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På gång i SSFLedaren

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 
(Tärnafjällen), med omkartering av Labyrintgrottan som huvudmål. 
Under veckan finns det möjligheter att besöka flera närbelägna grottområden, 
som Sotsbäcken och Kåtaviken. I slutet av veckan kommer det att bli en stor 
räddningsövning där bl a fjällräddningens grotträddningsgrupper deltar.
Se artiklar i det här numret på sid 6 -15.

På gång internationellt

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

Grottresa till Elbsandstein augusti
Dresden, Tyskland i augusti. I samarbete med Jönköpings klätterklubb 
erbjuds plats i minibuss för fyra personer. Kostnad ca 2000 sek per person 
inklusive enkel logi. Området bjuder på vacker natur med traditionell klättring 
och grottor i sandsten. Datum beror på deltagare samt tillgången av instruktörer 
för klättergänget. Själv ska jag krypa! Se forumet (www.speleo.se) eller ring för mer 
information. / Jan Murberger 070-3589237

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

Hidden Earth 25 - 27 september
årlig engelsk grottkonferens - i år hålls den i Churchill, Somerset.
Läs mer på http://hidden-earth.org.uk/

Alla vi som engagerar oss i SSF gör det av olika orsaker, men till-
sammans driver vi föreningen framåt. Ibland blir man less, kän-
ner att man inte orkar göra någonting mer, vill hoppa av för att 
aldrig återvända. Så kan det bli när folk verkar förvänta sig det 
oändliga och tiden inte räcker till. Då försvinner engagemanget 
och även SSF känns som ett jobb. Men så kommer det smy-
gande; medlemmar (och vänner!) visar sin uppskattning, nya 
idéer föds, folk engagerar sig och så är jag fast igen. Vi som sitter 
i styrelsen och andra engagerade på olika sätt går stundom på 
knäna när vi försöker göra verklighet av våra idéer. Därför behö-

ver vi bli fler som gör aktiva insatser för föreningen. Det innebär inte att alla måste göra allt, 
för evigt. Ta på dig en uppgift på Gotlandsveckan, skriv en artikel i Grottan, var med på en 
kataloghelg, eller bjud in övriga SSF:are till din egen grottutflykt. Gör så mycket du känner 
att du orkar, just nu. Inget åtagande är för evigt och vår förening behöver alla krafter vi kan 
uppbåda. Tillsammans gör vi stordåd! När det här skrivs har jag just kommit hem från en 
fantastisk grottresa till Mallorca, ska strax iväg på årsmöteshelgen och planerar för fullt för 
fjällmötet. Får jag ihop det försöker jag ta en tur till gotlandsveckan också. För trots det 
teoretiska engagemanget, är det grottor i verkligheten som engagerar mig på riktigt!

Mikaela Löfgren

Sveriges landskapsgrottor
Äntligen har listan över landskapssymboler kompletterats med landskapsgrottor. Efter flera 
års utredning har Speleologförbundet på årsmötet under Kristihimmelsfärdshelgen fastställt 
vilka grottor som skall få status av landskapsgrotta. Lanskapsgrottorna skall vara represen-
tativa för landskapet och dess geologi och samtidigt vara kända och välbesökta. Många av 
grottorna har också ett kulturellt värde och kring flera av grottorna finns det sägner. Grot-
torna skall dessutom vara lämpliga att besöka för barn. På omslagets baksida finns en karta 
med alla landskapsgrottor inprickade. Sprid gärna kunskapen om detta i din hemtrakt!
Red.

Summary (editorial)
Every swedish landscape has its own symbol - animals, plats and now even caves! After 
years of discussions the desicion was taken during SSFs anual meeting a few weeks ago. The 
landscape-caves must be typical for the local geology, well known and fairly easy to visit. 
Many of the caves has an interesting cultural history. On the back cover of the magasine 
you will find a map with all the swedish landscape-caves.
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Sommarens fjällmöte äger rum vecka 32 
(1-8 augusti). I sommar återvänder vi till 
det vackra Mieseken! Det norska grottför-
bundet NGF är inbjudet och vi hoppas att 
vi blir många som deltar såväl från svenskt 
håll som utländsk. Både under fjällmötet 
vid Mieseken och i dess närhet finns mas-
sor att göra för grottintresserade. 

Huvudmål: kartering av 
Labyrintgrottan 
Labyrintgrottan har utforskats sedan 
1970-talet men gäckar oss fortfarande. I 
år satsar vi på kartering av Labyrintgrottan 
som vårt huvudsakliga mål för fjällmötet. 
Det här är en av våra riktiga pärlor i den 
svenska fjällvärlden, med ett system som 
bjuder på vacker allehanda grottning och 
dykning och som dessutom har riktigt god 
potential att kunna utökas. Trots att grottan 
är en av våra mer välkända finns här mycket 
att göra fortfarande – för alla intresserade. Vi 
vet att outforskade delar finns, men för att 
veta var vi behöver lägga kraft och klurighet 
i grottan behöver vi gemensamt lägga energi 
på att noggrant kartera systemet. Detta gäl-
ler såväl omkartering av systemet fram till 
sifonerna samt kartering av de gångar som 
finns innanför sifonerna. Förhoppningsvis 
kan vi så småningom knyta samman dessa 
torra partier i systemet. Vi får se hur långt vi 
med förenade krafter kan komma och vad 
detta kan leda till. 

Grottområden av intresse i 
närheten

I Kåtaviken, intill Bredviken, startar en 
grottstig. Längs stigen ligger ett antal lätt 
besökta grottsystem; intressanta för såväl 
nybörjare utan grottvana som grottdykare 
(dykprojekten bedrivs av Mark Dougherty 
– kontaktas vid intresse). För de som är 
intresserade av vertikala grottor finns t.ex. 
Sotsbäcksgrottan samt Tvillingstupen i när-
heten. För vandrare intresserade av ytkarst 
finns här landets mest karstifierade område 
(för info se t.ex. Svenska Grottor nr 4: Karst 
och grottor i svenska fjällen, Leif Engh och 
Rabbe Sjöberg, sid 29).   

Bil/länsbuss, båt och tältplats

Till Mieseken tar man sig antingen med bil 
eller länsbuss till Bredviken och därefter med 
båt över sjön Överuman. Bredviken ligger 
ca 10 km från landsgränsen på Blå Vägen 
E12 mellan Umeå och Mo i Rana. Vand-
ringen från sjön upp till Labyrintgrottan är 
ca 2 km. Vill man undvika båttur stannar 
man i Strimasund. Härifrån är sträckan ca 
12 km. Fjällkartan AC2 täcker området. 

Gemensam tältplats blir vid 
Labyrintgrottans utlopp; 
ungefärliga koordinater: 1449000 7329500. 

Båttransport från/till Bredviken kommer att 
samordnas och planeras så att de som vill 
kan anlända med buss. Utgångspunkt blir 
några båtturer lördag kväll (som ska passa de 

som åker bussen från Umeå med ankomst-
tid till Bredviken 17:10). Finns intresse så 
ordnar vi också en extra båttur på söndag. 
Hemfärd blir på lördag. Den första båtturen 
kommer att gå tidigt på morgonen för att 
passa de som åker vidare med länsbuss till 
Umeå (08:50 från Bredviken). 

Anmälan senast 30/6 
Anmäl er genom att maila till Sofi H. 
Dougherty på shd1967@gmail.com (alter-
nativt kontakt via Sofis mobiltelefon 070-
2461706). För den obligatoriska mötesav-
giften se tabellen på nästa sida.  

Är du intresserad av att delta i arbetet med 
kartering innanför sifonerna och avser att 
dyka så kontakta Mark Dougherty så snart 
som möjligt! En extra kostnad för transport 

Fjällmöte 2009
Mieseken 1-8 augusti

 Sofi & Mark Dougherty 

av tung utrustning, gaspåfyllning etc kommer att 
utgå. Det är också viktigt att all dykning sampla-
neras 

Praktiska länkar
www.lapplandspilen.se (direktbuss Stockholm-
Uppsala-Sundsvall-Storuman-Hemavan, tyvärr 
sommartidtabell ej fastställd ännu)

www.tabussen.se (buss Umeå-Storuman-
Hemavan-Bredviken)

www.inlandsbanan.se (tåg Mora-Östersund-
Storuman med övernattning i Östersund)

www.sj.se (tåg Malmö-Göteborg-Stockholm-
Umeå)

www.nextjet.se (flyg Arlanda - Hemavan)
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Artfjället Grottan 1:90276 2009-05-24
Printed with the TatukGIS Viewer: www.TatukGIS.com
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Fakta Fjällmötet Mieseken -09
 

Tid 1-8 augusti 2009
Plats Labyrintgrottan, Mieseken

Ungefärliga koordinater (tältplats): 1449000 7329500
Fjällkartan AC2

Mötesplats båtar Bredviken, ca 10 km från landsgränsen
längs Blå Vägen E12 mellan Umeå och Mo i Rana.

Avgång båtar Förbokade båtar avgår fr Bredviken lö 1/8 eftermiddag
(synkas till länsbussens tidtabell) samt ev sö den 2/8.
Hemresa med båtar sker lö den 8/8 fr Mieseken.
Separat kostnad tillkommer – ännu ej fastställd 

Huvudmål Om-/nykartering av Labyrintgrottan
Anmälan/information Anmäl dig senast 30/6!

Skicka ett e-mail till Sofi H. Dougherty på shd1967@gmail.com 
Använder du inte e-mail så ring Sofi på 070-2461706 alt 0241-
61180.

Dykning Om du är intresserad kontakta snarast Mark Dougherty på 
mdo@du.se alternativt 070-6614350 eller 0241-61180.

Kostnader En obligatorisk anmälningsavgift betalas på plats:
Vuxna  100 SEK + Barn 50 SEK

Båtkostnad tillkommer – mer information kommer!
Dykare betalar en extra avgift – se sep. information ovan.

Information in English – SSF’s 
mountain meet in Mieseken -09
We return to the beautiful Labyrintgrottan 
in Mieseken. Dry- and wet exploration of 
the system has taken place since the 1970’s 
but here is still lots to do – and to find! As 
the whole known system is in need of care-
ful surveying, this is the task at hand this 
summer. The aim is to eventually manage 
to tie the ends together and find more of 
the system. Welcome to join us in this char-
acteristic Swedish cave system, which offers 
anything from easy caving to more serious 
work beyond sumps. 

For interested there is more caving to 
do in the nearby area. A local walk called 
”Grottstigen” (the cave footpath) starts 
near where the boat trip starts. A number 
of small caves can be visited – some which 
are still being worked on (for more infor-
mation about these cave diving projects 
contact Mark Dougherty). Vertical caving 
is found in for example Tvillingstupen in 
Mieseken and Sotsbäcksgrottan in Artfjäl-
let. For walkers interested in surface karst 
there is an extended area to enjoy.  We hope 
to see many Swedish and foreign cavers turn 
up for this mountain meet!

Date 1-8 August 2009
Place Labyrintgrottan, Mieseken

Coordinates of campsite: 14490 73295  map “Fjällkarta AC2”
Rendezvous Bredviken, 10km from the border on the road E12 between 

Umeå and Mo i Rana.

Boat transport Boat transport booked from Bredviken Saturday afternoon 1/8 
(connection with the bus from Umeå possible) and on Sunday 
2/8 if demand. Return boat journey Saturday 8/8.
Exact cost of boat journey unknown at time of writing 

Goal (Re-)surveying of Labyrintgrottan

Registration/
Information

Registration latest 30/6!
Send an email till Sofi H. Dougherty shd1967@gmail.com 
Or telephone on +46-70-2461706 or +46-241-61180.

Cave diving If interested contact Mark Dougherty for planning as soon as 
possible on mdo@du.se or at +46-70-6614350 or +46-241-
61180. 

Costs Meeting fee (pay in cash on arrival):
Adult  100 SEK + children 50 SEK
Boat cost will be extra 
Divers will have additional costs for transport, compressor etc.

Labyrintgrottan x 2. Foto: Christopher Graae
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Redan vid Miesekengrottforskningens 
början, från 1966 och framåt, upptäcktes 
några utloppsgrottor i björkskogen i om-
rådets nedre, norra del mot sjön Överu-
man. Det finns inte mycket information 
om dessa grottor som därför nästan glömts 
bort. Författaren tipsar här om främst två 
av dem och uppmanar deltagare vid årets 
fjällmöte att inte bara reka uppe på kal-
fjället utan även på allvar börja utforska 
den nedre kalken i björkskogen.

Fossil utloppshåla
Mieseken-fjällmöte igen! Då är det hög tid 
att tipsa om några troligen sällan besökta 
grottor långt nere i björkskogen. Första ex-
emplet är en fossil utloppshåla i NO-delen 
av Miesekensluttningen. Ingångsdelen är 
både torrlagd och rymlig, en alltför säll-
synt kombination som vi alla vet. Vid denna 
ensamvandring fick jag båtskjuts av Rudolf 
Persson, Strimasund, som landsatte mig på 
det vanliga stället strax NV Långfjällsbäck-
ens utflöde i Överuman (stugan på kullen 
fanns inte då). Jag citerar ur den lyckligtvis 

skrivna dagboken, 31 juli 1975:
”Råkar vid uppvandringen komma något 

längre västerut än vanligt, och påträffar där-
vid ett bäckutlopp som vi definitivt inte sett 
förr, ca 1 km SV upp i björkskogen räknat 
från Överumanstranden. Läge: ca 305 492 
(punktangivelse enligt rikets nät). Vatten-
föringen i utloppsbäcken kan väl vara 1/4 
- 1/3 av den i ’baslägerutloppet’.

Bäcken rinner ut ur två mycket trånga hål 
ca 10 m från varandra, medan den större, nu 
fossila utloppstunneln ligger nära det södra, 
större utloppet. Ingången är 2 m bred och 
knappt meterhög, men smalnar snabbt av 4 
m in. Efter en trång passage svänger gången 
tvärt mot S, där också grottbäcken hörs, och 
ses försvinna ner i ett sluk i gångens V sida. 
Fortsättningen uppströms blir allt trängre 
och kan troligen ej forceras. Uppskattad 
krypbar längd = 10 m. Inloppet kunde ej 
spåras.”

Obs att påståendet ”kan troligen ej force-
ras” är en numera allt mer trångkrypovillig 
pensionärs tråkbedömning. Den ungdom-
ligt entusiastiske kryparen/dykaren bör 
tolka det som ”kan troligen forceras längre.” 
Och så en given fråga: Har någon varit här 
sedan 1975?

Bäcktunnel öster om 
Långfjällsbäcken
Om vi från just beskrivna håla förflyttar 
oss nästan precis 2 km rakt österut påträf-
fas en bäck som rinner parallellt med och ca 
700 m O om Långfjällsbäcken. Det smala 
kalkstråket följer här Långfjällets nedre, 

Utloppsgrottor i Miesekenområdet
Sällan besökta grottor i björkskogen

Yngve Freij

Yngve Freij, född 1941. 
Var med och bildade SSF 
1966. Grottanredaktör 
de första åren, totalt 20 
år. Började 1966 utforska 
Artfjällsgrottorna tillsam-
mans med Ebbe Johans-
son. Är också en av dem 
som 1978 på allvar bör-
jade undersöka Reurivare- 
och Vadvegrottorna.

Labyrintgrottan. Foto: Christopher Graae
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Ebbe Johansson och Yngve Freij framför 
ingången till Rektangelgrottan.
Foto: Mischa Gavrjusjov

norra V-sluttning i S/N riktning, och den 
bamsiga grottportalen mot N syns lätt om 
man exempelvis fått båtskjuts till utflödet 
i Överuman och följt bäcken några 100 m 
mot söder. Nära till ”riktiga” Mieseken, så 
en grupp kunde landsättas här och kanske 
slå läger för att även få tid till grottkartering 
och bättre terrängkoll. Vi hann ju inte ens 
göra en grottskiss, inte heller sökte vi efter 
sluket. Fler hål söderut?

Grottan bara snabbkollades vid den tredje 
Överumanexpeditionen, alltså 1968. Delta-
garantalet hade vuxit till 12 personer, varav 
8 valde båtskjutsen hit. Evensen i Krabb-
fjällnäset ställde upp med sin stora båt. Frå-
gan är nu bara igen: Har andra besökt tun-
neln sedan 1968? Om inte så är en förnyad 

undersökning ett måste; särskilt den inre 
delen kollades ju dåligt vid tillfället. Kan-
ske kan även dykare få något att göra här? 
Ca-läge för stora promenadingången är RN 
305 511. Ur min dagbok från 7 aug 1968:
”Vi blev landsatta strax öster om Långfjälls-
bäcken därför att vi gärna ville kontrollera 
den underjordiska bäck som bl a Evensen 
tipsat oss om. Vi fann den också strax där 
den rann ut nere i björkskogen inte särskilt 
långt ovanför sjön. Conny anmälde sig som 
frivillig till uppdraget att krypa så långt in 
som möjligt. Samtidigt provade vi radioför-

N

0 3m
sluk

stora utloppet

lilla utloppet

bäck mot 
Överuman

4 m hög brant
med fossilt utlopp/
grottingång

trång passage

Utloppshålan i NO Mieseken
e. kartskiss av Yngve Freij 
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nordostsluttning som än i dag knappt alls 
har genomsökts. Många har hittat småsluk, 
doliner och utlopp. Dessa har oftast ej an-
setts värda vare sig grottblankett eller Grot-
tan-notis. Ändå tror jag på att någon mer 
forskningsvärd och rolig nästan-storgrotta 
bör finnas där nere i grönskan!

Till sist en ursäkt för att dessa tips är så 
där 3 - 4 decennier försenade. På 60-talet 
när vi inte var så många (alla hade koll på 
vad alla andra hittade) tänkte jag att även 
om inte alltstår i Grottan så finns ju massor 
av extradetaljer och heta tips i kvar i våra 
dagböcker. Dagböckerna, skrivna av några 
pionjärer, finns och kan lånas från SSFs bib-
liotek. De innehåller mängder av obearbe-
tade tips!  Ω

Känt sluk – men var finns 
utloppet?
Åter till Mieseken, nu till stora bäckutlop-
pet där en övre lägerplats för några få tält 
ligger omedelbart O om och ovanför utflö-
det. Den större lägerplatsen litet längre mot 
norr, nedströms används vid fjällmöten. 
Bara ca 200 m SO om utloppet (följ björk-
skogskanten) rinner en liten bäck brant ner i 
en stor dolin, eller ett rastrattsluk. En kryp-
bar klyftgrotta finns nere i sänkans botten. 
Vid en fjällträff 2004 kom Mikael ”Rauken” 
Persson ner några m, men sen blev det för 
trångt. Något för en smalsmalis?

Denna håla har nog många kollat. Men 
vet någon var utloppet finns? Vid ett tidi-
gare fjällmöte här tipsade jag om skogster-
rängkoll O mot Långfjällsbäcken; hade själv 
hittat doliner och småsluk då. Men senare 
har fynden uteblivit. Det kan vara bättre 
att reka mer mot NNO – NO, följandes 
kalklagrens sprickriktning. Några som bil-
dar kedja och rekar nedåt strax O utlopps-
bäcken bör väl finna utloppet. Eller är det 
funnet? Tipsa då gärna! 

De allra första åren
Det första Miesekenbesöket gjorde Ebbe 
Johansson och jag i augusti 1966. Vi visste 
inte exakt var vi skulle börja, då vi inte fått 

några tips om grottor i detta västra kalkom-
råde, så båtskjutsaren (Noaksson i Bredvi-
ken) landsatte oss i Smalviken 1,7 km VNV 
om nuvarande startpunkt. Efter en brant 
uppklättring där vi rentav tvingades använ-
da händerna som stöd, kunde vi pusta ut 
på kalkåsens krön. Strax mot V fann vi en 
mini-underjordsbäck som glimtade till då 
och då, bara halvmetern ner i en långsträckt 
sprickbildning. Vi nobbade sluk/utlopps-
spaning och återvände mot SSO (vi skulle 
ju reka på kalfjället). Och däruppe fann vi, 
redan denna allra första solskenshärliga hål-
spanardag alla tre nu kända Labyrintgrott-
ingångar. Fast då trodde vi det handlade om 
tre separata grottor. Och sen grottades det 
vidare, av fler och fler, år efter år.

1968 var vi en större grupp som fann 
bl.a. Tvillingstupen och Pärlgrottan. Just 
Pärlis är extra intressant då en rymlig gång 
inte så långt in sluttar snett ner mot N i en 
till synes stillastående grottsjö. Eventuellt 
utlopp borde finnas längre norrut i skogen 
men är inte påträffat vad jag vet. Har nå-
gon grottdykare hunnit prova den rymliga 
Pärlis-sifonen ännu?

Kring mitten av 70-talet rekade Leif Engh 
runt i kalkens NV björkskogsområde. Vid 
det solgassiga premiärfjällmötet 1977 gui-
dade han oss deltagare dit, där karstmärk-
ligheter i i mängd synades, bl.a. en lurig un-
derjordsbäck som slutligen brantdolinsluka-
des. Var finns utloppet? Bara en bit längre N 
kunde också hela områdets kanske djupaste 
stordolin beskådas, bara något 10-tal meter 
söder om Överumans strand.

Reka färdigt i björkskogen
Kontentan av artikeln är denna vädjan: 
Ströva inte enbart omkring på kalfjället utan 
reka runt även nere i björkskogen! Det finns 
flera kvadratkilometer skog i Miesekens 

bindelsen, och kunde följa Connys arbete 
allt längre in i den mycket jämnt och vack-
ert rektangelformade tunneln. Efterhand 
blev dock det underjordiska bäckloppet allt 
trängre och därmed våtare, varför Conny 
fick återvända sedan han kommit 35 m in.”
Om jag minns rätt så döpte vi detta läcker-
hål till Rektangeltunneln. Åratal senare fann 
jag en mindre inloppshåla i ett minimalt, ca 
1 m brett, kalkband en bit längre mot SSO. 
Är osäker på läget, kolla vidare! 

Summary (editorial)
When the investigations in the Mieseken-
area started in 1966, some resurgences were 
found in the lower, forested northern part 
of the area near the lake Överuman. Lack of  
information about these caves means they 
are almost forgotten. The author reminds us 
about two of them and calls for some se-
rious reconnaissance, especially in the for-
ested region of the limestone area. 

Ett gäng glada pionjärer utanför Rektangelgrot-
tans ingång. Från vänster: Rabbe Sjöberg, 
Ebbe Johansson, Mischa Gavrjusjov och 
Gösta Sjöberg.  Foto: Yngve Freij

NOTIS:  Nytt Kartblad
Kartbladet AC2, Tärnaby, Hemavan, Am-
marnäs kommer att ryckas i en ny edition 
i juni 2009. För vidare info kan man kon-
takta Lantmäteriets kundcenter 0771-63 63 
63 eller gå in på hemsidan: 
www.lantmateriet.se
Yngve Freij
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1800 km från närmaste hav; Gobiöknen 
breder ut sig på en altitud av runt 1200 
meter. I horisonten syns de två runda-
de topparna hos den heliga modern Eej 
Khairkhan Uul, ännu några timmar bort. 
Vi startade från Ulaanbaatar för fyra dagar 
sedan och vi är ännu inte riktigt framme 
vid vårt första mål. 

De rysktillverkade UAZ-bussarna är inte 
kända för sin komfort, men däremot att 
kunna ta sig fram överallt. Enda gången vi 
var tvungna att vända var när vi försökte ta 
oss genom bergspassen från högplatån norr 
om Gobiöknen, på sönderregnade vägar 
som inte hade använts på årtionden. Istället 
fick våra chaufförer Bayraa och Selenge för-
söka hänga med bakom ett par grabbar på 
motorcykel som vi råkade på uppe på platån 
och som hittade den knappt synliga stigen. 
Vi kom igenom långt efter solnedgång, med 
en becksvart men gnistrande stjärnbeströdd 
himmel ovanför oss. Varje natt är ett väl-
kommet avbrott från allt resande i bussarna; 
vi har förutom chaufförerna också en tolk, 
Tungaa, och en kock, Gerlee, med oss, så 
det enda vi behöver göra är att slå upp täl-
ten medan vi väntar på maten. Vi andra har 
lockats hit av Xavier Noguès, som besökt 
Mongoliet tidigare som ensamresenär och 
turist, men som nu ville göra en mer orga-
niserad grottexpedition. Françoise Lorrin, 
Claire Tirefort, Catherine Noiriel och Da-
vid Peyrat är från samma klubb som Xavier, 
G3S i Frankrike, och så är det jag som stötte 
på Xavier och hans planer som hastigast året 

innan när han deltog i Tjorveuka uppe i 
Nordnorge. Så vi är en liten, men inte helt 
oäven expedition ändå, sex europeiska grot-
tisar och fyra mongoler, just nu på väg mot 
berget som enligt guideböckerna och Dr. 
Avirmeds karta[1] ska rymma i alla fall en 
grotta.

Efter ytterligare många timmars körande 
genom den torra ökenstäppen kommer vi 
äntligen fram till den lilla campingplatsen 
inne i naturreservatet där vi kan slå läger. 
Vi är ensamma här, men vi hittar en infor-
mationsskylt som visar vägen till De Nio 
Grytorna, Gomseglet och något vi tror är 
Lamin Agui, grottan där en buddhistmunk 
ska ha tillbringat några decennier för runt 
hundra år sedan. Tungaa har aldrig varit 
här, men De Nio Grytorna är kända över 
hela Mongoliet och något hon länge har 
velat se, så vi ger oss av så fort vi kan för 

att försöka hitta dem. De visar sig ligga bara 
några få lättgångna hundratalet metrar från 
lägerplatsen, och är ett antal (mer än nio) 
vackra jättegrytor på rad i en liten kanjon. 
Vi fortsätter vidare. Ökensanden och vin-
den har blästrat klipporna, och vi passerar 
några helt fantastiskt skulpterade klippväg-
gar. Efter lite letande hittar vi så Lamin 
Agui i solnedgången. Framför ingången är 
en vägg uppmurad. Inne i den lilla grottan 
finns ett altare behängt med blå och orangea 
tygstycken, och längs ytterväggen är en li-
ten bäddplats, stor nog för en ensam eremit. 
Men nu börjar det bli mörkt, så vi går tillba-
ka till lägret. Vi är redan sena till middagen. 
Snart kommer vodkaflaskorna fram, och vi 
byter sånger med varandra. 

Dagen därpå vaknar jag kvart i sex. Solen 
håller precis på att gå upp, men det är mulet. 
Efter frukosten går vi tillbaka till eremitens 
grotta. Fotograferar och mäter upp den. Det 
är tydligt att den fortfarande respekteras av 
besökare som offrar sedlar, rökelse, kinesiska 

Aguiin Sarlagood: 
den fransk-svenska 

inte-så-många-grottor-expeditionen 
till Mongoliet 2008

Johannes Lundberg

Johannes har besökt grottor sedan tolvårsåldern, 
mest i Norge men försöker nu vidga horisonten. 
Han är medlem av Grottans redaktionskom-
mitté, och jobbar som botaniker vid Naturhis-
toriska Riksmuseet i Stockholm.

Lamin Agui. Foto: Johannes Lundberg

[1] E. Avirmed 2008. Mongol Orni Aguin 
Zorag. Gazrin Zorag, Ulaanbaatar. Karta 
med grottor och grottips i Mongoliet.
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teer, räknehäften, vodka och airag, den jästa 
hästmjölken som faktiskt inte är så dum. Vi 
hittar en liten sidogång som leder bakom 
altaret. Också här hänger ett blått tygstycke 
ner från en spricka som ledde upp till en 
övervåning som går att nås från utsidan. 
Tygstycket är en khadag, på tibetanska kall-
lat khata, och är av samma slag som de som 
hänger på de många heliga stenrösena, ovoo, 
som finns över hela Mongoliet. Ursprunget 
är shamanistiskt, men bruket av khadag är 
nu adopterat av den lamaistiska buddhis-
men. Tidigare var de av silke, men nu finns 
billiga syntetiska att köpa överallt.

På eftermiddagen, efter lunchen, letar vi 
igenom det av Eej Khairkhan Uul som är 
närmast lägret. Vi hittar några små grottor. 
På golvet finns mängder av små lerpyrami-
der. Vad de symboliserar vet vi inte. Fortsät-
ter högre upp på berget. Här hittar vi ett 

stort isolerat klippblock, som genast väcker 
vårt intresse. Längs med foten av blocket är 
det rest några platta stenskivor, och på ett 
ställe finns en liten dörröppning. Det är 
tydligt att det finns ett rum under blocket. 
Vi kan inte låta bli att, försiktigt, krypa in 
och hittar en liten kammare, med rökelse 
och en träställning med khadag. Vi mäter 
upp håligheten och försöker att lämna så 
få spår som möjligt. Utsikten från den lilla 
grottan över norra delarna av Gobiöknen, 
strax nedanför den Mongolska delen av Al-
taibergskedjan, är fantastisk. Horisonten är 
långt borta. Men några fler grottor hittar vi 
inte på Den heliga moderns berg.

Vidare. Vi ska till Tsagaanchuluut där Xa-
vier, eventuellt, har bekanta sedan hans tur 
genom Mongoliet för två år sedan. Fyra da-
gars färd; vi lämnar nu Gobiöknen och åker 
norrut. Försöker hitta passet genom bergen 
upp till högplatån, men den vägen vi hade 
tänkt ta verkar ha regnat bort. Nå, i detta 

väglösa land med vägar överallt går det för-
stås på något sätt. Att vi börjar närma oss 
mer bebodda trakter märks tydligast på att 
bensinstationerna inte längre har handpum-
pade pumpar. I Tseel firas nadaam just när vi 
passerar, så vi stannar en halv dag extra där. 
Nadaamen påminner lite om en lantsort-
marknad, med vänner och släktingar som 
kommer in från byarna runt omkring, med 
skillnaden att de flesta här inte kommer från 
byar utan från där deras ger är uppslagen för 
årstiden. Och förstås att nadaam till myck-
et är firandet av de tre manliga idrotterna 
bågskytte, brottning och främst av allt häst-
kapplöpning. Hästar överallt, några mark-
nadsstånd som mest säljer billiga kläder och 
småprylar som kan underlätta en nomads 
vardag, dessutom fyra ger med servering. 
Men det här är ju inte grottor! Vi fortsätter 
resan norröver, passerar Altai som numera 
har både bankomat och internetcafé, och 
kommer så småningom till Tsagaanchuluut 
där vi hittar en tältplats strax utanför det lilla 
nybyggarsamhället; det enda som saknas här 
är saloonen, men folk dricker väl sin vodka 
hemma. Alla känner alla, och det dröjer nog 
inte många timmar förrän hela byn vet om 
att vi är här. Vi kommer att stanna några 
dagar och redan första kvällen får vi besök 
av en granne, till häst förstås. Att Mongoliet 
inte bara är ett enormt stort land utan också 
kan vara en väldigt liten värld visade sig 
morgonen därpå, när vi får besök av en äld-
re man som är nyfiken på nykomlingarna. 
Ravdanjamts, 76 år gammal, sitter ner och 
frågar ut oss och berättar om sina egna barn 
och barnbarn som bor i trakten. När Xavier 
plockar upp fotografierna han tog för ett par 
år sedan skiner gamlingen upp! Det är ju 
hans egna barnbarn! Det var Ravdanjamts 
son Monhdalai och hans familj som Xavier 
lärde känna och stannade hos under några 
dagar. Nu får vi reda på att de bor några 

kilometer utanför Tsagaanchuluut, men vi 
ska försöka hälsa på dem om några dagar. 
Just nu är vi dock lite vingklippta, eftersom 
Tungaa ligger på sjukhuset i Tsagaanchuluut 
sedan i går kväll...

Lite senare går vi in till Tsaganchuluut för 
att hälsa på hos Ravdanjamts i hans ger. 
Hans hustru och två av deras barnbarn är 
också där. Fast klockan bara är tio på för-
middagen åker vodkan fram och bjuds runt 
i en vacker silverskål. Ett par droppar vodka 
skvätts i väg med pek- och långfingret som 
offer till gudarna. Luktsnuset i en fin snus-
flaska av korall går ett varv runt det med. 
Den allestädes närvarande salta, torra getos-
ten ställs fram, liksom te kokt på mer mjölk 
än vatten. Tungaa är kvar på sjukhuset, hon 
har inte lyckats behålla något av maten se-
dan i går kväll, men annars verkar det vara 
bra med henne. Men det gör att vi får för-
söka samtala så gott det går. Det finns några 
mindre grottor i trakten, och Ravdanjamts 
hustru har en barndomskamrat som kan 
visa oss dem, redan idag!

I den första kullen vi åker till hittar vi bara 
några smågrottor; en av dem dessutom miss-
tänkt lik en gruva om än bara några meter 
djup. Det ligger några tunna träplankor i 
botten, och den korta gången är i ståhöjd 
ända in tills den plötsligt tar slut. Vår guide 
känner dock inte till något om gruvbrytning 
här, men han berättar att det var några ki-
neser här för många år sedan. Vad de gjorde 
vid berget visste han inte, men de hade i alla 
fall tagit upp källan vid bergsfoten. Han 
kan också berätta om en annan grotta inte 
långt därifrån, men i ett annat berg, som 
användes som meditationsplats av buddhis-
tmunkar. Vi åker dit. Mynningen till grot-
tan syns från långt håll, och vi kan se ytter-
ligare några öppningar i samma lagerföljd. 

Ravdanjamts, Tsagaanchuluut. 
Foto: Johannes Lundberg
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Hur grottorna har bildats är inte helt klart, 
de verkar vara utformade i ett ganska tunt 
konglomeratlager, eventuellt genom någon 
utlösningsprocess. Ingen av grottorna är hel-
ler särskilt djupa, oftast bara någon meter. 
Meditationsgrottan, som bara gick att nå ef-
ter en lite utsatt klättring över en smal hylla, 
är drygt sju meter bred och strax under nio 
meter djup. Utsikten från grottan över slätt-
ten och bergen på andra sidan den platta 
breda dalen gör upp för allt grottan saknar i 
storlek! Medan jag karterar, hittar David re-
sans hittills längsta grotta. Ingången är hela 
elva meter bred och takhöjden drygt fyra 
meter, men några meter in smalnar grottan 
av till en fyra meter bred gång som verkar 
ta slut i en liten sal bara femton meter in 
från ingången. Men än är inte grottan slut! 
Väggen lutar brant och försvinner i mörkret 

mer än fjorton meter högre upp. Det går att 
klättra upp längs med högersidan, och där 
uppe är ännu en liten kammare. Men här är 
det helt stopp. Nåja, i alla fall en grotta med 
en riktig mörkerzon!

På kvällen åker vi ut till Monhdalai för ett 
kort besök. Monhdalai själv har tagit häs-
ten till en nadaam och kommer inte tillbaka 
på några dagar, men två av döttrarna, Zaga 
och Tuul är där, och Tsermaa, hans hustru, 
kommer efter ett tag. Ack vad vi hade be-
hövt Tungaa! Att prata mongoliska är inte 
det lättaste, särskilt när man inget kan. Xa-
viers lilla mongolska har reducerats till nå-
got sorts grymtande, vi andra försöker inte 
ens, medan våra värdar pratar på fast kanske 
lite högre och med kortare och, kan man väl 
gissa, enklare meningar men till vad nytta? 
Selengee försöker översätta så gott han kan, 
men det går inte så bra eftersom han inte 

kan många engelska ord. Men på något sätt 
fungerar det bra ändå, vi bestämmer att vi 
ska komma tillbaka om några dagar när 
Monhdalai är tillbaka, och då stanna över 
natt innan vi lämnar Tsagaanchuluut. Fram 
till dess tar vi det rätt lugnt. Tungaa är kvar 
på sjukhuset, så vi åker lite på måfå och hop-
pas att vi kan hitta något ändå. Det gör vi väl 
egentligen inte. En liten grotta full av gets-
pillning; kalksten på över 2100 meters höjd, 
men bara mikrokarst. Jag är inte förvånad, 
kalkstenen här ligger för högt upp för att ha 
något nederbördsfält att fånga upp, bortsett 
från att det knappt är någon nederbörd här; 
de enda grottorna som skulle kunna finnas 
här skulle vara mycket gamla fossila grottor, 
men inte ens dem hittar vi. Det är troligt att 
klimatet här har varit konstant torrt under 
mycket lång tid. Vid ingången till en ödslig 

dal hittar vi fullt med petroglyfer som verkar 
vara ristade under lång tid. Ristades de för 
att ge jaktlycka? En sandstorm blåste upp 
några kilometer bort, och ett tag såg det ut 
som om den skulle blåsa in över oss också, 
men vi gick fria. En varg sprang förbi.

Morgonen därefter, dagen då vi ska bryta 
läger, vaknar vi till ihållande regn. Det är 
riktigt kallt. Tur att jag inte litade på Xavier 
när han berättade hur varmt och soligt det 
är i Mongoliet i början av augusti... Solen 
kom inte förrän dagen efter, när vi har till-
bringat natten i Monhdalais ger. Det hade 
snöat på de högsta topparna. Men grottor 
var det ju vi hade kommit för, och än har vi 
inte hittat några av betydelse. Xavier börjar 

Utsikt från meditationsgrottan. 
Foto: Johannes Lundberg

Hemma i Monhdalais ger.
Foto: Johannes Lundberg
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bli stressad, han börjar se hela expeditionen 
som ett misslyckande, och vet inte hur han 
ska kunna skriva en expeditionsrapport. Vi 
andra har svårare att se det så mörkt, men 
stämningen känns emellanåt rätt spänd. 
Det är ju trots allt en rekognoseringstur, och 
att under en sådan lyckas hitta många långa 
grottor kräver en större dos tur än vad vi har 
haft hittills.

Men vi måste åka vidare, tillbaka mot Ula-
anbaatar. Det är en lång väg kvar. Landska-
pet börjar ändra sig, vi passerar floder och 
på bergen dyker det upp skogar som breder 
ut sig alltmer ju längre från de torra stäp-
perna norr om Gobiöknen vi kommer. Vi 
närmar oss tajgan, samma barrskogsbälte 
som vi själva har i Sverige norr om norr-
landsgränsen. Efter en natt utanför Uliastai 
med två hundar som slogs om en tik mitt 
bland tälten, passerar vi ett samhälle som 
inte finns på kartan; å andra sidan så fanns 
inte byn på kartan i verkligheten så det jäm-
nar väl ut sig. En tidig morgonvandring ger 
ytterligare ett kalkstensområde med mikro-
karst, men inga grottor. Det är fortfarande 
för torrt och för små nederbördsfält. Vi 
fortsätter, nu österut på huvudvägen. Mer 
trafik, och fler befolkade byar längs vägen. 
Kinesiska och ryska lastbilar och en och an-
nan minibuss med turister. Tungaa berättar 
att det nu finns runt 400 olika researrangö-
rer i Mongoliet, och de blir fler och fler [2].

Sista grottstoppet blir i Khorgo-Terkhiin Tsa-
gaan Nuur-nationalparken, ett sönderexplo-
aterat veckoslutsresemål för stadbefolkning-
en i Ulaanbaatar. Men det är dess geologi 
som lockar oss; sjön Terkhiin Tsagaan Nuur 
har bildats genom att ett lavaflöde för några 
tusental år sedan dämde upp Khoid Terk-
hiin Gol som rinner genom dalen. Det ska 
finnas flera lavagrottor här, kända men oss 
veterligen varken karterade eller utforskade 
av speleologer. Det underlättar onekligen 
grottletandet när grottorna är markerade på 
kartan vid turistinformationen.

Första grottan här är Gants Khunii Agui, 
”en-personsgrottan”, som trots det lilla 
ingångshålet rymmer betydligt fler än en 
person! Vacker lavatunnel med små lavasta-
laktiter, men totalt är grottan nog inte mer 
än 40 meter lång. Under karteringen får vi 
besök av en utökad familj mongoler som 
alla, från mammor (och mormödrar?) till 
småbarn, tränger ner i grottan och utforskar 
den med hjälp av lampor de får låna av oss. 
De mäktigaste, men inte heller de särskilt 
långa grottorna är två större lavatunnlar vars 
tak har kollapsat och lämnat stora kratrar i 
landskapet. Den ena, Shar Nokhoin Tam, 
”den gula hundens helvete”, vågar vi oss 
bara ner i med hjälp av rep. Det går absolut 
att tänka sig hur den gula hunden upplevde 
grottan, eller snarare gropen – eller gra-
ven? – efter att ha fallit ner där. Det mesta 
av eftermiddagen gick åt till att traska över 
glesbevuxna lavafält i sällskap med Munkh-
Erdene, 12 år och dagens guide, som vi-
sade oss chuluun ger, ”lava-ger”. Dessa var 
inte alls några grottor, trots att de var ut-
märkta på Dr. Avirmeds karta, utan några 
sorts märkliga stelnade ihåliga lavafontäner. 
Den största var precis så stor att det gick att 
krypa in i den.

Efter detta var grottletandet över. Vi har 
fortfarande några dagar kvar till Ulaanbaa-
tar, och vi hinner turista i Karakorum som 
grundades av Djingis Khaans efterträdare 
och son Ögedei Khaan år 1235. Idag åter-
stod bara några stensköldpaddor som en 
gång markerade de yttre hörnen av Kara-
korum, och där staden en gång hade legat 
ligger nu ett stort tempelkomplex som har 
sett sina bästa dagar. Vi har nu bara en natt 
kvar tillsammans med vår lilla expedition. 
Sedan är vi tillbaka i Ulaanbaatar, för några 
dagar på egen hand i och runt staden innan 
den långa färden hem till Europa och den 
bofasta civilisationen igen.

[2] Vi själva anlitade E-Mongol (http://
www.e-mongol.com/mongolia.htm) som 
varmt kan rekommenderas som prisvärda 
och smidiga researrangör med förståelse för 
alla märkliga önskemål man kan ha på en 
grottexpedition!

Expeditionen samlad. Foto Johannes Lundberg

Summary (by author)
The  author describes parts of his travel last 
year to Mongolia together with five mem-
bers of the French caving club G3S-AOL. 
The trip was a reconnaissance trip organized 
by Xavier Noguès, and we found severel but 
small caves including tafoni in Eej Khairk-
han Uul and lava caves in Khorgo-Terkhiin 
Tsagaan Nuur National Park. A full report 
will be published elsewhere by the expedi-
tion.
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Diplom till speleologer som besökt samtliga 
10 grottor - vad är nu tanken bakom detta? 
Urvalet av grottor är gjort så att mångfalden 
i den svenska underjorden skall återspeglas 
på ett bra sätt. Här finns karstgrottor och 
urbergsgrottor av flera olika typer. Här finns 
både lätta och svåra grottor. Vissa kan man 
klara av på 10 minuter, andra tar många 
timmar i anspråk. Vissa når du med 10 mi-
nuters promenad från bilen, andra kräver 
lång vandring. Ett par av grottorna kräver 
SRT-kunskaper; dags att lära sig kanske? 
Genom att besöka samtliga dessa grottor, 
naturligtvis i sällskap med någon (du grot-
tar väl aldrig ensam?), visar du ett genuint 
intresse för svenska grottor. Det är en utma-
ning för alla aktiva speleologer. Berätta vilka 
grottor du besökt, när och i vems sällskap så 
kanske du så småningom kvalificerar dig för 
vårt första diplom. Vi tror inte att det finns 
så många i SSF som faktiskt gjort samtliga 
10 grottor. Med gjort menar vi då inte en-
bart en snabbtur strax innanför ingången. 
Vi ställer vissa minikrav för de större grot-
torna. Sätt igång och samla på grottbesök 
– med litet tur kanske du blir den första att 
kvalificera dig för ett diplom!

Beskrivningen som följer är hämtad di-
rekt från vår databas. Du kommer säkert att 
upptäcka att informationen ibland är litet 
föråldrad eller bristfällig, men se det som 
en vink om att här finns det jobb att göra. 
Skicka gärna in kompletterande uppgifter så 
blir vår databas bättre. Här följer grottorna:

Voitasgallo – vackraste 
äventyret; en tur ned till sifonen
X-koord: 76110--  Y-koord: 16059--  
Längd:  800 m  Djup: 140 m.
Grottan ligger i Vadvetjåkka nationalparks 
NV del, ovanför branten, 1,2 km S 
om riksröse 270.

Grottans mynning ligger 1045 m.ö.h. men 
någon nedre öppning har inte påträffats. 
Från huvudingången leder en gång som ef-
ter några tiotal m mynnar i taket på grottans 
huvudtunnel som här är 17 m hög. För att 
rigga 1:a schaktet håll till vänster i en min-
dre, torr, passage. Från botten av schaktet 
på denna punkt lutar huvudtunneln brant 
uppåt åt S och slutar efter 45 m i ett rasparti 
mycket nära markytan. Norrut fortsätter 
tunneln ca 100 m med en takhöjd av 4-10 
m och slutar i en sal där bäcken försvinner 
ned i ett trångt schakt. För att rigga schakt 

2, kryp igenom en smal passage i salens bor-
tre del rakt ut i grottans 45 m höga huvud-
schakt. Övre delen av detta schakt kan nås 
via en i början låg gång som är nära parallell 
med huvudtunneln. Gången blir längre in 
hög men är bitvis en mycket trång lodrät 
spricka. Gångens längs är 136 m. Dess in-
gång ligger ca 20 m V om huvudingången. 
I botten på schaktet finns ett meandrande 
ca 300 m långt gångsystem som slutar i en 
sifon. Närmast schaktet är systemet förgre-
nat. De flesta gångarna i grottan genom-
strömmas av en liten bäck. Vissa tider kan 
vattenströmmen i huvudtunneln bli mycket 
kraftig och det är inte omöjligt att vatten-
föringen kan ändras plötsligt. Grottan bör 
ha existerat redan innan inlandsisen drog sig 
tillbaka från området och den är utbildad av 
ett vattendrag med betydligt större flöde än 
den nuvarande bäckens.

10 svenska klassiker
Diplom till flitiga grottkrypare

Sven Gunnvall
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Voitasgallo

Sotsbäcksgrottan

Korallgrottan

Hoverbergsgrottan

Skallbergsgrottan

Räckebergskyrkan

Bodagrottorna

Östra Klövbergsgrottan

Lummelundagrottan

Balsbergsgrottan

Voitasgallo. Foto: Andreas Wikström
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Sotsbäcksgrottan – våt och 
vild; ner till blockraset under 
djävulskratern
X-koord: 73242--  Y-koord: 14556--  
Längd:  1750 m  Djup: 110 m.

På Artfjället 5 km SV Strimasunds gård vid 
Blå vägen. Följ broarna över Gausjosjön 
via Gausjosjöns lappläger och därefter stig 
3 km upp till Sotsbäcksgrottans stora in-
loppsgryta där bäcken från Gertrudstjärnen 
rinner ned. Sotsbäckens karstområde är ett 
välutvecklat karstområde som utbreder sig 
från Sotsbäcksgrottans sluk 840 m.ö.h. ned 
till Överuman 520 m.ö.h., med ett stort an-
tal större och mindre, oftast relativt djupa 
grottor och väl utvecklad ytkarst. De största 
grottorna är Sotsbäcksgrottan, Bijjebäcks-
grottan-Djupa Brunnen, Lergrottan och 
Renstängselgrottorna.

En av landets större kalkstensgrottor, med 
allt vad det innebär av varierande former 
och gång/saldimensioner. Huvudtunneln 
som är 500 m lång ’fågelvägen’ har en 
mängd sidogångar samt ett mindre och två 
större fossila gång/salsystem. Grottans övre 
huvudingång är i SV, där bäcken störtar ned 
i en gryta med ca 20 m diameter och ca 10 
m djup. Grottans första 100 m kan ge pro-
blem p.g.a. flera djupa vattenfall som kräver 
stegar eller annan klätterutrustning. Längst 
in slutar grottans hittills kända del i stora 
blockras under ”Djävulskratern”. Härifrån 
leder en trång blockgång ut i kratern.

Korallgrottan – störst i Sverige; 
till stora salen
X-koord: 71992--  Y-koord: 14218--  
Längd:  4515 m  Djup: 128 m.

2,9 km NV bron över Leipikälvens utlopp i 
Ankarvattnet. Ligger i norra delen av mar-
kant torrdal.

Sannolikt landets största och mest omfat-
tande grotta. Öppningen är 30 x 15 m och 
själva grottan täcker en yta av 1100 x 150 
m. Grottan består i östra delarna av freatiska 
labyrintsystem och en stor huvudledare 6 m 
hög och 3-4 m bred. Från övre ingången går  
ett aktivt vadöst system fram till ett ”duck” 
(litet kort vattenlås). Bakom ”ducket” rin-
ner bäcken ut i Korallgrottans största sal, 
där det freatiska systemet börjar. Grottan 
har stor  utforskningspotential. Den är ock-
så mycket rik på speleotems. P.g.a. skydds-
värdet stängdes grottan i september 1985 av 
länsstyrelsen med en järngrind 50 m innan-
för stora ingången.  Utanför grinden finns 
ca 150 m turisttillgängliga delar med en del 
droppsten.

Hoverbergsgrottan - jättesal i 
urberg
X-koord: 696970-  Y-koord: 142943-  
Längd:  185 m  Djup: - m.

Grottan ligger i Hoverbergets V del, 10 km 
N om Svenstavik.

Den ursprungliga ingången består av ett 
åtta m djupt schakt. Numera går en sprängd 
gång in till grottan från bergskanten intill. 
Från ingången går en hög, smal sprickgång 
svagt nedåt. En  trappa är utlagd här för att 
underlätta turistbesök. Vid trappans slut 
börjar den stora grottsalen som sträcker sig 
60 m in till en smal förbindelsegång med 
grottans inre del. Höjden är här ca 25 m. En 
sidogång går ett tiotal m tillbaks en bit in i 
den stora salen. Längst in i salen måste man 
först klättra upp några meter,  krypa genom 
en 15 m lång gång och sedan fira sig ned 
med rep för att komma in i den inre, senast 
upptäckta delen av grottan.

Skallbergsgrottan - unik 
sprickgrotta
X-koord: 70463--  Y-koord: 16560--  
Längd:  230 m  Djup: 24 m.

Skallberget, Gideå, efter vägen Gideå - 
Svedje. Väl markerad stig från sevärdhets-
skylt vid vägen upp till grottan.

Grottan är utformad i två vinklade skrevor. 
I den södra ’grottskrevan’ har en invecklad 
vertikal labyrint utformats under  och mel-
lan block som fastnat mellan skrevans väg-
gar. Grottan har ett västligt och ett östligt 
gångsystem. Grottan är iordningställd med 
stegar.  Intill Skallbergsgrottan finns flera 
andra djupa skrevor, varav två ’Skallbergs-
skrevan’ och ’Mineralskrevan’ är iordnings-
ställda med fasta stegar.

Räckebergskyrkan - största 
tunnelgrottan
X-koord: 703645-  Y-koord: 165115-  
Längd:  34 m  Djup: - m.

Grottan ligger vid Räckebergets sydspets. 
Vid Torsböle missionhus följer man avtags-
vägen mot norr till dess slut, ca 2,5 km. 
Därefter följer man en markerad stig 2,5 
km till grottan.

Räckebergskyrkan är en typisk tunnel-
grotta med ett ”takfönster” i sin inre del. 
Längst in  finns en mindre krypta vinkel-
rätt mot huvudgrottan. Strax V om grottan 
finns ytterligare två tunnelgrottor.

Bodagrottorna - blockgiganten
X-koord: 68384--  Y-koord: 15701--  
Längd: 2633 m  Djup: 11 m.

2,6 km ONO Iggesunds station (f.d.), 200 
m NO vägen mot Skälölandet och 1 km ef-
ter det att byn Bodarna har passerats.

Bodagrottorna är ett av landets största 
grottsystem och världens näst längsta kända 
urbergsgrotta. Den stora ingången,  Fläck-
grottan, med den stora centralsalen och 
angränsande delar kan relativt lätt besökas 
av de flesta. Övriga delar och särskilt de 
djupare kräver grottvana. Bodagrottorna är 
neotektoniskt bildade. Detta visas bl.a. av 
de  isräfflade hällytorna som blivit inbördes 
förskjutna. Grottan har bildats under vatten 
vilket lersedimenten visar. Grottsystemets 
utbredning är ca 150 x 100 m i O-V rikt-
ning. Det är ett oregelbundet system av salar 
som är förbundna genom många svårforce-
rade passager längs trånga sprickor. Grottan 
ger ofta  intryck av att vara trång. Grottan är 
övervintringsplats för  fladdermöss och har 
i de inre delarna en intressant insektsfauna. 
Bodagrottorna är naturreservat.

Sotsbäcksgrottan. Foto: Andreas Wikström
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Klövbergsgrottan - nära till 
äventyret
X-koord: 656847-  Y-koord: 164540-  
Längd:  362 m  Djup: 16 m.

Grottan ligger i Klövbergets SV brant mot 
Kalvfjärden strax N om Klövbergets Båt-
klubbs bryggor. Buss går sommartid till 
hållplats vid Ällnora, andra tider på året går 
buss endast till Tyrseö Brevik. Från Ällnora 
går man 1,5 km åt NO utmed Noretvägen 
till båtklubbens bryggor.

I blockanhopningen döljer sig Stockholms 
läns näst största urbergsgrotta. Grottlaby-
rinten är utbildad i flera plan, omväxlande 
små och stora salar förbundna med trånga 
gångar. Längden är uppmätt till 362 m men 
det finns dessutom många smågrottor i om-
rådet. Knoppsinterbildningar och en förhål-
landevis rik fauna ökar attraktionskraften. 
Utanför grottan finns rik lundvegetation. 
Grottan med omgivningar har mycket stort 
skyddsvärde. 

Lummelundagrottan – 
droppsten på hemmaplan; 
in till inre sjön
X-koord: 640461-  Y-koord: 1654879  
Längd:  3900 m  Djup:  -

Den naturliga grottingången, Linnés grotta, 
ligger omedelbart O om huvudbyggnaden 
vid Lummelunds bruk, 13 km N om Vis-
by.

Lummelundagrottan är Gotlands i särklass 
längsta grotta, och tävlar med Korallgrottan i 
Jämtland om att vara Sveriges längsta grotta. 
Ca 100 m av grottans yttre del är iordning-
ställd för visning. Två sprängda tunnlar le-
der besökare till de rymligaste och vackraste 
delarna av grottan. Lummelundagrottan är 
bildad utmed grundvattenytan i området. 
Grottan består i princip av två olika gång-
system, båda med horisontell utbredning. 
DET AKTIVA SYSTEMET har en vat-
tenförande huvudgång med förgreningar. 

Gångarna är huvudsakligen tunnelformade, 
med ca 2 m takhöjd, men i vissa partier har 
ras gjort gångarna oregelbundna. Salar och 
bassänger förekommer, liksom många si-
foner (vattenlås). Systemets inre delar kan 
endast nås genom dykningar genom dessa 
sifoner. DET FOSSILA SYSTEMET ut-
görs av en vanligtvis ej vattenförande laby-
rint av mindre och oregelbundna gångar 
med riklig förekomst av lösa avlagringar. 
I fossila systemet finns dessutom grottans 
viktigaste kalcitutfällningar, t ex i det så kall-
lade Droppstensgalleriet. Utforskningen av 
grottans utbredning pågår fortfarande. Un-
der sommaren 1996 gjordes stora framsteg 
i partierna innanför (nordost om) sifonen 
som kallas Inre sjön. Här stiger gångarna 
sakta uppåt och den innersta kända delen av 
grottan befinner sig nu mycket nära Kana-
len vid Martebo myr, där källorna till grot-
tans vattenföring förmodas ligga.

Balsbergsgrottan - krita och 
fladdermöss
X-koord: 62205--  Y-koord: 14001--  
Längd:  230 m  Djup: 12 m.

Grottan ligger 10 km NO om Kristianstad. 
Ca 600 m S Fjälkestads kyrka, liten avtags-
väg österut till en P-plats med orienterings-
tavla. Grottan är låst och nyckel finns på fri-
tidskontoret i Kristianstad (Tyggårdsgatan 
1, tel. 044-135337).

Grottan består av två stycken salar för-
bundna av en gång som dock ofta är vat-
tenfylld, samt flera sidogångar. De naturliga 
salarna är utvidgade genom kalkbrytning. 
Den första salen är relativt enkel att besöka. 
Grottan är övervintringsplats för flera arter 
av fladdermöss, bl a de rödlistade  Bech-
steins fladdermus och Barbastell.

Klövbergsgrottan. Foto: Andreas Wikström

Lummelundagrottan. Foto: Christtopher Graae

Föregående uppslag:
Balsbergsgrottan. Foto: Per-Birger Olsson
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Kanske har du läst larmrapporterna från 
USA om fladdermöss som dör i hundra-
tusental?  Det är en rätt skrämmande bild 
av hur en hittills okänd sjukdom härjar 
bland övervintrande fladdermöss i nord-
östra USA. Sedan de första fallen upp-
täcktes vintern 2006 nära Albany i staten 
New York har mer än en halv miljon flad-
dermöss dött.

Vad är White Nose Syndrome?
Det enkla svaret är att vi inte vet. Det finns 
förstås en del uppenbara faktorer och dess-
utom en mängd  teorier. Det tydligaste 
symptomet är den svampväxt som upp-
träder på nosen (där den bildar en vit ring 
– därav namnet) eller på vingar och öron. 
Samtliga djur som hittats döda har varit 
mer eller mindre angripna av svampinfek-
tionen. Det är dock inte troligt att detta är 
grundorsaken. Liknande symptom har iakt-
tagits på sjuka eller nedsatta fladdermöss 
på många håll i världen utan att ha orsakat 
någon massdöd. Det finns andra faktorer 
som också verkar spela in. Varma, fuktiga 
vintrar stör fladdermössens vintersömn och 
ovanligt många har iakttagits ute flygande 
under dagtid på vintern. Eftersom de inte 
hittar något ätbart förbrukas snabbt deras 
fettreserver och djuren dukar under av svält. 
Drabbade djur verkar föredra de kalla och 
fuktiga miljöerna närmare grottans ingång 
där de samlas i stora grupper. Andra tänk-
bara faktorer som nämnts är den ökande 
användningen av bekämpningsmedel. 

Var finns den?
Den här vintern har WNS konstaterats i 
New York, Vermont, Massachusetts, Con-
necticut, New Hampshire, New Jersey, 
Pennsylvania och West Virginia. Utbrott i 
33 grottor eller gruvor i området är kon-
staterade. De flesta utbrotten ligger inom 
en radie av 13 mil och endast få utbrott 
har påträffats mer än 20 mil från den ur-
sprungliga fyndplatsen. 

Fladdermusarter
De vanligaste fladdermössen i området är 
Little brown bat (Myotis lucifugus)(85%) 
och Indiana bat (Myotis sodalist) (11%). 
Övriga dokumenterade arter är Small-foot-
ed bat (Myotis leibii), Tri-colored bat (Per-
imyotis subflavus) och Northern bat (Myotis 
septentrionalis) samt Big brown bat (Eptesi-
cus fuscus). Ingen av arterna förekommer här 
hemma.

Av dessa tycks den lilla bruna vara den 
som drabbats hårdast. Skillnaderna mellan 
arter kan möjligen förklaras med att olika 
arter väljer olika övervintringsställen. Den 
stora bruna t.ex. väljer betydligt kallare och 
torrare platser än den lilla bruna och har 
hittills klarat sig bra.

Effekter
Det är stor risk att redan hotade arter, som 
Indiana bat, försvinner helt. Den fanns ti-
digare nästan bara i det aktuella området. 
Bortsett från att det naturligtvis är oerhört 

tragiskt när alla de små raringarna dör 
påverkas som alltid så mycket annat. Flad-
dermöss är en av de viktigaste insektsätarna 
vilket kan innebära ökade mängder av olika 
skadeinsekter med krav på ökad användning 
av bekämpningsmedel, vilket kan resultera i 
en ond cirkel. Dessutom finns en rätt speci-
aliserad fauna av småkryp som livnär sig på 
fladdermössens lämningar i grottorna som 
naturligtvis också försvinner.

Vad finns det för likheter mellan 
drabbade ställen?
Den tydligaste likheten handlar om fukt! 
I två gruvor som ligger inte mer är ett par 
km från varandra är skillnaden markant. 
I den ena, med en relativ fuktighet på ca 
100% under vintern var dödligheten vin-
tern 2008 över 90% medan granngruvan, 
som var betydligt torrare, inte hade några 
angripna djur. Den andra likheten är förstås 
det geografiska läget – det sker en successiv 
spridning  från det första utbrottet.

Vad görs?
Just nu koncentrerar man ansträngningar-
na på att finna hela orsakssammanhanget. 
Flera myndigheter och ideella organisation-
er är involverade. Än så länge svävar man av 
allt att döma i ovisshet och tyvärr verkar de 
flesta vara överens om att vi bara sett bör-
jan av problemen. Eftersom man inte säkert 
vet hur WNS sprids har man infört stränga 
restriktioner för besök och helt stängt grot-
torna i vissa områden. Det kommer att 
påverka exkursionsprogrammet efter UIS-
kongressen i sommar!

White Nose Syndrome
Sven Gunnvall

Little brown bats med white nose syndrom.  
Publicerad med tillstånd av U.S. Fish and 
Wildlife Service. Foto: Nancy Heaslip, NYDEC

Little brown bat; närbild av nos med 
svampangrepp.  Publicerad med tillstånd av 
U.S. Fish and Wildlife Service. 
Foto: Ryan von Linden, NYDEC
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Slutsatser:
Det enda som säkert kan sägas är att proble-
men än så länge är koncentrerade kring ett 
område i nordöstra USA. Det finns också 
en signifikant skillnad mellan lokaler med 
hög luftfuktighet och torrare lokaler. Döda 
eller döende fladdermöss har alla angripits 
av svampinfektionen.

Det mesta talar för att WNS är ett mul-
tifaktoriellt syndrom. Spridningen av prob-
lemen ser mycket ut som en ren infektion, 
möjligen ett virus eller parasiter. Bat-flies 
(en blodsugande parasit) har nämnts bland 
de tänkbara orsakerna. Själv skulle jag inte 
bli förvånad om man i slutänden hittade 
ett virus som boven i dramat! Troligen är 
svampinfektionen i alla händelser sekundär 
(de köldälskande Geomyces-svamparna finns 
normalt i fladdermössens omgivning). 
Kanske är det så att ett stört beteende (pga 
global uppvärmning?), gör att fladdermös-
sen svälter och blir allmänt nedsatta. Det 
gör dem mottagliga för allsköns infektioner. 
Den sekundära svampinfektionen kan vara 
det som slutligen orsakar deras död. Detta 
är förstås bara spekulationer men inget 
omöjligt scenario och ännu ett skäl att vara 
rädd om vår miljö!

Allmänt om fladdermöss
Det finns totalt nästan 1000 fladdermusarter 
i världen. Sverige har ”bara” 18, varav 6 är 
rödlistade. Samtliga är nattjagande insekts-
ätare. Ett 10-tal av arterna övervintrar i 
grottor eller gruvor. De vanligaste arterna i 
grottsammanhang är Vattenfladdermus och 
Långörad fladdermus. En av de mer kända 
lokalerna är Balsbergsgrottan i Skåne där 
man dessutom hittar de sällsynta arterna 
Bechsteins fladdermus och Barbastell. Grottan 
är helt stängd för besök 15 okt – 30 april för 
att fladdermössen skall få övervintra ostört. 

Finns det någon risk för våra 
svenska fladdermöss?
Det är mycket svårt att spekulera i riskerna 
för svenska förhållanden eftersom man vet 
så litet om orsakssammanhangen. Helt klart 
är att svenska grottisar bör hålla sig borta 
från smittade områden – i alla fall i egen-
skap av grottbesökare. Deltagarna på årets 
UIS-kongress i USA lär få höra mycket om 
WNS och alla försiktighetsåtgärder som 
vidtas. Det finns inga rapporter om fladder-
möss med svampangrepp av den här typen i 
Sverige men håll ögonen öppna. 

I Sverige vill myndigheterna att döda 
fladdermöss skickas in för undersökning 
framförallt på grund av risken för rabies-
spridning. Det har naturligtvis ingenting 
med WNS att göra men kan vara bra att 
veta ändå. Skulle du stöta på en död flad-
dermus skall den skickas in till:

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Enheten för Patologi och Viltsjukdomar
Travvägen 12A
751 89  Uppsala
Rent praktiskt skall den döda fladdermus-

en lindas in i papper, därefter läggas i en tät 
plastpåse och skickas i ett vadderat kuvert. 
Skulle du mot all förmodan få syn på en 
fladdermus med vit nos skall du omgående 
meddela någon i styrelsen – vi skall hålla oss 
informerade om utvecklingen och vad som 
måste göras om vi skulle drabbas.
 
Källor:
Wikipedia;  http://en.wikipedia.org/wiki/
White_nose_syndrome 
U.S. Fish and Wildlife Service;  http://www.
fws.gov/northeast/white_nose.html
National Speleological Society;  
http://caves.org/WNS/index.htm
Sven Arne Svensson;  
http://bat-protector.se/fakta.htm

Summary (by author):
Starting in 2006 the mysterious White Nose 
Syndrome is killing bats in great numbers 
in the north-eastern part of USA. In some 
locations the entire population is gone. The 
source of this condition is still unknown, 
but the sites of WNS have a few things in 
common; first the problems is spreading 
uniformly from an epicenter west of Albany, 
NY and second the sites where the problem 
occurs has a significantly higher humidity 
than non affected sites. 

The most obvious symptom of the prob-

lem is the presence of fungus (Geomyces spp) 
which causes a fluffy white mold around the 
nose of most (but not all) affected animals. 
However this is probably not the ultimate 
cause of the problem. Scientists work hard 
to understand the probably complex syn-
drome which may cause severe damage not 
only to the bats themselves but also to ag-
riculture when the insect-consuming bats 
disappear. 

No signs of WNS have been recorded 
outside USA but cavers are advised to be 
careful and observant.

Little brown bat med White Nose 
Syndrome.  Publicerad med tillstånd av 
U.S. Fish and Wildlife Service. 
Foto: Al Hicks, NYDEC
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När svensken Anders Kristoffersson bjöd 
ner en grupp från SSF till Mallorca och 
lockade med en simtur i den enorma grott-
sjön i Covas des Pas de Vallgornera tog det 
inte många dagar innan samtliga platser 
var bokade och 18 svenska grottisar börja-
de packa våtdräkterna för ett grottäventyr 
bland charterresenärer och citronträd.

Söndag
Vi flög ner lördagen den 18 april och redan på 
söndagen var det dags för resans höjdpunkt, 
Vallgornera. Efter en kort bilfärd skedde 
ombytet till våtdräkt och grotthjälm precis 
i en vägkorsning och det var ett antal bilfö-
rare som höjde på ögonbrynen när de passe-
rade. Det är inte varje dag man ser 18 halv-

nakna svenskar utanför charterparadisen.   
För att komma till den lilla betongkur som 
utgör ingången till grottan smyger man ner 
i buskarna bakom ett övergivet hotell och 
det var nog fler än en i gruppen som fanti-
serade ihop storslagna planer om att starta 
grotthotell. 

Vallgornera är flera mil lång och till stor 
del vattenfylld. För att komma in till kar-
terarnas basläger krävs en timslång simtur 
mellan stalaktiter och andra vackra och sköra 
formationer. Med simfenor och en flytburk 
under hakan förvandlades simningen till ett 
oerhört vackert skådespel. Pannlamporna 
speglade sig i vattnet och rösterna ekade 
trolskt mellan vattenytan och berget. Det 
kändes lite Disneyland att sakta glida runt 
nere i mörkret. För min sambo som tidigare 
bara besökt en liten blockstensgrotta utan 
helt mörka partier var det en överväldigan-
de upplevelse att få njuta av grottavkopp-
ling när den är som bäst. Även om det inte 
lyckades frälsa honom helt till grottman så 
kommer det definitivt att bli lättare att lura 
med honom nästa gång. I alla fall tills han 
inser att de flesta grottor inte är lika rofyllda 
som Vallgornera. 

Myndighetstrassel gjorde vårt besök i 
grottans torrare delar näst intill obefintligt. 
Större grupper får, sedan några dagar innan 
vår resa, inte krypa längre in i systemet än 
till baslägret. Kommer man istället ensam 
kan man få följa med karteringsteamet läng-
re in i grottan på bekostnad av den lugna 
simningen. Det krävs lite fart om man ska 
hinna in och ut ur någon större del av de 
över sju milen (!) grottgångar samma dag.

Mallorca – på andra sidan chartern
Jenny Bernström

Den bunkerliknande nedgången till Vallgornera.
Foto: Sven Gunnvall

Samling vid kartan över 7 mil grotta.
Foto: Andreas Wikström

Jenny Bernström - Geologi/journalistikstudent, 
yrkeschaufför & snart nyföretagare som trivs 
bäst i trånga gångar. Förstår inte betydelsen av 
orden: kan inte, får inte, går inte och omöjligt. 
Nyvald styrelseledamot i SSF.
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Måndag
Under måndagen delades sällskapet upp ef-
ter grottbehov. En grupp följde med Anders 
upp i bergen runt Palma och SRTade hela 
dagen medan en annan grupp åkte ut och 
letade horisontella grottor på egen hand. En 
inspirationsbok på obegripligt språk men 
med ytterst lockande bilder cirkulerade och 
det beslutades att Cova Tancada des cap de 
Menorca verkade sevärd. Trots bokens ut-
förliga vägbeskrivningar tog det många tim-
mar innan vi hittade rätt. 

Efter bilkörning mot trafiken på enkel-
riktad väg, ett par varv i en rondell med en 
hel skog i mitten och total missbedömning 
av vilken bergssida grottan faktiskt låg på 
hittade vi till slut fram till grottöppningen. 
Själva grottan var egentligen inte alls värd all 
den svett den frambringade. Trappsteg inuti 
berget, värmeljus och slitna formationer var 
kanske inte riktigt vad vi hoppats på, så det 
blev en snabb tur inne i grottvärmen innan 
vi avrundade besöket med ett havsbad från 
de branta klipporna precis utanför grott-
mynningen. Torkandes i solen med utsikt 
över ett regnigt Menorca kände vi oss ändå 
nöjda med dagen innan vi vände hemåt.

Tisdag
Någonstans efter Vallgornera började man 
ändå känna att få grottor kunde mäta sig 
med den upplevelsen så när förslaget om en 
tisdagsvandring i bergen kom upp nappade 
de flesta. Tanken var en lugn vandring längs 
med vattenkanalerna för de stillsamma i 
sällskapet och en via ferrata-tur för de mer 
äventyrstörstande. Det skulle senare visa sig 
att någon via ferrata inte existerade så vi 
kände oss något överutrustade när vi vand-
rade runt berget iförda grotthjälmar. Den 
enklare vandringen blev inte heller riktigt 
som guideboken utlovat. Många knän pres-

sades över sin förmåga i den steniga, branta, 
kraftigt kuperade terrängen. Grottabstinen-
sen tillfredställdes där det på sina ställen 
hade sprängts tunnlar genom bergen för 
de nya vattenledningarna. Led man inte av 
höjdskräck kunde man istället välja att följa 
de gamla vattenrännorna på smala stigar 
runt bergskanterna. 

Onsdag
I början av resan dök det upp ett erbju-
dande om att följa med på en tur med 
Mallorcas vackraste (och farligaste) canyo-
ning. Gorge Blau börjar uppe i bergen och 
förenar sig sedan med Torrent de Lluc och 
blir Torrent de Pareis. Strax innan kan-
jonerna går ihop smalnar Gorge Blau av 
upptill så pass att inget dagsljus tränger 
ner till botten. Denna mörka del av kan-
jonen har passande nog döpts till Sa Fosca 
– mörkret. Vanligt canyoningfolk skräms av 
mörkret och flera gånger har grupper gett 
sig ner utan att förstå riskerna vilket lett 
till dödsfall och ett oförtjänt dåligt rykte.  
Vi var tre stycken som ignorerade våra inre 
vettskrämda jag och följde med på den åtta 
timmar långa canyoningturen. Tjocka våt-
dräkter var ett måste i det 13-gradiga vattnet 
och vi vågade inte tänka på den obefintliga 
möjligheten att vända när man väl dragit 
med sig första repet ner.

Man kan bli hur imponerad som helst av 
den underbara simturen i Vallgornera men 
det finns inte en chans att den slår Sa Fosca. 
För oss tre som tog oss igenom både vår 
egen rädsla innan och sedan canyoningen 
och vandringen ner genom Torrent de Pa-
reis till havet finns det bara ett minne från 
Mallrocaresan. Sa Fosca! Jag vet att de andra 
håller med mig när jag påstår att det var nå-
got av det häftigaste vi gjort. Någonsin.

Kombinationen av höga hopp ner i djup-
blåa vattenpooler, snabba firningar och 

Lycka är en timslång simtur i en sagogrotta.
Foto: Sven Gunnvall

Stalaktiter med aragonitutfällninger under vattnet.
Foto: Sven Gunnvall



4140

stillsamma simturer på rygg gjorde canyo-
ningen till den ultimata upplevelsen. Så fort 
vi gjort första hoppet ner i vattnet och kon-
staterat att våtdräkterna höll värmen rann 
all rädsla av oss och vi kunde njuta av den 
fantastiska miljö vi fick uppleva. Vattnet har 
skurit djupt ner i kalkstenen och vi följde 
den meandrande vattenfåran mellan tiotals 
meter höga bergväggar. Att flyta på rygg och 
titta uppåt/bakåt och se bergen, himlen och 
grönskan högt där uppe gav en otrolig käns-
la. Där nere djupt i ravinen kände jag mig 
mer levande än jag någonsin gjort. Jag som 
kvällen innan ringt hem till mamma inte 
helt säker på att överleva morgondagen.

Åtta timmar senare mötte vi turisterna 
nere vid havet. Vi måste utgjort en märklig 
syn när vi kom gående på de turistanpassade 
gångarna iklädda våtdräkter, klätterutrust-
ning och hjälmar med pannlampor. Om de 
som glodde bara visste vad de missade när 
de nöjde sig med Torrent de Pareis steniga 
havsmynning.

Torsdag
Förutsättningen för att min grottovane 
sambo skulle gå med på att bli medlurad 
på grottresa var att jag fixade biljetter till en 
fotbollsmatch på Stadio Ono så torsdagens 
grotta utgick ur vår planering. Medans vi såg 
Mallorca – Valladolid klämde sig resten av 
gruppen i våtdräkterna igen och tog sig via 
en simtur i havet till Covas des Coloms. På-
litliga källor har berättat vilken sevärd grotta 
vi missade och jag vet precis vart jag ska åka 
nästa gång jag är på Mallorca. Coloms är 
endast möjlig att nå från havet och det gäl-
ler att vänta in en bra vågdal för att kunna 
simma in genom grottmynningen. Grottan 
bjuder precis som de flesta andra grottor på 
ön på rikligt med vackra formationer.

Fredag
Sista dagen innan hemfärd spreds resesäll-
skapet över hela ön i jakt på missade guld-
klimpar. Regelrätt turistande varvades med 
havsbad och vi konstaterade att ön inte är 
större än att man stöter på varandra till slut 
hur avsides man än tycker att man tagit sig.  
Hemresan blev precis som utresan oändligt 
långa timmar i väntan på strulande bagage-
band.  Och jag blev av med alla mina fina 
stenar i säkerhetskontrollen. Surt!

Jag tackar mina medresenärer för trevligt 
sällskap även om det inte blev så mycket 
grottande för min del. De få tillfällen jag 
ändå fick tillbringa under marken var istäl-
let nästan överdrivet tillfredställande. Till 
framtida Mallorcaresenärer har jag bara 
en sak att säga: Får du chansen att göra Sa 
Fosca, ta den!

Summary (by author)
18 members from SSF went to Mallorca 
for a week. We were invited to visit Covas 
des Pas de Vallgornera. It was a great expe-
rience to slowly swim the huge lake in the 
cave and just enjoy the beautiful scene with 
the great formations, the darkness and the 
lights from the headlamps reflecting in the 
water. But the best part of the trip (if you 
ask the author) was canyoning in Sa Fosca. 
We all thank our new Spanish friends for a 
wonderful week.

”Vandring” i Torrent de Pareis.
Foto: Andreas Wikström
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Efter en vandring längs den dramatiska kusten...

och en simtur i havet...

får man lön för mödan i Covas des Coloms 1.
Foto: Andreas Wikström
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September 2008 
Vi har vägarna förbi och gör ett snabbt be-
sök. Jag möts direkt av att det är påtagligt 
skräpigt både i och kring grottan. Småskräp, 
marshaller och kläder. Min tanke är uppen-
bar: Här behövs en städning!
 
Korrespondens 
Efter diskussioner på förbundets forum fö-
reslås att ta kontakt med Länsstyrelsen. Min 
tanke börjar väckas att det kanske redan 
finns en skötselplan för grottan. Kommer 
den vara nystädad när vi kommer dit? Efter 
att ha ringt till ett antal instanser konsta-
teras att skötselplan saknas. En diskussion 
uppstår kring repen som finns i grottan. 
Ska de vara kvar? Vi konstaterar även att det 
kanske finns möjlighet att få ersättning till 
förbundet för framtida städning.
 
Kungen av Bodagrottan 
Ett mycket uppskattat tips var att kontakta 
Alf Sidén. För er som inte vet har Alf kar-
terat över fyrahundra grottor i Hälsingland 
och Bodagrottorna är en av dem. Det fö-
refaller därför osannolikt att någon skulle 
kunna grottan bättre. Alf var en uppskattad 
resurs som guide och en stor hjälp eftersom 
det bara var han och jag som kom till städ-
ningen. Vi konstaterade också snabbt att re-
pen behövs. De fyller flera funktioner men 
kanske främst leder de besökare till begrän-
sade delar av komplexet så att resten fredas 
en aning.
 

Arkeologi 
Efter att ha hämtat upp Alf började vi med 
att städa grottans utsida. Det kanske kom-
mer någon mer? Vi plockar ihop en halv 
sopsäck med skräp. Petflaskor, en barnblöja, 
ficklampor, batterier, kläder. En del saker har 
helt klart avsiktligt slängts i och kring grot-
tan medans andra kanske har tappats. Har 
någon provat att släppa ner en lysande fick-
lampa för att se den försvinna ner i djupet? 
I så fall kanske det var en besvikelse att se 
den stanna, lysande på ett klämblock utom 
räckhåll. Den var i alla fall på när jag fis-
kade upp den med min för ändamålet hem-
magjorda plocktång. Batteriet var av en typ 
som jag minns från min barndom. Känslan 
gjorde sig påmind av 4,5V som kittlade till 
ordentligt på tungan när man skulle se om 
det var något kvar. Ingen vits att göra det 
med det här batteriet. Det var snudd på ett 
arkeologiskt projekt. Nedbrutna plastpåsar, 
avvecklade varumärken och blekt plast vitt-
nade att grottan inte varit städad ordentligt 
på åtminstone tjugo år.
 
Blåis 
Maj månad är kanske inte bästa säsong för 
en städning av grottan men naturen bjöd på 
konst av sällan skådat slag. Som snabbildan-
de karstformationer hade vintern format 
otaliga formationer av kristallklar, ömtålig 
blåis. Gardiner, tappar och flöden. Mest 
spektakulärt var nog en pallissad som hade 
bildats på en vägg nära stegen ner till stora 
salen. Golvet var också på sina ställen täckt 
av is vilket gjorde att man kunde glida runt 

i grottan som en fallen, ograciös isprincessa. 
Frånvaron av friktion gjorde det barnsligt 
enkelt men också farligt på sina ställen. En 
hel del skräp satt även fastgjuten i isen som 
någon typ av monumental modern konst. 
Se men inte röra!
 
Nöjesfält 
När man städar en grotta vet man inte rik-
tigt vad som ska få finnas kvar. Någon har 
satt upp ett rep vid en brunn. Utan rep kan 
den vara en fälla för en oerfaren. Som kom-
binerad alpinist och speleolog störs man 
ofta av mänskliga spår på de mest osanno-
lika ställen. Ska det vara så? Tanken på att 
någon kan bli kvar i djupet gör valet enk-
lare. Repet får vara kvar men vem har hand 
om skötseln? Invaggar det falsk säkerhet? 
Efter att ha lämnat Alf kom jag tillbaka till 
grottan. Upp ur djupet kom en grupp leriga 
ungdomar som med hjälp av lysande mobil-
telefoner har utforskat bergets inre. Grottan 
är helt klart ett nöjesfält för många!

Skon 
Det finns mer att städa i grottan. Min öns-
kan skulle vara att vi sätter upp ytterligare 
en städaktion i september för att ta det som 
satt fast i isen. För att nämna några saker: 
Burkar, flaskor, snören och en sko!
 
Summary (by author) 
In May we made a cleanup action of the 
Bodarne cave. We found both intentional 
and unintentional waste. Flashlights and 
fallen brands made it obvious that the cave 
had not been cleaned for some twenty years, 
making it a bit of a arceological project as 
well. The remaints from the winter offered a 
variety of beautyful karstlike formations of 
crystal clear ice. Lack of friction due to the 
slippery floor made the crawling easy but 
also a bit dangerous in some places. Some 
of the waste was frosen to the cave floor like 
some kind of monumental modern art. See 
but no touch. Due to this a future action 
is needed in September to remove the rest; 
cans, bottles, cords and a shoe!

Städaktion i Bodagrottorna
Jan Murberger

Bodagrottorna. Foto: Andreas Wikström
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Litteratur
Grottkataloger & böcker om olika grottområden                     Pris:     Medlem     Ej medlem

Svenska Grottor – Svealand 171s, 300g   70:- 100:-
Beskrivningar av, väganvisningar till och litteraturtips om alla kända grottor i Svealand. 
Red: A H Lindén.  (Nr 7 i serien Svenska Grottor)
Svenska Grottor – Östergötland 124s, 165g   80:- 120:-
Tänkt att användas som ett uppslagsverk likväl som en vägvisare vid besök av grottorna. 
Red: H Beskow, L-G Jarl, J Peterson 2002. (Nr 9 i serien Svenska Grottor)
Svenska Grottor - Småland, Blekinge, Öland 138s, 200g 120:- 180:-
Tänkt att användas som ett uppslagsverk likväl som en vägvisare vid besök av grottorna. 
Red: H Beskow, L-G Jarl, J Peterson 2003. (Nr 10 i serien Svenska Grottor)
Grottorna på Stora Karlsö 65s, 150g   25:-   40:-
På Stora Karlsö finns ett pärlband av grottor i klinten. I denna unika bok beskrivs grottorna  
i text och kartor. L Arén, R Engh, S Gunnvall, A Sander 1980. (Nr 1 i serien Svenska Grottor)
Grottområdet vid Övre Ältsvattnet 53s, 150g   25:-   40:-
Ett säreget område vid Vindelälvens källor. Här finns kalkstensgrottor, en vacker marmorkanjon 
och mycket annat som fjällvandraren lätt missar utan denna lilla bok i packningen. 
Red: R Sjöberg. (Nr 2 i serien Svenska Grottor)
Lummelundagrottan med tillhörande karstområde 290s, 600g   70:- 100:-
Den mest omfattande beskrivningen av grottområdet vid Lummelunda. En doktorsavhandling 
(men lättläst) som också ger allmänna grottkunskaper. L Engh 1980. (Nr 3 i serien Svenska Grottor)
Karst och grottor i svenska fjällen 63s, 150g   25:-   40:-
Mycket nytt har hittats sedan boken kom ut, men den är till god nytta för den som vill ha en
översikt över fjällkedjans grottområden. L Engh, R Sjöberg 1981. (Nr 4 i serien Svenska Grottor)
Grottor Nolaskogs och i Skuleskogen 79s, 150g   30:-   50:-
Beskrivningar, kartor och bilder av 31 grottor i Örnsköldsviks kommun. 
R Sjöberg 1984. (Nr 6 i serien Svenska Grottor)

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

Köpes:
Grottoverall  i 
storlek 160 cl 
(ev 170 cl)

Totte Malmgård 
tel 08-500 101 23

Lokalen räddad - tills vidare
Efter förhandlingar med hyresvärden har 
vi fått ett nytt hyresavtal för SSFs lokal i 
Täby. Den orimligt stora hyreshöjning som 
aviserades i höstas är nu nedförhandlad 
till en hanterlig nivå. Hyran är fortfarande 
ganska väl tilltagen och vi fortsätter att titta 
på alternativa lösningar. Om någon har ett 
bra förslag till arkivlokal - hör gärna av er!
Styrelsen

smått och gott
Notiser och annonser

Skärmarbodabergen
Läget är nu det att vi registrerat 133 block-
grottsbildningar i det egentliga Skärmarbo-
dabergen (de fyra markerade stignäten) som 
svarar mot kriterie ”rymmande minst fem 
vuxna  stående eller hukande”. Och om vi 
inkluderar de ”intilliggande områdena” är vi 
uppe i över 250. Vågar vi påstå att det i Sve-
rige inte finns något område med en sådan 
ansamling av havssvallade grottbildningar 
från yoldia- och ancylustid? 

Lilla Mons och Skärmarboda stignät i det 
egentliga Skärmarbodabergsområdet kom-
mer att bli naturreservat under året, men 
uteslutande utifrån de skogliga värdena. 
Detta är ju fullständigt absurt, men läns-
styrelsen säger sig i dagens läge inte kunna 
få pengar för geologiska eller naturupplevel-
sevärden!

Inventeringen av de fyra stignätsområ-
dena (Lilla Mon, Skärmarboda, Mogetorps 
och Tista) finns med positionsangivelse och 
uppmätning på min hemsida: 

www.carlandersl.se. Här förs också in suc-
cessivt inventeringarna från de nu nio ”intil-
liggande områdena”.

Av dessa 250-tal grottor finns tre (!) med i 
Svenska Grottor, Del 1,Svealand, 1990.
Carl Anders Lindstén

Tack!
Jan Murbergers initiativ att städa Bodagrot-
torna är verkligen värt en eloge!

När vi nu fått landskapsgrottor (se hem-
sidan) som skall marknadsföras som repre-
sentanter för vår vackra underjord finns det 
säkert fler objekt som borde snyggas till. 
Vilken är ”din” landskapsgrotta? Gör ett be-
sök och ser det skräpigt ut - gör en insats, 
följ Jans exempel och städa!
Red.
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Arkiv för Svensk Grottforskning                                                         Pris:    Medlem    Ej medlem

Samtliga titlar (100g/st) av L Tell, 1961-1977, omfattar följande:   10:-   20:-     

1: Erosionsförloppet med hänsyn 
till Lummelundagrottorna   
2: Die Höhlentypen Schwedens 
3: Preliminär katalog över grottor i Sverige
4: Speleologiska studier i svensk natur 
5: Några grottor i Östergötland 
6: Supplement nr 1 till ovanstående nr 3
7: Balsbergsgrottan (medförfattare    
   Y Freij, E Johansson)

Facklitteratur                                                                                                 Pris:     Medlem    Ej medlem

Kåtaviken och Rödingfjället Norberg m.fl., 31s A4, 200g   45:-   60:-
Tunnelgrottor i södra Västerbotten R Sjöberg 1982, 93s, 350g   60:-   90:-
Bedrock Caves R Sjöberg 1994, 100s, 200g 150:- 220:-
Alpine Caving Techniques G Marbach & B Tourte 2002, 320s, 1000g 260:- 380:-
Ten years under the earth N Casteret, 600g      150:- 220:-
Atlas: Great Caves of the world P Courbon m.fl. 1989, 368s, 1100g   300:- 400:-
Sediments in Caves T D Ford, BCRA Cave Studies 9, 100g   45:-   60:-
Dictionary of Karst and Caves D Lowe & T Waltham 2002, 
BCRA Cave Studies 10, 100g   45:-   60:-
Cave Surveying A J Day 2002, BCRA Cave Studies 11, 100g   45:-   60:-

Övrig litteratur                                                                                               Pris:    Medlem    Ej medlem

Tärna i blickpunkten Umeå Univ., 130s, 300g (bl.a. om grottor i Tärnafjällen) 150:- 220:-
Grottor i Umeå 28s, 100g   30:-   45:-
Gustav på Skallberget J Erixon, 24s, 80g (om Skallbergsgrottan)   30:-   45:-
Lummelundagrottan Förlag Lummelundagrottan AB 1990, 52s, 150g   30:-   45:-
Fladdermössen i landskapet Jordbruksverket 2000, 24s, 100g   20:-   30:-
Preliminär svensk grottbibliografi R Sjöberg 1972, 28s, 100g   10:-   20:-
Supplement nr 1 (1974), nr 2 (1977) och nr 3 (1986) till ovanst., 100g/st   10:-/st   20:-/st
Den vite mannen Tuiavii 1920 (tryckår 1988), 139s pocket, 100g   50:-   75:-

SSFs tidskrift Grottan (4 nr/årgång, årg 6 endast 2 nr)       Pris:      Medlem    Ej medlem

1966-1992 (årg 1-27) 60g/nr   10:-/nr   20:-/nr
1993-2005 (årg 28-40) 90g/nr    10:-/nr   20:-/nr
2006 -2007(årg 41-42) 90g/nr   20:-/nr   70:-/nr
Innehållsförteckning Grottan 1966-1983   10:-   20:- 

8:  Utmaning till Småland
9:  Urbergsgrottor
10: Supplement nr 2 till ovanstående nr 3
11: Handledning i svensk grottforskning
12: Karstförekomster i Sverige
13: Supplement nr 3 till ovanstående nr 3
14: Fifty typical swedish caves 
15: Lummelundagrottorna (5:e upplagan)

Diverse                                                                                                        Pris:     Medlem    Ej medlem

SSF tygmärke                                                                                                                       25:-  
SSF klistermärken (2 stora, 8 små)                                                                                       10:-  
Adresslappar, block                                                                                                              20:- 40:-
Vykort (4 st svartvita) med motiv från Lummelundagrottan                                                10:- 20:-
Videofilm “Labyrintgrottan 2000”                                                                                     120:- 180:-
Reservdelar till Premiers karbidlampa finns fortfarande i någon mån:
Lampfäste för hjälmen (inkl nitar)                                                                                       30:- 60:-
Övriga delar (rensnål, vingmutter till reflektor, munstycke, filter, tändare, 
packningsring och filterbricka) finns i ett fåtal exemplar. Ring och fråga vad som finns!

Sam Splint
Ett måste i varje seriös förbandsutrustning. Den tar liten plats, väger nästan 
ingenting och är mycket användbar. Det är enbart fantasin som sätter gränserna. 
Splinten är tillverkad i en mjuk och lätt formbar aluminium som är polstrad på 
båda sidorna. Avsedd för flergångsbruk, lätt att rengöra. Mått: 11,5 x 91 cm.
För idéer om användningen titta på:
http://www.utfard.nu/utfard3/uf3_4.2.htm 
Pris: medlem 200:-/st   ej medlem 260:-/st

Köpinformation
Skicka gärna ett e-brev med din beställning innan du betalar, så återkommer vi med exakt prisuppgift. Alla köp 
sker via förhandsinbetalning till NEDÅT:s plusgiro 79 6390-3. Ange namn, adress och medlemsnummer. Porto 
tillkommer på priserna ovan. Märken, vykort, enstaka nummer av Grottan, reservdelar och adresslappar levereras 
portofritt. Portopriser enligt Postens portoguide: ekonomibrev (skrymmande om tillämpligt) eller paket. Reser-
vation för prisändringar. 
Exempel gällande ekonomibrev 1 juni 2009:
        
  100g/11:-                  250g/22:-                 500g/33:-                 1kg/44:-                   2kg/66:-  

Allmänna böcker om grottor                                                                 Pris:    Medlem    Ej medlem

Kulturhistoria och grottor 77s, 150g   30:-   50:-
Sägner och sagor, kungar och desertörer. Grottor är spännande, här finns ett axplock av 
alla berättelser och skrönor om våra svenska grottor. C Westerdahl 1982. 
(Nr 5 i serien Svenska Grottor)
Tunnel Caves in Sweden 42s, 110g   50:-   75:-
En bok på engelska om en speciell grottyp, strandgrottor med päronformat tvärsnitt. 
R Sjöberg 1994. (Nr 8 i serien Svenska Grottor)
Grottor? 121s, 200g    45:-   60:-
Vi har samlat ungefär tvåtusen uppgifter om grottor i Sverige. Här är 436 stycken   
grottips från hela landet som vi inte har hunnit kolla ännu. Bliv pionjär! Här är 436 goda anledningar 
till söndagsutflykter och expeditioner! Red: A H Lindén 1987. (Ingår i Speleologförbundets serie C)
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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

Grottblanketter 
Rapportera dina grottfynd på vår grottblankett.
Tomma blanketter kan hämtas på 
www.speleo.se (eller beställas från Hans Beskow, 
070-676 20 02, h@nsbeskow.se) 
Den ifyllda blanketten skickas till SSFs bib-
liotek. Du kan också fylla i blanketten direkt i 
datorn och skicka den som e-post till:
grottblankett@speleo.se

Hur-Vem-Var i SSF

Arbetsgrupper

Dyksektionen Nicklas Myrin   070-246 11 94 nicklas_myrin@hotmail.com
Fjällkommittén Johannes Lundberg   070-262 42 40  johannes.lundberg@nrm.se
Fotokommittén Andreas Wikström   031-86 48 92  andreas.wikstrom@comhem.se
Gotlandskommittén Daniel Lundh  070-916 68 71 daniel.lundh@sobernet.nu
Grottkatalogkommittén Hans Beskow 070-676 20 02 h@nsbeskow.se
Grotträddningskommittén Sven Gunnvall  070-647 91 11 sven.gunnvall@telia.com 
Gruvsektionen Jenny Bernström 070-464 25 50  indypindy@hotmail.com
Historiska kommittén Rabbe Sjöberg  090-452 58  rabbe.sjoberg@telia.com
Internationella kommittén Mark Dougherty  0241-611 80 mdo@du.se
Karteringskommittén Erik Agrell  031-44 49 94 agrell@chalmers.se
Ungdomssektionen Linnéa Järvstråt  070-291 68 75 linnea.jarvstrat@gmail.com
Utbildningskommittén Mark Dougherty  0241-611 80 mdo@du.se
Vertikala sektionen Sofi H. Dougherty   0241-611 80  shd1967@gmail.com
Vetenskapskommittén Rabbe Sjöberg   090-452 58  rabbe.sjoberg@umea.se
Årsmöteskommittén Mikaela Löfgren  08-50 00 39 00 mikaelalofgren@hotmail.com

Hemavans Grott & Klätterklubb c/o Johansson, Box 35, 92066 Hemavan, 0954-305 95
JF Äventyr c/o Nordström, Rutbergsv. 8, 90355 Umeå, 090-10 06 87
 jf.aventyr@telia.com
Stockholms Grottklubb c/o Grönvik, Tulegat 12, 17278 Sundbyberg, 08-98 72 96
 kallegk@gmail.com   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: Mark Dougherty  0241-611 80 mdo@du.se
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

Fjällgrottinventeringen
Vilka områden i fjällen har besökts? Vem var 
där och vad 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

Klipparkiv 
Tidningsurklipp om grottor samlas i klipparkivet 
hos Per Rask, Katrineholmsv 52,  616 33 Åby  
tel. 011-641 85, per.rask@telia.com

Till nästa nummer av Grottan (kommer ut i september) har vi förutom 
årets formalia - verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll, mycket litet 
material! Vi får hoppas att sommarens grottövningar kan generera litet 
författarambitioner så att vi kan fortsätta att ge ut en välfylld och intres-
sant tidning.
Red.  
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Sveriges landskapsgrottor
1 Dalsland - Jättestöva 
2 Skåne - Balsbergsgrottan 
3 Hälsingland - Bodagrottorna 
4 Medelpad - Drömgrottan 
5 Öland - Flakgrottan i Horns branter 
6 Härjedalen - Getstugan i Ulveberget 
7 Uppland - Gillberga gryt 
8 Gästrikland - Gillbergs hide 
9 Småland - Grottan i Karnaberget 
10 Värmland - Gylterudsgrottan 
11 Dalarna - Jätturngrottan 
12 Bohuslän - Klingkyrkan 
13 Jämtland - Korallgrottan 
14 Västerbotten - Lobergsgrottan 
15 Gotland - Lummelundagrottan 
16 Norrbotten - Grottorna på Luppioberget 
17 Halland - Midsommarstugan 
18 Västmanland - Rudtjärnsgrottan 
19 Västergötland - Ryds grottor 
20 Ångermanland - Räckebergskyrkan 
21 Blekinge - Skaftaskärv 
22 Närke - Stora Vargaklämman 
23 Östergötland - Trollegater 
24 Södermanland - Klövbergsgrottan 
25 Lappland - Övre Kåppasjokkgrottan 
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