 
på en halskrage och flyttade försiktigt över 
patienten på båren. Ryggskenan fixerades 
och båren stabiliserades för transport. 

Vägen ut genom bland annat ”Wounded 
Knee” är bitvis mycket trång och båren flyt-
tades långsamt framåt genom att räddnings-
personalen placerades ut i grottgången och 

drog fram båren över sina ben. På liknande 
sätt togs båren genom ducket vid ingången 
till fossila systemet. Tio personer hjälptes åt 
med bårtransporten vilket bitvis var i mins-
ta laget. Uttransporten gick dock mycket 
bra och avslutades ute vid grotthallen ca kl 
13. Hur allt detta upplevdes av vårt frivilliga 
offer berättar han själv på sidan 48.

Slutsatser
Räddningsövningar av det här slaget är, hur 
tillrättalagda förhållandena än kan verka, 
det enda riktigt effektiva sättet att förstå 
svårigheterna vid en grotträddningsinsats. 
Man kan ju försöka föreställa sig en olycka 
på ett svårtillgängligt ställe i någon avlägsen 
fjällgrotta där några få grottisar själva måste 
försöka hantera de livsviktiga första tim-
marna innan proffshjälp anländer. 

En blöt uttransport genom ducket vid ingången till Fossila systemet. Foto: Sven Gunnvall
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Det finns tre grotträddningsgrupper i 
Sverige inom fjällräddningen – en i Kiruna, 
en i Hemavan och en i Frostviken. De grup-
perna utbildas och tränas för att kunna sät-
tas in vid en grottolycka var som helst i lan-
det. Men som alla inser är det långt mellan 
Kiruna och Lummelunda och därför trä-
nar vi också själva en grotträddningsgrupp 
inom SSF. Totalt finns i Sverige just nu ca 
40 personer med kunskap och beredskap för 
att ställa upp om något skulle hända. 

Summary (by author)
Report from a cave rescue exercise at the 
Lummelunda cave on Gotland. Fifteen 
cavers from SSF joined forces to bring out 
the victim from a collapsed boulderchoke 
in the narrow parts of the fossile system of 
the cave. In spite of wet and narrow passa-
ges the exercise went well and the casualty 
was brought safely out of the cave.

The exercise was part of the training 
program for the SSF cave rescue group 
which is one of four groups in Sweden. 
The other three groups are part of the the 
Swedish Mountin Rescue system.

Ett par nyckelpersoner: Bosse Lenander be-
mannade VHF-radion (som fungerade alldeles 
utmärkt) och Ulla Pettersson som skötte logg-
boken.  Foto: Sven Gunnvall

Genomgång efter övningen. 
Foto: Sven Gunnvall

Ett till synes nöjt ”offer” baxas 
upp över blocken vid Lerhamnen. 
Foto: Sven Gunnvall
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Den främsta anledningen för oss att åka 
till Gotland det här året var att introdu-
cera vår 5-årige Gabriel till aktiva och fos-
sila systemet (vilket vi också gjorde). Gisela 
tyckte att vi också borde hjälpa till med de 
aktiviteter som var planerade för veckan, så 
därför anmälde hon mig som frivillig att 
spela offer vid grotträddningsövningen. Jag 
har inte varit med vid någon övning sedan 
den första som SSF höll för ett femtontal 
år sedan i Abisko, så visst, det kunde ju bli 
spännande. 

Kvällen innan övningen höll Sven Gunn-
vall en kort teorilektion om vad grotträdd-
ning innebar. Det blev också ett praktiskt 
moment där deltagarna fick öva sig i att 
spänna fast mig vid en bår som såg ut som 
något hämtat ur ”Gökboet” korsat med 
”Mumien vaknar”. 

Efter det fick vi i ”offergruppen” lite spe-
cialinstruktioner av Sven om vad vi skulle 
ställa till med. Jag, Mikael ”Rauken” Pers-
son och Knutte Lindén skulle bege oss på en 
tur in i fossila systemet, där vi plötsligt skul-
le råka ut för ett ras. Ett block skulle träffa 
mig över ryggen och medföra ryggont och 
domningar i benen. Vi skulle också ställa till 
det lite för räddningsmanskapet genom att 
bygga upp ett ras som stängde till grottan. 

Morgonen efter drabbades vi av en akut 
grottabstinens, så vi struntade i morgon-
mötet för att kunna få så mycket grottande 
som möjligt. När vi hade kommit fram till 
rasplatsen konstaterade Rauken glatt att nu 
var vi framme vid stället där jag skulle föro-
lyckas! Jag muttrade att så illa skulle det väl 

ändå inte gå… 
Vi byggde upp ett rejält ras med mig och 

Knutte på ena sidan och Rauken på andra 
(utsidan). Sedan var det bara att vänta. 

När vi hörde de första ljuden från utsi-
dan la jag mig i skadeposition, under ett 
överhäng för att inte göra det alltför lätt att 
komma åt mig. Vårt uppbyggda ras ställde 
till en del problem, särskilt som inte Knutte 
kunde hjälpa till från insidan (jag klagade 
över ryggont och krävde hela hans upp-
märksamhet). 

Efter ett tag lyckades de forcera raset och 
tog sig an oss två stackare på insidan. Första 
problemet var att försöka få in ett liggun-
derlag under mig för att begränsa värmeför-
lusten mot marken. Det var inte alltför lätt 
i det trånga utrymmet, och en del böjningar 
av ryggraden kanske inte hade uppskattats 
om jag varit skadad på riktigt… Jag fick 
också på mig en mycket ful mössa, med en 
skärm som ställde till problem framöver. 
Den var i alla fall varm. För att begränsa 
värmeförlusten uppåt täcktes jag av en 
tunn aluminiumfilt. Jag stoppade dock en-
tusiastiska försök att få mig att använda en 
anknäbbsliknande värmeväxlare för utand-
ningsluften - så kall var jag inte! Min upp-
fattning var att aluminiumfilten fungerade 
och höll kvar en del kroppsvärme. Det hade 
jag faktiskt inte trott. 

Ett problem som uppstod var när man 
hade värmt lite blåbärssoppa åt mig. Mitt 
huvud var nämligen fixerat och gick inte 
att vrida på, och att hälla blåbärssoppan i 
munnen på mig där jag låg hade nog kun-

nat skapa en del problem för andningen. En 
kort plastslang i utrustningen kan rekom-
menderas för framtiden! 

Klädlyftet upp på båren gick perfekt. In-
för uttransporten fick jag på mig en special-
hjälm med visir för att jag inte skulle få allt 
för mycket skräp i mitt fastspända ansikte. 
Visiret fungerade mycket bra, även om det 
snabbt blev så igengrott att mitt ”siktdjup” 
begränsades till 5 cm. Att den eländiga skär-
men på mössan täckte över ögonen gjorde 
inte heller saken bättre. Tja, ungefär som en 
normal lummisdykning med andra ord. 

Själva uttransporten gick problemfritt 
tycker jag, och det var väl bara passagen 
genom vattenlåset som var lite spännande. 
Hade ju inte varit så kul om den som höll 
huvudändan tappat taget i det läget. Jag blev 
lite blöt längs ryggen, men det var allt. 

Sammanfattningsvis tyckte jag att allt 
fungerade mycket bra och jag tror att jag 
överlevde utan men.

Summary (Editorial)
The “victim” in a cave rescue practice at 
Lummelundagrottan (Gotland) describes 
his experience. The “accident” happened 
when a break down happened in the Fos-
sil System of the cave, and the scenario de-
scribed pain in the back and numbness in 
the legs after that a block hit the “victim”. 
The transportation out of the cave was ba-
sically unproblematic, but some details can 
be improved. It was impossible to give the 
“victim” any liquid, and it was difficult to 
insulate his back without risking making 
the “injury” worse. The “victim” further 
complained about the visibility restricted by 
the rescue helmet. The report ends with the 
“victim” concluding that he probably sur-
vived without any permanent injuries!

grotträddning
 - från offrets perspektiv

Kenneth Gyllensting

Gabriel introduceras till grottans våtare delar.
Foto: Kenneth Gyllensting
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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  070-647 91 11 sven.gunnvall@telia.com 
Gruvsektionen Martin Nordin  031-49 47 36 martin@baggbodykarna.org
Historiska kommittén Rabbe Sjöberg  090-452 58  rabbe.sjoberg@telia.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 Grottklubb c/o Eriksson, Mässvägen 11,  61631 Åby, 073-637 40 12
 johaneriksson971@hotmail.com

Lokala klubbar
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editor & publisher: Sven Gunnvall +46 70 647 91 11    sven.gunnvall@telia.com

The journal Grottan is distributed (4 issues per year) to all members and around 50 organisations 
and societies in 24 countries all over the world. 
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are not translated. If you wish to publish an article in Grottan, the manuscript (*.rtf, *.txt or *.doc) 
can be sent to grottanred@speleo.se
More information can be found at our web site: www.speleo.se

SSFs Lokal 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

Utkommer i december.
Mer om sommarens aktiviteter, bland annat nyfynd i 
Vadve, en del gruvligheter, något från den internatio-
nella scenen (Mongoliet kanske...) och, förhoppningsvis 
mycket annat. Som vanligt beror det på DIG!
Red.
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