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På gång i SSFLedaren

Bjurälven 2009 14 - 29 mars
Stor dykexpedition till Bjurälvens karstområde. 
Även icke-dykare är välkomna - det finns jobb för alla!
Läs mer på vår hemsida www.speleo.se eller kontakta Nicklas Myrin
nicklas_myrin@hotmail.com

Årsmöte 2009 21 - 24 maj
I år arrangerar Stockholm Grottklubb årsmötet. Vi skall hålla till i 
Pettersberg, nere på Södertörn, med flera spännande utflyktsmål i närheten.
Mer om årsmötet i nästa nummer av Grottan och på vår hemsida.

Lummelundaveckan 2009 21 - 28 juni
I år firar Lummelundabolaget 50 år - det skall uppmärksammas med 
diverse aktiviteter under SSFs närvaro veckan efter midsommar. Välkommen!

Fjällmöte 2009 2 - 8 aug
Gemensamt med Norsk Grotteforbund. Vi håller till vid Mieseken, 
med omkartering av Labyrintgrottan som huvudmål. Under veckan finns 
det möjligheter att besöka flera närbelägan grottområden, som Sotsbäcken 
och Kåtaviken. I slutet av veckan kommer det att bli en stor räddningsövning 
där bl a fjällräddningens grotträddningsgrupper deltar.

På gång internationellt

Mallorcaresa 2009 i vår...
Semester på Mallis? Följ med SSF på en resa till Mallorcas 
mindre kända delar. Läs mer om bl.a. Covas Des Pas De Vallgornera
på sid. 12 i det här numret. Mer info kommer senare.

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

Cuban Speleological Society 2010 4 - 8 augusti
firar 70-årsjubileum och välkomnar speleologer från hela världen
att delta. Platsen är Matanzas på Cuba. Mer info och kontaktadresser
finns på: www.zenas.gr/site/home/eng_detail.asp?iData=6269

Efter 22 år i SSFs styrelse, varav 20 år som 
förbundets vice ordförande, lämnade jag 
styrelsen våren 1993. Det är nu för något 
mera än 15 år sedan. Jag hade under dessa 
år arbetat med först Lars-Erik Åström och 
därefter med Sven Gunnvall som förbunds-
ordförande. Samtidigt som jag lämnade sty-
relsen avgick Sven som ordförande. Att jag 
återkom till styrelsen samtidigt som Sven 
åter blev förbundets ordförande är en lyck-
lig slump!

Sveriges Speleologförbund har i drygt fyr-
tio år varit mitt ”alma mater” (akademisk 
term, lat. för: hulda moder/fosterland) i 
långt högre grad än de universitet där jag 
avlagt mina akademiska examina. Utan 
speleologförbundet och utan vår utomor-
dentliga tidskrift Grottan och de över 200 
artiklar jag skrivit i denna genom åren, hade 
det inte varit möjligt för mig att skriva min 
lic.avhanling om tunnelgrottor och min 
doktorsavhandling om seismotektoniskt 
bildade grottor. 

Grottan och förbundet har genom åren 
varit första steget till flera doktorsavhand-
lingar. Jag vill här främst nämna Ulf Hell-
déns avhandling om Sotsbäcksgrottan och 
Leif Enghs Lummelundaavhandling. Ett 
stort antal akademiska seminarieuppsatser 
och examensarbeten om grottor inte att 
förglömma. Det var självklart att forskade 
man kring grottor så tillhörde man SSF. Jag 

tror och hoppas att speleologförbundet och 
Grottan även kommer att inspirera kom-
mande forskare till akademiska stordåd, 
även om den akademiska friheten har blivit 
betydligt mera inskränkt på senare år. Det 
är mycket därför jag tagit på mig ansvaret 
för såväl forsknings- som historiekommit-
téerna. Forskning kan bedrivas på så många 
nivåer och den behöver inte nödvändigt-
vis vara akademisk. När jag själv började 
var min oupphörligt återkommande fråga 
”Varför?” Jag ställde dem brevledes till 
förbundets grundare Leander Tell och fick 
vanligtvis uttömmande svar. Att jag ej alltid 
var nöjd med dessa, betydde att jag själv fick 
söka svaren. Jag fick börja forska! Det vik-
tiga är alltså: var nyfiken! Ställ frågor både 
till dig själv och till andra. Sök svaren! Med 
tiden kommer du att börja tillämpa en mera 
forskningsmässig metod – och så har du helt 
plötsligt övergått från att vara grottkrypare 
till att vara grottforskare!

Det har nu gått 43 år sedan jag, som en av 
de tio första, betalade in min medlemsavgift 
till det nybildade SSF. Förbundet hade då 
en årsavgift på 10 kronor. Grottförbundet 
har nyligen firat sitt 40 års jubileum och, tro 
mig eller ej, de återstående åtta åren fram 
till femtioårsjubileet kommer att gå fort. Jag 
tycker att vi redan nu bör börja tänka på en 
jubileumsskrift. Jag anser att en sådan bör 
skrivas av den, för mig, yngre generationen 
grottisar, som kan sätta in förbundets verk-
samhet i nutida tankesätt och kanske låta 
oss grottfossil få komma med nostalgiska 
”så var det då”-minnen. Du som känner dig 
manad kan väl ta kontakt med mig i Histo-
riekommittén, så får vi börja spåna! Ω

     Rabbe Sjöberg
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Lars-Erik Åström har gått bort efter en 
längre tids sjukdom. Det känns overkligt 
och saknaden är stor. Tankarna går förstås 
främst till Lena, Sofia och Emma som alltid 
fanns där, tillsammans med Lars-Erik, lik-
som ett med Speleologförbundet.  

Han var en av initiativtagarna till grun-
dandet av SSF, aktiv i styrelsen från första 
stund och förbundets ordförande i 18 år, 
från 1969 till 1987.

LEÅ var en eldsjäl som satte sin prägel 
på förbundet. En tydlig och självklar ledare 
med honnörsord som tvärvetenskaplighet 
och samarbete mellan amatörer och fors-
kare. Fylld av idéer, projekt och lösningar i 
ett grottsverige där vi just börjat hitta fjäll-
grottorna och där Lummelunda sakta men 
säkert visade sig vara åtskilligt större och in-
tressantare än någon anat.  

Han var en humanist och naturälskare 
som omfattade alla aspekter av grottintres-
set med lika stor entusiasm. Rena sportpres-
tationer stod kanske inte högst på dagord-
ningen men ingen som var med glömmer 
väl hur vår store ordförande pressade sig ige-
nom förvånansvärt små hål med hänvisning 
till den amöboida faktorn! Han var också en 
av pionjärerna när vi började dyka i Lum-
melunda. Ständig deltagare på fjällmötena 
men också på de höstliga utflykterna till 
små oansenliga gryt i närbelägna skogar. 
Litteraturens grottor, sagor och sägner, lik-
som behovet av att skydda ömtåliga miljöer 
- allt fick plats i Lars-Erik breda och genuina 
grottintresse.

Som ung, oerfaren grottis mötte jag en 
gång LEÅ i Strimasund. Jag hade precis 
kommit dit, lockad av ryktet om en stor 
spännande grotta uppe på fjället. LEÅ hade 

just kommit tillbaka från grottan men vän-
de på klacken för att visa vägen och guida 
i Sotsbäcksgrottan. Han var sådan. En in-
spiratör för de små och stora äventyren. 
En inovatör och konstruktör när tekniska 
hjälpmedel behövdes. En kommunikatör 
som i alla år svarat på möjliga och omöjliga 
frågor i SSFs telefon. Ibland till och med en 
konspiratör när byråkrati och svåröverty-
gade markägare krånglat till saker och ting. 
Alltid med glimten i ögat.

Han lotsade sakta men säkert in SSF i 
datorernas värld, inte utan protester. Idag 
en självklarhet - grottdatabasen som snart 
kommer att vara tillgänglig på nätet var ett 
av många projekt som LEÅ deltog mycket 
aktivt i.

Hans berättarteknik och rika språk har 
roat och inspirerat i många artiklar i Grot-
tan.  Boken ”Grottor i Sverige” som utkom 
1986 är det första och enda populärveten-
skapliga verk som skrivits om våra grottor. 
Det visar tydligt både bredden och djupet 
av Lars-Eriks grottkunskaper.  

Lars-Erik, det känns oändligt tomt efter 
dig. Du var ett slags grottpappa som alltid 
hade en åsikt och en genomtänkt kommen-
tar till våra funderingar. Nu ekar det tomt i 
mörkret. Men allt det goda du lämnat efter 
dig är ändå viktigast, det får tjäna som ett 
ljus längst bort i tunneln.

Till sist Richard Årlins text på SSFs he-
dersdiplom som Lars-Erik fick när han 
avgick som ordförande:  LEÅ, vänsäll fossil 
animator, pionjär, visionär, outtröttligt un-
derjordiskt språkrör, mångårig oförliknerlig 
mr Cave.  Avhållen ordförande 1969 - 1987. 
Kan det sägas bättre?  Ω

   Sven Gunnvall

Till minne av 
Lars-Erik Åström

Foto:Bo Lenander
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Rövarklippan i Mjösjö i Nordingrå har i fyr-
tio år varit en av mina favoritgrottor. Det 
är en grotta som jag gång på gång återkom-
mer till i olika sammanhang. Grottan har 
inte bara ett fantastiskt läge och en intres-
sant seismotektonisk bildningshistoria. Den 
har även de mera spännande grottsägnerna 
jag har stött på. Dessa sägner finns skriftligt 
dokumenterade från början av 1700-talet, 
vilket i sig visar att sägnen, eller historien 
(?), kan följas tillbaka till tidigt 1600-tal.

Den 10 juni 1705 lägger Erik Mikaelsson 
Ström vid Uppsala universitet på latin fram 
sin avhandling De Angermannia. Exercitium 
akademicum. Denna översätts 1905 av byg-
deforskaren Erik Modin och publiceras i 
boken Ångermanland. Mikaelsson Ström, 

som kallar grottan för Barsta Kulan skriver:
För någon tid tillbaka var hafvet omkring den 
ångermanländska kusten oroadt af sjöröfare 
till stor fasa och skada för den förbiseglande; 
och under lång tid stod det icke till att ut-
forska, hvarifrån dessa illgärningsmän voro. 
De höllo sig nämligen dolda i en håla, som är 
belägen nära kusten i Nordingråd socken vid 
byarna Barsta och Miösiö, som bär namnet 
Barsta Kulan.

Framför öppningen till henne växer ett högt 
träd hvari åtskilliga namn äro inskurna, syn-
nerligen deras, som hafva kommit dit för att 
bese henne. Två ingångar har hon, af hvilka 
den ena håller blott en aln i bredd, den andra 
två och en half. Hålans längd utgör tolf alnar, 
men bredden nedåt golfvet är fem, mot taket 

ej mer än tre alnar. Den är nämligen til sin 
byggnad bredare nedtill men löper småningom 
samman, liksom om den blifvit tätare byggd 
upptill, och där blir trängre. Inne i själfva hå-
lan synas idag eldhärdar och ben efter döda; 
och gamla bönder (af hvilka en är hundra, 
den andre är nittio år) berätta, att röfvarena 
varit femton til antalet, och att de här hållit 
sig dolda sju eller åtta år. Detta skall hafva 
tilldragit sig just på den tiden då en herr Olof 
var pastor, hvilkens tillnamn, om han nu haft 
ett sådant, de ej nu känna. En av dem vid 
namn Lindswerd eller Lindswel afbröt um-
gänget med de andra och slog sig därpå ned 
bland folket i orten samt bosatte sig slutligen 
efter att hafva tagit sig hustru i en by Orsta i 
Nordingråd.

Men van att lefva af röfveri, föröfvade han 
många ogärningar där i trakten och ställde 
jämt till med bråk och stridigheter och till sist 
bragte de honom om lifvet och sänkte honom i 
hafvet. Efter det att han blifvit gripen, afslöja-
de han sina kamrater och fick lida stora svåra 
straff. På grund af hans berättelse och andra 
bevis föranleddes folket att söka efter de andra 
och omringa deras gömställe. Så snart röfvar-
na märkte detta, gjorde de ett försök att rädda 
sig i sina båtar, men då de sågo, at de ej kunde 
undgå att falla i förföljarnas händer, störtade 
de sig sjelfva i hafvet, på det att de icke måtte 
gipas lefvande, och fingo sålunda sin förtjänta 
lön vid ön Högbonden ej långt därifrån. Slika 
röfvare och andra liknande ogärningsmän vet 
man nu icke af i landet.

Modin kommentar denna berättelse med 
att:  Dessa sägner lefva, om än i något ändrad 
form, kvar i orten. Så vet man berätta, huru-
som röfvarna vid sina plundringståg betjänat 
sig af läderbåtar, dem de förde med sig in i 
hålan, hvarest de hade sitt tillhåll, ”Röfvar-
hålan”, som den nu kallas. Men då de där 

öfverraskades af folket och skulle fly utåt haf-
vet, hunno de ej ordentligt spänna ut båtarna, 
och så drunknade de. Mera om detta ned-
an. Det kan även noteras att den i sägnen 
omnämnde pastorn herr Olof bör ha varit 
Olaus Martini, som enligt herdelängden var 
kyrkoherde i Nordingrå åren 1595-1625. 
Detta placerar sägnen/historien till mindre 
än ett hundra år före det Nikaelsson Ström 
publicerar den. Detta gör berättelsen mera 
trovärdig.

Nästa uppteckning av berättelsen är från 
1800-talets mitt. Sammanhanget är här 
mycket officiellt. Den ingår i Beskrifning 
jemte Statistisk Tabell och Karta öfver Nord-
ingrå-socken belägen i Wester Norrlands Län 
och Ångermanlands Norra fögderi. Upprättad 
i enlighet med Kungl. Majts Nådiga bref af 
den 12te December 1845 angående Socken 
Kartor, samt öfver Directeurs Embetes i följd 
deraf utfärdade forordnande af Carl Wilhelm 
Karlsten,Vice Commisions-Lantmätare: 

Om Barsta kulle och om Grottorna i Omne- 
och Mjösjöberget berättas vidunderliga histo-
rier. I grottan i sistnämnda berg, säges i forn-
tid ett Röfvarband haft sitt hemvist, och lärer 
ock grottan än i dag bära spår af att hafwa 
varit bebodd. Härifrån anstälde de hiskliga 
plundringar så väl innåt socknen, som efter 
kusten, hvarvid de färdades på Läderbåtar. 
För att sätta gräns för dessa raserier, samla-
de sig allmogen till skallgång. Öfwerraskade 
hunno de nu blott med största möda ned till 
båten, blefvo de snart ett rof för wågorna. En 
af Röfvarna, som war halt och derföre ej han 
följa med sällskapet, föll i händerna på den 
uppretade allmogen. Avskrift  från i Lantmä-
teriet förvarad koncepthandling. Nordingrå 
nr. 391.

Här har Barsta Kulan blivit Barsta kulle (!) 
och dessutom tillkommer benämningen 

Rövarna i Mjösjö, Nordingrå
Rabbe Sjöberg

Faktaruta
Historiska kommitténs uppgift är att öka intresset för framför allt grottornas, men 
också grottforskningens och SSFs historia.

Kommittén anser att grottforskning inte bara är lerblött kravlande, repklättran-
de, fotografering, kartläggning och naturvetenskapliga överväganden. Vi anser 
att det också gäller att söka och ta till vara sammanhang och berättelser, san-
ningar, sagor och   sägner. Det är viktigt, roligt och spännande att se, lära och 
dokumentera grottornas plats i vår kulturhistoria. 

Kommittén bildades i samband med årsmötet 2005, då med interimsnamnet   
”Sägner/sagor/historierkommittén”. Lars-Erik Åström, som senare inofficiellt 
kallade gruppen ”Speleohumanisterna”, var gruppens förste ansvarige.

Ansvarig för Historiska kommittén är numera ett historiskt grottfossil, ur-
medlemmen Rabbe Sjöberg, Umeå. Med sina drygt tjugo styrelseår vet han det 
mesta om förbundets tidiga historia, hans motto skulle därför kunna vara ”I can 
Tell”. Kommittén vill att flera skall bidra till att vår grottvärld ”humaniseras”, att 
sägen-saga-kulturaspekter skall få större plats i SSF:s verksamhet. Grottanredak-
tionen ser fram emot flera bidrag på dessa teman.

På SSF:s hemsida finner du flera artiklar om grottor och kulturhistoria.
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Mjösjöberget. Läderbåten, faltbåten åter-
kommer. Det rör sig tydligen om någon 
sorts  gammaldags Klepperkanot.

I slutet av 1800-talet upptecknar skol-
mannen, etnologen och språkmannen Jo-
han Nordlander  (1853-1934) historia och 
traditioner från sin hembygds Ångerman-
land som han publicerade bl.a.  i sin egen 
publikationsserie ”Norrländska samlingar”, 
som utkom med 18 häften mellan 1892 och 
1947, den sista postumt. Han har två upp-
teckningar om Rövargrottan i Mjösjö. Den 
första lyder:
I Nordingrå s:n i Ångml. ligger vid Hafvet 
byn Barsta. Där hafva i gamla tider ogär-
ningsmän funnits, som hafdt sitt tillhåll i den 
s.k. Röfvarhålan. En gång hade dessa stulit en 
oxe och ledt honom till närheten av sitt näste. 
Där trädde de sina stövlar på hans ben, men 
bakfram, och förde honom så in i nästet, där 
de ställde till ett dundrande kalas. Sent en höst 
fick folket spaning på den och fördref dem ur 
hålan. De flydde åt havet till, och komna till 
stranden, satte de en medhafd båt af läder i 
sjön och rodde från sina förföljare. Men bland 
isen och snön gick deras bräckliga farkost sön-
der, och de omkommo ( J. Nordlander: Hvar-
jehanda anteckningar. Norrländska sam-
lingar V (ev.1), sid 154).

Den andra uppteckningen lyder: 
I Nordingrå i byn Mjösjö vid hafskanten är en 
bergkulle med en grotta. Där bodde länge två 
rövare, som gjorde mycket ondt och i synnerhet 
stulo från folket. Flera försökte att gripa dem, 
men det misslyckades alltid, ty röfvarne voro 
försedda med bössor och sköto ned angriparne. 
En man, som varit i krig, begaf sig till dem 
alldeles ensam. ”Hvad är du för en?” frågade 
den värste af röfvarne. ”Jag har varit ute i krig 
och stått för kulor och krut, och nog står jag för 
dig ock,” svarade mannen samt slog med det-
samma till röfvaren öfver armen, så att hans 
vapen föll till marken. Den andre ville nu räd-

da sig, spände ut läderbåten och gaf sig åt sjön. 
Men han hade i brådskan ej gjort det riktigt, 
och det bar till bottnen. Den andre blef emel-
lertid bakbunden och förd till sockenstugan. 
Detta skedde på en lördag. Påföljande söndag 
skulle naturligtvis alla se på honom. Han bad 
därvid så enträget, att de skulle släppa lös hän-
derna: han ville ej mer ”än ge gubbdj. ... en 
örfil;” och därvid kastade han allt annat än 
vänlig blick på sin besegrare. Man aktade sig 
väl att göra honom till viljes. I grottan fann 
folket mycket af den egendom, som han röfvat 
till sig. (J. Nordlander: Hvarjehanda anteck-
ningar. Norrländska samlingar V, sid 166.)

Här blir personbeskrivningarna mera 
personliga. Faltbåten finns kvar och är vik-
tig i handlingen. Ett klassiskt vandringssä-
genmotiv, som de bakvända stövlarna, har 
gjort sitt inträde och ger berättelsen en års-
tidsbundenhet. Vad som även är intressant 
är att de båda berättelserna har delvis olika 
geografisk bundenhet. Mjösjö(berget) och 
Barsta, ligger på var sida om en havsvik, där 
Barsta på den södra stranden är det gamla 
lokala fiskeläget. Här finns ett fiskarekapell 
från 1660-talet, med takmålningar från 
1699, d.v.s. vid tiden för Mikaelsson Ströms 
uppteckning. Detta gör att jag misstänker 
att Mikaelsson Ström använde Barsta för 
att ge en vidare geografisk beskrivning om 
var grottan låg och att händelserna, om de 
ägt rum, skedde långt före det kapellet upp-
fördes i Barsta. Frågan är dock vilket krig 
mannen som fångade den ensamme rövaren 
varit med i? Det finns många krig att välja 
på åren före 1625.  

År 1934 återger signaturen Rinaldo en 
intressant version i Svenska Dagbladet. Som 
källa anger han Svenska Sägner: Mjösjögrot-
tan. Ett par böcker med denna titel  utgavs 
under 1900-talets första decennier och jag 
vet ej vilken som sign. Rinaldo använt. 
Emellertid, hans version låter på detta sätt:

Mjösjögrottan i Nordingrå socken i Ånger-
manland skall en gång ha varit tillhåll för en 
flock rövare, som uteslutande levat på bygdebe-
folkningens bekostnad. De försörjde sig på att, 
jämte fiske och fångst, stjäla och röva förnö-
denheter från bönderna, vilka hyste den allra 
största fasa och skräck för dess grottinvånare. 
Och de blevo slutligen ett sannskyldigt plågoris 
för bygden. Slutligen rustade man sig bland 
allmogen till ett angrepp mot Mjösjögrottans 
rövare. Dessa anade emellertid Nordingrå-
böndernas planerade strid emot sig, varför de 
drogo sig tillbaka till sin grotta och avstodo ett 
slag från de uppenbara röverierna, ty de visste 
med sig, att vid en blivande sammandrabb-
ning med bygdefolket skulle de komma att föra 
en hopplös kamp, de skulle med säkerhet bliva 
fördrivna eller nedgjorda.

Grottfolket i Mjösjöberget tvingades till 
följd av böndernas hat mot sig att tillgripa 
den beräknande stöldens metod vid anskaf-

fandet av livsförnödenheter till sin grotta. De 
förlade sin verksamhet till natten och mörkret, 
då de osedda och mera ostörda kunde tilläg-
na sig böndernas ägodelar. Bland de många 
nattliga ogärningar, grottfolket utförde, mäler 
sägnen om huru de en gång vid ett nattligt 
besök vid en ensamt belägen gård gingo till-
väga för att utplåna spåren efter sig. De gingo 
in i bondens kostall och funno där en grann 
och välfödd oxe, som de utvalde till sitt byte. 
Men under natten hade det fallit snö, varför 
de icke kunde komma i väg med oxen utan att 
lämna märken efter sig, vilket givetvis skulle 
leda till omedelbar upptäckt. Och då de väl 
visste om allmogens brinnande hat mot dem, 
förutsågo de att oxens spår i snön lätt skulle 
leda till deras sista kamp om liv och död. Men 
den utvalda oxen ville de ej heller på inga vill-
kor avstå ifrån. Det återstod nu blott att finna 
på ett knep att komma iväg med oxen utan 
att spåren röjde dem. Då fann en av rövarna 

Rövarklippan ligger som en borgruin uppe på Mjösjöberget. Foto: Rabbe Sjöberg 2007.
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på att två av sällskapet skulle taga av sig sina 
skor och sätta på oxen. De satte skorna bakåt-
vända på oxen, så att oxens fjät visade spåren 
i motsatt riktning, och sålunda gingo de iväg 
med bondens dyrbara oxe till sin bostad i Mjö-
sjögrottan.

När bonden på morgonen kom till sin uthus-
länga, upptäckte han spåren de många tydliga 
i snön, vilka alla ledde till byggnaden. Han 
trodde då, att en massa främlingar tagit sig in 
i hans stall, men inkommen där hittade han 
ingen utan tvärtom fann han, att hans vär-
defulla oxe var försvunnen. Bonden, som icke 
själv kunde få en förklaring på detta fenomen, 
trodde att det skedda var ett straff över sig av 
någon av de gamla gudarna för något ont han 
gjort, varför han icke omtalade den nattens 
händelser för någon. Och sålunda hade grott-
människornas list överträffat bondens förstånd 
och berett dem ett lyckosamt tillfälle att få en 
fet stek utan att därför bliva varken antastade 
eller ens misstänkta för sin nattliga stöld.

Här har slutligen temat om oxstölden fått 
spela huvudrollen. Det slutliga avgörandet 
på havet är helt borta. Vi kan se hur med 
tiden berättelsen ändrat karaktär och blivit 
mera sägenlik. 

Så slutligen, vilka är de fysiska förutsätt-
ningarna för att grottan i Rövarklippan i 
Mjösjö kan ha använts av rövare? Mikaels-
son Ström anger antalet till femton och att 
dessa hållit hus i en 12 x 5  x 3 alnar (7 x 3 
x 1,8 m) stor grottsal. Detta stämmer rätt 
väl med Rövarklippans Stora Sal som har 
måtten 10 x 5 x 2-3 m. Så långt är allt gott 
och väl och i samband med årsmötet 1978 
i Skule var grottan fylld av ”rövare”, som lät 
sig väl smaka av den goda dryck som åter-
fanns i grottans tjuvgömma.

Här hittar du Rövarklippan: 
X=6975956 /Y=1633003 /Z=42m

Läs mera: 
På Geologivägens hemsida kan du läsa mera 
om Rövarklippan och dess bildning. 
http://www.geologivagen.se/geologiskalokaler/
kramfors/rofvarbergetrovarklippanbarstaku-
lan.  Ω

Summary (by author)
In Sweden several caves are connected to 
narratives and tales. One cathegory of such 
caves are ”the Robbercaves”. These caves are 
common in Sweden. Here I tell the story 
of the cave in the Robbercliff in Nordingrå 
in the High Coast area. This narrative was 
first written down in a doctorial thesis from 
Uppsala University in the year 1705! Seve-
ral versions of the narrative can be dated to 
the middle of the 19th century. The most 
peculiar motive in this narrative tells that 
the robbers used a boat made of lether and 
that they drowned in the sea, because the 
did not get time to put the boad in order 
properly, when they became hunted by the 
locals. Migration tale motives, such as put-
ting on the boots backwards to misslead the 
followers, are also found in the material.

Inbjudan: Covas des Pas de Vallgornera

I Grottan 1/2008 skrev Anders Kristoffers-
son en artikel om den fantastiska grottan på 
Mallorca som väl närmast får betraktas som 
en europeisk Lechuguilla... Den är idag, 
med sina 55 km, nr 43 på listan över värl-
dens längsta grottor!

SSF har en inbjudan att besöka grottan. Vi 
skall försöka arrangera något i vår så om du 
är intresserad bör du snarast höra av dig till 
undertecknad. Besökarantalet är begränsat 
och särskilt tillstånd krävs eftersom grottan 
har en känslig ekologi och innehåller unika 
formationer.Grottan är huvudsakligen hori-
sontell och den enda utrustning som behövs 
är våtdräkt (man får simma en del) och elek-
trisk belysning (karbid är inte tillåtet). 
Kontakta:  Sven Gunnvall
  sven.gunnvall@telia.com     
  070/6479111

Sala de los OVNI´s, slutet av linea 200.  Foto: Anders Kristoffersson

Grottrövare?  Foto: Sven Gunnvall

Galeria den Pau.
Foto:Anders Kristoffersson
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Under lång tid har det diskuterats hur vi ska 
bära oss åt för att ordna någon sorts tillgång 
till SSF:s grottdatabas för medlemmarna 
över nätet. Ett antal olika tillvägagångs-
sätt har föreslagits, men det har varit svårt 
att sätta ned foten och komma igång med 
något, bland annat beroende på att det är 
ett stort jobb, som ingen riktigt har velat ta 
på sig. Men behovet har inte  blivit mindre 
med tiden och till slut blev det nödvändigt 
att sätta ned foten och dra igång någonting.  
Under ett styrelsemöte i september besluta-
des det att undertecknad ska arbeta fram en 
webb-version av grottdatabasen.
 Fokus kommer att ligga på att skapa en 
enkel form av webb-tillgång till grottdata-
basen, eftersom det är själva tillgången till 
databasen för medlemmarna som är det 
viktigaste. Det kommer inte att finnas en 
massa tjusiga funktioner i den första versio-
nen, utan tanken är att först ta fram något 
enkelt men användbart och senare bygga 
på det med mer funktionalitet, baserat på 
medlemmarnas förslag och behov. Webb-
databasen ska kunna användas från både PC 
och Mac, med alla vanliga webbläsare, utan 
att behöva installera några tilläggsprogram. 
Min nuvarande plan är att den första versio-
nen ska fungera ungefär så här:

- För att få tillgång till grottdatabasen an-
vänder medlemmarna de login-uppgifter  
till SSF:s hemsida som alla redan har fått. 
Efter login på SSF-sidan kan man klicka vi-
dare till grottdatabasen.

- Den första sidan är en söksida, där man 
kan söka efter grottor på olika sätt (på namn, 
landskap, kommun, koordinater etc).

- Resultatet från sökningen presenteras i 
form av en lista på alla grottor som stäm-
mer in på sökningen. En rad visas för varje 
grotta, med några basdata (troligen namn, 
landskap, koordinater, län etc).

- Det finns kryssrutor vid varje grotta i 
listan. Man kan kryssa för ett antal grottor  
och sedan klicka på ”Visa i karta”. Då öpp-
nas ett separat fönster med en karta (från 
Hitta eller Eniro) där de förkryssade grot-
torna utpekas med flaggor.

- Om man klickar på en specifik grotta 
i listan får man upp ett nytt fönster med  
all information som finns i grottdatabasen 
om den grottan. Ovanstående får anses vara 
någon sorts basfunktion, som bör vara till-
räcklig för att medlemmarna ska kunna an-
vända grottdatabasen på ett mer aktivt sätt, 
något som har efterfrågats under flera års tid. 
Det finns naturligtvis massor av ytterligare 
funktioner som kan vara bra att ha, men 
ambitionen nu i början måste begränsas, för 
att över huvud taget få fram något använd-
bart med rimlig arbetsinsats. Även med den 
begränsade funktionalitet som anges ovan så 
kommer det att ta många månaders arbete, 
innan den första versionen kan sjösättas. På 
sikt kommer även grottblanketter och grott-
kartor att tas med i systemet. 

Styrelsen anser att allmänheten bör ha 
tillgång till alla Tips i grottdatabasen. Vi 
vill att så många som möjligt ska ge sig 
ut i skog och mark för att kolla upp Tip-
sen. Det här är också ett trevligt sätt att få 
igång grottintresset hos folk. Tipsen kom-
mer alltså att vara tillgängliga för alla, utan 
att man behöver logga in på SSF-sidan.  

Grottdatabasen till webben 
Hans Beskow

Februari 2008
I februari i år utforskade en internationell 
expedition, led av veteranen John Pollack, 
en enorm underjordisk flod i centrala Laos 
- Xe Bang Fai River cave. Grottan upptäck-
tes av en fransman 1905 och återbesöktes av 
en fransk expedition 1995. Årets besök var 
det andra som Pollack genomfört. Grottan 
innehåller några av de största underjordiska 

Grottnyheter
Källa: Worlwide Caving News

(http://www.zenas.gr/site/home/wcn_intro.asp)

Presstopp!

SSF-LOKALEN I FARA!
Knappt har vi hunnit flytta in i SSFs nya lokal i Täby med alla böcker och kar-
tonger förrän vi drabbas av en obehaglig överraskning. Hyresavtalet har sagts 
upp med 9 månaders uppsägningstid. 

Anledningen sägs vara ändringar i avtalet samt en hyreshöjning. Jo, det kan 
man ju säga... Det nya avtalet innebär att vi istället för nuvarande månadshyra 
på 1382:- skall betala 2603:- (och från 2011 2969:- ). Det är en fördubbling av 
hyran trots löften när vi tillträdde att hyran skulle höjas med max 5% per år!

Man blir ju förbannad när HSB (allmännytta...?) bär sig åt så här. Vi kom-
mer givetvis att protestera mot detta och försöka få en ändring till stånd. Vi 
vet alltså ännu inte hur det kommer att gå men skulle det inte lyckas kan vi bli 
tvugna att lämna lokalen. Det innebär ett akut problem!

Om någon har en bra idé eller ännu hellre, en bra lokal, hör 
omgående av er till någon i styrelsen. 

Det behöver inte vara något märkvärdigt - en uppvärmd lokal på ca 30 m2, 

något så när lättillgängligt är vad vi behöver för att förvara SSF arkiv, bibliteket 
och en del av Nedåts material.

Red.

flodassagerna i värden och är dessutom rikt 
dekorerad med droppsten. Allt i den här 
grottan är stort säger Pollack – från den gi-
gantiska ingången till de fobi-framkallande 
spindlarna som kan bli upp till 25 cm tvärs 
över. Expeditionen karterade och fotografe-
rade ungefär en mil av grottan. Bilder finns 
på: www.copperwitch.blogspot.com/2008/10/
xe-bang-fai-river-cave-is-biiiiiiiig.html
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De som är tekniskt intresserade kanske är 
nyfikna på hur implementationen ska gå 
till. Vi kommer att använda samma webb-
hotell som SSF:s hemsida ligger hos idag  
(www.sfdata.se) och webbapplikationen 
kommer att skrivas med MySQL som da-
tabas och PHP som skriptspråk. Dessa pro-
dukter är ”open source” och alltså allmänt 
tillgängliga utan kostnad, vilket är ett stort  
plus för SSF. En del andra förslag som har 
diskuterats har visat sig innebära mycket 
stora kostnader för inköp och underhåll av 
programvaran.

 Jag kommer nu att kavla upp ärmarna 
och sätta igång med det här. Under arbe-

Hans Beskow  
Villberga Grillby 4  
74951 Grillby  
Jobb: 021-317203  
Hem: 0171-471147  
Mobil: 070-6762002  
h@nsbeskow.se  

Små handhållna GPS-mottagare har 
blivit allt vanligare och det sitter numera 
också GPS-er i många bilar. Men hur bra 
är de? Går det att lita på dem? Svaret är: 
Det beror på. Som med alla precision-
sinstrument, och en GPS-mottagare är 
ett precisionsinstrument, måste man ha 
ett hum om vad man gör, om man ska få 
ut maximal precision. Låt oss börja med 
fallet där allt görs rätt.

Alla rätt
Om alla inställningar på GPS:en är riktiga, 
man får in många (fler än 6) satelliter och 
terrängen är öppen, så får man en precision 
på bättre än 7 m i de allra flesta fall. Jag har 
tillgång till en mätserie på en triangelpunkt 
högt uppe på ett berg (en geocache). Av 213 
mätningar med olika GPS-modeller är en 
sämre än 7 meter fel, fem mellan 6-7 m fel, 
resten bättre än 6 m fel. Medelfelet är 2,6 
m och medelkoordinaten ligger bara någon 
dm fel. Med andra ord: under gynnsam-
ma omständigheter är det förväntade felet 
praktiskt taget alltid mindre än 7 m, oftast 
2-3 m. Detta gäller i horisontalled. I höj-
dled är enligt samma mätserie medelfelet 7 
m, sällan över 15 m, men det är bara ca 50 
mätningar.

I sådana här fall är GPS:en alltid bättre 
än att försöka läsa av positionen direkt från 
kartan. Om man däremot befinner sig i en 
tät skog, får man in betydligt färre satelliter 
och osäkerheten ökar till minst det dubbla. 
Som regel är nog GPS:en trots det bättre än 
att försöka använda bara karta.

Om något är fel
Det finns en hel del fällor och fel med GPS-
hantering. Mycket har sin grund i att jorden 
är rund. Det går nämligen inte att avbilda 
ytan på ett klot på ett plant papper utan 
att det uppkommer fel. Därför finns det en 
mängd olika kartprojektioner, men med alla 
är något fel behäftat. Felet är försumbart för 
små landområden, men börjar man komma 
upp i kvadratmil så kommer felen smyg-
ande. Nu är det så att olika länder använder 
olika typer av kartprojektioner. Sverige, 
som är utsträckt i N-S riktning, har ett an-
nat krav på projektion än vad t.ex. Turkiet 
har, som är utsträckt i O-V. Dessutom är 
jorden inte ett perfekt klot. Det är asym-
metriskt tillplattat och lokala småavvikelser 
förekommer. Visserligen finns en global 
standard, WGS84 (Word Geodetic Survey 
1984) men på lokal nivå är den inte alltid 
tillräckligt bra. Olika länder har också olika 
rutnät, koordinatsystem. Här visar sig det 
första problemet:

1) Koordinatsystem och kartdatum. 
Koordinatsystemet är alltså rutnätet. I 
Sverige har de senaste decennierna haft 
Rikets nät (Swedish grid), ett rätvinkligt 
koordinatsystem med meter som en-
het. Tidigare har vi använt UTM-nätet 
och ännu tidigare latitud och longitud. 
(Ett nytt koordinatsystem/kartdatum 
har precis tagits i bruk, SWEREF 99, 
men det bortser vi från just nu.) Ett 
kartdatum däremot, är en matematisk 
beskrivning av jordklotets form och be-
skrivningen kan anpassas efter regionala 
förhållanden. I Sverige har vi kartdatu-

Kan man lita på GPS?
Lars-Gunnar Jarl

tets gång kommer statusrapporter att dyka 
upp i Grottan, för att informera medlem-
marna om hur det går. Ambitionen idag är 
att ha något användbart ska finnas framme 
om 6-12 månader, alltså sommaren-hösten 
2009. Kontakta mig gärna om du har frågor 
eller synpunkter: 

Enklare att bli medlem i NGF
Om du redan är, eller kanske vill bli, medlem i Norsk Grotteforbund har vi 
en glädjande nyhet att komma med. Utlandsbetalningar har alltid varit litet 
krånliga så nu tänkte vi göra det lätt för dig!
Nu finns nämligen möjligheten att betala medlemsavgiften till NGF samtidigt 
som du betalar avgiften till SSF! Med det här numret följer ett inbetalningskort 
för medlemsavgiften - ange att betalningen också gäller medlemsskap i NGF 
och lägg till 240kr på summan så sköter vi överföringen till Norge. 

Vill du veta mer om vad du får för medlemsavgiften eller vad som händer på 
grottfronten i Norge titta på www.speleo.no
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met RT90 kopplat till Rikets nät. (Det 
finns faktiskt ett äldre kartdatum också, 
RT38, som användes fram till 80-talet 
tillsammans med Rikets nät. Skillnaden 
är inget att bry sig om för vanliga dödli-
ga.) Man måste alltså koppla ihop/ställa 
in rätt koordinatsystem med rätt kartda-
tum. Gör man inte det blir det fel, allti-
från någon meter till flera hundra meter, 
beroende hur man kopplat ihop dem.
2) Nästa fel är ett räknefel, eller trans-
formationsfel med ett finare ord. Det är 
så att GPS:erna internt alltid arbetar 
med lat-long/WGS84, men för att man 
ska få önskat koordinatsystem/kartda-
tum synligt på displayen måste värdena 
naturligtvis räknas om, transformeras. 
Denna omräkning är komplicerad och 
till Rikets nät/RT90 har GPS-tillverkarna 
i många fall nöjt sig med en approxima-
tion, d.v.s. en enklare, nästan riktig uträ-
kning (se min artikel i Grottan  2/2001). 
Felet är noll i Bollnästrakten men hela 
20-30 m fel i Lappland och i Skåne. De 
flesta GPS-modeller, men inte alla, har 
detta fel. Det här felet är systematisk, 
d.v.s. alltid lika stort på en och samma 
ort och en och samma GPS-modell. Du 
kan kolla din GPS genom att räkna om 
t.ex. 68,00000 N /18,00000 E i lat-long/
WGS84 till Rikets nät/RT90 på din 
GPS. Du ska då få 7546886/1591793 
enligt Lantmäteriet. Länk: http://www.
lantmateriet.se/templates/LMV_Enkelk-
oordinattransformation .  Fick du rätt så 
när som på någon meter, var glad. Tro-
ligtvis får du fel med 25-30 m. Kom ihåg 
att dina inmätta positioner alltid lagras 
korrekt. Det är visningen i Rikets nät/
RT90 som är felaktig. Du kan alltid 
räkna ut det rätta värdet från lat-long/
WGS84 på Lantmäteriets hemsida. Om 
du däremot knappar in en skriven posi-

tion i Rikets nät/RT90 i GPS-en, måste 
du tänka efter vad du gör.
3) Det tredje felet är mindre allvar-
ligt, men helt onödigt. När man mäter 
in en position med GPS ska man försöka 
få in så många satelliter som möjligt. 
Det åstadkommer man genom att hålla 
mottagaren långt från kroppen och högt 
upp så att man skymmer så få satelliter 
som möjligt (se bilderna till höger). Ju 
fler satelliter man får in, desto pålitligare 
värde. Inte sällan ser man personer som 
håller GPS:en mot bröstkorgen och tittar 
rakt ner mot den. I sådana fall skärmar 
man av 50 % av himlen med kroppen 
och ytterligare kanske 15 % med huvu-
det. I princip utnyttjar man bara 1/3 av 
satelliterna vilket ger ett större fel, helt 
i onödan. Dessutom kommer de mot-
tagna satelliterna att ligga ojämnt förde-
lade på himlen, vilket ger ett ”skevt” fel. 
Osäkerheten ökar med gissningsvis 10-
15 m.

Tänk dig nu att du är i fjällen på vintern och 
ska gräva dig ner till en grottöppning genom 
flera meter snö. Då vill du ha positionen så 
korrekt som möjligt för att inte skotta snö 
i onödan. Som du förstår av ovanstående 
så kan en angiven GPS-position vara flera 
hundra meter fel eller bara några meter fel, 
utan att det går att avgöra på siffrorna. Det 
finns alltså ingen som helst garanti för att 
en GPS-position är korrekt eller ens bra, 
bara för att den är mätt med GPS. (För att 
se hur man kan lösa detta problem under 
fjällmöten, se artikeln ”GPS-mätningar på 
fjällmöten” i detta nummer.) Det ska väl i 
ärlighetens namn sägas att de flesta mätnin-
garna är korrekt gjorda, så fel 1 och 3 ovan 
är oftast små. Sämre verkar det vara med 
kännedomen om fel nr 2, vilket är nog så 
allvarligt.

Sammanfattning
GPS är ett fantastiskt sätt att lätt få reda 
på sin position med ofattbart hög preci-
sion, något man för 20-30 år sedan bara 
kunde drömma om. Detta kräver dock att 
man är medveten om vissa grundläggande 
teknikförutsättningar och inte slarvar. Rätt 
använd är GPS ett ovärderligt hjälpmedel. 
Fel använd skapar det frustration, förvirring 
och irritation.  Ω

Summary (by author)
GPS is a wonderful way to precisely pinpoint 
your position. However, inproper linking of 
grid to mapdatum can cause considerable 
errors. Another common source of error 
in Sweden is ignorance about the transfor-
mation errors from Lat/long/WGS84 to 
Swedish grid/RT90. This miscalculation is 
present in most handheld GPS units, but 
not all. The error is zero in central Swe-
den but upp to 30 m in the northern and 
southern end of the country. Correct GPS 
handling requiers a certain amount of basic 
knowledge about the system to give maxi-
mum precision.

Foto: Andreas Wikström
Fel! Rätt!
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Om du läst artikeln ”Kan man lita på 
GPS?” i detta nummer så inser du att 
det just i fjällen är extra viktigt att GPS-
mätningarna blir korrekta. Tyvärr finns det 
en del som tyder på att många användare 
inte är medvetna om de stora felkällor som 
förekommer med GPS. Det finns risk för att 
tidigare positionsrapporter från fjällmötena 
därför inte alltid är så riktiga som de verkar. 
Detta gäller speciellt transformationsfelet 
som är 20-30 m i fjällen och inte verkar 
uppmärksammas. Detta fel finns i många 
GPS-mottagare, men inte alla. För att råda 
bot på detta provade vi ett nytt arbetssätt 
under fjällmötet i Vadvevagge 2007.

Alla ska mäta lika
Numera är det sällan brist på GPS-mottagare 
under fjällmötena, men de är som regel av 
olika fabrikat och modell, en del med, andra 
utan det räknefel/transformationsfel som 
beskrevs i den ovan nämnda artikeln. För 
att eliminera denna felkälla och även den 
att någon kopplat ihop fel koordinatsystem 
med fel kartdatum, beslutades att alla 
skulle använda latitud och longitud samt 
kartdatum WGS84. Här finns nämligen 
ingen felräkning rapporterad.

Grader, minuter och sekunder är nu 
ett bökigt system och det är lätt att göra 
misstag, så vi avstod från minuter och 
sekunder och ställde in våra GPS:er på 
formatet GG,ggggg, d.v.s. enbart grader, 
och decimaldelar av grader, angivet med 5 
decimaler för att få tillräcklig noggrannhet. 
Dessa inställningar fick sedan inte ändras 
under fjällmötet.

Vi utsåg också en liten kulle med en sten 
på nära tältplatsen som referenspunkt. Alla 
fick första dagen mäta med sina GPS:er på 
punkten och sedan skriva upp resultatet. 
Det skilde sig bara några meter mellan de 
olika deltagarna, vilket är helt acceptabelt. 
På detta vis visste vi att alla GPS:er arbetade 
med samma inställningar och gav lika 
resultat. Deltagarna fick sedan mäta in 
kända och okända grottor under fjällmötet. 
Flera grottor mättes in av olika deltagare 
och överensstämmelsen var god. Alla 
mätningar fördes in i ett anteckningsblock. 
Omräkningen till Rikets nät/RT90 gjordes 
hemma i särskilda program eller via 
Lantmäteriets hemsida.

Vi föreslår att denna metod, med 
eventuella förbättringar och anpassningar, 
används under fjällmötena i framtiden. 
Naturligtvis ska det anges hur mätningarna 
är gjorda vid eventuella rapporter.  Ω

Summary (by author)
To avoid GPS errors, especially the 
transformation error, during mountain 
camps, we suggest that all measurements 
are made according to the method used in 
summer 2007. i.e. all GPS recievers are set 
to lat-long/WGS84 and degrees and five 
digit decimal degrees. A reference point 
close to the camp have to be measured with 
all GPSes, and the results should not differ 
by more than a few meters, before cave 
entrances can be measured. At the 2007 
mountain camp, all results were written 
down in a note book. Transformation to 
Swedish grid/RT90 were done at home with 
reliable software.

GPS-mätningar på fjällmöten
Lars-Gunnar Jarl, Andreas Wikström

Ända sedan områdets grottpotential upp-
täcktes på allvar för 30 år sedan, har många 
expeditioner gått till karstområdena i och 
kring Vadvevagge nordväst om Torneträsk i 
lappländska fjällen. Inte minst fjällmötena 
2005, 2006 och 2007 har givit en hel del ny 
kunskap, till exempel genom ett intensivt 
karterande och GPS-mätande. Vi tyckte det 
kunde vara på sin plats att sammanställa allt 
som kommit fram om området i en kort-
fattad översikt av de hittills kända hålighe-
terna. Under de 30 år som gått har många 
medlemmar bidragit med sina iakttagelser, 
ingen nämnd ingen glömd. Källorna finns 
angivna i slutet av artikeln.

Det finns ca 90 olika objekt i Vadvevag-
geområdet, mer eller mindre väl beskrivna i 
Grottan, på de ytterst få grottblanketterna 
samt i anteckningar från de senaste fjäll-
mötena. Vi har gjort vårt bästa för att skilja 
på dem eller i vissa fall slå ihop dem, men 
kan givetvis inte utesluta att det insmugit 
sig ett eller annat fel eller att någon referens 
förbisetts. Det finns gott om arbete kvar för 
framtida expeditioner och noggranna stu-
dier av Grottan. 

Vi har delat upp området i två delar, den 
sydliga, som redovisas i detta nummer, 
sträcker sig från dalmynningen upp till Päi-
vetjåkkas/Beaijvecohkkas sydostspets. Den 
nordliga delen sträcker sig från Päivetjåkka 
upp till norska gränsen. Det södra området 
har delats i två delområden: Isis-dalen och 
området utanför Isisdalen. För den oinvigde 
kan sägas att namnet kommer från Iskristall-
grottan, Isis, och inte från den egyptiska gu-
dinnan. Egentligen är det ingen tydlig dal, 
utan mer en småkuperad, sluttande terräng 

som ligger väster om Vadvevagges dalbotten 
och söder om Päivetjåkka och är mycket rik 
på karsthål. Det finns också gott om snöle-
gor vars storlek varierar mycket år från år. 
Dock tycks det som om de varit mindre i 
omfång de senaste åren. Säkert är det också 
så att fler grottor kommer att smälta fram 
under de kvarvarande snölegorna.

Snöfältens varierande storlek och de 
många karsthålen försvårade identifikatio-
nen av de olika grottorna innan GPS:er 
började användas. Detta har till följd att en 
och samma grotta kan ha fått olika namn av 
olika utforskare. Det har inte alltid varit så 
lätt att avgöra vilken grotta som avses av de 
olika rapportörerna. Efter de senaste som-
rarnas utforskningar är läget i Isisdalen dock 
någorlunda under kontroll. Vi har därför 
dristat oss till att slå ihop de grottuppgifter 
som överensstämmer i fråga om läge och ut-
seende men har olika namn, till en grotta. 
Det äldsta namnet har vi satt först.

Grottor och andra relevanta karstformer 
presenteras mycket kort. Mer kan läsas om 
man går till källhänvisningarna. Varje ob-
jekt har ett nummer som också återfinns 
på kartan. En del namn har satts inom cita-
tionstecken. Det är sådana som är av karak-
tären arbetsnamn och där det vore önskvärt 
om upptäckaren, eller en framtida revision, 
kunde hitta på ett lämpligare namn. 

Koordinater anges på två sätt. 1) Antin-
gen med bara Rikets nät/RT90. Det betyder 
att det är oklart hur positionen är fastställd, 
men den behöver inte vara felaktig. Det kan 
också vara ett skattat läge baserat på äldre 
uppgifter. Ofta markeras då osäkerheten 
med streck i koordinatens sista siffror. 

Grottor i Vadvevagge
En sammanställning - södra delen

Andreas Wikström, Lars-Gunnar Jarl
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Ibland gör Isisdalen skäl för namnet. Foto: Sven Gunnvall

Snötempelgrottans ingångsdolin. Foto: Andreas Wikström

Vadvevagge - Isisdalen

2) Med både Rikets nät/RT90 och lat-long/
WGS84. Det innebär att positionen är mätt 
med GPS år 2007 enligt metoden beskriven 
i Jarl & Wikströms artikel i detta nummer 
av Grottan och sedan omräknad på korrekt 
sätt till Rikets nät/RT90. Om man vill vara 

säker på att hitta tillbaka till en grotta är det 
lat-long/WGS84 man ska knappa in i sin 
GPS.

 Sist i beskrivningen anges källan i form 
av en siffra, som hänvisar till en förteckning 
i slutet av artikeln.  Ω
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nr Namn RT90 x/y Lat/Long Höjd Längd kommentar

1 "F23" 76049--

16040--

940 10 Några små aktiva och/eller fossila sluk + div karrenformer.

Hittills inget hål längre än 10 m. [4]

2 Övre underjordsloppet, utlopp 7605370

1604728

18.36703

68.51942

860 5 Alternativt namn F22 utlopp. Jåkkejåkka rinner här 60 m under jord.

Utloppet kan krypas ca 5 m innan det blir för lågt för att fortsätta.

[4][20]

3 Övre underjordsloppet, inlopp 7605379

1604676

18.36576

68.51952

880 0 Alternativt namn F22. Inlopp. Jåkkejåkka rinner här 60 m under jord.

Inloppet är ej krypbart. [4][20]

4 "F15" 76054--

16027--

 850 ? Markant sprickbildning, men utan synbara inre eller övre forts-

möjligheter. Men en grottbildning är det. [4]

5 Övre Jåkkevarelabyrinten 7605593

1605223

18.37935

68.52123

800 210 Stor labyrintartad grotta, riksnr 1384. [1][3][2][13][17]

6 "3,5 m schakt" 7605617

1604951

18.37273

68.52155

860 0 Liten klyfta som man kan klättra ner i.

Ingen fortsättning finns i botten (grottliknande bildning). [20]

7 Nedre Jåkkevarelabyrinten 7605688

1605386

18.38343

68.52202

755 257 Välkänd grotta, mycket trångt ingångsparti. Riksnr 3513.

[3][6][7][13]

8 "Grotta nedan

Nedre Jåkkevarelabyrinten"

7605707

1605437

18.38470

68.52217

740 ? En låg grottingång i torrfåra. Grottan kan fortsättas nedåt varvid man

kommer tillbaka till torrfåran. En låg gång norrut är outforskad. [20]

9 Renhornshålan 7605758

1605350

18.38262

68.52266

776 ? Liten fossil grottöppning, krypbar ett par meter.

Möjligen kan det gå att ta sig längre in genom rensning. [20]

10 Jokkevuolli hålet

(Jåkkevare hålet)

7605798

1605754

 700 10 Ovalt hål i torrfåra. Övre delen är 0,2 m bred och sprickan stupar

nära lodrätt. Eventuellt finns en tunnel i botten på sprickan.

Riksnr 1383. [4][9][17]

11 "G2006-1" 7605852

1606399

 556 0 Fossilt schakt, 5 m djupt. Ingenrasat i botten, ingen fortsättning.

[19]

12 "F11" 76059--

16010--

 800 10 En rännil går några 10-tal m under jorden.

Man kan hasa sig ner ca 10 m i en låg valvgrotta,

utloppet ej forcerbart. [4]

13 "G2006-2" 7605971

1606277

 570 10 Aktiv inloppsgrotta, krypbar ca 10-15 m därefter stopp.

Många småhål finns i området. [19]

14 "F30" 76060--

16078--

 760 5 Liten fossil horisontell gång, 5-6 m. Tycks mindre lovande,

men bör kollas vidare. [4]

15 Jåkkevarelabyrinterna,

utlopp

7606123

1605646

18.39023

68.52582

630 40 Förmodat utlopp till bäcken som rinner genom Jåkkevare-

labyrinterna. Försök har gjorts att ta sig in i grottan men ingen

har lyckats ta sig särskilt långt pga vatten. Riksnr  3425. [6][7][13]

16 "F14" 76061--

16030--

 940 10 En minijåkk leker här kurragömma,

en större passage kan genomkrypas ca 10 m. [4]

17 Jåkkevarelabyrinten nedersta 7606170

1605700

18.3916

68.52622

600 ? Grotta nedanför utloppet till Jåkkevarelabyrinten. Riksnr 3424. [13]

18 Vadvevagge dolinerna 76062--

16063--

 600 25 Grotta i en dolin, grottgången, vilken lutar nedåt, slutar i stenhög.

Riksnr 1394. [17]

19 "F10" 76062--

15995--

 650 5 Några små utloppshålor i bäckravin. [4]

20 "F12" 76062--

16018--

 850 10 Några småhålor i ett antal småjåkkars övre lopp. [4]

21 "F13" 76064--

16022--

 920 25 Mindre grotta men med en 10x10 m stor sal. Riksnr 3515. [4]

35 Vadvetjåkkagrottan 76067--

16064--

 700 17 Mindre grotta, går tvärsigenom ett utskjutande parti i fjäll-

sluttningen. Riksnr 3514. [3]

48 Stora och lilla Marmorskålen 760604-

160626-

570 30 Svagt aktiv grotta, längduppgift för stora Marmorskålen.

Troligtvis samma grotta som G2006-2. Riksnr (stora) 3426, Riksnr (lilla) 

3427. [17]

1  Sjöberg, R. 1978: Reurinjunne – Vadvevagge 1978. Grottan 13 nr 3, s 34-36.
2  Engh, L. 1979: Stora nyupptäckter i fjällen. Grottan 14 nr 4, s 22-23.
3  Engh, L. 1980: Skandinavisk speleokronologi i ny belysning genom nyupptäckta grottor i   

 Vadvevagge. Grottan 15 nr 1, s 3-22.
4  Freij, Y. 1981: Reurivare-Vadvetjåkka-området. Preliminär översikt II. Grottan 16 nr 3, s 10-13.
5  Årlin, R. 1982: Kära gamla Isis igen. Grottan 17 nr 3, s 24-25.
6  Sjöberg, R. 1987: För övrigt anser jag att Nedre Jåkkevare-labyrinten bör förökas.   

 Grottan 22 nr 1, s 16-17.
7  Beskow, H. 1987: Efter fjällmötet blev det Vadvevagge. Grottan 22 nr 4, s 8-10.
8  Krafft, C. 1987: Gaffelgrottan omkarterad. Grottan 22 nr 4, s 12-13.
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10 Dougherty, M. 2005: Scientific Work Done at Vadve Mountain Meet, 2005.   
 Grottan 40 nr 3, s 20-25.
11 Gunnvall, S., Gunnvall, B. 2005: Fjällmötet 2005 Vadvevagge och Drömgrottan.   
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Referenser

nr Namn RT90 x/y Lat/Long Höjd Längd kommentar

22 "G2006-3" 7606404

1604814

18.37018

68.52865

820 20 Fossil grotta, längd ca 20 m. Riksnr 3516. [19]

23 Kalla handen 7606486

1604298

18.35765

68.52958

910 67 Fossil grotta vars gångar stupar nedåt i riktning mot dolinen vid

Snötempelgrottan. Metallbricka med text KV I. Riksnr 3517. [9]

24 Jåggegrottorna 76065--

16045--

 800 10 Denna grotta har ej återfunnits under fjällmötena 2005-2007.

Riksnr 1078. [17][21]

25 Blå valvet,

Blåsut

7606606

1604058

18.3519

68.53074

940 101 Från en stor ingångstunnel under

en snölega leder en brant sprickgång djupt ned i berget.

Riksnr 3518. [7][15]

26 Snötempelgrottan 7606610

1604278

18.35729

68.53069

870 706 Stor välkänd grotta. Riksnr 3519. [3][4][10][11][13][14][16]

27 Renskallegrottan,

Rengrottan

7606626

1604077

18.35239

68.53091

940 25 Vertikalt schakt leder ned till en

liten sal med fortsättande trånga gångar. Riksnr 1510. [5][17]

28 Iskristallgrottan, 8 m schakt 7606628

1604297

18.35777

68.53085

880 375 Stor välkänd fossil grotta. Metallbricka med text KV II. Riksnr 3520. 

[2][3][5]

29 "30m-grottan nära

Gaffelgrottan"

7606636

1604750

18.36885

68.53075

794 30 Inmätt under fjällmötet 2005, beskrivning saknas. [10]

30 Gaffelgrottan, inlopp 7606654

1604721

18.36816

68.53092

790 0 Inlopp för bäck som rinner genom Gaffelgrottan, ej krypbart. [20]

31 Mysiga hålet 7606664

1604067

18.35218

68.53126

930 12 Alternativt namn F16f. Riksnr 3521. [4][9]

32 Gaffelgrottan,

ingång i nischen

7606667

1604730

18.36840

68.53104

790 230 Övre ingång till Gaffelgrottan. Metallbricka med text KV IV.

Riksnr 3167. [2][3][4][8]

33 "Grotta ovanför

Snötempelgrottan nr 2"

7606681

1604062

18.35208

68.53141

925 ? Inmätt under fjällmötet 2007, ej undersökt, beskrivning saknas.

[20]

34 "Sluk nära Snötempelgrottan" 7606682

1604239

18.35641

68.53135

880 0 Litet sluk i närheten av Snötempelgrottan, ej krypbart. [20]

36 Gaffelgrottan, nedre ingång 7606702

1604745

18.36880

68.53134

780 230 Nedre ingång till Gaffelgrottan. Metallbricka med text KV III. 

Riksnr 3167. [2][3][4][8]

37 "Grotta ovanför

Snötempelgrottan, nr 1"

7606703

1603984

18.35019

68.53164

930 ? Inmätt under fjällmötet 2007, ej undersökt, beskrivning saknas.

[20]

38 "Schakt fyllda med

rasmassor"

7606705

1604014

18.35093

68.53164

940 0 Ej grotta, endast shackt med rasmassor.

Metallbricka med text KV VIII. [10]

39 "Övre V-schaktet",

Kofotsgrottan

7606712

1603984

18.35020

68.53172

930 60 Alternativt namn Övre V-schaktet. Nedgången till grottan utgörs

av stort schakt med stenbro i mitten. En liten bäck rinner

genom grottan, efter ca 60 m blir det för trång. Riksnr 3522. [4][9][12].

40 Iskristallgrottan,

nedre ingång

7606716

1604375

18.35977

68.53161

845 375 Nedre ingång till Iskristallgrottan,

beroende på snöläget kan ingången vara täckt av snö. Riksnr 3520. 

[2][3][5]

41 Här-finns-ingen-grotta-grotta 7606731

1604942

 735 5 Inmätt under fjällmötet 2005, beskrivning saknas.

Metallbricka med text 40. [10]

42 Gaffelgrottan, troligt utlopp 7606767

1604778

18.36967

68.53191

770 0 Troligt utlopp till Gaffelgrottan, ej krypbart. [20]

43 Snötempelgrottan, utlopp 7606966

1604808

18.37061

68.53369

750 0 Utlopp till Snötempelgrottan (visat genom spårningsförsök),

ej krypbart. [13]

44 Vatteniörat, inlopp 7606982

1604829

 745 15 Inlopp. En bäck rinner här genom en kalkkulle,

vilket ger upphov till en låg liten grotta. Metallbricka med text 42. [10]

45 Pelarö grottan,

ovanpå "blocket/ön"

7606993

1604722

 760 ? Inmätt under fjällmötet 2005, beskrivning saknas.

Metallbricka med text 41. [10]

46 Vatteniörat, utlopp 7607004

1604858

 740 15 Utlopp. En bäck rinner här genom en kalkkulle,

vilket ger upphov till en låg liten grotta. [10]

47 Gula klyftan 7607160

1605040

18.37648

68.53534

760 0 En utvittrad klyfta i skiffern, ca 10 m hög och går 8 m in i berget,

grottliknande bildning. [20]

nr Namn RT90 x/y Lat/Long Höjd Längd kommentar

22 "G2006-3" 7606404

1604814

18.37018

68.52865

820 20 Fossil grotta, längd ca 20 m. Riksnr 3516. [19]

23 Kalla handen 7606486

1604298

18.35765

68.52958

910 67 Fossil grotta vars gångar stupar nedåt i riktning mot dolinen vid

Snötempelgrottan. Metallbricka med text KV I. Riksnr 3517. [9]

24 Jåggegrottorna 76065--

16045--

 800 10 Denna grotta har ej återfunnits under fjällmötena 2005-2007.

Riksnr 1078. [17][21]

25 Blå valvet,

Blåsut

7606606

1604058

18.3519

68.53074

940 101 Från en stor ingångstunnel under

en snölega leder en brant sprickgång djupt ned i berget.

Riksnr 3518. [7][15]

26 Snötempelgrottan 7606610

1604278

18.35729

68.53069

870 706 Stor välkänd grotta. Riksnr 3519. [3][4][10][11][13][14][16]

27 Renskallegrottan,

Rengrottan

7606626

1604077

18.35239

68.53091

940 25 Vertikalt schakt leder ned till en

liten sal med fortsättande trånga gångar. Riksnr 1510. [5][17]

28 Iskristallgrottan, 8 m schakt 7606628

1604297

18.35777

68.53085

880 375 Stor välkänd fossil grotta. Metallbricka med text KV II. Riksnr 3520. 

[2][3][5]

29 "30m-grottan nära

Gaffelgrottan"

7606636

1604750

18.36885

68.53075

794 30 Inmätt under fjällmötet 2005, beskrivning saknas. [10]

30 Gaffelgrottan, inlopp 7606654

1604721

18.36816

68.53092

790 0 Inlopp för bäck som rinner genom Gaffelgrottan, ej krypbart. [20]

31 Mysiga hålet 7606664

1604067

18.35218

68.53126

930 12 Alternativt namn F16f. Riksnr 3521. [4][9]

32 Gaffelgrottan,

ingång i nischen

7606667

1604730

18.36840

68.53104

790 230 Övre ingång till Gaffelgrottan. Metallbricka med text KV IV.

Riksnr 3167. [2][3][4][8]

33 "Grotta ovanför

Snötempelgrottan nr 2"

7606681

1604062

18.35208

68.53141

925 ? Inmätt under fjällmötet 2007, ej undersökt, beskrivning saknas.

[20]

34 "Sluk nära Snötempelgrottan" 7606682

1604239

18.35641

68.53135

880 0 Litet sluk i närheten av Snötempelgrottan, ej krypbart. [20]

36 Gaffelgrottan, nedre ingång 7606702

1604745

18.36880

68.53134

780 230 Nedre ingång till Gaffelgrottan. Metallbricka med text KV III. 

Riksnr 3167. [2][3][4][8]

37 "Grotta ovanför

Snötempelgrottan, nr 1"

7606703

1603984

18.35019

68.53164

930 ? Inmätt under fjällmötet 2007, ej undersökt, beskrivning saknas.

[20]

38 "Schakt fyllda med

rasmassor"

7606705

1604014

18.35093

68.53164

940 0 Ej grotta, endast shackt med rasmassor.

Metallbricka med text KV VIII. [10]

39 "Övre V-schaktet",

Kofotsgrottan

7606712

1603984

18.35020

68.53172

930 60 Alternativt namn Övre V-schaktet. Nedgången till grottan utgörs

av stort schakt med stenbro i mitten. En liten bäck rinner

genom grottan, efter ca 60 m blir det för trång. Riksnr 3522. [4][9][12].

40 Iskristallgrottan,

nedre ingång

7606716

1604375

18.35977

68.53161

845 375 Nedre ingång till Iskristallgrottan,

beroende på snöläget kan ingången vara täckt av snö. Riksnr 3520. 

[2][3][5]

41 Här-finns-ingen-grotta-grotta 7606731

1604942

 735 5 Inmätt under fjällmötet 2005, beskrivning saknas.

Metallbricka med text 40. [10]

42 Gaffelgrottan, troligt utlopp 7606767

1604778

18.36967

68.53191

770 0 Troligt utlopp till Gaffelgrottan, ej krypbart. [20]

43 Snötempelgrottan, utlopp 7606966

1604808

18.37061

68.53369

750 0 Utlopp till Snötempelgrottan (visat genom spårningsförsök),

ej krypbart. [13]

44 Vatteniörat, inlopp 7606982

1604829

 745 15 Inlopp. En bäck rinner här genom en kalkkulle,

vilket ger upphov till en låg liten grotta. Metallbricka med text 42. [10]

45 Pelarö grottan,

ovanpå "blocket/ön"

7606993

1604722

 760 ? Inmätt under fjällmötet 2005, beskrivning saknas.

Metallbricka med text 41. [10]

46 Vatteniörat, utlopp 7607004

1604858

 740 15 Utlopp. En bäck rinner här genom en kalkkulle,

vilket ger upphov till en låg liten grotta. [10]

47 Gula klyftan 7607160

1605040

18.37648

68.53534

760 0 En utvittrad klyfta i skiffern, ca 10 m hög och går 8 m in i berget,

grottliknande bildning. [20]

Grottor utanför Isisdalen

Grottor i Isisdalen
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GROTTSTIGEN VID KÅTAVIKEN
Anders H Lindén

Längs grottstigen vid Kåtaviken ligger 
grottorna från V mot Ö på följande 
koordinater (RT90), höjdkoordinaten är 
naturligtvis ganska osäker:

7336643/1455079/600
Västra Jordbäcksgrottan

7336694/1455217/611
Forshallarna

7336728/1455285/639
V Vita tunneln

7336756/1455369/641
Ö Vita tunneln (Stetoskopet)

7336812/1455483/650
Östra Jordbäcksgrottan

och längre mot öster
73368xx/14559xx/670 
Korkskruvsgrottan

Avståndet mellan Västra och Östra Jord-
bäcksgrottan är 440 m.

Geologi
Grottorna är bildade i ett tiotal meter tjockt 
kalklager i kontakten mellan kalksten och 
den underliggande glimmerskiffern. Vita 
tunneln är en ytlig grottbildning, några me-
ter under markytan. 

Strykning för kalkstenslagret som grot-
torna finns i är ca 50º och stupningen är 
ca 40º åt NNV som ett medelvärde av ett 
mätvärde vid varje grotta. Längre åt väster 
böjer kalklagret av mot en mer väst-östlig 
riktning och åt öster mer åt nord-syd till 
följd av topografin. Inga detaljkartor finns 
över området.

Karstsystemet
I markplanet ligger grottornas ingångar på 
en nära rät linje i 60º; projicerar man grot-
torna på ett horisontalplan och kompenserar 
för kalklagrets stupning ligger de fortfaran-
de på en rät linje i ca 55º. Grottgångarnas 
utsträckning är huvudsakligen 50-60º.

Det verkar troligt att grottorna är utbil-
dade längs ett spricksystem som i stort följer 
kalklagrets strykning i VSV-ONO riktning 
med vanligen mindre spricksystem i SSO-
NNV riktning. Där dessa spricksystem 
korsar varandra uppträder ofta in- eller ut-
strömmande vatten och grottingångar. Själ-
va grottorna tycks alltså knutna till sprick-
systemen som sin tur är styrda av kalklagrets 
stupning och strykning. Sannolikt finns ett 
sammanhängande karstsystem mellan Väs-
tra Jordbäcksgrottan och kanske västerut 
och Östra Jordbäcksgrottan och österut mot 
Korkskruvsgrottan. Huruvida detta system 
kan följas i hela sin utsträckning får vidare 
undersökningar visa.  Ω

Hemavan - Kåtaviken - Sotsbäcken
Sven Gunnvall, Anders Lindén, Sofi H Dougherty, Mark Dougherty

September - höstfärgerna glöder i Väster-
bottens fjällvärld. En gäng grottisar sam-
las i det gamla tullhuset i Strimasund för 
några dagar i speleologins tecken.

Den egentliga anledningen att vi åkte 
dit  var  uppdraget hålla en SRT1-utbild-
ning för Hemavans grotträddningsgrupp. 
Kursen hölls som planerat vilket betyder 
att samtliga grotträddningsgrupper i Sve-
rige nu har åtminstone grundläggande 
kunskaper i SRT. 

Men om man nu ändå åker dit måste 
det förstås grottas litet också. Vi som var 
där var: Sven och Björn Gunnvall, Lena 
Arén, Anders Lindén, Mark, Sofie, Eira 
och Bastian Dougherty. På de följande 

sidorna kommer besöket att belysas från 
flera håll - Anders berättar om geologin 
längs grottstigen vid Kåtaviken. Sofi gör 
en personlig betraktelse över återseendet 
av en kär gammal plats. Mark bidrar med 
sin dyklogg från två grottdyk i området 
som båda avslöjade nya överraskande 
fynd. 90 m ny tunnel i Västra Jordbäcks-
grottans utlopp och 25 m i Sotsbäckens 
utlopp, båda med möjlig fortsättning!  
Man blir aldrig färdig...  Ω

Det är roligt med rep - Arnold Westberg på 
SRTkurs. Foto: Sven Gunnvall 

Mark och Björn agerade fältinstuktörer. 
Foto: Sven Gunnvall 

Forshallarna. Foto: Sven Gunnvall
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Jätteunderligt. Efter allt konstigt och livs-
förändrande som hände förra året (jag re-
fererar givetvis till att jag lämnade styrelsen 
för SSF!) så står vi här plötsligt igen. 

Tillbaka på samma plats där mycket bör-
jade. Tillbaka i glädje, i värme, i grotta, i 
vatten och tillsammans. Närvarande är till 
och med en av vännerna som fanns på plats 
där redan då för 15 år sedan när vi, Mark 
och jag alldeles pinfärskt nygifta lånade 
pappas kompis lilla bil. Vi packade den 
knökfull med dykprylar och grottgrejor och 
körde mot den kanske vackraste av alla plat-
ser uppe i vår svenska fjällvärld: Överuman. 
Vi slungade låtsasgranater på alla husvagnar 
vi brände förbi på vägarna och den svenska 
fjällvärlden låg för våra fötter.

Då skulle den allra första svenska fjäll-
grottan dykas i av Mark och Nisse (Lars-Er-
ik Nilsson) – jag var den självklara sherpan 
som redan då brann för projekt (bara de är 
intressanta, helst grottrelaterade och inte 
involverar för många smörgåsar). På plats 
fanns Storuman-gänget, Richard Årlin och 

upp dök, då som nu, Anders Lindén med 
dotter Lina i släptåg. Då var det Labbis det 
handlade om – och solen sken och det var 
en annan historia men starten för svensk 
grottdykning i fjällvärlden och för vår kär-
lekshistoria till området!

Nu 15 år senare har vi packat både vår 
Citroën Evasion knökfull men också vår 
”bättre” begagnade livsstilsnya husvagn (!) 
knökfull med inte bara dykprylar utan ock-
så två fantastiska små grottmänniskor: Eira 
9 år och Bastian 7 år (bägge extralediga från 
skolan för att få medverka i projekt livsut-
bildande-grottforskning-av-stor-vikt).

Den här gången är det Kåtaviken som gäl-
ler. Mark, barnen och jag, tjuvstartade redan 
i somras med återvändandet till området – 
men då med inriktning mot Sotsbäcksgrot-
tan. På plats under fjällveckan i september 
finns nu självklart åter Anders Lindén (dock 
utan dotter Lina). Där finns även supervän-
nerna och grottisarna Lena Arén, Sven och 
Björn Gunnvall.

Helt utan referens till den i fjällvärlden 
alltid skiftande väderleken samlas vi till en 
alldeles strålande höstvecka! Inte bara hin-
ner vi med att bränna tusen bilder av gula, 
röda och orangea löv. Vi hinner också kånka 
dykprylar upp och nedför den vältrampade 
Grottstigen, häcka i iskalla vattendrag i vän-
tan på bästa bilden av Mark på väg in eller 
ut ur sifon – eller på Björn på väg in eller 
ut ur grävprojekt – eller på barn upptäckan-
des en alldeles egen ny del i redan befintlig 
grotta. Sven, Björn och Mark hinner med 
att hänga med Räddningstjänstkillar i lift-
systemet i Hemavan. Lena hinner med att 
fjällvandra i Sotsbäcksgrottans område. An-
ders hinner visa barnen Dougherty renar 
och inte-arg-men-glad-norsk-hund. Vi hin-
ner också med att bo superbra i stort vack-
ert hus (gamla tullstationen i Strimasund) 
med egen vedeldad bastu modell lyx vid fin 

Mark och Bastian i Östra Jordbäcksgrottan. Foto: Sofi H. Dougherty

Strålande utsikt från grottstigen vid Kåtaviken. Foto: Sven Gunnvall 

KÅTAVIKEN SEPTEMBER 2008 
Sofi H.Dougherty
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Sotsbäcksgrottans utlopp, 
Strimasund

Diver: Mark Dougherty
Surface Support: Sofi, Eira and Bastian 
Dougherty

Sotsbäcksutlopp is the main resurgence for 
one of Sweden’s deepest caves, Sotsbäcks-
grottan. It lies some 180m lower and 1.5km 
distant from the deepest point (-105m) of 
the cave. The resurgence had been repor-

brygga nere vid sjön, och lära känna folket 
som äger stället. Dessa visar sig bestå såväl 
av fd Sotsbäcksgrottguiden Lilian som hen-
nes dotter Paula med man och pojk vilka 
alla nästa år bokat in sig på grottur – och 

Författaren tar en välförtjänt dusch.
Foto: Sven Gunnvall 

Mark i Sotsbäcksgrottans utlopp. 
Foto: Sofi H. Dougherty

ted as being impenetrable, but consultation 
with Trevor Faulkner (who had actually 
been to the site) suggested that it was worth 
a look. The site is on the far side of a lake 
and the easiest approach is by water.

30/07/08
MSD and family crossed the lake by canoe. 
MSD then walked up to the resurgence with 
a wetsuit and mask to check it out. The only 
possible entry was in the extreme left of a 
wide low entrance. Half an hour of digging 
down a boulder slope revealed a larger pas-
sage leading off.

31/07/08
A return was made with full kit. The wea-

ther on the surface was very windy and it 
was decided that the canoe would have 
been too heavily laden to be safe. Happily 
the owner of the property that we were cam-
ping at offered to take us over by motor-
boat. Liljan is 67 years old, but lifted my 
40kg rucksack into the boat without blin-
king an eyelid. She then revealed that as a 
young woman she had been involved in the 
original exploration of Sotsbäcksgrottan in 
the early 1960’s!

The diver spent some more time digging 
out the entrance and then carefully laid a 
line down the slope. The big passage proved 
to be at least 1m square and carried the full 
flow of water. Visibility was excellent and 
25m of line was laid, at which point all of 
the water was found to be coming out of a 
wide but very low passage to the right. The 
diver tried to enter this passage in various 
places, but without success. Numerous te-
eth of schist protruding from both the floor 
and ceiling led only to a ripped wetsuit and 
without any tools progress was impossible. 
The passage looked bigger further ahead 
and a return is planned.

Västra Jordbäcksgrottan, 
Kåtaviken

Diver: Mark Dougherty
Support: A merry gang of potholers aged 
from 7 to 60+

This is another major resurgence from a li-
mestone area to the north of the village of 
Kåtaviken (situated in the same general area 
as Sotsbäcksgrottan and Labyrintgrottan). 
An unreported attempt was made at this 
site by MSD in 1994, but high water levels 
meant the current was too strong to enter 
the cave.

18/09/08
The diver laid 15m of line along a low pas-
sage with a compacted floor of cobbles. 
Some digging was needed to progress. After 
passing a final low squeeze a largish tunnel 
at least 2m square was entered at a depth 
of 5m, running west to east. The western 
branch seemed to carry most of the flow 

dessutom hann lämna mycket intressant för 
oss hittills okänt grottips. I källarens om-
byggda sport, mys och spa-avdelning hittar 
vi dessutom noteringar från tidigare grot-
tis på besök; återkommande tullhus-gästen 
Lars-Erik Åström (även han en vän från 
mina tiders grottbegynning i Stockholms 
Grottklubb från 1986 och framåt)!

Och jag som aldrig ens skulle öppna Grot-
tan mer sitter nu här lurad att skriva! Om en 
alldeles strålande höstvecka vid Överuman 
där Mark dök i Västra Jordbäcksgrottan 
(som vi blötgjorde oss i och bokade in för 
vidare utforskning redan 1993). En vecka 
där Björn och jag, med liv och lust grävde 
fram en förbindelse mellan Vita tunneln  
och Stetoskopet (som Björn sedan gjorde 
hel tur genom). Där Eira och Bastian grot-
tade så ögonen glödde av förtjusning och 
detta särskilt i Östra Jordbäcksgrottan. Där 
Anders, Sven och Lena klättrade runt, stro-
sade, förde vetenskapliga resonemang och 
hade alldeles lagom god koll på oss övriga. 
Där trevlig lätt grotting genomfördes av oss 
alla! 

Och livet, liksom ett karstområde, är 
verkligen inte bara föränderligt i sitt slag 
utan också otroligt gäckande, i-väntan-på-
att-bli-vidare-utforskat, och vackert!  Ω
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Västra Jordbäcksgrottans utlopp - efter första dyket.  Foto: Sven Gunnvall 

Mark rapporterar - Eira antecknar. Foto: Sofi H. Dougherty

and sloped upwards, so the diver elected to 
explore this branch first. After about 20m 
some powerful but very narrow roof in-
lets were observed; beyond a steep slope of 
cobbles almost met the roof. The diver set to 
work and dug open a route on the left hand 
side through a squeeze to a bigger continu-
ing passage which swung first to the north 
and then back west, reaching surface after a 
total dive of 45m. The line was tied off and 
the dry passage left for another day.

Returning back, the diver tied on the re-
mainder of the reel and explored the eastern 
branch. 40m of easy swimming reached a 
terminal depth of 12m. At this point the 
passage divides (it may simply be oxbo-
wing), but was blocked by a jumble of 
sheets of rock the size of small tabletops 
balanced on top of one another at preca-
rious angles - “the House of Cards”. These 
were manhandled out of the way, but this 
reduced visibility to zero and there seemed 
not to be so much flow as it did not clear 
quickly. The diver preferred to get a good 
view of the situation to make sure everyth-

ing was stable before continuing forwards, 
so a decision was made to reel back to the 
last belay and tie off.  

A total of 90m of line were laid on this 
highly enjoyable dive and the sherpas are 
thanked for helping to carry the equipment 
up the hill.  Ω

Summary (Editorial)
During a few days in September a group of 
cavers visited the area of Hemavan, Sots-
bäcken and Kåtaviken i Västerbotten. The 
main purpose was running a course in SRT 
for the local rescue team. Of course some 
caving was done as well. 

Anders Lindén describes the geology of 
the karst system in Kåtaviken. Six known, 
and probably some yet unknown caves.

Sofi H. Dougherty gives her very personal 
wiev of the return to a place of great im-
portance to her. In the stunning autumn 
colors om the mountain birch-forests there 
was time for walks and easy pleasant caving 
as well as serious attempts to find new pas-

sages diving two different resurgenses. 
Mark Dougherty shares his experiences 

by publishing hid diving logs for the two 
dives (in English). Interesting new passages 
was found, specially in Västra Jordbäcks-
grottan where some 90 m of new passage 
was discovered. 

All in all a great time spent in the old cus-
toms house in Strimasund, where a couple 
of old friends (age 7 to 60+) enjoyed the 
stay. 

The SRT course was a success. All three 
cave recue groups in Sweden now has the 
basic skills of SRT if, unlikely, an accident 
in one of our relatively few vertical caves 
should occur.



3736

Gruvorna vid Gladhammar strax söder 
om Västervik har en lång historia. Det 
började med en blygsam järnutvinning på 
1500-talet. Gruvorna bearbetades sedan i 
perioder under 1600- och 1700-talen, då 
främst som kopparfyndighet. I slutet av 
1700-talet upptäcktes kobolt i delar av 
malmen och Gladhammar blev Sveriges 
största koboltproducent. Gruvorna lades 
slutligen ner i slutet av 1800-talet.

2003 började man kontrollera miljön 
runt gruvorna, framförallt i de sjöar och 
vattendrag som ligger i närheten. Hal-
terna av miljöfarliga tungmetaller, som 
arsenik, koppar, kobolt, bly och zink var 
bitvis förfärande höga. Det ledde fram 
till ett beslut om en totalsanering av om-
rådet. Naturvårdsverket har anslagit 50 
miljoner kronor till projektet. Eftersom 
gruvorna har en både lång och intressant 
historia skall saneringen föregås av en 
kulturhistorisk utredning inkluderande 
en arkeologisk förundersökning. 

För att komplettera undersökningarna 
har vi, Sven Gunnvall, Björn Gunnvall 
och Lena Arén, på uppdrag av Västerviks 
kommun, gjort en fältinventering av de 
underjordiska utrymmen som fortfaran-
de är tillgängliga. 

Gladhammars gruvor
Underjordiska minnen från fyrahundra års bergsbruk

Sven Gunnvall

Gruvområdet
På en bergknalle, som kalls Kärringryggen, 
norr om Tjursbosjön ligger Gladhammars 
gruvor. Närmaste granne är den 300 meter 
höga telemasten vid Gladhammar och med 
den som riktmärke är det lätt att hitta till 
gruvorna. De ligger nämligen alldeles intill 
masten. 

Det finns ett antal gruvor i området, de 
flesta helt vattenfyllda, men mitt uppe på 
berget ligger Holländarfältet där smala svar-
ta schakt fortfarande lockar till utforskning. 
Holländarfältet består av en rad gruvschakt 
längs en malmådra som bitvis bara är ett par 
meter bred. Räknat från sydost i en rad mot 
nordväst ligger Bondegruvan, Holländar-
gruvan, Svenskgruvan, Tyskgruvan, Knuts 
schakt, Gamla gruvan och Nya gruvan. An-
ledningen att de inte är helt vattenfyllda är 
en stollgång på 34 meters djup som leder 
ner mot Tjursbosjön. Stollen, som anlades 
på 1700-talet är tyvärr helt oframkomlig på 
grund av ras där stollen kommer in i gru-
van. Troligen är det gamla timmerbottnar 
som gett vika i gruvan och fyllt hela plat-
sen med rasmassor. Inte värre dock än att 

Gamla   Knuts Tyskgruvan             Svenskgruvan          Holländargruvan            Bonde-
gruvan   schakt                (Odelmarksgruvan)                  schaktet

Längdprofil genom Holländarfältet 
(efter Tegengren - Sveriges ädlare malmer och bergverk 1924)
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På spaning efter lämpligt ställe att ta sig ner. Foto: Sven Gunnvall

En välbevarad malmtunna i Knuts schakt. Foto: Sven Gunnvall

vattnet fortfarande letar sig ut. På gamla 
gruvkartor kan man se en fältort som bin-
der samman de olika gruvorna med stollen. 
Det gav oss vissa förhoppningar om att man 
kanske skulle kunna ta sig genom delar av 
gruvan längs denna ort.
 
Första besöket – april 2008
Efter att ha sökt igenom området efter lämp-
liga angreppspunkter väljer vi att starta med 
Gamla gruvans schakt. Eftersom schaktet 
lutar några grader väljer vi överhänget på 
den sydvästra kanten för att rigga ett fri-
hängande SRT-rep. Vi landar på en stabil 
rygg av rasmassor med en liten sidoort och 
öppningar både mot Knuts schakt och mot 
Nya gruvan. Det ser lovande ut. Tyvärr visar 
det sig att vägen mot Nya gruvan hindras 
av en helt vattenfylld sänkning som inte går 
att passera utan en simtur, något som inte 
känns helt lockande. Åt andra hållet sluttar 
raset ner mor en gammal timmerbotten i 
kanten av Knuts schakt. Vi passerar försik-
tigt längs kanten och kommer, ett par meter 
över vattenytan, ut på en hylla som utgjort 
en del av platsen för en hästvandring. Den-
na anlades 1791 för att underlätta uppford-
ringen av vatten från gruvans djupare delar. 
Rester av tekniken syns fortfarande i taket 
i form av en stock med hål för navet och 
slitmärken efter vandringens hjärtstock. 
Genom en lucka i timmerbotten försvin-
ner en gammal stege ner i vattnet. Här lig-
ger också en gammal malmtunna som ser 
rätt välbehållen ut. Det mest spektakulära 
med platsen är anblicken av schaktet med 
ljus silande ner genom gamla förtimringar, 
öppningarna i schaktets motsatta vägg, och 
det turkosblå, klara vattnet nedanför oss. 
Inte heller här kommer vi vidare eftersom 
schaktets släta väggar effektivt hindrar oss 
från att komma över till andra sidan, där 

lockande svarta öppningar leder vidare i tre 
olika riktningar. Vi stannar kvar på platsen 
ett tag för att fotografera. Eftersom vi inte 
kommer vidare bestämmer vi oss för att ge 
upp för den här gången och återkomma 
med våtdräkt eller gummibåt. På vägen upp 
kollar Björn en liten sidoort ett 10-tal meter 
från ytan men den leder ingen vart.

Stollen
Eftersom vi fortfarande har gott om tid 
beslutar vi oss för att ta en titt på stollen. 
Stollgången mynnar ut i en fåra som leder 
rakt ut i Tjursbosjön och öppningen ser 
fullt framkomlig ut. Det är litet vatten på 
golvet som dessvärre snabbt bli allt dju-
pare. Vi har bara vanlig grottutrustning på 
oss – underställ och overall och vattnet är 
svinkallt (+6˚). Men nyfikenheten övervin-
ner kylan och vi plumsar på. När vattnet 
når armhålorna och hjälmen skrapar i taket 
börjar vi undra så smått om vi bokstavligen 
kommer att ta oss vatten över huvudet. Det 
grundar dock upp igen och efter ett stycke 
kommer vi fram till en sidopassage där FOA 
på 1960-talet ägnade sig åt militär försöks-
verksamhet. Man sprängde ut en sidogång 
som slutar i ett utrymme med gjutna, ar-
merade väggar – en sprängkammare, där 
man testade snabbstängande ventiler. Efter 
denna sidoutflykt fortsätter vi in mot gru-
van. Gången blir här helt torr med bara en 
liten rännil av vatten på golvet. Där stollen 
når gruvan (Tyskgruvan) blockeras hela ut-
rymmet av rasmassor. Det går att krypa en 
liten bit upp över blocken men sen är det 
helstopp. Synd, eftersom stollgångar annars 
är den ”bekväma” vägen in i många gamla 
gruvor. Vi tar några bilder och återvänder 
med domnande ben ut till ljuset, bilen och 
varma kläder.
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Kylig promenad i stollen.
Foto: Sven Gunnvall

Gamla förtimringar i smalt brytrum.  Foto: Sven Gunnvall

Andra besöket - oktober 2008
Efter att ha studerat kartor och litteratur 
tror vi oss ha hittat ett annat alternativ att 
ta oss ner i gruvan. På 1800-talet hittade 
man en ny, rik fyndighet av kobolt intill 
Svenskgruvan. Odelmarksgruvan följer en 
sluttande malmåder parallellt med Svensk-
gruvan och Tyskgruvan. På kartorna ser det 
ut som det skulle finnas förbindelse mellan 
gruvorna ett stycke ner. 

Riggningen av schaktet blir litet an-
norlunda eftersom det sluttar ca 50˚. Vi 
backar upp bilen mot stängslet som omger 
gruvhålen och använder dragkroken som 
förankring. Litet repskydd behövs i början 
men sen är det ganska slätt och fint. Det är 
gott om hyllor och kanter på vägen ner och 
överallt ligger lös sten. Att ta sig ner kräver 
stor försiktighet för att inte dra med sig lös 

sten som skulle kunna skada både den som 
är därnere och repet! Björn väntar på 25 
meters djup där en liten öppning i väggen 
ser intressant ut. En kort klättring leder upp 
till en smal parallell ort som verkar leda rakt 
ut i Svenskgruvans smala brytrum. Uppåt 
syns gamla timmerstöttor som antagligen 
kommit till för att stötta den tunna väg-
gen mellan schakten. Vi befinner oss fort-
farande minst 10 meter över vattennivån 
och fortsättningen ser ganska labil ut så vi 
tar oss tillbaka till schaktet och repet. Re-
pet når inte ända ner till vattnet men sista 
biten är enkel friklättring bland nedrasade 
block. Precis nere vid vattenytan finns ytter-
ligare en sidoort. Vi tar oss in och hamnar 
äntligen i en den del av fältorten som kallas 
Kommendören. Åt höger, mot Tyskgruvan 
är orten helt blockerad av ras. Eftersom 
vi nu är ganska nära den plats där stollen 
mynnar är det antagligen samma ras som 
blockerat stollens inre del. Åt vänster, mot 
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Vackert rundade former i den tillmakade Gamla 
orten.  Foto: Sven Gunnvall

Rester av järnväg i Riddareorten.  Foto: Sven Gunnvall

Svenskgruvan är det fritt fram. Ganska fritt 
fram i alla fall. Vi passerar under en gam-
mal timmerbotten som ser mer än lovligt 
anfrätt ut. Längre fram finns ytterligare 
rester av timmer som redan rasat ner. Med 
litet försiktighet går det bra att passera och 
vi kommer fram till Svenskgruvans vatten-
fyllda schakt. Här ligger också ingången till 
Gamla orten. Att den är gammal råder det 
inget tvivel om eftersom det är ett perfekt 
exempel på tillmakning – det finns fortfa-
rande rester av kol längst in vid ortens bor-
tre vägg. Här finns också spår av en timmer-
vägg och resterna av en dörr. Det är bland 
annat sådana här platser som gör gruvbesök 
så spännande. Man får en liten aning om 
den arbetsmiljö och det slit som var vardag 
för gamla tiders gruvarbetare. Vi tar oss upp 
ur gruvan, nöjda med besöket.
Åt sydost ligger Holländargruvan som en-
ligt kartorna är delvis kollapsad och fylld 

med rasmassor. Vi beslutar oss för att i alla 
fall ta en titt i ena änden. Bilen får fortsät-
ta att agera ankare för repet och efter litet 
rensning av gamla träd och annat bråte som 
fastnat på kanten firar vi oss ned. Vi kom-
mer inte längre än 10-15 meter innan det 
är stopp; gruvan är en veritabel soptipp. 
Vi landar på rasmassor blandade med so-
por och det är ingen trevlig plats. Schaktet 
fortsätter visserligen nedåt, tillbaka mot 
Svenskgruvan, men fortsättningen är trång 
och delvis blockerad av hängande ras- och 
sopmassor. Vi bedömer risken som alltför 
stor och avbryter besöket. Som en bekräf-
telse på det kloka i det valet råkar Björn ut 
för ett otrevligt rastillbud på vägen upp, då 
ett stycke av den till synes stabila väggen 
lossnade och brakade ner med ett oroande 
dån. Björn befann sig i säkerhet men det gav 
oss en tankeställare.

Tredje besöket – oktober 2008
Bara ett par dagar senare åker vi dit igen. 
Den här gången fast beslutna att ta oss över 
vattenytorna i Gamla gruvan och Knuts 
schakt. Vi har för ändamålet införskaffat en 
billig gummibåt på Clas Ohlson – den bor-
de hålla åtminstone för ett besök! Dessutom 
har vi med en aluminiumstege. Vi riggar på 
samma plats som vid första besöket, firar 
ner grejorna och oss själva. 

Det blir litet pyssel med att pumpa upp 
båten i det trånga och steniga utrymmet. 
Vi startar åt nordväst och Nya gruvan. Ef-
tersom Björn har våtdräkt under overallen 
erbjuder han sig att testa båten. Det gör han 
genom att kasta sig raklång ut i den. Den 
höll och den sjönk inte. Efter en kort rek-
tur över till andra sidan och en del problem 
med att sig ur båten på den steniga kanten 
konstaterar vi att även Nya gruvan är ofram-
komlig på grund av ras. Vi koncentrerar oss 
på Knuts schakt istället. Det visar sig vara 

en ganska knepig uppgift eftersom vattnet 
står ungefär 2 meter under ortens nivå och 
kanterna är branta, våta och slippriga. Efter 
att Björn tagit sig över och preparerat den 
brantaste delen med en stege forslar vi över 
kamerautrustningen separat varefter även 
jag tar mig över. Från den här nivån i Knuts 
schakt leder fältorten, som här kallas Ridda-
reorten, Oscars ort (parallell med fältorten) 
och Ingemars ort som är en försöksort rakt 
norrut. 

Den senare tillkom på 1800-talet och gav 
inte något intressant resultat. Det som nu 
gör orten intressant är de omfattande ut-
fällningar av gips som bildat rimpools på 
golvet i orten (se omslagets baksida). Gips 
eller kalk förkommer inte naturligt i berg-
grunden i området. Det som orsakat utfäll-
ningarna är troligen att calciumkarbonat, 
som användes i stor mängd som flussmedel 
vid kopparbruket, lösts upp i vatten för att 
sedan reagera med de höga halter av sulfid-

mineral som finns i berggrunden. Gruvan är 
överhuvudtaget rik på utfällningar, framfö-
rallt av kopparsalter.

Oscars ort, även den en försöksort, är en 
kort parallellort till fältorten utan något 
speciellt av intresse. Riddareorten, anlagd 
1774, är mer spännande. Vi hittar rester av 
en gammal järnväg (1800-tal) som användes 
för att transportera ut malmen till stollen. 
Orten är fullt framkomlig till det stora ras 
som blockerar både den och stollen i Tysk-
gruvan. Långt uppe i det smala brytrummet 
skymtar ljus från de små dagöppningarna. 
Timmerbottnar och stämp finns kvar på 
flera nivåer. Återigen en av dessa fantastis-
ka miljöer som man här och där stöter på 
i gamla gruvor. Utsikten över Knuts schakt 
på tillbakavägen är hänförande. Proceduren 
med att ta sig fram och tillbaka över schak-
tet i gummibåt tar sin tid så när vi äntligen 
kommer upp med alla prylar är det redan 
sen eftermiddag och dags att ge sig hemåt.
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Kartering av Töllsjögrottorna 

Mikaela Löfgren

Under våren påbörjade Västsveriges Grott-
klubb, under karteringskommitténs led-
ning, kartering av Töllsjögrottorna (även 
kallad Sjögaredsbergets grottor). Hittills är 
198 meter karterade och uppskattnings-

vis återstår runt 100 meter att kartera. 
Karteringen kommer förhoppningsvis att 
slutföras under vintern/våren och en kor-
rekt karta över blockrashögen kan bli klar 
till sommaren. Töllsjögrottorna är Väster-
götlands längsta grotta och ett klassiskt 
mål för en grottutflykt i Västsverige.  Ω 

Vill du veta mer? Läs:
Bergsbruket vid Gladhammar, en 400-
årig historia av Erik Elfström. 360 sidor, 
utgiven år 2006 , kostar 364 kr.

Boken handlar om bergsbrukets historia, 
gruvfältets geologi, mineralisering och kop-
parframställningens metallurgi, likaså vilka 
malmmineral som förekommer i gruvfältet. 
Gott om kartor och förteckningar över ve-
tenskapliga undersökningar, prospektering-
ar och undersökningstillstånd. Spännande 
läsning för gruvintresserade. Boken kan be-
ställas direkt från:

Erik Elfström
Rådhusgatan18B 593 33 Västervik 
E-mail: erik.elfström@telia.com 
Telefon: 0490-147 45, 070-621 44 45 

Kartering i Töllsjö 2008.  Foto: Erik Agrell

Vad händer nu?
Även om vi nog har sett det mesta av in-
tresse av det som återstår av tillgängliga ut-
rymmen under jord finns det en del kvar att 
göra. Bondegruvans schakt har vi inte tittat 
på. Enligt kartorna kan det finnas möjlighet 
att ta sig en bit in mot Holländargruvan, 
men då hamnar man under rasmassorna 
och det känns ju inte helt lockande. Enligt 
uppgift är gruvan dessutom ganska välfylld 
med diverse avfall. Några ytligt belägna or-
ter finns också kvar att undersöka.

I en utredning som gjorts av Kalmar läns 
museum i samarbete med Västerviks kom-
mun har man bland annat fört fram tan-
ken på Gladhammars gruvor som möjligt 
turistmål. Att göra gruvorna åtkomliga för 
besökare skulle kräva en mycket stor insats i 
form av rensning och stabilisering av labila 
partier. Åtgärder som dessutom skulle för-
störa en del av det man vill visa. Som det 
låter idag är det inte heller aktuellt. I stället 
kommer saneringen av gruvområdet med 
all sannolikhet att innebära att man plug-
gar igen stollen samt lägger betonglock över 
alla schakten. Därmed blir gruvan helt vat-
tenfylld och de underjordiska utrymmena 
ett minne blott. Litet sorgligt kan tyckas, 
men mot bakgrund av den kraftiga miljöpå-
verkan som ett fortsatt läckage från gruvan 
skulle innebära är det nog det enda vettiga 
alternativet. Desto mer angeläget känns det 
att dokumentera det som finns kvar medan 
det ännu är möjligt.

Varning
Någon som känner sig sugen på ett besök? 
Det är en fantastisk miljö som snart inte 
finns längre. Ett par ord om säkerheten 
bara: det finns gott om farligheter i gamla 
gruvor. Flera av schakten är skodda med 
kallmurad sten vid toppen. De utgör en av-

sevärd rasrisk och bör undvikas. Nere i gru-
van finns flera ställen med gamla timmer-
bottnar belastade med rasmassor. En del har 
rasat, andra kommer att rasa. Var mycket 
försiktig. Det finns inga permanenta bultar 
eller andra bra riggningsankare. Lita inte på 
befintliga järnbultar – de är i flera fall helt 
genomrostade.

SRT-kunskaper är nödvändiga. Båt eller 
möjligen våt/torr-dräkt för att ta sig över 
vattenfyllda schakt är också nödvändigt. 
Men, som sagt, med viss kunskap och för-
siktighet väntar en fin upplevelse.  Ω

Litteratur:
Elfström, E. Bergsbruket vid Gladhammar, 
en fyrahundraårig historia. Västervik 2006.
Tegengren, F.R. Sveriges ädlare malmer och 
bergverk. Stockholm 1924. SGU ser CA nr 
17.
Lamke, L. och Nilsson. H. Kulturhistorisk 
utredning av Gladhammars gruvområde. 
Kalmar 2004. 

Summary (by author)
A report from the field inventory of an old 
mine in south Sweden. The copper and 
cobalt mines of Gladhammar had been in 
operation for almost 400 years when they 
were abandoned in the late 19th century.

The area will be decontaminated due to 
the leakage of arsenic, lead, copper, cobalt 
and other environmental hazards. Before 
the mines are sealed there will be a prelimi-

nary archeological examination of the area. 
The inventory is part of this process. The 
mines are drained from water via a tunnel 
at 34 m level. The remaining area is possible 
to visit by going down some of the old mi-
neschafts.Rotting woodworks and collapses 
in the mine makes the underground exami-
nation dangerous. Visitors are advised to be 
extremely careful.
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Adresser
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anmäls till Ulla Pettersson, 021-13 48 34, 
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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, 
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Utkommer i mars.
Ett par resereportage - Mongoliet (vi väntar fortfarande) 
och Frankrike. Presentation av nästa årsmöte och kanske 
fjällmötet. En fortsättning på artikeln om grottor i Vadve-
vagge samt, som vanligt, precis det DU bidrar med...
Glöm inte deadline för material - 10 februari!
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