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Artiklar till nästa nummer av 
Grottan skickas senast 10 maj till:
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Omslag: Stråstalaktit i Lummelunda
Foto: Christopher Graae
Basksida: Omslaget till Grottor i Sverige 
av Lars-Erik Åström som nu finns i ny 
pdf-upplaga med engelsk översättning på 
vår hemsida!
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På gång i SSFLedaren

Städdag i Bodagrottorna 2 maj
Det blir drop in. Påsar och säckar finns på plats. 
Kök kan lånas ut om någon behöver. Läs mer på hemsidan 
eller ring Jan Murberger på 070-3589237.

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 på sid  .

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

Ungdomssektionsens sommarmöte                            Sommaren 2009
Vi håller i år till i Linköpingstrakten, där vi besöker grottor och umgås.
För mer information, kontakta Linnea Järvstråt, linnea.jarvstrat@gmail.com

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

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

Det är mycket utland nu... I nästan varje numer av 
Grottan kan du läsa resereportage från grott-turer i 
andra länder. 

I det här numret bjuds det på en familjetur till 
Franska Jurabergen och en julresa till Galapagos. (Vi 
väntar fortfarande på Mongoliet!) Snart far en hel 
grupp SSFare till Mallorca på grottresa. Till somma-
ren blir det kongress i USA.

Det finns mycket som lockar därute! Nu är det väl 
inte så att alla resor vi gör enbart handlar om grottor 
och grottbesök men nog är det ett spännande inslag 
i turistandet. Det tar oss till udda platser och bju-
der ibland på storslagna äventyr men framförallt ger 
det många tillfällen att möta härliga nya vänner med 
samma leriga passion. Grottisar är liksom av samma 
sort var man än träffar på dom. Det blir inte sällan 
vänskap som består över åren trots långa avstånd och 
glesa möten.

Jag fick häromdagen ett mail från en gammal Sveri-
gevän, Phill Round, som många av oss haft glädjen att 
lära känna under åren. Han fick den tråkiga nyheten 
att Lars-Erik Åström gått bort medan han själv var 
ute på resa. Väl hemkommen planterade han ett träd 
till  minne av sin gamle vän; ”the Lars-Erik Memorial 
Tree”. Trädet är en inhemsk art som nog kan förvän-
tas bli sådär en tusen år gammalt. Dessutom skyddas 
det av lag och får inte flyttas när det väl planterats. 
Såna vänner skall man ha.

Hur är det på hemmaplan då? På fjällmötet efter 
vår egen internationella kongress 2007 var de utländ-
ska deltagarna inte många men helt betagna av vår 
storslagna natur. I sommar arrangerar vi ett fjällmöte 
i Tärnafjällen tillsammans med norrmännen. Några 
engelsmän har hört av sig och vill gärna komma. De 
är varmt välkomna - vi har mycket att vara stolta över 
och mycket att visa upp. Inte minst vår jämförelsevis 
orörda natur och våra oförstörda grottor. Och vem 
vet - med litet tur kanske det ger nya kontakter och 
uppslag till nya resor...   Ω

Sven Gunnvall
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Det har gått 17 år sedan sist men nu är det 
dags för ett årsmöte i huvudstaden. Stock-
holms grottklubb kommer under ett par 
dagar att stå som värd och tiden är som 
brukligt Kristi himmelfärds-helgen. Pro-
grammet kommer att innehålla det sedvan-
liga i form av spännande grottkrypning, 
intensiva årsmötesförhandlingar, bröstvärk 
efter kryplådan och rövarhistorier långt in 
på natten framför brasan.

Årsmötet
Den formella anledningen till varför vi träf-
fas är SSF:s årsmöte. Mötet kommer att hål-
las på fredag kväll och eventuella motioner 
ska vara styrelsen tillhanda senast den 24:e 
april vilket är 4 veckor innan årsmötet.

När?
I år som alla andra år under kristihimmel-
färdshelgen som 2009 infaller 21-24 maj.

Var?
Mötets centrala punkt kommer att vara 
Pettersberg, en scoutgård med promenad-
avstånd till tre grottor: Korpberget, det 
dramatiska spricksystemet i Scoutklyftan 
och grottan i Borgberget. Vi är även mycket 
nära Fruberget, länets näst längsta grotta. På 

Pettersberg kan vi erbjuda sängplatser för de 
40 första som anmäler sig, 20 golvplatser 
därutöver och för övriga blir det tält eller 
vindskyddd. I skrivande stund är vatten-
tillgången något oklar varför vi inte vet om 
vi kan erbjuda duschar eller ej. Pettersberg 
har koordinaterna N 59° 03,674’ / Ö 17° 
54,531’ eller 6550758 / 1620684. Läs mer 
på http://www.gvb.nu/om_oss/pettersberg/in-
dex.html

Vägbeskrivning
Enklast är att ta bilen. Kommer du söder- 
eller västerifrån kör du E4 eller E6 till Sö-
dertälje och sedan väg 225 mot Nynäshamn 
i drygt 11 km. Vid Rosenhill (OK minipris-
station) sväng vänster mot Hemfosa. Fort-
sätt på denna vägen tills du kommer till en 
fyrvägskorsning, då är du vid Västerby. Tag 
andra höger (på kulle innan svag vänster, om 
du kommer till skog har du kört för långt). 
Kör LÅNGSAMT på grusvägen förbi alla 
hus (ca 20 km/h är lagom för grannsämjans 
skull). Fortsätt mot Pettersberg, en liten var-
ning bara: när vägen lämnar ängsmarken så 
har diverse stenar i vägbanan krävt mer än 
ett oljetråg i tribut av “rallyföraraspiranter”.
Bilen norrifrån innebär att du kör E4 förbi 
Stockholm ner till Alby där du svänger av 
mot Hallunda. I Tumba tar du väg 226 mot 

Nynäshamn tills den tar slut och du kan ta 
vänster på väg 225 mot Nynäshamn; fort-
sättning enligt ovan.
Om du inte har bil tar du tåg eller buss till 
Stockholms central och sedan pendeltåget 
mot Nynäshamn och kliver av i Hemfosa 
varifrån vi kan ordna skjuts mellan kl 13-16 
på torsdagen. Alternativt 3,5 km promenad 
västerut till Österby och sen 2,5 km söderut 
längs grusvägen mot Pettersberg. 
På www.sl.se finner du tågtider.

Hur?
Vi kommer att stå redo att ta emot dig från 
kl 12 på torsdagen då vi bland annat kom-
mer att ha ett litet specialarrangemang i 
grottan i Korpberget (107 m) fram till mid-

dagen kl 17. Kvällsprogrammet drar igång 
kl 18:30 med en introduktion till de grottor 
som finns i länet med tips om vilka du kom-
mer att kunna besöka under helgen. 

Fredag
9.00-16.00 besök i Östra Klövbergsgrottan 
(362 m), och närliggande grottor som Klöv-
bergsstenen, Sprickgrottan i Klövberget och 
Mellersta Klövbergsgrottan. Det här är även 
ett utmärkt tillfälle att öva på SRT och van-
lig klättring.

För de som missade grottbesöken på tors-
dagen finns det nya möjligheter att se dessa 
grottor under dagen.

På kvällen blir det årsmöte och andra ak-
tiviteter.

Inbjudan till SSF:s årsmöte 2009
Peter Blomqvist

Kallelse till Sveriges Speleologförbunds årsmöte 2009
Tid: Fredag den 22 maj, kl 19:00

Plats: Pettersberg (vägbeskrivning se nedan)

Björn Grinder i stora salen i Frubergsgrot-
tan. Foto: Peter Blomqvist
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Lördag 
Utfärd under ledning av Christer Örtvall till 
några sevärda grottor på Södertörn:
- Rumpsaxgrottan, lokal karstgrotta och 
SGK:s grävprojekt.
- Tuppstenen, blockgrotta med svårtolkat 
bildningsätt och rikt djurliv.
- Knappelskärsgrottan eller Ottersta grotta, 
vackra tunnelgrottor.
 
Besök i det imponerande grottområdet 
vid Fruberget med ett dussin sevärda grot-
tor. Frugrottan är den största med 261 m 
längd och 20 m höjd och innehåller en av 
de största salarna i en urbergsgrotta samt en 
grottsjö.

Vad ska jag ta med mig?
Sänggäster behöver endast lakan och övriga 
ska utrusta sig med sovsäck och liggunder-
lag. Full grottmundering är en självklarhet, 
det kommer att finnas möjlighet till många 
typer av krypning. Det kommer också att 
erbjudas tillfällen för SRT-övningar varför 
du även bör packa sele och tillhörande klät-
terutrustning. 

Du bär även ha med dig termos samt 
något att packa lunchmatsäcken i. Vår mål-
sättning är att göra detta så miljövänligt 
som möjligt och inte använda massor av 
plastpåsar.

Till sist kvällsaktiviteter. 18:30 och fram-
åt varje kväll bjuds det tillfälle för dig att 
berätta om den där resan du gjorde och visa 
bilder från densamma. Kort sagt om du har 
en punkt på kvällsprogrammet vill vi att du 
skriver det i anmälan.

Kostnad
Trots att vi är i Stockholm kommer mötet 
i år att bli mer i naturen än brukligt och vi 

har valt ett mer ekonomiskt alternativ med 
hopp om stor närvaro. Vi erbjuder följande 
paket:

A) Grundavgift + gemensamma måltider + 
sängplats
< 7 år,  100 kr
7-15 år, 350 kr
över 15 år, 700 kr

B) Grundavgift + gemensamma måltider + 
golvplats
< 7 år,  100 kr
7-15 år, 300 kr
över 15 år, 500 kr

C) Grundavgift + gemensamma måltider + 
tält/vindskydd
< 7 år,  100 kr
7-15 år, 200 kr
över 15 år, 400 kr

D) Grundavgift + tält/vindskydd
< 7 år,  0 kr
7-15 år, 100 kr
över 15 år, 100 kr

Gemensamma måltider innebär:
3 frukostar
3 middagar
3 kvällsfikor
2 lunchmatsäckar

Anmälan
Betalning görs till ”Stockholms Grottklubb” 
plusgirokonto 240471-3 senast 23 april och 
anmälan sker via e-post till:
ssf2009@grottklubben.se där vi behöver föl-
jande information:

Mer info
Vill du veta mer? Information kommer att 
finnas tillgänglig på vår webbsida 
http://grottklubben.se/ där du även kan göra 
din anmälan. 
Övriga frågor besvaras av:
ssf2009@grottklubben.se
Allmänt: 
Peter Blomqvist, pbq@bigfoot.com, 
0703-163 755
Utflykter: Björn Grinder, 
bjorngrinder@hotmail.com, 
08-644 01 77
Köket: Ramona Krafft, 
ramonakrafft@gmail.com, 
070-663 22 31

Namn
Ålder
Mobiltelefon
Adress
e-postadress
Paket (A-D)
Matallergier
Vegetariskt
Jag har bil med ?? 
extra platser
Jag vill ha skjuts 
från Hemfosa
Jag har en punkt på 
kvällsprogrammet
Övrig information
Betalat totalt
Betalat datum

Summary (editorial)
Invitation to the SSF annual meeting in Pet-
tersberg, south of Stockholm, May 21-24.
There are many big caves in archean rock in 
the area. Among others we will visit Östra 
Klövbergsgrottan and the cave area around 
Fruberget. For further information or re-
gistration contact: ssf2009@grottklubben.se
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Hur skulle det vara att få lära sig mer om 
grottor och grottforskning i allmänhet och 
om svenska grottor i synnerhet? Har du bil-
der, teckningar eller annat grafiskt material 
som du tror skulle kunna passa att använda 
för att sätta ihop ett grundutbildningsmate-
rial om svenska grottor och grottforskning?
Som grottintresserade har vi en inneboende 
nyfikenhet över vad som döljer i underjor-
den. Många av oss har väl ganska bra koll på 
varför vissa grottor ser ut som de gör, eller 
ligger där de ligger. Men det finns så mycket 
mer att lära sig.

Inom utbildningskommittén ska vi för-
söka att ta fram ett grundutbildningsma-
terial som både kan läggas på vår hemsida 
och användas vid speciella insatser vid t.ex. 
årsmöten m.m. Syftet är att först och främst 
skapa ett material som handlar om grund-
läggande grottkunskap anpassat för svenska 
förhållanden. Målgruppen är inte minst 
nya medlemmar i SSF. Men troligtvis kan 
många ”gamla” medlemmar ha behållning 
av materialet. Det finns säkert en del kun-
skapsluckor här och var.

Hur gör du?
Steg ett är alltså att samla in det material 
som finns hos medlemmarna. Är materia-
let digitalt, så är det i dagsläget det bästa 
att bränna en CD/DVD skiva och skicka 
på posten. Grafiskt material inklusive bil-
der gör sig bäst i TIFF format, men det 
funkar också i JPEG om upplösningen inte 
är alltför låg. Eftersom det kan röra sig om 
stora filer, så är det kanske inte så lämpligt 
att skicka som bilaga i e-post. Det finns yt-

terligare sätt skicka, som den datorvane sä-
kert känner till. Har du analogt material (på 
papper t.ex.) så gäller vanlig postgång.

När det gäller upphovsrätt, så önskar SSF 
att använda materialet enbart i utbildnings-
syfte och materialet ska inte användas i an-
nat sammanhang eller av andra utan upp-
hovskvinnans/mannens godkännande.

Kolla i skåp och lådor därhemma och skicka 
ditt bidrag till:

Dag Haugum
Mellanvägen 11A
605 80 SVÄRTINGE.

Har du frågor kan du vända dig till Dag:
dag.haugum@itn.liu.se 
eller Mark Dougherty: 

mdo@cts.du.se

Summary (editorial)
To learn more about caves and caving SSFs 
educational committee has decided to 
gather material for basic caving education. 
The purpose is to create a material useful 
to new members as well as more skilled ca-
vers. All aspects of caving in sweden will be 
adressed. To achieve this we need your help; 
Take a look in your drawers - you may have 
some useful material to share.

Efterlysning
- material för grottkunskap

Dag Haugum
En växande skara medlemmar fyller i sina 
grottblanketter med dator och skickar 
in dem med epost. För att underlätta 
den hanteringen finns nu en ny version 
av grottblanketten att hämta från för-
bundets webbsida. Blanketten är gjord i 
programmet Excel och bör kunna användas av 
både PC- och Mac-folk som använder Excel. 
Den nya blanketten innehåller ungefär 
samma information som tidigare blanket-
ter, men är kompletterad för att kunna ange 
koordinater i det nya systemet SWEREF99 
somnu används på alla nya kartor i han-
deln. Den nya Excel-blanketten innehåller 
en del rullgardinsmenyer, för att förenkla 
inmatningen. Den färdigifyllda blanketten 
kan sedan sparas av ifyllaren och skickas 
till förbundet med epost, till den nyinrät-
tade adressen grottblankett@speleo.se Det 
finns även en ny blankett avsedd att skri-
vas ut och fyllas i med penna i fält, som 
innehåller de nya koordinatfälten. Sådana 
blanketter skickas in till SSF med post. 

Den som inte har tillgång till dator och 
därför inte kan hämta de nya blanketterna 
från förbundets webbsida kan i stället be-
ställa önskat antal blanketter genom att 
ringa eller skriva till Hans Beskow (se 
adress och telefon nedan). För den som 
vill veta mer om hur man fyller i grott-
blanketter så finns det nu även en in-
struktion för detta på webbsidan. I den 
finns både allmän information som 
kan vara bra att veta och detaljerade in-
struktioner för vad som bör skrivas in i de 
olika fälten på blanketten. Instruktionen är 
anpassad till de nya blanketternas utseende. 
Om du har frågor eller synpunkter kring de 
nya blanketterna eller instruktionen, kon-
takta då:

Hans Beskow 
0171-471147, 
h@nsbeskow.se, 
Villberga Grillby 4
74951 Grillby.

Ny grottblankett i Excel-format
Hans Beskow 

Tillsynsavtal för Korallgrottan
Sven Gunnvall

Speleologförbundet har under året upp-
märksammat behovet av en regelbunden 
tillsyn av naturreservatet Korallgrottan i 
Norra Jämtland. Efter en del skriftväxling 
med länsstyrelsen i Östersund har förbun-
det nu ett avtal som innebär att vi åtar oss 
ett besiktningsuppdrag. De delar av grottan 
som regelbundet besöks av grupper med 
guide eller av förbundets egna medlemmar 
skall inspekteras med två års intervall. En 

inledande besiktning skall ske under 2009. 
Vid besiktningen skall slitage och skadegö-
relse likaväl som naturliga förändringar i 
grottan dokumenteras. SSF rapporterar till 
länsstyrelsen. Ersättningen för uppdraget 
uppgår till 12 000 kr för varje besiktnings-
tillfälle. Pengarna skall i första hand använ-
das för att bekosta resan för maximalt tre 
personer i samband med besiktningen. 
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Vad vore svensk berättad folklore utan alla 
de upptecknare som, ofta på Nordiska mu-
seets uppdrag, nedtecknade händelser, seder 
och bruk runt om i landet. En av de mera 
kända upptecknarna i södra lapplandsfjäl-
len var folkskolläraren Olof Petter Pet-
tersson, (1860-1944). Ett av hans skrivna 
verk är ”Kristoffer Sjulssons minnen om 
Vapstenslapparna i början af 1800-talet”1. 
Sjulsson, som föddes 1828, berättar bland 
många andra spännande historier om ett 
band rövare, som hade sitt tillhåll i en håla 
i fjället Aujonvardo2 eller Trollberget. Sjuls-
son berättar att rövarna lär ha varit lappar 
och de gick hårt åt både kåtor och visthus3. 
”Sålunda berättas det att Sjul Bannos i Löv-
fjället satte upp en stolpbod i mycket olän-
dig trakt för att skydda ägodelarna. Ändå 
blev de stulna och boden nedbrändes av 

Aujona-tjyvarna. Till slut blev deras fräck-
het så stor att de i renvaktarnas åsyn kastade 
fast och bortförde de bästa oxarna från hjor-
den.  Lapparna vände sig då till överheten 
och bad om hjälp. En liten trupp soldater 
sändes upp. De smög fram till hålan och 
sköt tjyvarna. Kropparna och alla rövade 
ägodelar, däribland tretton bössor och rövat 
silver, fick ligga kvar och grottöppningen 
murades igen med stenar. Detta är Sjulssons 
ursprungliga historia, som den återberätta-
des av sameforskaren Bo Lundmark 19684.

Lundmark nämner att sedan den tiden lär 
det vara ”oknytt” på Aujonvardo. Det be-
rättas att nybyggaren Fredrik Mårtensson i 
Rödingfors under jakt på fjället förföljdes av 
en stor svart hund. Många lär ha sökt tjyv-
gömman men utan att lyckas.

År 1974 skriver Leander Andersson i 
Umnäs om rövarna5. Han menar att hans 
artikel är ett 150 års minne, vilket daterar 
händelserna till 1820-tal. Han berättar att 
rövarna gjorde stöldräder över hela fjällvärl-
den, ända in på norskt område. ”Rövarna 
leddes av en försupen och avdankad finsk 
präst och att deras härjningar blev allt hän-
synslösare år efter år; de stal renar, husge-
råd, kläder och värdesaker samt mat”. Hur 
samerna än gömde sina härbren på hösten 
hade rövarna gjort inbrott och stulit bort 

Anjona-tjyvarna
en grotthistoria från södra Tärnafjällen 

Rabbe Sjöberg

1. Pettersson, Olof Petter, 1859-1944: Kri-
stoffer Sjulssons minnen om Vapstenlapparna 
i början af 1800-talet upptecknade af  O. P. 
Pettersson; red. av Louise Bäckman och Rolf 
Kjellström. Acta Lapponica.1979
2. fjällets namn stavas olika i uppteckning-
arna. Varianter som förekommer är Aujona, 
Anjuona, Anjona m.fl. jag använder här den 
namnform som respektive berättare använder. 
Ofta ligger dessa lokala namn långt ifrån det 
man kan läsa på dagens kartor. Där står det 
numera Aavnjuona.
3. Medan samerna ännu bodde i torvkåtor 
användes visthusbodar, njallor mm för att för-
vara  bl.a. ägodelar när samerna på vintern 
följde renarna ned mot kustlandet.

4. Lundmark, Bo, 1968: Kristoffer Sjulssons 
minnen. Västerbottens Kuriren, 18 juni.
5. Andersson, Leander, 1974: Här fanns det 
ett rövarnäste Anjona vid Blå vägen. Väster-
bottens folkblad, Blå Vägen bilaga 19 juni.

Den nyfunna grottan på Lill-Stalon. Kan 
detta vara Anjonarövarnas grotta?
Foto: AnnaKarin Drugge, VK  2009
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ren, Sven Mikaelsson, berättar9  att nya rön 
tydde på att de här händelserna utspelade 
sig på ett helt annat fjäll och under senare 
delen av 1600-talet. En uppgift i den lokala 
berättartraditionen säger att grottmynning-
en hamnade i skugga vid 22.30-tiden på 
midsommarafton (nuvarande sommartid). 
Detta skulle stämma med en nyligen påträf-
fad grotta på Lill-Stalon. Denna teori lanse-
rades ursprungligen av Einar Grundström, 
den framlidne föreståndaren för sameskolan 
i Tärnaby. Lill-Stalon ligger på norra sidan 
av älvdalen mitt emot Anjonavardo och på 
gamla kartor kallades området för Tjuvnä-
set, vilket väl stämmer med uppgiften om 
att soldattruppen strax före grottan passera-
de en å, vilket anses syfta på Vasksjöbäcken.

Helikopterpiloten Thord Olofsson från 
Tärnaby upptäckte härom året, under en 
järvinventering, järvspår som ledde ned till 
en grotta på en brant del av fjället Lill-Sta-
lon. Han erinrade sig sägnen och tog med 
en stycke bränd ved från grottan. Detta 
åldersbestämdes sedan till 1600-tal. Indi-
cierna ökade. Hade man äntligen återfunnit 
den eftersökta rövargrottan?

Försommaren 2008 vandrade en ”liten 
VK-expedition”10 ledd av Sven Mikaelsson 
upp till grottan, som enligt Thord Olofsson 
skulle ligga nära toppen. De sökte sig nedåt 
efter stupkanten mot öster och spanade mot 
den sydbrant de passerat. De såg några hål i 
berget. Efter två misslyckade besök i småhål 
finner de nära brantens krön ett 3 m djupt 
hål som tycks försvinna in i berget. Det lig-
ger upp till fem tum tjocka, korta stockar 
på bottnen och bränt trä sticker upp under 
skifferblock. Enligt en av deltagarna är ko-
ordinatena för grottan 72704--/14943--11. 

Bottenytan uppgår till 20-30 kvm. Sven Mi-
kaelsson skriver att grottan inte är något för 
välfärdens generationer att bo i men ”Det 
ligger skifferblock i botten på grottan och 
under dem kan gåtan gömma sin lösning 
men det krävs maskinella insatser för att få 
upp blocken. Det är kanske bäst om sägnen, 
myterna och spekulationerna får leva vidare” 
. Minst två frågor kvarstår dock: är det An-
jonarövarnas grotta som nu har återfunnits 
och var finns det rövade lappsilvret?   Ω

9. VK 22 juli 2008
10. VK 23 juli 2008
11. Mera noggrann punktangivelse finns hos 
SSF

Summary (by author)
The author tells the story about a band of 
robbers, who during the 19th (or perhaps 
the 17th) century during several years 
robbed the sami population in the southern 
Lappland mountains. This might be a true 
story but, as most similar tales, during years 
of oral tradition it has got the typical ingre-
diants of migration tales. However, last year 
a cave was found which might be the hid-
den cave connected to the tale. Author.

Spångseleforsen i Umeälven före 
kraftverksutbyggnaden. I fonden Anjonavardo. 
Forsen sägs ha fått sitt namn av att rövarna 
här byggt en spång över älven. Området nu 
överdämt av Ajaureforsens kraftverksdam.
Gratianbygdens hembygdsförenings 
fotosamling.

det mesta då samerna återkom på våren. 
Samerna hade ingen aning om vilka som låg 
bakom stölderna, utan misstänkte avlägset 
boende nybyggare. En vinter stannade två 
gamla lappar kvar och byggde en kåta vid 
stranden av Björkvattnet, då inte orkade 
följa med rajden mot kustlandet. De satte 
ripsnaror överallt i fjället och under sina 
fångstturer lade de märkte till främmande 
skidspår, som tycktes peka mot Anjona. De 
gamla samerna orkade dock inte utforska 
vart skidspåren ledde.

”Påföljande sommar, när de yngre män-
nen kommit tillbaka började man spionera 
mot Anjonavardo. En dag fick en same se 
två barn som lekte på fjället och eftersom 
han trodde de gått vilse gick han till dem 
för att fråga varifrån de kom. Så fort barnen 
fick se samen började de springa undan allt 
vad de förmådde” och samen hade så när 
hunnit i kapp dem när de försvann in i en 
grotta i fjället. Samen förstod att det var fara 
på färde och flydde från grottöppningen. 
”Han hade inte hunnit långt förrän rövarna 
började skjuta efter honom. Nu var det klart 
var rövarnästet fanns.” Andersson menar att 
samerna vintern 1824 besökte landshöv-
dingen nere i Umeå och att denne sände 
upp den trupp som nämnts ovan6. Anders-
son berättar vidare: ”Samen som blivit be-
skjuten fick vara vägvisare och på midsom-
marafton var man framme vid grottan. Vid 
öppningen upphävde knektarna ett härskri 
och då kom den ene rövaren efter den andre 
upp ur grottan beväpnade med skjutvapnen 
i högsta hugg men knektarna sköt ned alla 
rövarna innan de hunnit göra motstånd. 
Antalet rövare var sju och när inga fler kom 

upp ur grottan trängde knektarna in och 
fann två kvinnor jämte två barn i åtta års 
ålder därinne. Kvinnorna hade rövarna fört 
med sig från norra Finland och barnen var 
de förstfödda som fått leva. De senare föd-
da, berättade kvinnorna, hade rövarna vid 
födseln burit ned till älven och kastat dem i 
den skummande Anjonaforsen”.

Historien är en väl utvecklad rövarsägen 
och innehåller de flesta ingredienser en god 
sägen bör ha som sjutalet; den tillfångatagna 
kvinnan; rövarnas död; skattgömman och 
den gömda/igenrasade grottan. Den visar 
med all tydlighet på hur en förmodligen 
verklig historisk händelse i folkmun fått 
växa till en sägen och med tiden berikats 
med motiv av vandringssägenkarraktär. In-
tressant är detta med de finska kvinnorna. 
Var rövarna svenska soldater från ryska kri-
get 1808-09 som sökt sig uppåt fjälltrakter-
na? Den svenska armen hade ju från Finland 
kommit runt Torneå och blivit tvingade att 
kapitulera i Kalix vårvintern 1809. Eller var 
det rent av deserterade ryska soldater som 
varit med och jagat svenskarna framför sig 
upp genom Finland? Sådana desertörer 
fanns det också gott om vid denna tid.

I början av 1980-talet började man åter 
fundera på att finna grottan. Detta gjordes 
som en aktivitet ordnad av Tärnaby Turist-
hotell och turistintendenten Jarl Folkesson7. 
Grottan läge förblev okänt. Sommaren 
1984 gjordes ett nytt försök8 men grottan 
förblev okänd, trots att en kommunal belö-
ning på 5000 kr lär ha utlovats till den som 
fann grottan. Den inmurade silverskatten 
slutade inte att fascinera. Flera nya ledtrådar 
tillkom med åren. Den nyligen pensione-
rade lokalreportern för Västerbottens Kuri-

6. Normalt skulle i ett sådant fall akter om 
detta finnas i länsarkivet. Typiskt nog så brann 
hela läns- och stadsarkivet upp vid den förhär-
jande stadsbranden i Umeå år 1888.

7. VK Semesterextra sommaren 1980.
8. VK Aktiv Semester i Västerbotten somma-
ren 1984
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Det fantastiskt vackra Jura ligger i östra 
Frankrike. Den del vi besökte utgörs av en 
höglänt och skogrik region med mäktiga 
dalar nedskurna i den kalkhaltiga berg-
grunden.  Perfekt för grottor. Bebyggelsen 
i de gamla byarna består av charmiga sten-
hus och pittoreska miljöer.
Ingegerd Ask som arrangerat grottresor ti-
digare valde ut Jura för grottorna och möj-
ligheterna att turista ovan jord . Allt fler 
har familjer och att kunna ta med barn och 
respektive är en förutsättning för flera för 
att kunna komma med.  Resan började vid 
lunchtid onsdagen den 16 juli.

Torsdag
Äntligen framme efter 140 mils körning 
från svenska gränsen, slog vi upp tälten på 
den förbokade ytan på campingen i Ornans.  
När vi kommit i någon slags ordning fanns 
bara en sak att göra, grotta. Ingegerd som 
letat fram grottor att besöka, föreslog Grotte 
des faux monnayeurs (Falskmyntargrottan). 
I bilarna och iväg, en fantastisk biltur längs 
floden i dalgången och en kort promenad 
till den 300 m långa grottan.  Nu var vi på 
plats och hade grottvittring. Tillbaks till 
campingen och kolla av den. Tvätthytt för 

”speleo”, pool, barnaktiviteter, pub och piz-
zeria, vad mer kan man önska sig? Möjligen 
att den inte lutat.

Fredag
Fredag morgon och med van hand började 
Ingegerd dirigera oss genom veckan.  Mor-
gon och kvällssamling, loggbok och relativt 
fritt med val av grottor. Några ”måste-grot-
tor” hade vi och det blev ett pusslande med 
olika resdatum, barnpassning och sambosar. 
Uppdelning av gänget och iväg, Ingegerd, 
Erik Landmark och familjen Måsbäck (Pan-
ne och Stefan med döttrarna Tlva och El-
len) valde Grott de Moulin des Iles. David 
Weiner, Christel Grehn, Håkan Lindström 
och Sofia Frankki åkte till Grotte de Ma-
latiere. På ytan var jag och lilla Lovisa, nio 
månader, kvar med Linda Landmark och 
Ellen, två år.

Jura har många trevliga och lättillgängliga 
horisontella grottor vilka passar perfekt även 
för dem som inte behärskar SRT. Grotte de 
Moulin des Iles ligger 16 km från Ornans 
och är en av dem. Den utgörs av en me-
andrande gång med mycket vatten. 
Panne Måsbäck berättar: 

- Beskrivningen för att hitta till 
grottan följdes efter bästa förmåga och 
efter två felkörningar nådde vi en liten 
vägförgrening med grus i mitten, en 
bra p-plats. Längs ån gick en stig som 
vi följde några hundra meter uppströms 
och där låg grottmynningen en bit upp-
för branten. Grottans början var låg och 
lite smal, men snart blev det ståhöjd. 
Turen bestod i att promenera i vatten 
upp till knäna, ibland djupare och på 
ett kort ställe passande med några sim-
tag. Som omväxling kom tvärliggande 

Jura - en familjegrottresa
Tomas Birgegård

Kalkplatå och dalen vid Ornans. 
Foto: Ingegerd Ask

Från vänster, Ellen, Stefan, Panne och Ylva Måsbäck 
Foto: Ingegerd Ask
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stenar att krypa under eller klättra över. 
Ingen risk att gå vilse.

Sofia, Håkan, David, Christel och Marieke 
Meuller såg fram emot en uppvärmnings-
grotta med SRT och fina formationer. Grot-
te de Malatiere ligger en timme på slingriga 
vägar från Ornans.  5x5 meter stort ingångs-
hål där Christel gjorde sin första riggning. 
Marieke meddelade då genast att man efter 
sin första riggning bjuder sina grottkompi-
sar på öl!

En kort bit in i grottan finns magnifika 
men leriga stalagmiter, stalaktiter, grisöron 
och draperier. På ett ställe kunde man sätta 
en liten travers och därefter gick gänget vän-
ster och hamnade fel. Sofia som premiärg-
rottade:.

-  I två timmar letade vi bland fina 
formationer och försökte få beskriv-
ningen att passa in på grottan. Till sist 
hittades rätt väg in i Salle de Pilier, med 
två häftiga pelare. Christel riggade den 
”riktiga” traversen som följdes av ett 
kryp och en squeeze. Metron följdes 
därefter med rikligt dekorerade väggar. 
Det var en kul grotta att börja med. 
Stora salar, kryp, lite klättra och en 
massa vackert att titta på. Och så lärde 
jag mig att en stor del av grottandet kan 
gå åt till att hitta rätt väg. 

Vill man uppleva en mäktig grottöppning 
rekommenderas Grotte de fontaine de plasir 
som jag och Lovisa besökte. Grottan ligger 
5,5 km från Ornans med en enkel prome-
nad på fem minuter från parkeringen vid 
fiskodlingarna .

Lördag
Lördag morgon, idag skulle våtdräkter och 
badringar användas. Resans ”måste-grotta” 
nummer ett var Grotte de Chaveroche och 
alla grottisar skulle göra den. Jag och Inge-

gerd rekade den fredag kväll för att säkra 
att den var genomförbar. Den är känslig 
för översvämning.  Under lördagen gick tre 
grupper in och på torsdagen sista gänget. 
Engelsmännens beskrivning var att den är 
very, very cold and tiring. Vilket vi alla fick 
uppleva. 

Efter en kort och enkel körning är man 
vid parkeringen vid vedstaplarna. Ombyte 
till våtdräkter. Lite småjobbigt uppför bran-
ten och skönt att komma in i kylan. Näs-
tan på en gång kommer första låga stället 
där man är tvungen att gå ner i lervattnet 
helt. Det är två ställen som kan stängas till 
av högvatten, men båda är korta så i nödfall 
bör det vara möjligt att fridyka ut. 

Alla som gör Chauverochen har sin syn 
på leran, Leif Sigvardsson som gjorde den 
med Ingegerd och Marieke på torsdagen ger 
sin:

-Sen blev det lera och ännu mer lera. En 
osannolikt kletig och hal lera på precis 
allting. På vissa ställen var lerbankarna 
tjocka och tillsammans med lite vatten 
hade det blivit djupa diken där man 
sjönk ner i något brunt smetigt som 
kändes bottenlöst. Eftersom jag gick 
med skor istället för stövlar så fick jag ta 
det lugnt i varje steg så att skorna inte 
fastnade i leran. 

Efter ungefär en timme är man framme vid 
början av de tjugo poolerna. Det är ett bra 
ställe att fika på.  Leif fortsätter:

- Där blev det en halvtimmes rast 
med blåbärssoppa och bröd och upp-
blåsning av våra tjusiga badringar. Bad-
sugna lämnade vi fikat kvar på stenen 
och gav oss iväg till de tjugo första bas-
sängerna med rent vatten. Ganska ofta 
gick det att gå på botten men ibland 
blev det till att simma eller dra sig fram 
längs väggen flytandes på sin badring. 

Det såg verkligen komiskt ut. Lagom 
när vi var helt rentvättade och sköljda 
började ca tio bassänger till men denna 
gång fyllda med lera och vatten. Till 

Chauveroche, Leif på väg ut genom lervattnet.
Foto: Ingegerd Ask

Chauveroche, Kristina och Marieke inför tvätt.
Foto: Erik Landmark

slut kom vi fram till den vattenförande 
delen och följde en streamway som bit-
vis var mycket vacker. Utanför grottan, 
en bit ner i branten finns en liten bäck 
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med ett vattenfall och där man kan 
tvätta sig ren från leran. Det här är en 
grotta som inte släpper till en enda me-
ter frivilligt. 

Ingegerd, Armin och Linda med respektive 
smått valde att gå en av de vackra vandrings-
lederna upp på bergsplatån på södra sidan 
Ornans. 

Söndag 
Resans jobbigaste tur stod Sofia, Håkan och 
Ingegerd för på söndagen. De stack iväg till 
Bief Boussets för att få en klättergrotta och 
komma ner till de stora gångarna i La collec-
teur i Verneau-traversen. Håkan berättar:

- Grottan låg bredvid vägen. In-
gångsschaktet låg bakom en jordbruks-
byggnad. Schakten hade P-hängare. 
Ingegerd riggade den första serien av 
schakt. Sofia och jag gick bakom och 
njöt av den vackra grottan. Fram till 
den första salen var det lättgånget i en 
meandrande gång. Det tog två timmar 
till denna sal.  Efter denna sal blev det 
jobbigare. Hög meandrande gång där 
man klättrar på olika nivåer. Denna 
del tog ytterligare två timmar. Andra 
schakt-serien var redan riggad. Dock 
bara tillfälligt, enligt vår bedömning. 
Schakten var vackra. Efter detta kom 
ett lägre parti där man går i djupt vat-
ten och kryper fram i polerna. Strax ef-
ter detta kommer den stora gången som 
var målet med turen. Väldigt vackert. 
Ner hit tog det 5,5 timmar. Uppvägen 
blev jobbig då det tog lång tid att klätt-
ra i meandern. Ansträngande att släpa 
tunga säckar. Vi hade inte planerat för 
en sådan lång tur, av den anledningen 
räckte inte maten och vattnet. Efter tio 
och en halv timme såg vi kvällshimlen. 
Underbart att komma ut. Vid 22.15 

kunde vi skicka ett SMS att vi hade 
kommit ut. Planeringen hade varit att 
komma ut innan 20.00. Under hela 
turen hade vi våtdräkt. Den behövdes 
dock bara vid slutducket. Vid regn kan 
den kanske behövas vid de första schak-
ten. Det blev en jobbig tur men helt 
klart värt besväret.  

Uppe på ytan tog Armin och Kristina Nor-
ne Widell med sin lilla Heidi, ett år, på en 
cykeltur. Jag och Lovisa provade den kalla 
poolen på campingen.

Måndag 
Måndag morgon och hela gänget startade 
tidigt till måste måste-grotta nummer två, 
Borne aux Cassot. Den här grottan är låst, 

kräver tillstånd och medlemskap i speleo-
logförbund.  Vi delade upp oss i fyra grup-
per. Första delen är översvämningskänslig 
och tillrättalagd med trappsteg och telefon-
kabel. När man passerat den kommer man 
ut i en stor streamway.  Jag, Erik och Kris-
tina gick längre än övriga och valde att gå i 
den högra delen, ”Reseau Alain”, förbi ett 
mindre schakt med ett vattenfall där övriga 
vände.  Man går i bäcken uppströms i en 
bitvis mycket vacker gång med renspolade 
formationer. Vi fick vända för tiden räckte 
inte till och den vackraste delen hann vi inte 
se. 

Tisdag
På tisdagen var det dags igen för en SRT 
grotta. Håkan, Christel och Erik i grupp ett 
samt David och Sofia i grupp två, drog iväg 

till Gros Gadeau, en känd SRT-övnings-
grotta. Erik beskriver

- Planen var att grupp 1 riggar och 
grupp 2 går efter.  Vi fick problem vid 
en omsäkring i tredje schaktet så Hå-
kan fick hämta upp en repsäck. Efter 
diverse riggning och omriggningar kom 
Håkan och jag ner till bottennivån där 
vi gick ner till den avslutande sifonen. 
Efter en fika vände vi uppåt och mötte 
grupp 2 på vägen. 

Jag, Leif, Ylva och Ellen Måsbäck valde att 
grotta i Malatier efter tips från tidigare gäng 
som varit där. På ytan valde Ingegerd, Stefan 
och Panne Måsbäck att besöka ett Fromage-
rie (ostmakeri). På kvällen gick sen Kristina, 
Ingegerd och Marieke ner i Gros Gadeau.

Bief Boussets, Håkan på väg ner.
Foto: Ingegerd Ask

Borne aux Cassot, David, Leif, Marieke, Armin 
och Linda. Foto: Ingegerd Ask
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Onsdag
Onsdag var vilodag och som utflyktsmål 
valde jag, Ingegerd, Lovisa och Leif att titta 
på vattenfallet, Source de la Loue och be-
söka turistgrottan Grotte de Poudrey. Vat-
tenfallet ur bergssidan är sevärt. Grottan de 
Poudrey ligger ca två mil norr om Ornans. 
Väl där köpte Leif biljetter för sju euro per 
person om man är medlem i något speleo-
logförbund. Turen är på ca 45 min med ljud 
och ljusspel och grottan består av en enda 
jättesal.  Min slutsats var 

- Visst finns lite formationer men 
det är dess storlek som imponerar. 
Guidningen var på franska, man får en 
pamflett på Engelska och vi fick följa 
med så gott det gick, nja vi lät Leif läsa 
igenom och berätta godbitarna.

Sen var det dags att åka tillbaka till cam-
pingen och till Lovisas glädje plaska lite i 

poolen. Medan vi gjorde det åkte Måsbäcks, 
David och Christel till Becançon för stads-
vandring och se det mäktigt belägna fortet. 
Håkan och Sofia åkte hemåt.

Tordag 
Torsdag och Måsbäcks behövde resa hem. 
Leif, Ingegerd och Marieke gjorde tidigare 
omnämnda tur till Chauveroche. Erik, 
Linda och lilla Ellen tog en tur till den lilla 
grottan Grotte de Baume de Mont. Linda 
berättar

- Erik hade Ellen i bärstolen medan 
vi klättrade nerför den uppsatta stegen. 
Sen gick vi ner för en ganska brant och 
hal backe, ganska snart gick vi genom 
en fin passage med olika formationer; 
stalaktiter och stalagmiter och högt i 
tak. Grottan hade tydliga spår av män-
niskan: inskriptioner och lergubbar. 

Borne aux Cassot, Tomas (jag) i Allan ressaut.
Foto: Erik Landmark

Jerusalem, Erik riggar av vid ingångsschaktet. 
Foto: Tomas Birgegård
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Här följer avslutningen på sammanställ-
ningen som påbörjades i förra numret av 
Grottan. Utformningen är densamma så 
för förklaringar hänvisar vi till förra num-
ret.

Den norra delen omfattar Vadvevagge från 
i jämnhöjd med Päivetjåkka upp till norska 
gränsen och en liten bit in i Norge. Anled-
ningen till att vi tar med norska grottor 
är att de ligger så nära att besöka när man 
är i Vadve, samt att det vid varje fjällmöte 
uppkommer frågan om på vilken sida om 
gränsen grottorna ligger. Även Hoppet är 
medtaget i denna sammanställning, även 
om den grottan inte hör till den egentliga 
Vadvedalen.

Vad finns kvar att upptäcka?
Kanske får man intrycket av att det mesta är 
upptäckt och utforskat när man ser det im-
ponerande material som SSF-medlemmar 
genom åren samlat ihop. Så är alls icke fal-
let. Listorna ska inte ses som den slutgiltiga 

sanningen. De är bara en sammanställning 
av vad som är känt och, observera, hittills  
publicerat. Uppgifter som ligger hemma i 
medlemmarnas skrivbordslådor kan vi ju 
rimligen inte känna till.

En hel del är fortfarande oklart, vilket 
framgår om man läser listorna noggrant. 
En del grottor är bara ytligt rekognoserade, 
några är inte återfunna. Få grottor, om ens 
någon, är färdigkarterade. Nya grottor kom-
mer med all säkerhet att hittas, i området 
och i närliggande områden. Kalkområdet 
fortsätter åt alla håll utom ut i Torne träsks 
dalgång. Området mellan Vadvevagge och 
Japmajaure i väst är bara översiktligt rekog-
noserat.  Dalgången öster om Vadvevagge är 
kanske ännu sämre utforskad. Om den glo-
bala uppvärmningen fortsätter lär det dyka 
upp fler grottor under de stora fälten av snö 
och dödis som finns i Isisdalen. Sedan kan 
man fortsätta med de spårningsförsök som 
initierats de senare åren. Det kan kanske ge 
överraskande resultat. Nog finns det att göra 
i Vadve med omnejd även i framtiden!  Ω

Grottor i Vadvevagge
En sammanställning II

Norra delen
Andreas Wikström, Lars-Gunnar Jarl

Rättelser till förra artikeln:
Tryckfelsnisse plockade bort en grotta ur ta-
bellen. Här kommer den.

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]

Bilden på sidan 22, Grottan nr 4/08, Snö-
tempelgrottans ingångsdolin, är fotografe-
rad av Lars-Gunnar Jarl.

Efter en uppförsbacke kröp vi igenom 
ett litet hål för att nå grottans slutrum. 
Ett litet ”krypin” med bl a konstnären 
Gustave Courbets signatur. En snäll 
och trevlig familjegrotta! 

Fredag
På fredagen drog jag och Erik iväg till Je-
rusalem. Leif, Marieke, Ingegerd och Lovisa 
åkte till Grotte de Baume de Mont. David 
och Christel gjorde Jerusalem tidigare och 
kunde ge tips. Ett var att det skulle finnas 
iglar, men vi hittade inga. Grottan är en 
enkelt SRT grotta där man följer en bäck 
ner. Bitvis en vacker meandrande gång för 
att efter sista schaktet leda till La Collecteur 
där en sifon sätter stopp. 

Hemfärd
På lördagen var det allmän vilodag och yt-
turism. David, Christel och Marieke styrde 

norrut. Söndag och hemfärd. Första regnet 
kom under natten och allt var blött, packa 
in och iväg. Jag, Ingegerd och Leif pratar om 
veckan och det känns som vi hann med en 
bråkdel.  Det finns många, många grottor, 
vandringsleder, byar, fiske, vin, ost, klätt-
ring, paddling, mat, kvar att göra, nått för 
alla. Perfekt för grottresor och kanske speci-
ellt familjegrottresor. En gång till!!   Ω

Summary (editorial)
Report from a caving holiday with fami-
lies to Jura in France. Several varied trips 
including Grotte de Chauveroche and Biet 
Boussets. The first extremely wet and mud-
dy, the second a long and tiring trip. Base 
for all excursions was the campingground 
in Ornans. All in all the group of nineteen 
persons, including kids (from nine month) 
visited eleven caves during an intensive and  
much appreciated week.

Lägerplatsen för fjällmötet 2005. Foto: Andreas Wikström
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Vadvevagge, området kring Lämmelhålet

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

49 Balettgrottan utlopp 7608076

1605046

18.37756

68.54354

760 100 Aktiva utloppet för Balettgrottan.

50 Balettgrottan 7608082

1605049

18.37763

68.54359

760 100 Grottan har två ingångar, en fossil och en aktiv. Ingångarna  förenas 

efter ca 10 m till en gång som fortsätter minst 80 m. Metallbricka 

med text "43". Riksnr 2231 [17][22]

51 Munhålan 7608398

1604790

18.37163

68.54652

759 5 Gammal fossil grotta, igenfylld efter några meter.

Riksnr 3524. [20]

52 "H" 76085--

16046--

900 ? Grottan består av mindre gångrester som gör en U-sväng in i berget. 

Ger intryck av att vara rest av ett gångsystem som existerat innan 

dalgången skars ut ur bergmassivet.[3]

53 "J1" 76090--

16044--

800 ? Två grottmynningar, båda utgörs av cirkulära freatiska tuber (1-1.5 m 

i diameter) som är tvärt avklippta. Den sydliga tunneln spärras ca 10 

m in av ett fruset vattenlås, den andra spärras av alloktona block. [3]

54 Hoppet 3:e ingången 7609050

1601153

 1018 1000 Ingång till Hoppet, för mer info se Hoppet stora ingången.

55 Hoppet utlopp 7609054

1601044

 1000 1000 Ingång till Hoppet, utlopp för bäcken som rinner genom grottan.

56 Hoppet stora ingången 7609059

1601358

 1024 1000 Stor grotta, flera ingångar finns. Grottan består av en stor vackert 

vindlande kanjon som är 3-4 m  djup och 0.7-1.5 m bred.

Riksnr 700. [10][17][23][24][32]

57 Hoppet 2:a ingången 7609092

1601311

 1029 1000 Ingång till Hoppet, för mer info se Hoppet stora ingången.

58 Hoppet 4:e ingången 7609120

1601406

 ? 1000 Ingång till Hoppet, för mer info se Hoppet stora ingången.

86 Hoppet 5:e ingången 7609049

1601187

? 1000 Trolig Ingång till Hoppet, för mer info se Hoppet stora ingången

59 "J2" 76092--

16043--

800 ? Beskrivning se J1. [3]

60 Lämmelhålet,

förmodat utlopp

7609539

1604262

18.35986

68.55693

738 0 Förmodat utlopp till Lämmelhålet, troligtvis ej krypbart.

61 Mellanlämmis 7609584

1604176

18.35781

68.55737

760 80 Aktiv och blöt inloppsgrotta med en fossil, delvis sedimentfylld övre 

del. En cirka 2 m bred och 0.5-1.5 m hög gång med en bäck på 

golvet fortsätter ca 80 m inåt fjällsidan.

Riksnr 2548. [17][25][29]

62 Minilämmis inlopp 7609644

1603775

18.34805

68.55805

904 20 En liten bäck har här sökt sig igenom en bergkulle. Bäcken går att 

följa ca 20 m in i grottan innan det är stopp. Riksnr 3529. [29]

63 Lämmelhålet inlopp 7609652

1603907

18.35128

68.55808

864 0 Inlopp till Lämmelhålet, ej krypbart.

64 Minilämmis utlopp 7609654

1603804

18.34877

68.55813

892 0 Utlopp till Minilämmis, ej krypbart.

65 Lämmelhålet,

västra ingången

7609659

1603923

18.3517

68.55813

862 505 Stor, djup grotta med såväl fossila som aktiva delar.

Riksnr 3530. [2][3][26][27][10][28]

66 Lämmelhålet,

östra (stora) ingången

7609666

1603937

18.35203

68.55819

864 505 Fossil ingång till Lämmelhålet. Metallbricka med text "44".

67 "M" 76100--

16042--

800 ? Freatisk tunnel 1.5 m i diameter, igenfylld av sandiga sediment några 

meter innanför ingången. [3]

68 Voitaskallogrottan,

förmodat utlopp D

7610461

1605353

 764 0 Möjligt utlopp till Voitaskallo. Spårningsförsök (resultatlösa) har 

gjorts, se Grottan 3-2005 (Dougherty). Koordinaterna anger var 

detektorn var placerad, ej position där utloppet ligger. [10]

69 Voitaskallogrottan,

förmodat utlopp E

7610877

1605395

 793 0 Möjligt utlopp till Voitaskallo. Spårningsförsök (resultatlösa) har 

gjorts, se Grottan 3-2005 (Dougherty). Koordinaterna anger var 

detektorn var placerad, ej position där utloppet ligger. [10]

70 Bummeranggrottan,

ingång 2

7610892

1603943

18.35343

68.56916

875 15 Andra ingången till Bummeranggrottan, smal horisontell spricka. 

[3][20]

71 Bummeranggrottan,

ingång 1

7610913

1603951

18.35365

68.56935

872 15 Alternativt namn: N (Engh). Gång mellan två öppningar i berget. 

Gången är i övre delen freatisk, nedre delen vadöst utskuren. Riksnr 

3531. [3][20]

72 Gränsgrottan,

lilla vattenutloppet

7610923

1603953

18.35371

68.56944

864 ? Litet vattenutlopp i närheten av Gränsgrottan.[20]

73 Gränsgrottan 7610966

1603954

18.35377

68.56983

863 20 Stort utloppsgrotta från vilken en stor bäck kommer. Efter 20 m slutar 

gången i en sifon. [3][30]

74 "Inloppsschakt nära Voitas" 7611033

1605840

18.40003

68.56972

1019 ? Inloppsschakt ca 100 m söder om Voitaskallogrottan. Inget vatten 

rann vid besöket (070820) men det syns att vatten rinner där vid 

större nederbörd. [20]

75 Voitaskallogrottan,

2:a ingången

7611157

1605843

18.40023

68.57083

1012 800 Liten fossil ingången till Voitaskallogrottan. Denna ingång leder in till 

toppen på grottans stora schakt.

76 Voitaskallogrottan,

huvudingång

7611165

1605875

18.40103

68.57089

1022 800 Grottdatabas: Stor grotta, sveriges djupaste. Metallbricka med text 

"39". Riksnr 1385 [17][1][2][3][26][31][9][10]

77 Voitaskallogrottan,

förmodat utlopp F

7611188

1605555

 863 0 Möjligt utlopp till Voitaskallo. Spårningsförsök (resultatlösa) har 

gjorts, se Grottan 3-2005 (Dougherty). Koordinaterna anger var 

detektorn var placerad, ej position där utloppet ligger. [10]

78 Voitaskallogrottan,

förmodat utlopp G

7611232

1605566

 841 0 Möjligt utlopp till Voitaskallo. Spårningsförsök (resultatlösa) har 

gjorts, se Grottan 3-2005 (Dougherty). Koordinaterna anger var 

detektorn var placerad, ej position där utloppet ligger. [10]

79 Voitaskallogrottan,

förmodat utlopp H

7611363

1605498

 818 0 Möjligt utlopp till Voitaskallo. Spårningsförsök (resultatlösa) har 

gjorts, se Grottan 3-2005 (Dougherty). Koordinaterna anger var 

detektorn var placerad, ej position där utloppet ligger. [10]

80 Halvbäcksgrottan 7611366

1603842

18.35144

68.57345

907 ? Alternativt namn: O (Engh). Aktiv inloppsgrotta (ligger i Norge). En 

bäck som kommer rinnade på ytan slukas till halva delen av grottan, 

därav namnet.[3][20]

81 Nästan-täppt-grottan 7611379

1603877

18.35231

68.57356

899 ? Fossil grotta (ligger i Norge). Bakom en utskjutande bergtunga 

försvinner en gång in i berget. Grottan ej undersökt.

82 Golfbanan, ingång 1 7611841

1603409

18.34131

68.57787

1026 500 Stor grotta på norska sidan gränsen. Undersöktes under fjällmötet 

2007. Här finns flera ingångar till vad som verkar vara en hitills 

outforskad grotta. Området där ingångarna ligger har tidigare varit 

täckt av en glaciär. Uuppskattad längd hittils ca 500+ m.

Riksnr 3532. [20]

83 Golfbanan, ingång 2 7611874

1603402

18.34117

68.57816

? 500 För beskrivning se Golfbanan, ingång 1. [20]

84 "U2005-1" 7612144

1605775

 1014 0 Utlopp i Voitaskallos branta västsida. Utloppet är ej krypbart. [10]

85 "U2005-2" 7612291

1604876

 972 0 Utlopp, ej krypbart (ligger i Norge). [10]

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

49 Balettgrottan utlopp 7608076

1605046

18.37756

68.54354

760 100 Aktiva utloppet för Balettgrottan.

50 Balettgrottan 7608082

1605049

18.37763

68.54359

760 100 Grottan har två ingångar, en fossil och en aktiv. Ingångarna  förenas 

efter ca 10 m till en gång som fortsätter minst 80 m. Metallbricka 

med text "43". Riksnr 2231 [17][22]

51 Munhålan 7608398

1604790

18.37163

68.54652

759 5 Gammal fossil grotta, igenfylld efter några meter.

Riksnr 3524. [20]

52 "H" 76085--

16046--

900 ? Grottan består av mindre gångrester som gör en U-sväng in i berget. 

Ger intryck av att vara rest av ett gångsystem som existerat innan 

dalgången skars ut ur bergmassivet.[3]

53 "J1" 76090--

16044--

800 ? Två grottmynningar, båda utgörs av cirkulära freatiska tuber (1-1.5 m 

i diameter) som är tvärt avklippta. Den sydliga tunneln spärras ca 10 

m in av ett fruset vattenlås, den andra spärras av alloktona block. [3]

54 Hoppet 3:e ingången 7609050

1601153

 1018 1000 Ingång till Hoppet, för mer info se Hoppet stora ingången.

55 Hoppet utlopp 7609054

1601044

 1000 1000 Ingång till Hoppet, utlopp för bäcken som rinner genom grottan.

56 Hoppet stora ingången 7609059

1601358

 1024 1000 Stor grotta, flera ingångar finns. Grottan består av en stor vackert 

vindlande kanjon som är 3-4 m  djup och 0.7-1.5 m bred.

Riksnr 700. [10][17][23][24][32]

57 Hoppet 2:a ingången 7609092

1601311

 1029 1000 Ingång till Hoppet, för mer info se Hoppet stora ingången.

58 Hoppet 4:e ingången 7609120

1601406

 ? 1000 Ingång till Hoppet, för mer info se Hoppet stora ingången.

86 Hoppet 5:e ingången 7609049

1601187

? 1000 Trolig Ingång till Hoppet, för mer info se Hoppet stora ingången

59 "J2" 76092--

16043--

800 ? Beskrivning se J1. [3]

60 Lämmelhålet,

förmodat utlopp

7609539

1604262

18.35986

68.55693

738 0 Förmodat utlopp till Lämmelhålet, troligtvis ej krypbart.

61 Mellanlämmis 7609584

1604176

18.35781

68.55737

760 80 Aktiv och blöt inloppsgrotta med en fossil, delvis sedimentfylld övre 

del. En cirka 2 m bred och 0.5-1.5 m hög gång med en bäck på 

golvet fortsätter ca 80 m inåt fjällsidan.

Riksnr 2548. [17][25][29]

62 Minilämmis inlopp 7609644

1603775

18.34805

68.55805

904 20 En liten bäck har här sökt sig igenom en bergkulle. Bäcken går att 

följa ca 20 m in i grottan innan det är stopp. Riksnr 3529. [29]

63 Lämmelhålet inlopp 7609652

1603907

18.35128

68.55808

864 0 Inlopp till Lämmelhålet, ej krypbart.

64 Minilämmis utlopp 7609654

1603804

18.34877

68.55813

892 0 Utlopp till Minilämmis, ej krypbart.

65 Lämmelhålet,

västra ingången

7609659

1603923

18.3517

68.55813

862 505 Stor, djup grotta med såväl fossila som aktiva delar.

Riksnr 3530. [2][3][26][27][10][28]

66 Lämmelhålet,

östra (stora) ingången

7609666

1603937

18.35203

68.55819

864 505 Fossil ingång till Lämmelhålet. Metallbricka med text "44".

67 "M" 76100--

16042--

800 ? Freatisk tunnel 1.5 m i diameter, igenfylld av sandiga sediment några 

meter innanför ingången. [3]

68 Voitaskallogrottan,

förmodat utlopp D

7610461

1605353

 764 0 Möjligt utlopp till Voitaskallo. Spårningsförsök (resultatlösa) har 

gjorts, se Grottan 3-2005 (Dougherty). Koordinaterna anger var 

detektorn var placerad, ej position där utloppet ligger. [10]

69 Voitaskallogrottan,

förmodat utlopp E

7610877

1605395

 793 0 Möjligt utlopp till Voitaskallo. Spårningsförsök (resultatlösa) har 

gjorts, se Grottan 3-2005 (Dougherty). Koordinaterna anger var 

detektorn var placerad, ej position där utloppet ligger. [10]

70 Bummeranggrottan,

ingång 2

7610892

1603943

18.35343

68.56916

875 15 Andra ingången till Bummeranggrottan, smal horisontell spricka. 

[3][20]

71 Bummeranggrottan,

ingång 1

7610913

1603951

18.35365

68.56935

872 15 Alternativt namn: N (Engh). Gång mellan två öppningar i berget. 

Gången är i övre delen freatisk, nedre delen vadöst utskuren. Riksnr 

3531. [3][20]

72 Gränsgrottan,

lilla vattenutloppet

7610923

1603953

18.35371

68.56944

864 ? Litet vattenutlopp i närheten av Gränsgrottan.[20]

73 Gränsgrottan 7610966

1603954

18.35377

68.56983

863 20 Stort utloppsgrotta från vilken en stor bäck kommer. Efter 20 m slutar 

gången i en sifon. [3][30]

74 "Inloppsschakt nära Voitas" 7611033

1605840

18.40003

68.56972

1019 ? Inloppsschakt ca 100 m söder om Voitaskallogrottan. Inget vatten 

rann vid besöket (070820) men det syns att vatten rinner där vid 

större nederbörd. [20]

75 Voitaskallogrottan,

2:a ingången

7611157

1605843

18.40023

68.57083

1012 800 Liten fossil ingången till Voitaskallogrottan. Denna ingång leder in till 

toppen på grottans stora schakt.

76 Voitaskallogrottan,

huvudingång

7611165

1605875

18.40103

68.57089

1022 800 Grottdatabas: Stor grotta, sveriges djupaste. Metallbricka med text 

"39". Riksnr 1385 [17][1][2][3][26][31][9][10]

77 Voitaskallogrottan,

förmodat utlopp F

7611188

1605555

 863 0 Möjligt utlopp till Voitaskallo. Spårningsförsök (resultatlösa) har 

gjorts, se Grottan 3-2005 (Dougherty). Koordinaterna anger var 

detektorn var placerad, ej position där utloppet ligger. [10]

78 Voitaskallogrottan,

förmodat utlopp G

7611232

1605566

 841 0 Möjligt utlopp till Voitaskallo. Spårningsförsök (resultatlösa) har 

gjorts, se Grottan 3-2005 (Dougherty). Koordinaterna anger var 

detektorn var placerad, ej position där utloppet ligger. [10]

79 Voitaskallogrottan,

förmodat utlopp H

7611363

1605498

 818 0 Möjligt utlopp till Voitaskallo. Spårningsförsök (resultatlösa) har 

gjorts, se Grottan 3-2005 (Dougherty). Koordinaterna anger var 

detektorn var placerad, ej position där utloppet ligger. [10]

80 Halvbäcksgrottan 7611366

1603842

18.35144

68.57345

907 ? Alternativt namn: O (Engh). Aktiv inloppsgrotta (ligger i Norge). En 

bäck som kommer rinnade på ytan slukas till halva delen av grottan, 

därav namnet.[3][20]

81 Nästan-täppt-grottan 7611379

1603877

18.35231

68.57356

899 ? Fossil grotta (ligger i Norge). Bakom en utskjutande bergtunga 

försvinner en gång in i berget. Grottan ej undersökt.

82 Golfbanan, ingång 1 7611841

1603409

18.34131

68.57787

1026 500 Stor grotta på norska sidan gränsen. Undersöktes under fjällmötet 

2007. Här finns flera ingångar till vad som verkar vara en hitills 

outforskad grotta. Området där ingångarna ligger har tidigare varit 

täckt av en glaciär. Uuppskattad längd hittils ca 500+ m.

Riksnr 3532. [20]

83 Golfbanan, ingång 2 7611874

1603402

18.34117

68.57816

? 500 För beskrivning se Golfbanan, ingång 1. [20]

84 "U2005-1" 7612144

1605775

 1014 0 Utlopp i Voitaskallos branta västsida. Utloppet är ej krypbart. [10]

85 "U2005-2" 7612291

1604876

 972 0 Utlopp, ej krypbart (ligger i Norge). [10]

Grottor i norra delen av Vadvevagge
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Referenser Summary (editorial)
Vadvevagge NV of Torne Träsk in 
Lappland is the most important 
caving area in Sweden. The ar-
ticle is part two of a compilation 
of what has so far been discovered 
in the area. The first part (Grottan 
4/2008) covered the south part 
of the valley with 47 objects. In 
this article 36 more objects in the 
northern part of Vadvevagge is de-
scribed.
The author makes a point of the 
fact that investigations in the area 
is far from complete and that a lot 
more is likely to be found. Huge 
areas earlier covered in snow year 
around are now (because of global 
warming?) bare, revealing new cave 
entrances.

Utlopp nr 84. Foto: Andreas Wikström

Lämmelhålets ingång. Foto: Andreas Wikström
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Blå valvet eller Blåsut som grottan också 
kallas är belägen i Isisdalen , Vadve. Grottan 
upptäcktes 1987 [1], då man tog sig 50-60 
m ner i grottan. Ett litet återbesök skedde 
under fjällmötet 2006 [2].  Under fjällmö-
tet 2007 gjordes en grundligare utforskning 
och kartering av grottan. En karta utlovades 
till Grottan nr 2/2008. Av olika anledningar 
kom den inte med till det numret men nu 
är det dags, den som väntar på något gott 
väntar som bekant aldrig för länge!

Ingången till grottan är de första met-
rarna en snötunnel innan man får fast berg 
över huvudet. Som framgår på kartan lutar 
det sedan hela tiden brant nedåt och grot-
tan utgörs i princip av en smal spricka som 
man klättrar ner i. På ett par ställen är det så 

brant att rep krävs. I botten av grottan rin-
ner en liten bäck fram. Det kan noteras att 
vid stora schaktet (där kartans noggranhet 
övergår till BRCA 2A) befinner man sig näs-
tan rakt under Renskallegrottan. Renskalle-
grottan utgörs i princip av ett 18 m djupt 
schakt och det är inte otroligt att schaktet 
som finns här i Blåsut på något sätt hör ihop 
med Renskallegrottan. Hur det förhåller sig 
med detta får framtida utforskning visa.  Ω

Referenser
1 Beskow H. 1987: Efter fjällmötet blev 
det Vadvevagge. Grottan årgång 22 nr 4, s 
8-11.
2 Gunnvall. S. 2008: Blå valvet eller Blåsut. 
Grottan årgång 43 nr 1, s34.

BlåsutVertikalskiss

ingång

BCRA 2A

snölega

Karterad augusti 2007 av Andreas Forsberg, 
Kalle Grönvik och Christopher Graae.
Renritning Andreas Wikström 2008-02-22.

BCRA 4A (BCRA2002) där inte annat anges.
Längd: 101 m, djup 51 m.

Koordinater grottingång (RT90):
7606606, 1604058, höjd 942 m. 
Nordriktning avser geografiskt norr.

?

0m 25m

Horisontalskiss

snölega

betraktningsriktning
vertikalskiss

ingång

?

BCRA 2A

?

?

?

Andreas Forsberg i ingången till Blåsut.
Foto: Peter Blomqvist

Summary (editorial)
Discovered in 1987 this small 
cave in Vadvevagge was not 
surveyed until 2007. The first 
part of the cave is covered in 
snow. What follows is a steep, 
narrow rift leading down to a 
15 m schaft. The cave ends in 
a small streamway.
The main schaft is situated 
directly below another vertical 
schaft - ”Renskallegrottan” 
The two caves are most likely 
parts of the same system. 
Future exploration may reveal 
a connection...

Blå valvet/Blåsut
Andreas Forsberg
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När man dyker i gruvor och grottor får 
man alltid frågan vad det finns att se där 
nere. För att göra det enkelt svarar man of-
tast som det faktiskt ligger till:

- Det finns sten, berg, lite gamla trä-
konstruktioner, något gammalt verktyg, 
urläckra tillmakade gångar.

Här avbryter de flesta för att stilla undra 
vad en tillmakad gång är. När man förkla-
rat tittar de ännu mer oförstående på en 
och säger:

- En tunnel i berget helt enkelt, med 
lite slätare väggar?

Jo så kan man säga, men det är som alla 
gruvnördar redan vet, inte riktigt hela san-
ningen. Efter ytterligare en tids diskussion 
avslutar man med att säga att det egentli-
gen inte finns ett dugg att se förutom lite 
sten i olika former och någon träpinne här 
och där.
När vår dykgrupp från Värmland först kom 
i ordentlig kontakt med Jan Kruse genom 
den lokala hembygdsföreningen i Nord-
mark och Värmlands Museum (genom för-
eningen Värmlands Industriminnen1) blev 
för första gången rollerna ombytta. Helt 
plötsligt fick vi i detalj förklara exakt vad vi 
sett, hur det låg placerat, färger, former och 

alla tänkbara detaljer som vi egentligen inte 
förstod att det ens hörde till gruvdriften. 
Frågorna till oss tycktes aldrig ta slut…

För första gången började vi förstå att vi 
faktiskt kan vara andra människors ögon till 
en annars evigt förlorad värld. Genom att 
personer som Jan Kruse och de olika hem-
bygdsföreningarna börjar förstå de möjlig-
heter som ett samarbete, med oss som ögon 
och de som tolkare av informationen, inne-
bär för alla parter.

Utan detta samarbete hade vi aldrig kun-
nat samla ett tiotal intresserade (läs: besatta) 
gruvdykare under sommaren 2008 för att 
under en hel helg bara ägna oss åt att leta 
efter nya gruvor som är intressanta ur alla 
och allas synvinklar. 

Siktet var tidigt inställt på Långbans gru-
vor som vi i samtal med Kruse hade förstått 
kunde vara en riktig vinstlott.

Det gavs under vår utforskarhelg endast 
möjlighet till några kortare enstaka dyk i 
Collegiegruvan (se bifogad gruvkarta), och 
det konstaterades omedelbart att detta verk-
ligen var någonting att satsa på.

Senare under sommaren inleddes samar-
betet med förvaltarna av området genom in-
tendenten Lars-Erik Vänerlöf. Tillsammans 
utarbetade vi ett dyktillstånd för området 
för att garantera ansvarsfrihet för förval-
tarna samt att garantera att ingen som helst 
åverkan skulle göras på gruvan i sig självt el-
ler området kring den.
Som alla andra tillstånd och avtal tog det 
givetvis lite tid att få igenom det men dyk-
ningarna kunde på allvar ta fart under hös-
ten 2008. 

Med tillstånd klart och en ivrig publik 
började de första dykarna ta på sig sin ut-
rustning och göra sig själv och sina ögon 
redo för det fyragradiga kolsvarta vattnet för 
det vi längtat efter i flera månader, att för 
första gången få utforska Storgruvans hem-
ligheter.

Den första dykaren ner i vattnet var Johan 
Öström från Karlstad och här är en kort be-
skrivning av hans upplevelse.

Man vet aldrig vad som väntar när man 
första gången dyker ner i en tidigare helt 
odykt gruva. Det första jag fick göra var att 
bara lägga mig still och titta mig omkring 
för att dels bedöma eventuella faror samt 
få någon som helst uppfattning om vart jag 
ska simma först.

För att vara helt ärlig är det lite på 
chans man simmar först;, man har sett 
gruvkartor innan, men det hjälper inte ett 
dugg när man väl ligger där nere. 

Men när man väl har lagt ut den för-
sta linan har man något att utgå ifrån och 
något att sätta i relation till de kartor som 
finns för att identifiera exakt var man be-
finner sig.

Så efter att ha kollat runt satte jag av i 
riktning mot Luckagruvan för att se om det 
enkelt skulle gå att ta sig från Storgruvan 
och dit.

Det jag direkt kunde konstatera var att 
sikten var helt fantastisk; jag vände mig och 

Dykningar i Långbans gruva 
under 2008

Johan Ivarsson - om dykningarna
Jan Kruse - historik

Långbandykare. Foto: Mattias Tancred

Johan Ivarsson, Karlstad, 
27 år. Inbiten grott- och 
gruvdykare med förkärlek 
för det sedan länge över-
givna eller aldrig sedda 
som döljer sig i underjor-
den. Aktiv inom utforsk-
ning och dokumentation 
av gruvor i Värmland med 
omnejd.

Jan Kruse, från Filipstad 
med stort gruvkunnan-
de, är känd från tidigare 
Grottanartiklar. Han dri-
ver också hemsidan www.
filipstadsbergslag.com
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tittade mot ytan i Storgruvan och kunde se 
vår nedsänkta metallstege kristallklart från 
säkert 20-25m avstånd.

Långsamt fortsatte jag neråt och inåt i 
gruvan, jag upplever snart att skenet från 
min lampa inte är det enda som lyser upp 
gången och jag tittar uppåt. Svagt ser jag 
ett grönt ljus som lyser fram bakom kanten 
av berget och jag skyndar vidare.
Väl runt hörnet möts jag av en, vad jag 
upplever som, gigantisk trälåda. Den har 
säkert måtten 3x3m eller mer och står på 
en stor plattform. Mina ögon följer platt-
formen bortåt och jag ser snart en stege eller 
trappa torna upp sig framför mig. 

Hela trappan är upplyst av det gröna 
skenet och min blick letar sig steg för steg 
uppåt tills jag ser vattenytan 15m ovanför 
mig. 

Att försöka förklara känslan att lång-
samt och viktlöst stiga uppför trappan 
känns nästan omöjligt, men det är ett av de 
ögonblick som gör det värt all tid man lagt 
och allt slit för att komma ner och uppleva 
det. De som upplevt det vet exakt vilken 
känsla jag pratar om.

Väl uppe på ytan i Luckagruvan börjar 
jag vråla, lite för upphetsat förstår jag när 
de på ytan kommer skenandes med vilda 
ögon och hysteriskt undrar vad som är fel 
och vad som hänt. Jag lugnar dom med att 
jag bara ville säga att det finns ett genom-
slag till Luckagruvan och att jag funnit det 
på första försöket.

fter någon minut på ytan beger jag mig 
ner tillbaka och känslan att falla nedför 
trappan är minst lika häftig som den att 
stiga uppför.

Jag når åter plattformen där trappan 
verkar ta slut, eller gör den det… Jag tycker 
mig se rester av stegar som fortsätter nedåt. 
Följandes det som varit en stegväg hela vä-

gen från ytan ner till okänt djup når jag på 
22m dykdjup (35m nivån i gruvan) nå-
got jag inte sett i gruva förut. Framför mig 
växer formerna av ett stort trägolv fram. 
När jag säger stort så menar jag verkligen 
det, normalt brukar man se täckta schakt 
av mindre storlek, men här är ett golv som 
täcker, vad som känns som, hela gruvan.

Golvet består av enormt tjocka stockar 
(runt 40-50cm i diameter) som hålls uppe 
av lika enorma kättingar. Hålrummen 
mellan stockarna täcks av mindre stockar 
(10-15cm i diameter) som ligger vinkelrätt 
mot dem. Jag förundras över hur välbeva-
rat det ser ut även om det givetvis inte är 
helt intakt.

På ett par ställen ser jag stegar som fort-
sätter ner i djupet under golvet men be-
stämmer mig direkt för att de kan vänta 
till ett senare tillfälle. Jag gillar stockarna 
som golv, men vill helst inte ha dom som 
tak!

En plötslig ingivelse får mig att titta 
uppåt och där uppe ser jag klart och tyd-
ligt ytan och metallstegen 20meter ovanför 
mig. 
Det har känts som jag befunnit mig långt 
inne i gruvan men till min förvåning upp-
täcker jag att jag simmat i ett och samma 
gigantiska brytrum.

Nåja, då är det som vanligt under ett 
första dyk i en ny gruva, man har ingen 
som helst aning om var man befinner sig i 
förhållande till vad. 

Jag bestämmer mig för att det får räcka 
för det här dyket, knyter fast ledlinan i ber-
get (vi försöker alltid hålla ledlinan borta 
från träkonstruktioner eller annat som kan 
påverkas av vår närvaro i gruvan) och sim-
mar med ett leende på läpparna tillbaka 
mot metallstegen och de ivrigt väntande på 
ytan.

Fynd i djupet. Foto: Mattias Tancred
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Efter det här första dyket har vi hunnit 
med åtskilliga dyk där vi också börjat doku-
mentera (genom film och foto) de otroliga 
mängder av lämningar som finns kvar där 
nere för beskådning. 

Genom att erbjuda detta material till 
museet i Långban kan de visa sina besökare 
att gruvan faktiskt finns kvar där nere, att 
det inte bara är en vattenyta nära marknivå 
(som de flesta gruvor i Värmland ser ut).  
Som dykare känns det speciellt att tillsam-
mans med engagerade människor - som 
Kruse och alla de fantastiska personer som i 
det tysta arbetar ideellt inom hembygdsför-
eningarna - samarbeta för att bevara dessa 
fantastiska industriella minnen för eftervärl-
den. 

I dagsläget är ett 10-tal dykare involverade 

i projektet på olika sätt och alla som vill vara 
med i projektet är varmt välkomna, givetvis 
förutsatt att de har rätt träning och erfaren-
het (om de skall dyka) och en förståelse för 
varför och hur det skall genomföras.

Tillståndet är utformat på ett sådant sätt 
att all dykning i området måste gå genom 
oss för att säkerställa att alla säkerhetsregler 
följs och att gruvan i absolut största möj-
liga mån hålls fri från åverkan av någon som 
helst slag.

Johan Ivarsson

1. Föreningen Värmlands Industriminnen 
är ägare av byggnaderna inom området för 
bland annat Långban och Nordmarksberg 
och underställd Värmlands Museum.

Långbans gruvor – kort historik

Långbans gruvor ligger ca 2,5 mil norr om 
Filipstad i östra Värmland vid Riksväg 26. 
När gruvorna upptogs för första gången är 
inte kännt, men redan i mitten av 1500-ta-
let byggdes en hytta i Långban, och möjli-
gen var anledningen till att man byggde den 
att det fanns järnmalmsfyndigheter i närhe-
ten. Först år 1711 påbörjades dock brytning 
i större skala och gruvan drevs nu mer eller 
mindre kontinuerligt fram till nedläggning-
en 1972. Från och med slutet av 1950-talet 
bröts dock endast dolomit (magnesiumhal-
tig kalksten). Det var troligen Storgruvan 
som först upptogs (den som dykningen 
pågår i) men snart startade brytningen även 
i Collegiegruvan, som ligger på östra sidan 
av landsvägen genom byn. Under riksvägen 
finns för övrigt stora brytningsrum, då Col-
legiegruvan mot djupet drar sig allt längre 

västerut. Detta är nog inget som den ge-
nomsnittlige fjällturisten tänker på när han 
far genom byn i 80 km/h över gruvan, men 
om han bara visste vad som finns (eller inte 
finns) under sin bil, kanske han skulle ta sig 
en funderare…

Långbans gruva låg under 1700- och 
1800-talet långt framme tekniskt sett. Att 
nämna är en av Sveriges första rälsbanor, 
som anlades från Bjelkes schakt (ett tiotal 
meter väst om nuvarande landsväg) ned till 
sjön Långban och togs i bruk 1817. En an-
nan anmärkningsvärd konstruktion var den 
väderväxlingsmaskin (ett slags blåsmaskin) 
som användes år 1812 för att smälta de 
ofantliga ismassorna som bildats i Collegie-
gruvan. Detta lyckades också efter ca 4 må-
nader. Även maskinborrning testades tidigt, 
nämligen redan år 1866 (Persbergs gruva 
någon mil söderut var först i Sverige några 
år tidigare), men visade sig vara för dyrt (det 

Stegvägen i Luckagruvan från 15 m djup. Foto: Mattias Tancred
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var billig arbetskraft på den här tiden). År 
1875 startade brytningen av manganmalm, 
som rätt snart blev gruvans värdefullaste 
produkt. Manganmalmerna var dock till-
sammans med järnmalmen utbrutna i mit-
ten på 1950-talet.

En dramatisk händelse är att nämna från 
juli år 1910. Vid sprängning i en ort nära 
Bjelkes schakt å 200 m nivå kom man in 
i en vattenförande spricka, vilket gjorde att 
vattentillrinningen i gruvan ökade drastiskt. 
På endast nio dygn steg vattnet med 32 me-
ter! I september hade vattnet stigit med 58 
meter, men efter att en tryckpump samma 
månad blivit insatt i Nya schaktet kunde 
vattennivån hållas på 145 m nivå. Efter en 
tid kunde gruvan tömmas med moderna 
pumpar. 
    Djupaste punkten i gruvan ligger på ca 
370 m djup, i ett blindschakt som ligger 
under Hyttsjön, NV om gruvorna. Blind-
schaktet börjar på 315 m nivå, där en över 
500 m lång ort går fram till det så kallade 
Nya schaktet, vilket var gruvans huvud-
schakt i modern tid.
   Slutligen kan också nämnas att Långbans 
gruvor är en av de mineralrikaste i världen, 

Pannlampa
Den senaste i raden av lysande nyheter från 
Petzl heter Ultra Belt. Det är en lysdiod-
lampa med mycket imponerande prestanda. 
Vad sägs om ett ljusflöde på 350 Lumen – 
vilket är vad lampan ger i maxläge. Det lyser 
upp förvånansvärt stora salar… (möjligen 
tycker dina kompisar att det är måttligt kul 
när dom får ljusknippet i ögonen)

Litet fakta:
Ljuset kan justeras i tre steg. Den lyser med 
konstant ljusstyrka och byter automatiskt 
till ”reservläge” när batteriet är på väg att 
tömmas. Lampan är vattensäker enligt IP 
66 (vilket motsvarar kraven för belysning 
på fartygsdäck). Den tål m.a.o. vatten rätt 
bra (inte att dränkas dock). Den drivs av ett 
laddningsbart li-ion-batteri på hela 4000 
mAh vilket ger en drifttid på 35 tim med 
40 m ljuskägla i ekonomiläge (fullt tillräck-
ligt för de flesta former av grottkrypande). 
Behöver man mer ljus använder man läget 
optimal och har då en drifttid på 10 tim och 
80 m ljus. Räcker inte det fläskar man på 
maximalt, öser ut 350 Lumen (c:a 120 m) 
och får ut c:a 4 tim. Maxläget är knappast 
lämpligt i normala sammanhang eftersom 
det bländar kompisarna och tar bort ditt 
mörkerseende för ett bra tag. Men det är 
faktiskt användbart vid grottfotografering! 
Vill du se exempel kan du slå upp förra 
numret av Grottan och titta på bilderna 
från Gladhammars gruva. Samtliga är tagna 

enbart med ljuset från en Ultra Belt. Ljus-
bilden är i alla lägen mjuk och fin med bra 
spridning åt sidorna. Vikten är 495g vilket 
kan låta mycket men efter hjälmmontage 
känns det helt OK.
Läs mer på:   http://en.petzl.com/ultra/

Handlampa:
En liten men naggande god sak är Fenix 
P3D Q5 (eller P30)
Lampan har totalt 6 stycken olika ljusstyr-
kor (med brinntid): 9 lumens (65 tim), 70 
lumens (8 tim), 117 lumens (4 tim). 220 
lumens (1,5 tim) samt ”Strobe” och SOS 
funktion. Den är vattentät enligt IPX8 (tål 
att dränkas helt).
Vikt: 49g (ex.batteri). Mått: 11,8x ,15 cm.
Drivs av 2 stycken 3V CR123A Batterier
En liten demo kan du se på:
www.youtube.com/watch?v=3c3MEOGfi68

Kostar? – runt 750 kr!
Sven Gunnvall

Enda felet på lampan är 
väl möjligen priset som 
hamnar runt 3 700 kr…

ny teknik

Underjordsnavigering
Saxat från www.nyteknik.se  (Håkan 
Abrahamson)  Publicerad 08-11-12 
Japanska Aichi Steel har utvecklat ett na-
vigationshjälpmedel att stoppa in i mobil-
telefoner för att kunna hitta rätt i miljöer 
dit gps inte når. Exempelvis i underjords-
lokaler.

Modulen mäter 4,2 x 6,2 x 1,1 mm
Systemet består av en geomagnetisk sensor, 
en accelerometer och en processor. 
Tekniken gör det möjligt att visa riktning 

och position i exempelvis i underjordiska 
utrymmen dit signaler från navigationssa-
telliter som gps inte når. 
Aichi, som ingår i Toyotagruppen, ska börja 
sälja modulen tillsammans med program-
vara för underjordsnavigering till mobilte-
lefontillverkare. Nästa höst räknar man med 
att de första mobilerna med underjordsnavi-
gering bör kunna dyka upp på marknaden.
Anders H Lindén

och ca 300 olika mineral är kända från plat-
sen. Under sommaren finns ett intressant 
museum öppet, där både mineraler, foton 
och andra saker från gruvan visas. Dess-
utom finns en mindre cafeteria där en viss 
del gammal gruvlitteratur samt gruv- och 
bruksrelaterade DVD-filmer finns till salu.
Jan Kruse  

Länkar för mer information om området
www.varmlandsmuseum.se
www.filipstadsbergslag.com

Summary (editorial)
Enthusiastic cavedivers meeting experts in 
historic mining results in great benefit for 
both parts. The lost underwater world of 
abandoned mines comes to life when ex-
perts interpet information from the divers. 
The article describes a first dive in the clear 
water of a mineshaft in Långban, Värmland. 
The history of Långban dates back to the 
16th century. The mine is worldfamous 
for it many minerals (over 300). The pro-
ject continues with underwater photo- and 
filmdocumentation of the mine.
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Man skall kanske inte åka till Galapagos 
med siktet inställt på just grottning, men 
om man ändå åker dit så finns det några la-
vatunnlar man kan besöka. Lisette och jag 
besökte Galapagos en månad kring jul och 
nyår i år. Under en cykeltur råkade vi hitta 
en lavatunnel, som visade sig vara en turist-
grotta. Det var sent och mörkt ute med ga-
ruan hängandes i luften. Garua är en sorts 
genomskinlig mycket blötande dimma som 
säsongvis bildas i höglandet. Några turister 
syntes inte till, så lite utforskarkänsla fick vi 
trots allt. Kul!

Lavatunnlar bildas genom att en lågviskös 
lavaström snabbare kyls av på ytan, medan 
det hetare innehållet fortsätter att rinna. 
Tillslut töms tunneln som sen förstenas och 
bevaras för att vi grottisar ska kunna fascine-
ras av fenomenet. Stora underjordiska lava-
kammare kollapsar ibland och bildar stora 
kraterlika formationer. 

Fast lavan sedan mycket länge svalnat så 
är detta den varmaste grottning jag gjort, 
och ändå var jag bara klädd i shorts och en 
garua-blöt t-shirt. Det var riktigt svettigt att 
springa runt och lägga ut slavblixtar. Grot-
tan var en enda lång tunnel med öppning 
till ytan i båda ändar. Den var mer eller 
mindre horisontell och låg på ett uppskat-
tat djup på mellan 5 och 10 meter. Längden 
var i storleksordningen några hundra me-
ter. Takhöjden varierade mellan att vara en 
ålningspassage och uppåt 10 m som mest, 
men i snitt 3 till 5 meter. På grottgolvet nära 
ena ingången hittade vi ben av jättesköld-
padda. Sköldpaddorna är faktiskt mycket 
mobilare än man först kan tro, även i svår 

terräng, men att ta sig upp därifrån lyckades 
visst inte alla med.

Vi besökte även ett par mindre grottor. En 
av de intressantare hade kontakt med havet 
och tidvattnet i ena änden och var fyllt med 
kackerlackor i taket i den andra. Inte helt 
mysigt att det rasar ner kackerlackor på en 
när man lyser upp på det halvmeter höga 
taket. I grottmynningen låg en endemisk 
marin iguana och vaktade - eller kanske bara 
svalkade sig i skuggan?

Även under havsytan bjöd Galapagos på 
spännande upptäckter. Under ett av dyken 
vi gjorde hittade vi en liten undervattens-
grotta. Premiär i grottdykning för min del! 
Först dök vi in i en kammare där en hand-
full dykare lätt fick plats och kunde skåda 
myriaden av fisksiluetter som simmade kors 
och tvärs framför grottmynningen. För att 
komma till nästa kammare med plats för två 
dykare fick man klämma sig mot sandbott-
nen för att tuben på ryggen inte skulle skra-
pa i taket. Väl inne i kammaren så började vi 
såklart lysa runt med ficklampan och under-
söka sprickor och annat - det fanns invånare 
där inne! Två olivgröna gigantiska muränor 
låg och ”flämtade” i sina gömmor… huga! 
Bäst att långsamt retirera ut därifrån och is-
tället fortsätta att dyka runt med havssköld-
paddor och oändligt lekfulla sjölejon. Och 
med hammarhajar…  Ω

Summary (editorial)
Report from a vistit to the Galapagos archi-
pelago. Several lava-tubes were visited. One 
was guarded by an endemic iguana. Some 
underwater cavities was also visited.

Grottor 1000 km ut i Stilla Havet?
Christopher Graae

Enorm lavatunnel, vaktad av...

endemisk iguana!  Foto: Christopher Graae
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Det började med en tummad pappersko-
pia ur en antik bok. Den väckte Lars-Eriks 
intresse under Källakademins exkursion i 
Västergötland 2008. Det handlade om en 
grotta i Brunnhemsberget och pappret 
låg i mappen för Ruskela källa i Seger-
stad, som ett kuriosum i sammanhanget.
På Lars-Eriks initiativ startade ett spän-
nande grottäventyr för geologen Torbjörn 
Persson, journalisten Ingvar Kyrkander 
och mej.

I boken av F. Berggren från 1894, ”Från 
Wästergötlandsbygden” sidan 85, beskrivs 
Trollhålet, eller som grottbildningen också 
kallas, Jättekamrarna i Brunnhemsberget.
Det visade sej att Trollhålet finns registre-
rat i Svenska Speleologförbundets databas, 
som ett tips med GPS-angivelser, och det 
finns folkminnes-uppteckningar i Riks-
antikvarieämbetets Fornsök på webben. 
Bland ortsborna tycks dock Trollhålet vara 
ganska bortglömt, som om vetskapen och 
intresset tappats bort under några genera-
tioner. Grottbildningen är belägen i Fal-
köpings kommun, Broddetorps socken, på 
Brunnhemsbergets västra sida ungefär 250 
meter söder om Nycklafallet.

Naturen här i rasbranten är svårtillgänglig 
och det behövs ganska exakt kunskap om 
läget för att hitta grottöppningen. Men Tor-
björn fann Trollhålet under ett ensamt sök 
och sedan blev det grottexpedition tillsam-
mans med Ingvar Kyrkander som nappat 
på att skriva om ”återupptäckten” i lokal-

tidningen. 
Efter en kort promenad söderut från 

Nycklafallet når vi Brunnhemsbergets brant 
ner mot Broddetorp med Hornborgasjön i 
bakgrunden. Här klyftar sej berget i stap-
lar och kolonner och diabaspelarna står 
som spön i backen. Fallna kolosser vittnar 
om vad som händer den som förlorar fot-
fästet. Men här ska vi ner även om  modet 
bara räcker med nöd och näppe för fritt fall  
är inte att rekommendera. Det vore ingen 
konst att snubbla på en höjdkurva och gå 
i bergväggen med huvudet i förväg. På sina 
ställen är det snorhalt också, men med hjär-
tat i halsgropen bär det neråt steg för steg. 
Jag är mycket tacksam för killarnas gentle-
mannatips om var det finns bra fotfäste och 
vilka grenar som håller att lita på. Själva 
klättrar de som bergsgetter.

Nere! 
Efter att ha klängt oss runt en utskjutande 
tvärvägg ser vi grottans öppning en liten bit 
upp i rasbranten. Tvärväggen reser sej lod-
rät som en inkamur till som högst ungefär 
fem meter. Dess övre gavel ansluter till det 
stora klippblock som utgör det mesta av 
Trollhålets främre vägg och tak. Vid nedre 
gaveln kämpar en hög och grov gran för 
sitt livsrum, med inga grenar in mot berget 
men desto fler mot friheten åt andra hållet. 
Naturen är mäktig här, och ömtålig. Mot 
hårt berg står smaragdgröna mossmössor på 
stenar och block och ett förtjusande arrang-
emang av bräken och harsyra i en glipa i 

Trollhålet / Jättekamrarna i 
Brunnhemsberget

En grottbetraktelse från insidan tillägnad Lars-Erik Åström
Eva Karlsson

Eva Karlsson pekar ut grottingången. Foto: Björn Ehn

Kurt-Ola Svensson kikar i i grottan. Foto: Eva Karlsson
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diabasväggens rutmönster. Av dessa antydda 
fyrkanter ska det väl bli fina diabasbitar så 
småningom, men det hinner vi inte vänta 
på för nu har sanningens stund kommit och 
verkligheten ska mätas mot myterna. Hjäl-
mar sätts på och ficklampor tänds.

In i grottan!
Första intrycket är mörker, men när ögonen 
vant sej i ficklampornas sken och instrilande 
svagt ljus från några små öppningar, då står 
det klart att här har dikten överträffat verk-
ligheten. Men än sen? Detta är en alldeles 
tillräckligt märklig och spännande plats 
även utan överdrifter.

Yttre kammaren är mest en förstuga 
med ett par krypsteg fram till en igenra-
sad spricka. Här har två lika stora stenar av 
dubbel huvudstorlek fallit ner och kilat in 
sej med varandra mellan väggarna. Tillsam-
mans med grus och stenskravel utgör de 
en effektiv spärr mot vidare grottforskning 

i den riktningen. Och vem vågar rucka på 
dem?

Enligt en berättelse är de ditsatta av män-
niskohand. På 1820-talet ska soldaterna 
Blomster och Ren ha krupit in i gången och 
efter långt om länge kommit till ett bergrum 
som var både högt och brett. En svag ljus-
strimma föll ner genom en öppning i taket 
och när ögonen vant sej såg de en liten grå 
gubbe stulta omkring där inne. De flydde 
ut igen hals över huvud och murade igen 
ingången efter sej.

Längst in i förstugan går det hjälpligt att 
resa sej upp, men för att komma vidare till 
inre kammaren måste vi ner på knä igen och 
krångla oss förbi blocket som utgör skilje-
vägg mellan rummen.

Ett halvsekel efter soldaternas äventyr ska 
en torpare ha krupit in i grottan och funnit 
en trång gång in i berget.Han fann ett hål 

att klättra upp genom och kom så småning-
om ut i det fria långt uppe på berget.

Om fantasins överdrifter skalas bort stäm-
mer detta äventyr ganska bra med beskriv-
ningen av grottan: åt höger från första kam-
maren öppnar sej ett större rum och det har 
en skorstensliknande öppning uppe i högra 
hörnet. Där skulle man med viss möda 
klättra igenom och komma upp på Stora 
Bumlingen som utgör grottans främre vägg 
och det mesta av dess tak.

Stora Bumlingen
Ficklampa är ett måste i grottan även om 
det finns några svaga ljusinsläpp. Här och 
var växer ett snövitt liksom självlysande mö-
gel ovanpå den luckra myllan på grottans 
botten. Till vänster om skiljeväggen är ett 

större utrymme. Men att 12 – 15 personer
skulle få plats i Trollhålet är inte sant, möj-
ligen mycket små människor, staplade som 
sillar. Och sams. I inre kammaren utgör 
Stora Bumlingen ett överhängande hot att 
slå huvudet i. Den sitter fastlåst mellan 
grottans ytterväggar och tycks på framsidan 
vila mot en sockerbitstor stödpunkt. Vad 
den väger vågar jag inte tänka på.

I detta väldiga blockpussel måtte stora 
krafter ha uppnått jämvikt med varandra. 
Hur ömtålig är den balansen? Ett vet jag: 
om det börjar knaka eller mullra här någon-
stans – då sticker jag direkt! Men minuterna 
går och inget händer. Larmberedskapen 
avtar. Klappar respektfullt på Stora Bum-
lingen som nås lätt från där jag sitter, motar 
undan tanken på förkrossande död och ma-
kar mej några decimeter längre in, till in-
nersta hörnet i den större kammaren. Här 

Ingvar Kyrkander tittar ner genom skorstenen. 
Foto: Eva Karlsson

Stora Bumlingen. Foto: Eva Karlsson
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är mer rumskänsla och rejäl takhöjd. Från 
en liten glugg högst upp sprids en försiktig 
dager. En smäcker diabaspelare utmärker sej 
framför de övriga. Den består av tolv unge-
fär drickabackstora klossar, fint utmejslade 
och staplade på varandra till avsevärd höjd, 
som en kotpelare i bautaformat.

Kurar in mej mot klippväggen, känner 
mej bergtagen och börjar trivas! Här är 
svalt och stilla och doftar friskt. Ett ombo-
nat ställe att invänta anden på. I mörkret 
avtecknar sej grottöppningen som en rät-
vinklig triangel mot solskenet och grönskan 
utanför. Kan tänka mej att smita undan hit 
om jag blir fredlös eller gömma en skatt om 
jag hittar en.

Hade väntat mej mer djurliv i grottan 
men här finns inga spår av grävling, räv eller 
varg eller av någon rovdjursmåltid. Inte hel-
ler syns fladdermus, fågel eller groda till och 
inga synliga småkryp utöver tre grå fjärilar 
som sitter i rad på den knottriga diabasen 
och en stor spindel i sitt nät i ett skrymsle.
Förstår soldaterna Blomster och Ren myck-
et väl att de blev nyfikna och kröp in här. 
Däremot förstår jag inte varför de fick grott-
frossa och skyndade sej ut igen så kvickt. De 
såg en grå liten gubbe men vad var det de 
blev så rädda för? 

Torbjörn har berättat att diabas håller 
värme bra och att man därför förr i tiden 
gärna byggde ugnar av detta material. Det 
klingar logiskt med ”Prästegårds bakugn” 
som nämns i en folklivsuppteckning och 
som troligen syftar på den här grottan. Jag 
ser lätt en jättekvinna pyssla med brödbaket 
här – hur hon nu skulle kunna få in plåtarna 
på ett bra sätt.

En annan geologisk kunskap, ny och 
hisnande för mej, handlar om diabasen på 
Västgötabergen. Ramsan USAKL3, ”ur-
berg, sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskif-
fer, trapp, eller diabas” - den som vi västgö-

tar får i oss med modersmjölken för att hålla 
reda på lagerföljden i våra platåberg  – den 
berättar inte hela den historiska sanningen. 
Trappen har inte legat överst som en skyd-
dande hjälm i alla tider. Ett underjordiskt 
vulkanutbrott pressade upp lava mellan de 
mjukare berglagren och diabasen kom inte i 
dagen förrän lagren ovanpå eroderats bort.
Lyser på fjärilarna igen och tidsperspekti-
vet slår mej: fjärilarnas och spindelns och 
mitt korta liv mot bergets årmiljoner. Så 
korta stunder i det stora hela! Utanför och 
ovanför hör jag de andras röster. Ingvar le-
tar kameravinklar och Torbjörn kollar det 
geologiska. Han har hittat öppningen ner 
till sidokammaren som beskrivs i den gamla 
boken, men det var bara en större spricka 
och ingen grotta att tala om.
 
- Hallå! Ska vi ta kaffet här inne  grottan?
 - … njaä… det kanske är lika trevligt här 
utanför?  Ω

Summary (editorial)
The long forgotten cave Trollhålet/Jätte-
kamrarna (Trolls Cavern/Giant Chambers 
in Brunnhemsberget, Västergötland is back 
on the map again. The cave is a bit hard to 
find in the steep and boulderchoked dia-
base mountain. Mosses and ferns covers the 
rock. Pillars of diabase and huge boulders 
forms the cave wich in old tales is said to 
harbour 12 - 15 persons. Even if that is an 
overstatement the cave is still well worth vi-
siting. The article is dedicated to Lars-Erik 
Åström who died last year. Lars-Erik was 
one of the initiators to the search for this 
mythical cave.

Lummelundagrottan firar 50 år i år. Det skall 
uppmärksammas på flera sätt. Bland annat 
har SSF fått utrymme för en utställning om 
förbundets aktiviteter vid Lummis genom 
åren. Som alla vet har det ju hänt en hel 
del... Dykningar, pumningar, diverse mer 
eller mindre märkliga övningar på ytan som 
slingram, peljing, slagruta (!) mm.

Vi vill gärna berätta om detta i bild och 
text. En hel del material finns men mycket 
saknas. Framförallt saknar vi bilder från 
SSFs tidigare besök på Gotland. Bilder från 
förbundets bildande, bilder från tiden kring 
Leif Enghs avhandling för att bara nämna 
något.

Vi har dessutom för avsikt att dekorera 
utställningen med en eller ett par 
skyltdockor iförda autentisk mundering - 
det kräver att vi kan gräva fram litet gamla 
grottprylar! Om du har gamla bilder eller 
gamal utrustning som du kan tänka dig att 
avvara till utställningen  får du mer än gärna 
ta kontakt med:

Sven Gunnvall
Sjömåla 105
380 44  Alsterbro 
tel 070-647 91 11
sven.gunnvall@telia.com

Efterlysning:
Material till 

Lummelundautställning
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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) 
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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   hemsida: www.grottklubben.se
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

Nästa nummer av Grottan

SSF in English

Swedish Speleological Society
founded in 1966 by Leander Tell

Contact: 
chairman of the board:  Sven Gunnvall +46 70 647 91 11    sven.gunnvall@telia.com
international committee: Christel Grehn  +46 8 43 74 48 21   christel.grehn@gmail.com
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. 
The membership fee, including Grottan is 250 SEK per year.
Articles in the journal are followed by a summary in English. Small press items and advertisements 
are not translated. If you wish to publish an article in Grottan, the manuscript (*.rtf, *.txt or *.doc) 
can be sent to grottanred@speleo.se
More information can be found at our web site: www.speleo.se

SSFs Lokal 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

ISSN 0345-4215

Nästa nummer utkommer i juni och då kan vi förvänta 
oss de vanliga rapporterna från Årsmötet, information om 
årets fjällmöte och räddningsövningen. En del om grottor 
i litteraturen och så förstås det länge utlovade reportaget 
från Mongoliet... (tror jag)



52

Känns den igen? - nu finns en ny pdf-upplaga

på vår hemsida - fö
r inloggade medlemmar!

(”Caves in Sweden” with english translation)
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