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På gång i SSFLedare

Geologins dag 12 september
Vi finns på plats på Naturhistoriska Riksmuseet 
med bildvisning och föredrag.

SRT-kurs i Klövberget 12 september
Mark Dougherty håller en SRT1-kurs vid Klövberget 
utanför Stockholm. Samling kl 10:00. 
Ta helst med egen SRT-utrustning. Kostnad 100:-
Anmälan sker till mdo@du.se

Korallgrottan i höst...
Enligt vårt avtal med Länsstyrelsen i Jämtland skall Korallgrottan 
besiktigas vartannat åt med ett första besök under 2009. De som kan 
grottan och känner ett intresse för detta bör anmäla sig snarast. 
Tre personer som ansvarar för besiktningen och skriver en rapport 
kan få resan betald.

Fjällmöte 2010 augusti
Den preliminära planen är att besöka något område som inte är så välkänt.
Det finns flera områden kvar i fjällen med god potential för nyfynd!
Planering pågår och mer info kommer i nästa nummer av Grottan.

På gång internationellt

Sustainability of the Karst Environment 23 - 26 september
Plitvice Lakes, Kroatien
Karstkonferens i fantastisk miljö - Plivice Lakes National Park är världsarv och en unik 
samling sjöar som egentligen inte är något annat än gigantiska travertindammar!
Läs mer på: http://www.cek.hr

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

Speleohungary 100, 2010 11 - 13 maj
Ungern firar 100 år av organiserad speleologi.
Platsen är Budapest. Fältexkursioner 7 - 10 maj samt 14 - 16 maj.
Mer info finns på: http://speleohungary100.speleology.hu/

Jag bläddrar ofta i gamla nummer av Grottan. Ibland för att 
kolla någon uppgift, leta upp referenser eller bara för att det 
är så kul. Det är inte klokt hur fort man glömmer saker, el-
ler är det bara jag? Jag hittar inte sällan intressanta uppgifter 
som jag fullständigt glömt bort. Det är ett ganska omfat-
tande material (det här numret av Grottan är faktiskt num-
mer 175 sedan starten). Där finns beskrivningar av många 
spännande turer och många väldokumenterade grottor 
men också tips och uppslag om dåligt undersökta områ-
den och fynd under rekturer som aldrig blev ordentligt kol-
lade. På väg till årets fjällmöte (som vi bara passerade som 
hastigast) gjorde vi en runda till ett sådant område. I flera 
artiklar i Grottan talas om det omfattande kalkstråk som 
går från Mieseken upp mot norska gränsen vid Arttjårro. Vi 
valde att vandra upp via Sotsbäcksgrottan, förbi Tjålt och 
sen snedda över mot norska gränsen. Inte för att det gav 
några egentliga nyfynd, men det var riktigt roligt att få se 
ett område som sällan besöks och där ytkarst, sluk och små-
grottor är vanliga. Vi hade ingen tyngre grottutrustning, 
bara hjälm och lampor så några mer avancerade rekturer 

under jord blev det inte (möjligen frånsett Björn som iförd kalsonger och hjälm kravlade ner 
i ett trångt hål och hittade ett rejält underjordisk vattendrag). De senaste årens fjällmöten har 
vi koncentrerat oss på kända områden och föralldel hittat en del nytt även där. Men är det 
inte dags att vi gör något ordentligt nyfynd snart? Nästa års fjällmöte har vi tänkt förlägga till 
något område som inte är inte färdigrekat! Är det där vi skall göra nästa storfynd? Läs gamla 
nummer av Grottan, studera kartan och ge er ut att leta, det finns flera oupptäckta grottor 
kvar, var så säker.
Sven Gunnvall
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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
SSF:s Årsmöte i Sorunda, Södermanland 

2009-05-22.

 
 Årsmötets öppnande.
 Förbundets ordförande Sven Gunnvall förklarade SSFs årsmöte 2009 för öppnat.
 Årsmötets behöriga utlysande.
 Årsmötet förklarades behörigen utlyst. Inbjudan var publicerad i Grottan 1-09
 Val av mötesordförande.
 Sven Gunnvall valdes till mötesordförande.
 Val av mötessekreterare.
 Mikaela Löfgren valdes till mötessekreterare.
  Fastställande av dagordning. 
 Dagordningen fastställdes enligt styrelsens förslag. . 
§1  Val av justeringsmän tillika rösträknare. 
 Till justeringsmän att justera årsmötesprotokollet tillika rösträknare valdes Kalle  
 Grönvik och Kenneth Gyllensting
§2 Godkännande av föregående årsmötesprotokoll.  
 Protokollet från årsmötet 2008 som var publicerat i Grottan nr. 3-2008   
 godkändes och lades till handlingarna. 
§3 Verksamhetsberättelse för 2008. 
 Verksamhetsberättelsen för 2008 som presenterades vid årsmötet godkändes. 
§4 Bokslut för SSF och NEDÅT. 
 Bokslutet för SSF år 2008 framlades och bokslutet för NEDÅT år 2008   
 framlades. 
§5 Revisorernas redovisning. 
 Revisionsberättelsen för 2008 upplästes av Lina Lindén.
§6 Styrelsens ansvarsfrihet. 
 Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2008 samt  
 fastslog resultat- och balansräkning för Nedåt och resultat- och balansräkning för  
 SSF. Styrelsens förslag till vinstdisposition och överföring till katalogfond och  
 SRT-fond enligt bokslutet fastställdes av årsmötet. 
§7 Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning. 
 Valberedningens förslag till styrelse och revisorer redovisades. Valberedningens  
 förslag föredrogs av sammankallande Christina Tillö. 
 a) Val av ordförande på två år. 
 Sven Gunnvall valdes till förbundets ordförande på två år (omval). 
 b) Val av vice ordförande. 
 Daniel Lundh valdes till förbundets vice ordförande (omval). 
 d) Val av sekreterare. 
 Mikaela Löfgren valdes till förbundets sekreterare (omval). 

 e) Val av tre till fem ledamöter. 
 Beslöts att antalet ledamöter för verksamhetsåret 2009 ska vara fem personer. 
 - Linnéa Järvstråt (omval), 
 - Dag Haugum (omval), 
 - Rabbe Sjöberg (omval),
 - Mark Dougherty (nyval) och
 - Jenny Bernström (nyval) 
 valdes som ledamöter till styrelsen. 
§8 Val av revisorer för 2009 (två revisorer och en suppleant). 
 Till revisorer för 2009 valdes Martin West (sammankallande) och Lina Lindén,  
 samt Emese-Orsolya Bálint som suppleanter. 
§9 Val av valberedning (inkl. sammankallande). 
 Till valberedning valdes Christina Tillö (sammankallande), Mats Lind, Björn  
 Grinder och Leif Sigvardsson.
§10 Val av UIS-representanter.
 Till UIS-representanter valdes Leif Sigvardsson (ordinarie) samt Christopher  
 Krafft och Lina Lindén som suppleanter.
§11 Budget för 2009. 
 Budget för verksamhetsåret 2009 redovisades. Budgeten godkändes och lades till  
 handlingarna. 
§12 Föreningsavgifter 2010. 
 Styrelsen föreslår en omfördelning av föreningsavgifterna enligt följande:   
 Enskild medlem 270 kr, familj 300 kr, ungdomsmedlem 135 kr och   
 prenumeration 300 kr. Enskilda familjemedlemsskap avskaffas därmed.   
 Sektionsavgifterna bibehålls oförändrade. Medlemsavgifterna godkändes.
§13. Landskapsgrottor. 
 Årsmötet beslöt att anta förslaget om landskapsgrottor som stod publicerat i  
 Grottan 3-2008 med vissa justeringar, enligt bilaga.
§14 Inkomna motioner/övriga frågor. 
 Inga inkomna motioner eller övriga frågor har inkommit. 
§15 Årsmötets avslutande. 
 Mötesordförande tackade de närvarande för ett väl genomfört möte och   
 förklarade SSF:s årsmöte 2009 för avslutat. 

Vid datorn: 
Mikaela Löfgren, årsmötessekreterare

Sven Gunnvall   Kalle Grönvik Kenneth Gylllensting 
Mötesordförande   Justerare  Justerare 

Antal deltagare vid årsmötet 2009 var 51 personer.
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verksamhetsberättelse för
Sveriges Speleologförbund

1 januari 2008 - 31 december 2008.

1. Medlemmar, styrelse och förtroendevalda.
Vid årsskiftet 2008/2009 var antalet medlemmar i SSF 591 st. varav 3 st. hedersmedlem-
mar. Vid motsvarande tid 2007/2008 var medlemsantalet 580 st. Av medlemmarna var 
230 familjemedlemmar. Två grottföreningar var medlemmar; Stockholms grottklubb och 
JF Äventyr. Övriga föreningar och juridiska personer som var medlemmar var Länsstyrelsen 
i Jämtlands län, Sala Silvergruva och Tärna Fjällturer. Styrelsen och övriga förtroendevalda 
under verksamhetsåret 2008 framgår sist i verksamhetsberättelsen.

2. Årsmöten och styrelsemöten
Förbundets årsmöteshelg avhölls 1-3 maj 2008 i Aspan, Blekinge. Själva årsmötesförhan-
dlingarna genomfördes den 3 maj. 67 medlemmar deltog, varav 55 vuxna. I samband med 
årsmötet gjordes utflykter till flertalet grottor i omgivningarna, bland annat Halla håle, 
vars ingång är genom en privatpersons brunn och låst i vanliga fall. Artikel om årsmötet 
publicerades i Grottan 2-2008.  

Protokoll från årsmötet samt verksamhetsberättelsen för 2008 finns publicerad i Grottan 
3-2008. Styrelsen har sammanträtt sex gånger under verksamhetsåret 2008 (9/2, 1/5, 3/5, 
27/6, 14/9 samt 29/11). Därutöver har styrelsen haft överläggningar per telefon. AU har 
sammanträtt en gång i frågan om huruvida SSF skulle låna en IR-kamera för bruk under 
Lummelundaveckan.

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

3.1 Grävningarna i Stenkumla 2008
Under året genomfördes inga organiserade grävningar i Stenkumla. Ett inspektionsbesök 
under Lummelundaveckan genomfördes och då konstaterades att vi bör göra något åt säk-
erheten i området eftersom vi håller på att underminera marken även utanför det stängsel 
som idag omger T2-hålet.

3.2 Lummelunda 2008
Årets Lummelundavecka på Gotland genomfördes mellan den 23:e juni och den 28:e juni. 
Linnés grotta pumpades och när vattnet var borta karterades de delar som annars brukar 
vara under vatten. De delar av grottan som ingår i vår inspektionstur inspekterades för 
länsstyrelsens räkning och radiokommunikationssystemet förbättrades. SSF höll en räddn-

Bilaga till årsmötesprotokollet - Sveriges landskapsgrottor.

Lappland Övre Kåppasjåkkagrottan

Norrbotten Grottorna på Luoppioberget

Västerbotten Lobergsgrottan (syn. Bullbergs-, Korpbergs-, Brännbergsgrottan)

Ångermanland Räckebergskyrkan

Jämtland Korallgrottan (syn. Gullbäcksgrottan)

Härjedalen Getstugan i Ulvberget (syn. Ulvbergs-, Getgrottan)

Medelpad Drömgrottan

Hälsingland Bodagrottorna/Bodarnegrottorna

Dalarna Jätturngrottan (syn. Jättakyrkan, Forslunds grotta)

Gästrikland Gillbergs Hide (syn. Kungsgrottan, Hillbergs ide)

Värmland Gylterudsgrottan

Västmanland Rudtjärnsgrottan

Uppland Gillberga gryt

Södermanland Klövbergsgrottan

Dalsland Jättestöva (syn. Hegrottan)

Närke Stora Vargaklämman

Östergötland Trollegater

Bohuslän Klingkyrkan

Västergötland Ryds grottor (syn. Jättegrottan, Jättestugorna)

Halland Midsommarstugan (syn. Sommarstugan)

Småland Grottan i Karnaberget/Dackes grotta

Öland Flakgrottan i Horns branter

Gotland Lummelundagrottan

Blekinge Skaftaskärv

Skåne Balsbergsgrottan (syn. Fläskegraven)
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styrelsen i Jämtlands län sker angående tillsynsavtal för Korallgrottan. Ansvarig styrelsele-
damot och huvudansvarig är Johannes Lundberg.

4.3 Fotosektionen
SSF:s fotosektion har som mål och syfte att sammanföra personer med intresse för grot-
tfotografering. Verksamheten ska vara inriktad mot att såväl hjälpa medlemmarna att 
visa sina speleologiska bilder samt att ha möjlighet att utveckla sitt eget fotograferande. 
Fotosektionen har under året varit vilande. Ansvarig styrelseledamot är Mikaela Löfgren 
och huvudansvarig är Andreas Wikström.

4.4 Gotlandskommittén
Gotlandskommitténs främsta mål och syfte är att skapa kontinuitet och stadga kring ar-
betet med Lummelundaveckorna. Årets Lummelundavecka hölls 23-28/6 och besöktes av 
30-talet personer. Under veckan hölls även samtal med Lummelundabolagets ledning inför 
visningsgrottans 50 års jubileum 2009, där SSF kommer att kunna vara med och visa vad 
vi har gjort under åren. Rapport till Länsstyrelsen på Gotland från vår inspektionsrunda har 
insänts i december månad. Ansvarig styrelseledamot och huvudansvarig är Daniel Lundh

4.5 Grottkatalogkommittén
Detta ansvarsområde innefattar både hantering av förbundets grottdatabas och produk-
tionen av tryckta grottkataloger utifrån denna databas. Grottdatabasen har länge varit en 
kärnverksamhet i SSF:s verksamhet och den fortsätter löpande att utökas och uppdateras. 
Under året har 176 grottblanketter kommit in. Huvuddelen av grottblanketterna kommer 
fortfarande från en mindre grupp SSF-medlemmar. Grottblanketter presenteras i samman-
drag på hemsidan och inte längre i tidskriften Grottan. Arbetet med utgivning av tryckta 
grottkataloger har gått på sparlåga i ett par år pga. tidsbrist hos kataloggruppens medlem-
mar. Nästa katalogdel kommer att omfatta Hälsingland och Gästrikland. Den planeras för 
tryckning under 2009. Personer som kan hjälpa till med renritning av grottkartor saknas. 
Några helgsammankomster har genomförts under året, för inmatning av uppgifter i da-
tabasen och kontroll av materialet. Nästan alla grottblanketter är scannade och finns nu 
som pdf-filer. Arbetet med att skapa en ny databas anpassad för webben har inletts (Hans 
Beskow). En Excelbaserad grottblankett som är ifyllbar/inskickbar kommer att lanseras un-
der 2009. Ansvarig styrelseledamot är Sven Gunnvall och huvudansvarig är Hans Beskow.

4.6 Grotträddningskommittén
Arbetsgruppen för grotträddning i Sverige slutförde sitt arbete och presenterade sin rap-
port för Rikspolisstyrelsen 2008-04-20.  SRT1-utbildning för grotträddningsgruppen i 
Frostviken hölls den 17-18 maj och samma utbildning för gruppen i Hemavan hölls 20-21 
september. En grotträddningsövning genomfördes i Lummelundagrottan i samband med 
SSFs ordinarie Gotlandsvecka. Inga olyckor eller allvarliga incidenter har rapporterats un-
der året. Styrelsens representant och huvudansvarig är Sven Gunnvall.

ingsövning för Lummelundabolagets grottguider och SSF:are. En sedvanlig middag tillsam-
mans med Lummelundabolaget blev en trevlig avrundning av veckan. Daniel Lundh var 
ansvarig för veckan.

3.3 Fjällmötet 2008
Årets fjällmöte/fellessamling arrangerades av Norsk Grotteforbund i samarbete med SSF 
och avhölls i Burfjellet, Nordland, Norge. Från Sverige deltog 18 personer, 8 från Norge, 
c:a 8 från Polen, c:a 8 från Italien samt 1 person från England. Den efterlängtade och 
förutsedda förbindelsen mellan Edvardheimgrotta och Brattligrotta hittades. Dessutom 
hittades en ny grotta, Rutsjebanehullet (uppmätt till 160+ meter). Italienarna utforskade 
ett område i närheten med flera nya grottor. Karteringar skedde främst i nyfynden och 
Storligrotta, som omkarterades. I samband med fjällmötet arrangerades en mindre grott-
räddningsövning. En rapport har publicerats i Grottan nummer 3-2008 och Norsk Grot-
teblad nr 51.

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

4.1 Dyksektionen.
SSF:s dyksektion har som mål och syfte att sammanföra personer med intresse för grottdyk-
ning. Dykning har från sektionens sida främst skett i gruvor samt en större grottdykex-
pedition till Bjurälven under mars månad 2008. Expeditionen höll på i 10 dagar och 14 
dykare deltog. C:a 150 meter nya grottgångar hittades, varav 70 meter karterades. Under 
expeditionen framkom problem med frysning av regulatorerna. Regelbunden dykträn-
ing har genomförts i Tuna-Hästbergs gruva (1 gång/månad). Planering för dykexpe-
dition till Bjurälven 2009 har genomförts. Sektionen har ca 45 medlemmar. Tack vare 
Bjurälvenexpeditionen och gruvdyk i Tuna Hästberg har antalet aktiva grottdykare ökat 
under året och nya medlemmar har kommit till SSF. Dyksektionens ”systerorganisation” 
Baggbodykarna har under året firat sitt 10-årsjubileum, med aktiviteter under den tradi-
tionella Tuna-Hästbergshelgen i december. Även dykningar i Lummelundagrottan genom-
fördes av tre dykare. Ansvarig styrelseledamot är Mikaela Löfgren med Nicklas Myrin som 
huvudansvarig.

4.2 Fjällkommittén
Fjällmötet är ett av förbundets äldsta arrangemang men kräver ändå en del förberedelser, 
bland annat att hitta lämpliga platser att genomföra mötet på samt skriva en lockande 
artikel i Grottan. Till fjällkommittén hör även fjällinventeringen. Förhandlingar med läns-
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4.11 Ungdomssektionen
Ungdomssektionen vänder sig till medlemmar under 25 år och ordnar egna träffar. Under 
året har representanter ur sektionen funnits med på de flesta av SSF:s aktiviteter. Vid års-
mötet 2008 tilldelades Daniel Engh SSF:s ungdomsstipendium. Ansvarig styrelseledamot 
är Linnea Järvstråt med representanter ur sektionen som huvudansvarig.

4.12 Utbildningskommittén.
Utbildningskommittén har tre huvudsakliga uppdrag: a) att åskådliggöra vilka utbildningar 
vi har, eller avser att genomföra eller utveckla inom SSF genom att skapa ett nytt certifier-
ingssystem, b) att skapa insyn för deltagare och utomstående vad som lärs ut och på vilka 
grunder, hur det lärs ut samt varför det lärs ut, samt c) att genom certifieringssystemet 
ha som främsta huvuduppgift att kvalitetssäkra all utbildning som bedrivs och som plan-
eras för inom SSF. En kursplan över certifieringssystemet är framarbetad. Under 2008 har 
några kurser i SRT genomförts tillsammans med alpina fjällräddningen (se vidare under 4.6 
Grotträddning). Kontakt har tagits med Cave Diving Group i England med förfrågan om 
vi kan använda deras utbildningsmaterial och i övrigt utveckla ett samarbete inom utbildn-
ing i grottdykning. Vi har erhållit ett positivt gensvar, men en del formella frågor måste lö-
sas först. Ett arbete har initierats med att ta fram ett grundläggande utbildningsmaterial om 
grottor och grottforskning för svenska förhållanden. Första steget är att ta reda på vad som 
redan finns i den vägen hos medlemmarna. En målsättning är bl.a. att skapa utbildningsdo-
kument inom olika områden och på olika nivåer som t.ex. kan läggas ut på hemsidan. En av 
de primära uppgifterna inom denna del är att lägga ut Lars-Erik Åströms bok på hemsidan. 
Ansvarig styrelserepresentant är Dag Haugum med Mark Dougherty som huvudansvarig.

4.13 Vertikala sektionen.
SSF:s vertikala sektion har som mål och syfte att arbeta för förbättrad säkerhet, tillgänglighet 
och kunskap om grottor med vertikala schakt samt att sammanföra personer intresserade av 
denna grottyp. Den vertikala sektionen ska verka för att arrangemang vid vertikala grottor 
äger rum, oavsett regi. Den ska verka för att vetenskapliga och grottkonserverande projekt 
inriktas även mot vertikala grottor. Sektionen har 57medlemmar. Ansvarig styrelseledamot 
och huvudansvarig för sektionen är Johannes Lundberg.

4.14 Vetenskapskommittén
Vetenskapskommitténs främsta mål och syfte är att utgöra ett forum för bland annat geo-
logi, biologi, hydrologi etc. och genom detta kunna förmedla kontakter inom dessa områ-
den - både till SSF:s medlemmar, men även till personer och organisationer utanför SSF. 
Ett självklart mål är att uppmuntra förbundets medlemmar att lära sig mera om våra grot-
tor och deras bildning. Ansvarig styrelseledamot är Rabbe Sjöberg och huvudansvarig är 
Johannes Lundberg.

4.7 Gruvsektionen
Gruvsektionen är sektionen för alla som är intresserade av gruvor, tunnlar, bergrum och 
andra av människan konstgjorda underjordiska objekt. Syftet är att undersöka och do-
kumentera nutida och historiska gruvmiljöer, anordna resor och seminarier samt ge ut 
informationsbladet Gruvbladet. Sektionen har ca 120 medlemmar. Under året har det 
traditionsenliga Luciafirandet i Tuna Hästbergs gruva genomförts tillsammans med Bagg-
bodykarna den 13-14 december. Huvudansvarig för sektionen har varit Martin Nordin 
med Christel Grehn som styrelsekontakt.

4.8 Historiska kommittén
Kring många grottor finns sägner/sagor/historier som berättar något om grottan. Kom-
mittén ser som sin främsta uppgift att intressera förbundets medlemmar om denna as-
pekt av speleologisk forskning. Även förbundets egen historia ligger inom kommitténs 
verksamhetsområde liksom klipparkivet och grottbibliografin. Under året har en revision 
av vår hemsida gjorts och material har tillförts denna. Vidare har kommittén beskrivit 
sin verksamhet i Grottan och i denna bidragit med artiklar om grottsägnen. Kommittén 
arbetar nu med planerna för en jubileumsskrift till förbundets femtioårsjubileum 2016. 
Ansvarig styrelseledamot och huvudansvarig är Rabbe Sjöberg.

4.9 Internationella kommittén
SSF är medlemmar i de internationella organisationerna UIS och FSUE. SSFs påskresa 
2008 gick för andra året i rad till Wales. 21-28 mars besökte sex svenskar South Wales 
Caving Club (SWCC) i Penwyllt. Vårt fjällmöte hölls detta år i Norge, på Burfjellet, 
tillsammans med Norsk Grotteförbund den 2-9 augusti. Den europeiska speleologiför-
eningen FSUE, numera FSE, hade sin kongress i Vercors i Frankrike den 23-30 augusti 
och tre medlemmar ur SSF deltog i kongressen. Under 2008 startade ett samarbete med 
Norsk Grotteforbund som gör det lättare att betala medlemsavgiften till grannlandets 
grottförening. Från och med 2009 kan man betala medlemsavgift i NGF till SSF, och 
NGF medlemmar kan göra på motsvarande sätt för att bli medlemmar i SSF. Ansvarig 
styrelseledamot och huvudansvarig är Christel Grehn.

4.10 Karteringskommittén
Kommittén har under året påbörjat arbetet med att uppgradera karteringsutrustningen 
och ersätta utslitet material. Under året har det hållits några möten i syfte att skapa ett 
karteringsarkiv där samtliga existerande grottkartor finns tillgängligt för medlemmar. Ar-
kivet skall innehålla en databas där rådata för respektive grotta finns lagrat och det skall 
vara utformat så att det även fungerar för större grottor. Kommittén har inte hållit några 
karteringskurser under året. Däremot har detta skett i SGK:s regi. Kommittén består av 
Erik Agrell, Christopher Graae, Mats Lind och Andreas Wikström. Ansvarig styrelserepre-
sentant är Dag Haugum med Erik Agrell som huvudansvarig. 
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5.5 Materialförvaltning
SSF hyr sedan 2005 en arkiv- och bibliotekslokal i Täby. Denna lokal är på 45 kvm och är 
inredd med hyllor för förvaring och arkivering av Nedåt, Biblioteket samt SSF övrig utrust-
ning. SSF äger karteringsutrustning och utrustning för SRT-klättring. Det är fyra komplet-
ta personliga SRT-utrustningar och rep som används vid SRT-kurser. Christopher Graae 
är materialförvaltare. Mark Dougherty förvaltar SRT-utrustningen. I december aviserade 
HSB, som vi hyr lokalen av, om en väsentlig ökning av hyran från 1 oktober 2009, i stort 
sett en fördubbling. Det är oklart om SSF kan behålla lokalen med så hög hyra. Arbete 
pågår för att hitta en alternativ lösning.

5.6 SSF på Internet 
SSF är representerat på Internet med hemsida på webbadressen http://www.speleo.se . Här 
har föreningen tillgång till ett medium för informationsspridning som täcker hela världen. 
Under 2008 har ansvaret mer och mer kommit att hamna på Mikaela Löfgren, med stöd 
av Thomaz Gustafsson, när det gäller uppdatering av hemsidan. Ett par medlemmar har 
blivit duktiga på att publicera sina egna artiklar. Under året genomfördes en översyn av vårt 
utrymme på servern, för att kunna härbärgera även grottdatabasen. Den gamla kostnaden 
var 4650 kr/år och vår nuvarande kostnad är c:a 9000 kr/år. 

6. Funktionärer under verksamhetsåret 2008: 
Styrelse:
Ordförande  Sven Gunnvall
Vice ordförande  Daniel Lundh
Skattmästare  Ulla Pettersson
Sekreterare  Mikaela Löfgren
Ledamöter  Dag Haugum
  Linnea Järvstråt
  Rabbe Sjöberg
  Christel Grehn
  Johannes Lundberg
Revisorer:
Sammankallande Martin West
Ledamot  Lina Lindén
Suppleant  Emese Orsolya Bálint

Valberedning:
Sammankallande Christina Tillö
Ledamot  Gunnar Isacsson
Suppleant  Mikael Persson
Suppleant  Mats Lind

4.15 Årsmöteskommittén
Årsmöteskommittén har under året tillsammans med Emese Balint och blekingevän-
ner genomfört årsmötet 2008 i Aspan, Blekinge. 67 medlemmar deltog, varav 55 vux-
na i årsmötet. Planering för årsmöte 2009 i Stockholm (ansvarig arrangör Stockholms 
Grottlubb), samt årsmöte 2010 i Västergötland (Daniel Lundh arrangör) pågår. För 2011 
finns lösa funderingar på Örnsköldsvikstrakten. Ansvarig styrelseledamot och huvudans-
varig är Mikaela Löfgren.

5. Övriga rapporter:

5.1 Biblioteket
SSF:s bibliotek har tidskriftsutbyte med 33 organisationer i 16 länder (varav 13 europeiska 
länder, och resten i Nordamerika, Afrika och Australien/Oceanien). Ansvarig för biblioteket 
är Ulla Pettersson. Under året har flyttningen av största delen av biblioteket till arkiv- och 
bibliotekslokalen i Täby genomförts.  

5.2 Ekonomi och Nedåt
Försäljningen från Nedåt är betydligt lägre än föregående år. Avsättning till katalogfonden 
föreslås motsvarande årets försäljning av grottkataloger. Årets resultat för Nedåt efter avsätt-
ning till katalogfonden är ett överskott på ca 700 kr. Ansvarig för Nedåt är Karl Grönvik. 

Årets resultat för förbundet är ett överskott på ca 14 400 kr, jämfört med ett budgeterat 
underskott på 5 150 kr. Kostnaden för tryckning av Grottan blev betydligt lägre än budget-
erat, delvis beroende på att vi fick reduceringar av fakturorna på grund av fel från tryckeriet. 
Däremot har vi fått engångskostnader för förnyelse av utgivningstillstånd och byte av ans-
varig utgivare på totalt 2 600 kr. Portokostnaderna för utskick av Grottan till medlemmar 
och utbytesorganisationer har också blivit lägre än budgeterat. Årsmötet gick med ett visst 
överskott. Genom att ersättningen för besiktning av Lummelundagrottan har höjts, gick 
Lummelundaveckan med ett stort överskott. Karteringssektionen har planerat att göra ett 
större inköp av ny karteringsutrustning, men detta genomfördes inte under 2008, vilket 
medförde att inga materialinköp gjordes under året. (Inköpen kommer att göras under 
2009.) I övrigt har kostnader och intäkter i stort följt budgeten.

5.3 Publikationer 
SSF:s medlemstidning Grottan har under verksamhetsåret utkommit med fyra nummer; 
1-2008, 2-2008, 3-2008 och 4-2008 (årg. 43). Redaktör har varit en redaktionsgrupp 
bestående av Sven Gunnvall, Johannes Lundberg samt Andreas Wikström.

5.4 Stipendier och gåvor
Ungdomsstipendium på 1000 kronor delades ut till Daniel Engh. SSF skänkte 2000 kro-
nor till Cancerfonden till minne av Lars-Erik Åström.
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Klipparkivsansvarig (ingår i Historiska kommittén)  Per Rask
Materialförvaltare Christopher Graae
SRT-utrustning Mark Dougherty
Redaktör för Hemsidan Thomaz Gustafsson
Redaktör för Grottan Sven Gunnvall
Redaktör serie A, katalog Anders H Lindén
Redaktör serie B, bibliografi (ingår i Historiska kommittén) Johannes Lundberg
Redaktör serie C Rabbe Sjöberg
Redaktör Gruvbladet (ingår i Gruvsektionen) Martin Nordin
Stenkumla (ingår i Gotlandskommittén) Christer Örtvall
Kataloggrupp (ingår i Grottkatalogkommittén) Hans Beskow
  Lars-Gunnar Jarl
  Lars-Erik Åström

Stockholm 2009-05-22

Sven Gunnvall
Ordförande.

UIS-representanter:
Ordinarie  Thomaz Gustafsson
Suppleanter  Anders H Lindén
  Rune Magnusson

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

Arbetsgrupper (kommittéer/sektioner):

Namn: Kontaktperson ur 
styrelsen:

Huvudansvarig:

Dyksektionen Mikaela Löfgren Nicklas Myrin
Fjällkommittén Johannes Lundberg Johannes Lundberg
Fotosektionen Mikaela Löfgren Andreas Wikström
Gotlandskommittén Daniel Lundh Daniel Lundh
Grottkatalogkommittén Sven Gunnvall Hans Beskow
Grotträddningskommittén Sven Gunnvall Sven Gunnvall
Gruvsektionen Christel Grehn Martin Nordin
Historiska kommittén Rabbe Sjöberg Rabbe Sjöberg
Internationella kommittén Christel Grehn Christel Grehn
Karteringskommittén Dag Haugum Erik Agrell
Ungdomssektionen Linnea Järvstråt Repr ur sektionen
Utbildningskommittén Dag Haugum Mark Dougherty
Vertikala sektionen Johannes Lundberg Johannes Lundberg
Vetenskapskommittén Johannes Lundberg Johannes Lundberg
Årsmöteskommittén Mikaela Löfgren Mikaela Löfgren

Övriga ansvarsområden:
Adressregister  Ulla Pettersson
Arkivarie, grottblanketter Lars-Gunnar Jarl
Bibliotekarie  Ulla Pettersson
Fjällinventering (ingår i Fjällkommittén) Rune Magnusson
Föreståndare för Nedåt Karl Grönvik

Pettersberg i Sorunda söder om Stockholm var platsen för SSFs årsmöte 2009.
Foto: Claes Lagerström
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män yta för att umgås på när vädrets makter 
inte riktigt ville vara på vår sida.

Programmet börjar
För hugade grottisar ledde Björn Grinder 
under torsdagseftermiddagen en tur till 
Korpbergsgrottan belägen bara någon ki-
lometer från Pettersberg. Korpbergsgrottan 
är en typisk blockgrotta belägen i en talus-
brant. Grottan består av ett antal krypgång-
ar i tre våningar. På nedersta våningen finns 
en stor sal med upp till 6 m takhöjd. 

Snart annonserades middagen, tagliatelle 
med köttfärssås, och de som ännu inte häl-
sat på varandra fick nu chansen under kö-
andet till denna eller under intagandet av 
måltiden. Vid 19-tiden startade kvällspro-
grammet. Peter drog då alla praktiska detal-
jer runt vår vistelse. Han berättade att den 
ringa vattentillgången gjorde att duschning 
och vattentoabesök var tvunget att undvi-
kas. Ett (!) utmärkt torrdass fanns att tillgå 
en bit från tältfältet och detta var vad vi fick 
nöja oss med. Dassbesöken visade sig ibland 
bli ganska trevliga då diverse intressanta 
spörsmål dryftades i kön till behovsplatsen. 
En del årsmötesdeltagare ”fuskduschade” 
hemma eller hos bekanta på väg till eller 
från Östra Klövbergsgrottan på lördagen 
har jag fått höra. För övrigt är, som vi ju 
redan visste, grottisar ett tåligt släkte. Nåväl, 
efter Peters genomgång vidtog en presenta-
tion av Södertörns geologi i allmänhet och 

helgens utflyktsmål i synnerhet. Det först-
nämnda ansvarade Lars-Gunnar Jarl för 
och det sistnämnda stod Björn Grinder för. 
Björn berättade om Östra Klövbergsgrottan 
som var fredagens utflyktsmål och även som 
hastigast om Fruberget som var huvudmålet 
på lördagen. För dem som inte besökt Korp-
bergsgrottan under eftermiddagen berättade 
han också om detta närbelägna utflyktsmål 
samt även om Scoutklyftan, en delvis block-
täckt klyfta, belägen också den någon kilo-
meter från Pettersberg vid den numera när-
mast helt igenvuxna Lövsjön. Även Christer 
Örtvall var med på ett hörn vad gällde ut-
flykterna eftersom man på lördagen kunde 
välja mellan besök i Fruberget eller en runda 
ledd av Christer till mindre men väl så in-
tressanta grottor på Södertörn.

Senare på kvällen samlades vi för att gå 
fackeltåg till kvällsbrasan ett par hundra 
meter upp i skogen. Till detta blev det stor 
uppslutning, även många barn deltog i detta 
udda inslag. Ledda av Claes tågade vi mot 
elden där trängseln trots gott om sittplatser 
visade sig bli stor. Kvällen var ganska kall 
och kroppen värmdes såväl ut- som invän-
digt av eld respektive dryck. Även själen fick 
sig en dos värme i form av återseende av 
gamla grottkompisar. Om det var kylan eller 
om det var grottisarnas önskan att vara utvi-
lade inför morgondagens krypande i Östra 
Klövbergsgrottan vet jag inte, men faktum 
är att redan vid midnatt var stockarna runt 
eldstaden ganska glest besatta.

Sura overaller och glada 
grottisar
Fredagen mötte oss tidiga frukostätare med 
sol, men drog man sig för länge i sovsäcken 
hann man inte se solstrålarna denna mor-
gon. Övertygad om att jag numera inträtt 
i gruppen av bortklemade arm-chair-cavers, 

Ankomsten
De senaste åren har jag och min familj inte 
varit alltför flitiga årsmötesbesökare, men 
eftersom årsmötet 2009 skulle förläggas till 
Pettersberg i skogen nere på Södertörn bara 
några mil hemifrån blev beslutet enkelt. 
Liksom en del andra SSF:are (inga namn 
nämnda) hyste vi vissa farhågor när vi läste 
om Pettersberg; dålig färskvattentillgång, 
två toaletter och tre duschar samt en läger-
gård som såg lagom stor ut för ett par större 
barnfamiljer. Ja, vi har ju nära hem till ett 
varmt hus och en dusch om det skulle bli 
kaos resonerade vi och åkte ner med halva 
vårt bohag och hustältet.

Längst in på den krokiga grusvägen möt-
tes vi av en leende Claes Lagerström som i 
detta läge hade en enkel uppgift att orga-
nisera parkerandet på den lilla grusplanen 
belägen högt ovan lägergården. I ett senare 
skede skulle denna uppgift bli desto svårare 
och stundtals rådde smärre anarki på par-
keringen. Några av oss utnyttjade en liten 
gräsyta vid ett till gården tillhörande torp 
som parkering. Dock blev backen dit upp 
halare och halare i och med helgens regnan-
de, så det var väl lika bra att inte fler kom 
på samma idé.

Nedanför parkeringen låg som sagt var lä-
gergården och framför den öppnade sig ett 
stort gräsfält. Vid entrén till lägergården satt 
en liksom Claes leende Peter Blomqvist ski-
nande ikapp med solen och välkomnade oss 
till årsmöteshelgen. Medan jag själv pratade 
bort tiden med Peter slet barnen som djur 

med att lasta ur bilen tills alla våra grejor låg 
utspridda på gräsfältet. Hustältet slogs upp 
och boades in.

Ganska snart kommenderade Peter ut 
mig för att agera taxibil för till pendeltågs-
stationen i Hemfosa anländande årsmötes-
deltagare. Totalt blev det fyra vändor under 
eftermiddagen; den första med assistans av 
Rabbe Sjöberg.

Tidiga på plan var också, förutom ord-
förande Sven Gunnvall med hustru Lena 
Arén, också familjen Ramona och Cris-
topher Krafft samt Ramonas mamma Liisa 
Alaperä. Ramona och hennes mamma hade 
åtagit sig att vara köksansvariga. Detta är 
även i normala fall inget avundsvärt arbete; 
jobb från tidig morgon till sen kväll och som 
tack får man högar med disk. Med tanke på 
kökets och matsalens storlek (där matsalen 
även var tvungen att snabbt omdisponeras 
till samlingssal) blev arbetet ännu svårare. 
Ramona och Liisa skötte och organiserade 
dock detta arbete med fast hand och höll 
reda på oss andra slarvpellar. Att Ramona 
som van grottis insett värdet av god mat och 
mycket mat insåg vi snabbt.

Efterhand anlände fler och fler årsmötes-
deltagare och tälten växte upp som svampar 
här och var på gräsfältet utanför lägergår-
den. Som mest under helgen räknades till 
19 tält tror jag. Utanför gårdens entré restes 
också under ledning av Björn Bergkvist ett 
”förgårdstält” misstänkt likt ett partytält. 
Förgårdstältet utnyttjades dels som av- och 
påtagningsplats för skor och dels som all-

SSFs årsmöteshelg 2009
eller

Hur massor av grottisar trängs och umgås

Jonas Peterson
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dök (!) upp, även om det bara var för att 
träffa andra grottisar. 

Regnet tilltog och snart var många pry-
lar genomblöta. Vår familj bröt upp ganska 
tidigt från grottan. På vägen tillbaka mot 
Pettersberg bunkrades batterier på Biltema. 
Det har sina fördelar att ha årsmöteshelg i 
ett storstadsområde även om äventyrskäns-
lan får sig en törn. Hemkomna till Pet-
tersberg tog jag, Olof och Emelie en tur 
till Scoutklyftan. Klyftan visade sig vara 
mer sevärd än jag trott. Hoppas bara att 
många fler än vi tog chansen att någon av 
årsmötesdagarna titta på denna. Klyftan har 
uppkommit genom att västsidan av en liten 
bergknalle spruckit upp och bildat klyftor 
och stora block. Vi hade turen att anträda 
bildningen från söder och detta visade sig 
vara lyckosamt. Klyftan blev på detta sätt 
mer och mer spektakulär ju längre man tog 
sig framåt.

Under fredagen riggades också rep för 
SRT-övningar i Korpberget av Andreas 
Forsberg. Han och Mark Dougherty instru-
erade därefter hugade SRT-klättrare. Totalt 
utnyttjade fem personer denna möjlighet 
under helgen; tre som ”avrostades” och två 
som gjorde en hel SRT Steg-1-dag.

Trötta och regnblöta men glada återvän-
dande grottisar fyllde snart lägret. Midda-
gen bestående av korv stroganoff med ris in-
mundigades av de glupande vargarna. Inte 
länge hann man vila förrän kvällsprogram-
met vidtog. Först ut de sedvanliga årsmö-
tesförhandlingarna. Till protokolljusterare 
utsågs Kalle Grönvik och Kenneth Gyllen-
sting. Några smärre förändringar skedde i 
styrelsen; ledamöterna Christel Grehn och 
Johannes Lundberg avgick och ersattes av 
Jenny Bernström och Mark Dougherty. 
Några punkter som dryftades var medlems-
avgiften och införandet av landskapsgrottor. 
Med ett rungande ”JA” godkändes den i ett 

sent skede modifierade listan med förslag på 
landskapsgrottor. Rune Magnusson kunde 
nu luta sig tillbaka efter flera års arbete med 
denna lista. Lina Lindén utsågs av årsmö-
tesdeltagarna att representera SSF vid UIS-
kongressen i Texas i juli i år.

En presentation av det spännande Moon-
Mine-projektet i Pershyttan gjordes av 
Niklas Järvstråt. Målet med Moon-Mine är 
att skapa ett självförsörjande produktions-
system under mark i Storgruvan i Pershyt-
tan. Tanken är att så mycket som möjligt 
efterlikna förhållanden i en bosättning på 
månen, under mark, som skydd mot strål-
ning och meteoriter. SSF:s årsmöte 2010 
kommer för övrigt enligt planerna att hållas 
i Kilsbergen varvid ett besök i Storgruvan 
förhoppningsvis kommer att göras.

Klockan var långt framskriden då några 
av oss hoppades på stor tillströmning till 
kvällsbrasan även denna kväll. Regnandet 
hade upphört på eftermiddagen och kväl-
len var nu klar och fri från regnskyar. Av 
brasmys blev dock inte mycket; vi sex som 
satt där ett tag skickade till och med ner en 
spejare för att se var folk höll hus. Samlings-
salen i huset visade sig ha blivit mötesplat-
sen för kvällen. Här låg kartor och papper 
uppdukade. Olika grupper diskuterade 
gjorda och kommande grottexpeditioner. 
Ljudnivån var hög. Diskussionslusten och 
viljan att berätta om sina grotterfarenhe-
ter sedan sist man träffades eller viljan att 
få veta mer om kommande färdmål likaså. 
Svårt att ragga folk till elden härifrån alltså. 
Men det är ju just det här ett SSF-årsmöte 
är! En mötesplats för olika typer av grottisar 
där vi kan prata om det som förenar oss alla. 
Har själv många gånger tyckt att de ”sche-
malagda” kvällsprogrammen på årsmötes-
helgerna ofta har varit alltför digra och att 
de spontana grottdiskussionerna borde ges 
mer utrymme. Nu var vi ju där, sak samma 

berättade jag inte för någon om hur svin-
kallt jag haft i tältet och att blodcirkulatio-
nen i mina fötter nog avstannat. Mer värme 
skulle ju inte ha skadat! Så småningom vi-
sade det sig att var och varannan tältare känt 
av nattens ringa värme, 6 plusgrader hade 
uppmätts, och jag kunde andas ut. Återigen 
en eloge till köket som mötte oss frusna täl-
tare med varm dryck, gröt, limpor och på-
lägg i långa banor. Härligt!

Efter packande av matsäckslådor, termo-
sar, lampor, handskar, overaller, hjälmar, 
knäskydd, barn och andra tillhörigheter 
vidtog färd mot Östra Klövbergsgrottans 
blocklabyrint på Tyresöhalvön. Vår familj 
var ganska raskt iväg och först på plan. Lite 
orolig blev jag då jag insåg att vi inte skulle 
få ha grottan för oss själva denna dag. Två 
andra utflyktsgrupper var redan på plats och 
klängde och krälade mellan blocken. Nåväl, 

något annat var ju inte att vänta vid denna 
”storstadsgrotta”. Komiskt bara att en av le-
darna sa till oss (5 pers) att ”det kan nog bli 
lite trångt i grottan”. När jag berättade att vi 
bara var förtruppen till 80-talet andra blev 
han ganska lång i ansiktet. 

Grottan hann besökas av mig och 2/3 av 
den ungdomliga delen av familjen (Olof 
och Emelie) till största delen innan SSF-
horden anlände. Tyvärr hade det vid det 
här laget börja regna och det såg inte ut att 
sluta. Trots det tilltagande regnet och trots 
att de allra flesta i sällskapet besökt grottan 
både en och två gånger tidigare gick det inte 
att ta miste på med vilken glädje grottisarna 
trängde in bland blocken. Alla anlände inte 
till grottan per bil; familjen Karin och To-
mas Andreason kom roendes över Kalvfjär-
den med barnen Lova, Malva och Siri. Även 
grottdykarna Nicke Myrin och Aron Juhlin 

Kvällssamling vid brasan. Foto: Claes Lagerström
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om det skedde vid elden eller vid ett bord 
med näsan över en karta.

Lördagens meny – 
en stor grottbiff eller mindre 
delikatesser
Fruberget - grottbiffen
En ny dag grydde och vi tältare var denna 
gång mer upptinade än natten innan. Mer 
moln på himlen under natten orsakade 
mindre värmeutstrålning, men mer moln 
orsakade också mer av den icke önskvärda 
varan regn. Under morgonen slapp vi dock 
det mesta av detta varför packning och av-
färd kunde ske ganska bekvämt. Vi packade 
matsäckslådor, termosar, lampor…ja, ni 
minns listan från föregående dag och reste 
mot Fruberget. De av oss som av olika skäl 
numera lagt det här med krypningsbiten på 
hyllan, valde istället under lördagen att åka 

på grottur under ledning av Christer Ört-
vall. Om denna tur skriver Bosse Lenander 
strax här nedanför.

Vi som valde Fruberget mötte ett sam-
melsurium av block och ingångar däremel-
lan. Björn Grinder visade på än den ena in-
gången än den andra; ”här är ingången till 
Korridordelen”, ”här kommer man in till 
Labyrinten” och ”däruppe ligger de djupa 
schakten till Stora Salen”. Meningen var att 
man skulle rigga med rep ner till Stora Sa-
len, men många speleologbarn hade myror 
i kroppen. Detta kombinerat med de av det 
tilltagande regnet såphala blocken, mellan 
vilka underjorden lyste lockande men farlig, 
gjorde att många föräldrar hellre tog några 
kryprundor i Labyrinten och Korridordelen. 
Några av oss avlade även besök i Frubergets 
längre norrut belägna delar där några min-
dre grottor och en smal och vacker klyfta är 
belägna.

Vackert slipade former i Ottersta eller Bodenhoffs grotta. Foto: Sven Gunnvall

De mindre delikatesserna
(Bosse Lenander berättar)
”Vi var ca 20 personer i 5 bilar som gjorde 
en mycket intressant rundtur på 96 km till 
grottor på Södertörn. Vår utmärkte guide 
var Christer Örtvall.

Första stället vi besökte var Ottersta grot-
ta eller Bodenhoffs grotta som den också he-
ter, nära Sorunda kyrka. På vägen upp mot 
grottan såg vi omfattande markberedning 
som hade gjorts av vildsvin. Grottan är av 
typen tunnelgrotta i gnejs och ca 9 meter 
lång. Lite längre upp i berget ligger en an-
nan grotta och på vägen dit fotograferades 
det en hel del.

Därefter begav vi oss till Kvarnklintsste-
nen och några av de andra jätteblocken på 
toppen av ett berg. Under stenarna finns 
några grottor, bl a den trevliga Hyllhålan. 
Enligt Rabbe Sjöberg kan den här berg-

klacken ha spräckts upp genom en kraftig 
tryckökning, orsakad av att metan har över-
gått från fast (fryst) form till gas, i samband 
med t ex en jordbävning. Också här i om-
givningarna finns det gott om spår av vild-
svinens bökande. Nedanför berget rinner en 
bäck med arrangerad laxtrappa. 

Lunchpaus tog vi vid Tuppstenen, en 
säregen grotta som också har en sägen om 
ryssarnas härjningar i trakten bunden till 
sig. Grottan utgörs av en ca 9 meter lång 
och svagt uppåtlutande gång som slutar i en 
liten kammare av hårdpackad morän. Det 
fina material som binder ihop stenarna på-
minner nästan om murbruk i utseende och 
styrka. Tack vare att grottans inre också är 
grottans högsta punkt samlas varmluft i 
grottan och vintertid är det rikligt med små-
kryp där. Nu fanns det sniglar och gott om 
stora spindlar.

Fruberget. Foto: Peter Blomqvist
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Sedan for vi vidare till Nynäshamn och 
Kärringboda naturreservat där vårt mål var 
Rumpsaxgrottan. Grottan har fått en egen 
plansch på reservatets informationstavla. 
Rumpsaxgrottan ligger i ett lager urkalksten 
några meter från vägen. Detta är praktiskt 
då den är Stockholms Grottklubbs grävpro-
jekt. En intresserad lantbrukare i närheten 
har hjälpt till att dra ut stora nedfallna ste-
nar ur grottan. Det har grävts upp åtskilliga 
kubikmeter lera ur grottan. I grottans tak 
finns fina karstsprickor och i en del kalk-
block finns det stora pyritkristaller samt del-
vis kristallfyllda hålrum. Grottan går snett 
ner i berget och högst ett par meter djupare 
kommer man säkert att nå grundvattnet. 
Grottans bildningssätt diskuterades livligt 
och man var i alla fall ense om att den, så 
här långt, ser ut att vara unik för Sverige, 
kanske med geotermiskt ursprung.

Sista anhalten denna dag blev Fruberget 
med sina många och stora grottor. Här gav 
sig folk av på olika turer. Det klättrades, le-
tades drakguldsmossa och många besökte 
Hammerstahus ruin – välbevarade rester av 
en riddarborg från 1300-talet. Den gamla 
borgen är ca 13 x 18 meter och ligger vack-
ert på en skogsholme i en större åkermark.”
Så långt Bosse Lenander.

Tillbaka vid Pettersberg
Eftermiddagen bjöd dock på bättre väder än 
förmiddagen och väl tillbaka vid Pettersberg 
tog jag en solotur till Korpbergsgrottan. 
Väl där träffade jag på Mark och Andreas 
i full färd med SRT-övningarna i berget in-
till grottan. Jag var därför den ende som var 
där för att bese grottan, som märkligt nog 
kändes mindre än då jag var här sist för ett 
tiotal år sedan. För det kunde väl inte vara 
så att jag hade blivit större om magen och 
stelare i lederna?

Potatisgratäng med kassler stod på mid-
dagsmenyn för de flesta av oss. Kvällspro-
grammet tog snart vid. Mikael ”Rauken” 
Persson visade bilder från diverse grotturer, 
bl a från nyutforskningen av delarna ovan-
för vattenfallet i Lullihatjårrogrottan och 
från pumpningen av Pojkarnas gång i Lum-
melundagrottan 2008. Några bilder med 
isformationer i Nedre Kåppasjåkkgrottan 
samt en demonstration av utvecklingen av 
egenhändigt byggda pannlampor blev det 
också.

Fredagens usla uppslutning vid kvälls-
brasan återupprepades som tur var inte och 
glam och stoj från de många församlade 
kunde åter höras i skogen. Grillkorvar fräs-
te, burkar pyste och flaskor kluckade denna 
sista kväll på årsmötet 2009.

Farväl och på återseende
Så kom då uppbrottsdagen. En febril verk-
samhet pågick under morgonen med tält-
fällning, packning, städning och avskeds-
tagande. Solen strålade och trots att vi nu 
skulle skiljas åt var stämningen på topp; alla 
visste ju att vi ses snart igen; antingen där-
ute i grottorna eller på årsmötet 2010!

Summary (editorial)
A report from SSF´s annual meeting in 
Sorunda, south of Stockholm. Despite 
some rain and a very small cottage a huge 
crowd of cavers enjoyed themselvs with 
lectures, campfires and SRT-climbing. A 
number of caves in the area was visited; 
Fruberget, Klövberget and some smaller, 
but highly interesting caves. One ef these - 
Rumpsaxgrottan, a diggig project, might be 
of geothermal origin, which is unique for 
Swedish conditions.

Det var med stor förväntan jag styrde den 
fullastade bilen mot Nynäshamn för vidare 
transport med färja till Gotland och årets 
Lummelunda-vecka. Med mig i bilen hade 
jag min sambo Anna och våra barn Felix och 
Tilde som jag under våren till slut lyckats 
övertala att en tältvecka på Gotland tillsam-
mans med för dem helt okända människor 
är ett perfekt sätt att börja semestern. Min 
enda erfarenhet av Gotland sedan tidigare 
var från en skolresa i mellanstadiet i början 
på 80-talet. Ett de starkaste minnena från 
den resan var besöket i Lummis, men kan-
ske inte på det sätt som man skulle kunna 
tro. Jag kommer ihåg att jag var väldigt be-
sviken efter den guidade turen i turistdelen. 
Det var inte alls det spännande grottäventyr 
jag sett fram emot. Med tanke på detta trau-
matiska ögonblick i min tidiga grottkrypar-
karriär såg jag nu fram emot att få gå i rejäl 
närkamp med grottan ”på riktigt”. 

Efter en händelselös och tråkig färjetur 
samt en sunkig pizza i Visby lyckades vi 
med den nyinköpta GPS:ens hjälpt enkelt 
navigera oss fram till Lummelunds bruk. 
Med hjälp av vägbeskrivningen vi fått ti-
digare hittade vi sedan ut på den nyslagna 
vägen som skulle leda till strandängen och 
lägerplatsen. Vägen blev dock smalare och 
brantare och det skrapade oroväckande i 
underredet på vår tunglastade bil. Var detta 
verkligen rätt väg? Vi började precis fundera 
på att vända om när skogen plötsligt öpp-
nade upp sig och vi anlände till lägerplat-
sen där vi hälsades välkomna av Ulla och 
Bosse. 

Efter att tältet slagits upp och kvällsfika 
inmundigats var klockan så mycket att det 
var dags att krypa i till sängs. Natten förflöt 
dock inte helt utan incidenter: en punkte-
rad luftmadrass och en smärre invasion av 
mördarsniglar gjorde att min sambos för-
sta intryck av Gotland kanske inte blev det 
allra bästa. Resten av familjen sov dock som 
stockar.

Måndag 22/6 
Dagen började med den ”obligatoriska” 
introduktionsutbildningen för alla första-
gångsbesökare i Lummelunda. Den började 
med att Bosse berättade om hur grottan 
bildats samt historien kring hur grottan hit-
tades och utforskats genom åren. Det hela 
var mycket intressant även om jag nog inte 
kommer att komma ihåg riktigt alla detal-
jerna kring dykningar genom de olika sifo-
nerna. Efter en lunch så var det så dags för 
ytvandring i området kring grottan. Under 
vandringen besöktes bland annat de borr-

lummelunda 2009
Niklas Konstenius

Niklas är SSFare sen ett par år och en 
mycket aktiv sådan! Bor i Gävle och är också 
engagerad i GefleIF. Gillar ÄVENTYR!
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hål som tagits upp till olika delar av grottan 
samt kanalen som går från Martebo myr. 
Det konstaterades att den vanligen igenväx-
ta kanalen nu var rensad med grävmaskin 
en lång bit och att slukhålen i kanalen var 
mycket framträdande. Det skulle senare visa 
sig att kanalen skulle bjuda på en oväntad 
överraskning i slutet på veckan.   

Efter ytvandringen var det tänkt att vi 
skulle göra den sista delen i Lummis-certifie-
ringen, den guidade turen i aktiva systemet, 
men eftersom det hela dragit ut på tiden så 
hann vi inte med detta under denna dag.   

Tisdag 23/6
Efter gårdagens heldag ovan jord var det 
så dags för slutprovet i certifieringskursen. 
Anna och Tilde bestämde sig dock för att 
stanna på ytan så det blev bara jag och Felix 
tillsammans med Sofie Dougherty och bar-
nen Bastian och Eira som guidades genom 

de delar av aktiva systemet som man kan 
nå utan att dyka. I grottan stötte vi på Mi-
kaela och Andreas som var på fototur samt 
ett gäng turister som gick äventyrsturen i 
grottan. Vi hade även sällskap av några dy-
kare ett tag så man kan säga att grottan var 
välbesökt denna dag. På väg ut ur grottan 
passade barnen på att simma i de djupare 
pölarna i sina våtdräkter. Väl ute firades att 
vi nu var certifierade Lummelunda-grottare 
med glass från kiosken.   

Det var dock inte slut med grottning 
denna dag för min del. Kvällen innan hade 
nämligen Rauken frågat mig om jag ville 
hänga med och försöka pusha en potenti-
ell fortsättning bakom droppstensgalleriet i 
fossila systemet han hade identifierat tidiga-
re i veckan. Jag var såklart inte sen att tacka 
ja till detta erbjudande så någon timme ef-
ter den guidade turen var jag inne i grottan 
igen. Detta var mitt första besök i fossila 
systemet så det var extra kul att få se de olika 

platserna jag hittills bara sett på grottkartan. 
Framme vid droppstensgalleriet visade det 
sig att det mycket riktigt såg ut att finnas 
en gång där bakom, problemet var bara att 
man var tvungen att passera flera fina for-
mationer på farligt kort avstånd för att nå 
gången.

För att göra oss så smidiga som möjligt och 
att inte smutsa ned något tog vi av oss over-
allerna och kröp i bara våtdräkterna. Rau-
ken började att krypa ned med fötterna först 
och med min nervösa guidning lyckades han 
passera det känsliga området. En bit ned låg 
det dock stenar i vägen som var tvungna att 
flyttas innan man kunde komma vidare. Ef-
ter rensning kunde Rauken pressa sig ytter-
ligare en bit ned men kom inte längre med 
fötterna först. Det bestämdes att jag skulle 
göra ett försök att krypa ned med huvudet 
först för att se om såg ut att vara möjligt att 
komma vidare. Efter att Rauken krånglat sig 
tillbaks förbi det känsliga partiet var det så 

min tur. Nervöst började jag krypa förbi det 
känsliga området med ytterst små och för-
siktiga rörelser, det skulle ju inte vara så kul 
att riva ned dessa fina formationer, och även 
jag var snart förbi. Jag ålade försiktigt längre 
ned i gången som Rauken hade rensat. Det 
blev trängre och taket kändes olustigt insta-
bilt. Jag pressade mig dock vidare ytterligare 
en bit för att kunna kika vidare där gången 
böjde av uppåt och kunde tyvärr konsta-
tera att gången helt hade kollapsat. Efter att 
vårt pushförsök misslyckats klädde vi på oss 
overallerna igen och jag passade på att få lite 
guidning längre in i fossila systemet. 

 
Onsdag 24/6
Dagens stora händelse var den planerade 
räddningsövningen som skulle genomföras 
tillsammans med turistguiderna som jobbar 
med äventyrsturerna i grottan. Av någon 
outgrundlig anledning kom mitt namn upp 

Utbildningstur i aktiva systemet. Foto: Andreas Wikström Utforskningstur i fossila systemet. Foto: Mikael Persson



2928

när ett ”frivilligt” offer skulle utses. Scena-
riot var att jag som turist i äventyrsdelen 
av grottan skulle ha halkat och vridit knät 
ur led i Hästryggsjön och samtidigt fått va-
darstövlarna fyllda med vatten.  Med lånad 
extra tjock våtdräkt under vadarstövlarna 
traskade jag, Sofie och Andreas in i Häst-
ryggsjön och började ösa vatten i stövlarna 
och med dessa fyllda till bredden var det 
faktiskt riktigt svårt att komma upp ur vatt-
net för egen maskin. Själva räddningen gick 
sedan väldigt smidigt. Efter en kort stund 
satt jag fastbunden i båren utan att kunna 
röra en fena och transporten ut ur grottan 
gick förvånansvärt fort och det var en ren 
fröjd att få ligga på rygg och studera grot-
tans tak passera ovanför. Det enda partiet 
där jag möjligen kände en viss oro var när 
båren skulle transporteras på båtarna till ut-
gången av grottan. Diskussionerna om hur 
stor risken var att de skulle kunna tappa ner 
mig på botten av sjön är väl inte det första 

man som fastspänt offer vill höra. Det hela 
gick dock bra och jag kom helskinnad ut ur 
grottan. En sak som observerades under öv-
ningen var att det saknades någon form av 
filt eller liknande för att hjälpa en nödställd 
att hålla värmen. Detta borde finnas i det 
räddningskit som finns vid grottan. 

På kvällen efter räddningsövningen hade 
vi planerat att jag, Anders Lindén, Rauken 
och en turistguide skulle göra en tur till Inre 
sjön. Under turen hittade vi ett block som 
lossnat från väggen i Promenadgången och 
det mystiska med blocket var att det inte låg 
rakt nedanför platsen på väggen där det suttit 
utan hade flyttats ett antal meter i horison-
tell riktning. Anders hade några teorier om 
att blocket kunde ha lossnat pga vibrationer 
från vägen som går rakt ovanför grottan. 
Det förklarar dock inte att blocket flyttats 
horisontellt. Har detta skett manuellt och 
har vi i så fall olovliga besökare i grottan? 
Efter att vi kommit fram till Inre sjön kunde 

jag bara konstatera att det inte var mycket 
till sjö, det var ju mer en liten pöl, likväl 
så förhindrar den vidare framfart i grottan. 
Medan vi vilade diskuterades möjligheterna 
att komma vidare från Sifonkatedralen om 
man grävde i den sedimentfyllda gång som 
tydligen ska finnas där. Om man pumpar 
Inre sjön och sedan campar i Sifonkatedra-
len ett par dagar borde man kunna gräva sig 
en bra bit och kanske hitta en fortsättning. 
Ett projekt för nästa år kanske?

Efter turen till Inre sjön var jag sugen på 
att krypa Pojkarnas gång för att få en känsla 
av hur det måste ha känts för de första ut-
forskarna av grottan. Enligt uppgift så ska 
det ha varit en mycket trång passage någon-
stans på vägen mellan ingången i Linnés 
grotta och Bergakungens sal. Det visade sig 
dock att alla år av krypglada grottisar måste 
ha slipat ned kanterna i gången för det var 
inte alls speciellt trångt någonstans.

Tillbaks i lägret var Tilde, som ju inte 
hade följt med på introturen dagen innan, 
sugen på att grotta så det var bara att gå till-
baks till grottan för ytterligare en tur vilket 
jag såklart inte hade något emot.  

Dagen avslutades med ett extra spännande 
kvällsmöte. Medan de övriga deltagarna re-
dogjorde för sina förehavanden under dagen 
satt Anders Lindén och såg lite lagom klurig 
ut. När turen så kom till honom berättade 
han att han under ett besök i Visby av en 
slump fått kontakt med en man som tipsat 
om en intressant brunn vari enligt uppgift 
”gotlands största underjordiska bäck” skulle 
rinna. Brunnen i fråga låg ute på ett militärt 
övningsområde bakom travbanan och An-
ders skulle dagen efter bli visad till platsen 
av brunntipsaren. Spekulationerna kring 
lägerelden tog genast fart. Kunde det dölja 
sig en okänd storgrotta i botten av brunnen? 
Det fanns ju tydligen en mängd doliner i 
området så det skulle inte alls vara omöjligt. 

Kunde det rentav vara en grotta i Lummis 
storlek? Det skulle förhoppningsvis mor-
gondagen ge svar på. Men inte nog med 
det, Anders avslöjade också att han gjort ett 
besök vid cementröret ovanför hamnen där 
man genom åren sett vatten rinna ut utan 
att veta varifrån detta kom. Var det så att det 
även här kunde dölja sig en grotta i slutet 
av röret? Var skulle annars vattnet komma 
ifrån? För att få svaret på frågan behövdes 
dock en 2,5 meter hög vägg passeras en bit 
in i röret.

Torsdag 25/6
Detta skulle visa sig bli ”den stora cement-
rörs-dagen”. Dagen började med besök vid 
den lovande ”grottbrunnen” på skjutfältet. 
Anders hade tidigt på morgonkvisten blivit 
visad till platsen. Tyvärr visade det sig att 
brunnen som bestod av stående cementrör 
hade blivit igenfylld med sten och grus. 
Men skam den som ger sig, med spade och 
ett öskar i högsta hugg lyckades Andreas 
och Rauken på relativt kort tid gräva sig till 
botten av röret, bara för att se att där låg 
två nedgrävda dräneringsrör. Inte tillstym-
melse till bäck eller liten grottspricka kunde 
skönjas. Var det verkligen rätt brunn? I när-
heten låg nämligen en annan cementbrunn, 
denna med något större diameter men även 
den igenfylld. Det måste såklart vara detta 
som var ”grottbrunnen”. Bara att börja grä-
va med andra ord. Medan Rauken började 
gräva drog Mikaela, Andreas och jag iväg till 
cementröret vid hamnen som Anders pra-
tat om kvällen innan. Det äventyret slutade 
med att vi hade en väldigt fin hemsnickrad 
stege i vår ägo men tyvärr inga nyupptäckta 
grottor. Tillbaks hos Rauken visade det sig 
att han kommit en bra bit ned i röret. Inget 
slut kunde dock skönjas och vi bestämde oss 
för att göra kväll.

Författaren i fossila systemet. Foto: Mikael Persson
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På väg hem från grävövningen passade vi 
på att besöka ett annat grävprojekt. Rune 
Magnusson hade nämligen hållit på att 
flytta sten i ett intressant hål i kanalen ovan-
för Lummelundagrottan ett tag och vi var 
nyfikna på hur det gått. Det visade sig att 
Rune kommit en bra bit ned i en relativt 
bred spricka och det intressanta var att man 
kunde känna ett ordentligt drag där nere. 
Tyvärr blockerades hålet av en problematisk 
sten av en storlek som inte flyttas hursom-
helst.  

På kvällen bjöd Lummelundabolaget på 
middag där även ”pojkarna” Lars Olsson 
och Percy Nilsson (de som upptäckte grot-
tan) deltog. Eftermiddagen passade alla på 
att besöka den nya utställningen om grottan 
som bland annat Sven och Lena hjälp till 
med. 
 
Fredag 26/6 
Sista grottdagen för vår del. Medan övriga 
familjen gjorde turistturen i Lummelun-
da-grottan begav jag och Rauken under 
ledning av Anders oss tillbaks till det halv-

grävda cementröret från gårdagen. Med för-
enade krafter lyckades vi snabbt gräva oss 
ned till kanten av den första cementringen 
och en andra cementring kunde skönjas. 
Bara att fortsätta. Allteftersom vi kom dju-
pare i brunnen växte spänningen, vad skulle 
vi hitta? Plötsligt kunde man se den nedre 
kanten på cementringen, och var det inte 
ett mörkt tomrum där bakom? Jovisst var 
det så. Mer stenar plockades bort, tomrum-
met växte och snart kunde man se att det 
absolut var en spricka i marken där i botten 
av brunnen. Ganska snart insågs det dock 
att sprickan var allt för smal för att kunna 
krypas ned i och besviket konstaterades det 
att vi inte skulle hitta någon ny storgrotta i 
detta hål och vi begav oss tillbaks till läger-
platsen på stranden.

Vi hade väl inte mer än hunnit lasta ur 
bilen förrän Sofie dyker upp från kanalen 
och upphetsat meddelar att det gjorts ett 
genombrott i ”Runes hål” i kanalen. Det är 
bara att hoppa in i bilen och bege sig dit. Väl 
framme visar det sig att den problematiska 
storstenen är borta och hålet har blivit 3-4 
meter djupt. Hålet som ligger i krysset av 
två korsande sprickor är tillräckligt stort för 
att man obehindrat ska kunna hoppa ned i 
det. I sprickan som löper i kanalens riktning 
kan man se droppstenar en bit in och ett 
starkt kyligt drag känns. Sprickorna i sig är 
dock för trånga för att kunna krypas men 
det ser ut som att det möjligen kan vidga 
sig längre ned. 

Ryktet om hålet sprider sig och så små-
ningom är så gott som alla lägerdeltagare 
samlade uppe i kanalen och följer den spän-
nande utvecklingen. Eftersom alla ändå är 
där så hålls ett improviserat kvällsmöte runt 
hålet. Hålet forceras under tiden ytterligare 
någon meter, därefter går det tyvärr lång-
sammare och deltagarna börjar så sakteliga 
droppa av hemåt. Rauken, jag och Anders 

gör ett sista ryck och kämpar febrilt med att 
få bort ett block som sitter fast i en tjock 
sugande lera. Klockan är dock mycket och 
när blocket äntligen besegrats finner vi det 
nödvändigt att åka hem. 

Tillbaks i lägret har det hunnit skymma 
och det är dags att förbereda morgonda-
gens tidiga avfärd. Vår färja avgår kl 07.20 
på morgonen och det är bäst att packa så 
mycket som möjligt. Av en händelse får 
Anna för sig att provstarta bilen - inget hän-
der! Den är fullkomligt död, inte en lampa 
lyser och med tanke på att jag är fullkomligt 
inkompetent vad gäller bilar så börjar situa-
tionen kännas lite pressad. Snabbt involve-
ras resten av lägerdeltagarna i upplivnings-
försöken men både försök med rullstart 
och tjuvkopplade skarvsladdar (istället för 
startkablar) är lönlöst. Teorin är att batteriet 
har dött och att ett nytt måste införskaffas, 
problemet är bara att klockan nu med råge 
passerat midnatt och att det inte finns några 
nattöppna mackar i Visby. Planen blir där-
för att med lånad bil åka in till den enda 

mack i Visby som öppnar kl 06.00 och köpa 
ett nytt batteri och förhoppningsvis hinna 
byta detta, packa ihop tältet och hinna till 
färjan i tid. Som genom ett under håller 
planen och vi anländer till färjan med några 
minuters marginal. 

Avslutningsvis vill jag och min familj 
tacka för en mycket trevlig vecka. Hoppas 
vi ses nästa år igen.

Summary (editorial)
A personal report from the camp at Lum-
melunda this summer. After the compulso-
ry introduction for first-time visitors the au-
thor describes a number of intersting crawls 
to the inner parts of the cave. During a res-
cue practise for the cave guides he was elec-
ted casualty which proved to be a wet and 
cold experience. The last part of the week 
was dedicated to different digging projects.    
A tip about a huge natural underground ri-
ver in the bottom of a draining well made 
everybody excited, but as it turned out, it 
was just a small impenetrable crack...  

Grävning i dräneringsbrunn. 
Foto: Lena Arén

Droppsten i en liten sidopassage i ”Runes hål”. Foto: Rune Magnusson
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Vid Palisaderna i Visby mynnar en stor kul-
vert. Diametern på röret är så stor att man 
nästan kan gå upprätt i det. Vid kraftig 
nederbörd forsar det fram så stora mäng-
der vatten att gatan nedanför (Färjeleden) 
översvämmas och måste stängas av. Många 
är de nyfikna SSFare som genom åren pro-
menerat in i röret för att se vart det leder. 
Tio meter efter ingången stöter dock besö-
kare på problem i form av en 2,5 meter hög 
betongvägg. Ovanför väggen fortsätter röret 
på nytt, men utan hjälpmedel kan man inte 
fortsätta. Antagligen är det bara dagvatten 
som mynnar här och inget av intresse för 
renläriga grottkrypare, men genom åren har 
det då och då ryktats om att vattnet skall ha 
”naturligt” ursprung (dvs snarare komma 
från någon karstkälla eller liknande). Några 
SSFare har såvitt undertecknad vet inte tagit 
sig uppför väggen, så därför har frågan om 
vattnets ursprung aldrig retts ut fullstän-
digt.

Under årets Lummelundavecka var An-
ders Lindén i kontakt med en person som 
arbetar med projektering och vattenfrågor 
på Gotland. Han hävdade med bestämd-
het att vattnet i kulverten inte har något 
med Visbys dagvatten att göra, utan är av 
naturligt ursprung. Enligt honom hade ing-
en idag koll på var vattnet kommer ifrån. 
Detta lät intressant så vi (jag, Anders, Mi-
kaela Löfgren och Niklas Konstenius) beslöt 
därför att en gång för alla ta reda på hur det 
ligger till med den här saken. För att klara 
att passera betongväggen behövdes en stege, 
något som vi inte hade. Då stegar är dyra sa-
ker gjorde vi istället ett besök på brädgården 

och inhandlade två 3 meters brädor samt ett 
antal kortare bitar. Väl framme vid kulvert-
mynningen tog vi fram spik och hammare 
och snickrade till en tjusig stege. Därefter 
satte vi på oss våra hjälmar, tog med oss 
stegen och gav oss in i kulverten. En vanlig 
människa (dvs ingen galen speleolog) låg på 
gräset utanför kulverten och läste en bok. 
Vad hon tänkte när hon såg den här synen 
hade varit roligt att veta!

Med vår superstege var det inget problem 
att forcera muren och fortsätta i det övre 
röret. Efter ett femtiotal meter svängde rö-
ret samtidigt som ett mindre rör anslöt till 
huvudröret. Niklas kröp iväg på alla fyra in 
i det mindre röret medan jag och Mikaela 
fortsatte i huvudröret (Anders stannande 
På väg in i röret med vår tjusiga stege.
Foto: Andreas Wikström

Inne i Visbys dagvattensystem, Niklas har precis kommit tillbaka efter sin tur in i det lilla röret
Foto: Andreas Wikström.

speleologisk expedition i 
Visbys dagvattensystem

Andreas Wikström

rutinerat kvar vid vägskälet och lät oss kolla 
upp systemet…). Efter att ha gått några 
hundra meter in i huvudröret, noterat ett 
antal mindre rör som ledde in i det och ett 
flertal brunnar upp till ytan stod det helt 
klart att detta var Visbys dagvattensystem, 
inte ett rör in till någon okänd karstkälla. 
Eftersom utforskning av dagvattensystem 
inte riktigt faller inom ramen för SSFs verk-
samhet avbröt vi turen och vände tillbaka 
till utgången. Målade pilar och texter på en 
del ställen i röret visade att platsen också 

besökts av Visbys ungdomar. Kontentan av 
vår lilla expedition är alltså att kulverten i 
Palisaderna är utloppet för Visbys dagvat-
tensystem, inget annat. Grottintresserade 
göra sig mao icke besvär!

Summary (editorial)
A visit to the underground draining system 
of Visby. Rumours said that there might be 
a natural source of the water coming out of 
the huge pipe. Nothing in this expedition 
proved that theory!
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I min doktorsavhandling från 1994 beskrev 
och analyserade jag alla tänkbara, och min-
dre tänkbara sätt, som våra blockgrottor 
av Boda-typ kunde ha bildats på (Sjöberg, 
1994). Det var sju olika faktorer jag under-
sökte. Bland dem ett då ytterst teoretiskt 
bildningssätt, metangasutbrott. Detta hade 
bara några år tidigare förts fram av den fin-
ske geologen Alf Björklund (1990). Hans 
hypotes gick i korthet ut på att mängder av 
metanhydrat (metanis/metanklatrat) under 

istiden fanns lagrat i berggrunden ned till 
ett djup av 1-2 km. Vid isavsmältningen, 
som föranledde ändrade tryck- och tempe-
raturförhållanden, övergick denna metanis 
ställvis momentant till metangas. Denna 
volymökning skulle enligt Björklund leda 
till den explosionsliknande uppsprängning 
av berget vi finner t.ex. vid Bodagrottorna, 
Gillberga gryt m.fl. blockgrottor. Volymök-
ningen från metanis till metangas kan nu-
mera beräknas till 1:168 (Mörner, 2009), 

vilket innebär att en kubikmeter metanis 
blixtsnabbt övergår till 168 kubikmeter gas.

Problemet med Björklunds hypotes var att 
vi då inte hade en aning om hur dessa upp-
sprängningar skulle se ut och var de kunde 
förekomma. I min avhandling fastslog jag 
att de knappast kunde sökas i de höga lägen 
i terrängen där huvuddelen av våra grottor 
förekommer, utan snarare i låga lägen som 
i dalar, sänkor, längs förkastningslinjer etc. 
Jag föreslog även ett antal troliga kandidater 
för denna nya grottbildningsprocess.

Vid flera exkursioner med SKB, SSM, 
svenska och internationella experter under 
åren 1997-2009 var diskussionen om me-
tanexplosioner ivrig. Alla stödde idén men 
ingen kunde egentligen säga hur bildningen 
skulle kunna se ut. Vid det inledande fältar-
betet för Bodaprojektet  år 1998 besökte vi 
ett antal lokaler, som vi inte kunde bli riktigt 
kloka på. Vi kallade dessa för sockertopps-

grottor. Först var Bergagrottorna i Sivik, där 
den markanta blockkullterrängen (bild 1), 
som brant stupade ned mot Siviksfjärden, 
definitivt inte kunde vara en moränbild-
ning. Här hade naturligtvis Alf Sidén funnit 
grottor bland uppspruckna block. ”Viktigt 
objekt” noterade jag i fältdagboken. Ute på 
Hornslandet besökte vi den lilla blockkullen 
med Lill-Stråsjögrottan. Det intressanta här 
och vid flera av dessa mindre blockkullar, 
ofta ute på fält eller ängar, var att de omgavs 
av en grund sänka (bild 2). ”Tyx vara viktigt 
objekt !”, står det i fältdagboken.

Och så den märkligaste av alla dessa lo-
kaler Skålboberget/Rutborgen vid Lingaröd 
utanför Hudiksvall, där Alf Sidén under-
sökt 188 meter blockgrottor. Skålboberget 
är egentligen inte ett berg utan en drygt 20 
m hög blockkon, där de största, sommar-
stugestora, blocken ligger på topp (bild 3). 
Konen, som omges av en markant sänka, 

metangasutbrott bildade 
blockgrottor

Upptäckten av en ny form av blockgrotta i Sverige
Rabbe Sjöberg

1. Alf Sidén begrundar blockkullarna med Bergagrottorna i Sivik efter Hälsingekusten. 
Foto: Rabbe Sjöberg 1998.

2. Den lilla uppspruckna bergkullen med Lill-Stråsjögrottan på Hornslandet. Lägg märke till den 
lilla sänkan i bildens förgrund. Foto: Rabbe Sjöberg 1998.
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innehåller vid basen och inne i ytliga grott-
salar väl rundade block. Dessa runda block 
måste ha formats vid en äldre blockstrand 
innan de kom in i grottorna. Omgivande 
blockstrand kan genom landhöjningsdata 
dateras till omkring 3200 år BP. Blockko-
nen måste således vara yngre än stranden! 
Ett intensivt borrande i omgivande myrar 
av Nils-Axel Mörner gav mycket spännande 
resultat. I alla borrkärnor fanns spåren av 
en tsunami, som slagit 20 m i höjdled in 
över land. Motsvarande strand är belägen på 
+18 m ö.h. I en av myrarna fann Mörner 
hur tsunamin orsakat kraftig erosion, som 
följdes av en stagnant fas med svart FeS-rik 
lera, vilken antogs vara en funktion av me-
tanutbrottet (Mörner, 2003). Detta betyder 

att den väldiga blockkonen måste bildats för 
enbart 2000 år sedan! Detta gör Skålbober-
get/Rutborgen till en av våra hetaste kandi-
dater och sannolikt något av ett typexempel 
på grottor bildade genom metanutbrott.

Hur har nu detta gått till? I bild 4 har 
Mörner på ett enkelt sätt förklarat hur me-
tanutbrottet förde upp det material som bil-
dade blockkonen och hur den omgivande 
sänkan bildats av materialbrist. Här har vi 
nu en möjlig modell att utgå ifrån.

Vi är nu tämligen säkra på att dessa metan-
utbrott var en av de processer som bildade 
de väldiga Bodagrottorna. De ryska specia-
lister som jobbade med oss i projektet kun-
de här urskilja 13 olika ”explosionscentra”. 
Tolkningen blir då (bild 5) att den stora 

3. Den kanadensiske geologen John Adams på väg upp för Skålbobergets blockkon. 
Foto: Rabbe Sjöberg 2008

4. Hypotetisk bildning av en blockkon, exemplet Skålboberget (Efter Mörner, 2001).

5. Förklaring av den kraftiga uppsprickningen av berggrunden i Hudiksvallstrakten och 
förekomsten av uppsprickningar av berget 12 km från epicentrum, enl. Mörner (2003). Grundidén 
är att den seismiska vågen fick metanhydratet att ändra fas till metangas, som orsakade 
explosionsliknande metangasutbrott, som i sin tur bildade Bodagrottorna. 
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jordbävningen år 9663 BP med epicentrum 
vid förkastningslinjen förbi Falkberget, 
omedelbart norr om Hornslandet, orsaka-
de en tryckförändring av befintlig metanis 
djupt under ”Bodagrottorna”, så att denna 
övergick i metangas, som utlöste ett antal 
metangasutbrott. Dessa fick bergkullen att 
mer eller mindre explodera, så att grottorna 
bildades i de öppnade vertikala sprickorna 
och i den horisontala bankningen i berget.

I samband med årets årsmöte i Söder-
manland hade vi på lördagen en utomor-
dentligt intressant exkursion med Christer 
Örtvall till några mycket speciella och i ett 
par fall för landet unika grottor. Bland dessa 
var en stor blockkon, Kvarnbäcksklinten, 
nära Fituna nordväst om Sorunda kyrka. 
Vad som var speciellt slående var de jättelika 
klippblocken överst på kullen. Dessutom – 
dessa jätteblock var glacialt slipade och de 
slipade ytorna visade att blocken roterats, så 
att den glacialslipade ytorna i ett antal fall 
låg vända åt sidan eller nedåt (bild 6). Hela 
kullen såg ut som den lyfts upp och sedan 
åter satts ned, varvid en större grottsal bil-
dats på blockkonens sydsida. Hela morfo-
login påminde starkt om Skålboberget. Det 
var ingen tvekan om att Kvarnbäcksklinten 
bildats efter den senaste istiden. Mycket ty-
der på att detta är det första kända exemplet 
på en grottbildning genom metanutbrott i 
landets södra delar. 

Sannolikt är det så, att nu när vi kommit 
på hur dessa grottor troligen ser ut, så kom-
mer vi att återfinna dem på allt fler ställen. 
Jag är nu tämligen säker på att denna typ 
av grottbildning kan vara relativt vanlig 
i landet. Vad är det då vi skall titta efter? 
Blockhögen/-konen skall relativt ligga lågt 
i terrängen. Grottan/-orna skall finnas i 
en blockmassa med en blandning av upp-
sprucken rundslipad häll och mera blandade 

block, som kan ha ingått i en tidigare morän 
eller blockstrand – och det viktigaste av allt, 
blockkullen skall inte vara av glacigent ur-
sprung, d.v.s. ändmorän, moränblockkulle 
eller dylikt eller större odlingsröse. Här 
krävs det kunskaper för att fälla avgörandet. 
Har du bara misstankar om detta bildnings-
sätt, så för in dem på grottblanketten.

Referenser
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of Precambrian crystalline bedrock. GFF 
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Summary (by author)
In my thesis from 1994 I discuss methan 
wentings as a possible process for the forma-
tion of caves in seemingly exploded bedrock 
hills of precambrian rocks. For a long time 
we (Mörner and I) did not know what a 
cave formed by this process could look like. 
We now believe that we in the Skålbober-
get cave in Hälsingland have found a ”type 
example” for this type of cave, and that the 
Boda caves also are formed by a number of 
methan wentings triggered by the now fa-
mous earthquacke of 9663 B.P. I also be-
lieve, now when we know what to look for, 
that examples this type of cave might be 
quite common in Sweden. 6. Toppblocken på Kvarnbäcksklinten vid Fituma. Lägg märke till den glacialt slipade sidan och 

undersidan på det högra jätteblocket. Foto: Rabbe Sjöberg 2009.
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Kristina Jennbert, som är arkeolog och 
prefekt vid Institutionen för arkeologi 
och antikens historia i Lund, har nyligen 
givit ut en bok om grottorna på Kulla-
berg (Kullabergs grottor. Mellan istid och 
nutid, mellan humaniora och naturve-
tenskap. Acta Archaeologica Lundensia 
Series alterna in 8o, No 59. Kristianstad 
2009). 

Kristina Jennbert har intresserat sig för 
Kullaberg under många år. Boken är en 
del av ett större projekt, som syftar till att 
med arkeologins tidsperspektiv teckna en 
bild av hur människor har använt detta 
landskap under årtusendenas gång, hur det 
har förändrats och hur det moderna land-
skapet har vuxit fram. Grottorna är en del 
av landskapet på Kullaberg. På många håll 
i världen har grottor använts till bostäder 
och förråd tusentals år tillbaka i tiden. I 
den populära litteraturen finns ofta bilden 
av stenåldersmänniskan som den primitive 
vilden och grottbon. Det är osäkert i vilken 
omfattning det har funnits grottboplatser i 
Norden. Forskarnas intressen är också fär-
gade av deras föreställningar om hur män-
niskor kan ha levt i grottor, och att grottliv 
hör till stenåldern. Föreställningar om att 
också grottorna på Kullaberg skulle ha varit 
bebodda under stenåldern är vanliga i den 
vetenskapliga litteraturen. I aktuella turist-
broschyrer om grottvandringar på Kullen 
finns också tydligt uttryckt att det är sten-
åldersmänniskor, som en gång bott i grot-
torna. Kristina Jennbert vill i sin bok un-
dersöka om detta stämmer. Hon vill också 
undersöka föreställningar om grottor mer 
generellt, för att sätta in grottorna på Kul-

laberg i ett kulturhistoriskt sammanhang, 
även i modern tid. 

Boken inleds med en allmän beskrivning 
av grottorna på Kullaberg – var grottorna 
ligger, både var på halvön, och höjd över 
havet. Eftersom havets nivå har förändrats 
över tiden, från 85 m över den nuvarande 
havsnivån till 20 meter under nuvarande 
nivå, har grottornas nivå över havet stor be-
tydelse för under vilken tidsperiod det över-
huvudtaget har varit möjligt att använda 
dem. Grottornas bildningssätt diskuteras, 
och en översikt görs av de olika arkeologiska 
undersökningar som gjorts i området, från 
1835 och framåt. De huvudsakliga arkeo-
logiska undersökningarna av grottorna gjor-
des under 1950-talet. 

En stor del av boken ägnas åt en noggrann 
genomgång och diskussion av resultatet från 
de arkeologiska undersökningar som gjorts 
i Lahibiagrottan, Mindre Josefinelustgrot-
tan, Fredrik den VII:s grotta, Silvergrottan 
(som egentligen är en gruvgång från 1561) 
och  Valdemarsgrottan. Ett antal andra grot-
tor, som inte undersökts arkeologiskt, pre-
senteras också kortfattat. Slutsatsen från de 
arkeologiska undersökningarna är att grot-
torna främst har använts som lägerplatser 
vid tillfälliga besök från stenåldern och fram 
till modern tid. Några mera permanenta bo-
sättningar finns inga spår av. 

För att sätta in grottorna i ett kulturhis-
toriskt sammanhang tar Kristina Jennbert 
upp sjöfart, fiske, ”tomtningar” (dvs fiske-
hyddor, tillfälliga bostäder i samband med 
fiske, som man har funnit på stranden ned-
anför Kullens fyr), användningen av Kullen 
för betesdrift, stenbrytning och försöket 

att hitta silvermalm på 1500-talet. Hon 
diskuterar också turismen, från 1800-talet 
och framåt, och återger ett antal sägner om 
några av grottorna på Kullaberg. Välbekanta 
vandringssägner är Trollhålet som ”numera 
är igenrasad” och som skulle ha haft för-
bindelse med Hallands Väderö under Skäl-
derviken. Grottan har också tidigare varit 
tillhåll för sjörövare… Hon tar också upp 
hur mera allmänna föreställningar om grot-
tor återspeglas i språket och i litteratur och 
film.

Avslutningsvis diskuterar Kristina Jenn-
bert mera ”inomvetenskapliga” problem, 
främst i samband med datering och tolk-
ning av det arkeologiska materialet. Hen-
nes slutsats är att vid de högre liggande 
grottorna på Kullen kan det ha skett tillfäl-

liga besök under stenåldern. Grottorna på 
den lägre nivån har under förhistorisk tid 
framför allt använts som tillfälliga platser i 
samband med fiske och har då i huvudsak 
använts från järnåldern och framåt. 

Kristina Jennbert tar också upp att man 
som arkeolog kan ”använda sig själv som 
metod”, att bli en del av sitt forskningsma-
terial. I detta sammanhang betyder det att 
ett sätt att undersöka om och hur grottorna 
har använts är att själv ta sig till grottorna, 
både att klättra ner till grottorna uppifrån 
Kullen och ta sig till grottorna från havet. 
Det ger en uppfattning om vilka som kan 
ha använt grottan ifråga och under vilka för-
hållanden. Vädret kan tex spela stor roll för 
möjligheten att komma till en grotta från 
havssidan. I samband med detta kommer 

en ny bok: kullabergs grottor
Ulla Pettersson

Sämre utsikt kunde man ha från sin bohåla. Visitgrottan på Kullaberg.  Foto: Sven Gunnvall
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hon in på att ”utnyttjandet av grottorna 
kan ha en genusproblematik” (dvs tydligen 
att det är troligare att den användes av män 
än av kvinnor?). Jag hänger inte riktigt med 
i resonemanget, eller rättare sagt jag saknar 
helt det bakomliggande resonemanget. (Det 
är möjligt att det finns i annat som hon har 
skrivit, men inte i den här boken.)

Jag tycker att boken som helhet var in-
tressant att läsa, framför allt genomgången 
av de arkeologiska undersökningarna. Det 
är ett material som man som icke-arkeolog 
har svårt att få tag i, och materialet är också 
presenterat på ett klart och överskådligt sätt. 
Man har inga svårigheter att hänga med i 
resonemangen om dateringsproblem och 
liknande. Den kulturhistoriska kopplingen 
upplever jag som mera spekulativ och ibland 
lite spretig – det är svårt att få alla de områ-
den som tas upp att hänga ihop.

Boken finns att låna i SSFs bibliotek.
Vill man köpa den går det bra från:
www.arkeologibocker.se/shop/   

Summary (editorial)
A presentation of a new book; Kullabergs 
grottor (The Caves of Kullaberg) by Kristina 
Jennbert. The book starts with a description 
of the caves in the rocky peninsula of Kul-
laberg in NV Skåne. It describes a number 
of archaeological excavations in the caves. 
From a historical and practical perspectiv 
the author discusses whether these cave 
have acutally been used by man in the dim 
and distant past. The conclusion is that the 
caves were probably used as temporary shel-
ters and storing places by visitors from the 
stoneage and ahead. The book is availabe in 
SSF´s library and for purchase at:
www.arkeologibocker.se/shop/   

Det knastrar och sprakar i veden, sommar-
natten är sådär omörk men ändå inte ljus 
som det blir här i Sverige. Inte en vindpust, 
alldeles stilla. Jag mer anar än ser att vatten-
ytan är blank. Det enda som stör stillheten, 
eller kanske kompletterar den, är öringva-
ken som hörs, plopp…plopp. Flugspöet står 
undanställt mot björken nere vid sjökanten. 
Fiskesuget är stillat efter en kvälls fiske. En 
av öringarna fick sätta livet till. Den ligger 
nu i magen och ger mig energi och näring 
inför morgonens fiske. Minnet när fisken 
tog flugan och fighten efteråt ger mig en 
varm känsla i kroppen. Detta är livet när 
det är som bäst.

Brasan värmer skönt nu när temperatu-
ren faller. Som alltid när jag sitter ensam 
och vakar in gryningen vid en brasa börjar 
tankarna vandra.

För några år sedan började jag och min 
då tioåriga son att krypa i grottor, en hobby 
som vi sporadiskt har utövat sedan dess. Vi 
tycker båda två att det är fantastiskt roligt att 
ge sig ner i en grotta och undersöka den. 

Man kan undra vad det är som gör att jag, 
som flugfiskare som är van vid att ha hela 
himlen som tak, ger mig ner i en trång och 
mörk grotta och dessutom njuter ohäm-
mat av det – att ge mig ner i mörka hål 
och trånga gångar bland fukt och spindlar, 
gångar som ibland är så smala att jag skulle 
behöva smörja in mig med fett för att kom-
ma igenom. Att fullständigt lita på hållbar-
heten hos lamporna i våra hjälmar och på 
att vi ska hitta ut igen. Idiotiskt egentligen 
men ändå håller jag och flera med mig på 
med detta. Det är ju så kul. Men vari ligger 

det roliga? Är det chansen att hitta någon 
undangömd skatt som Olle Rövare gömde 
för femhundra år sedan? Nej, knappast. El-
ler kanske möjligheten att upptäcka en av 
nazisterna undangömd hög med guld? Det 
vore ju i och för sig häftigt men det är inte 
något så materiellt eller prestationsinriktat. 
Lite, eller egentligen väldigt mycket likt 
flugfisket. Inte håller jag på med det för att 
få massor av stor fisk. Nej, då hade jag lagt 
av med fisket för länge sedan. 

Att kasta mot en vakande fisk är lite som 
meditation. Du gör dina luftkast lugnt och 
rytmiskt, nästan som i trans. Det är du, spö-
et, linan och fisken. Allting annat försvinner 
bort och en meditativ känsla infinner sig. 
När jag går ner i en grotta är det samma sak. 
Det är jag, grottan och de jag kryper till-
sammans med. Det enda man funder över 
är – vart tar grottan vägen nu? Hur ska jag 
ta mig fram här? Kommer jag igenom där? 
Ja, det gick. Nu då? Ah, däråt. 

Tiden och världen utanför försvinner. Fo-
kuset ligger på ordet Framåt. 

Uppåt och neråt. Återvändsgränd och 
tillbaka igen. Skulle jag komma igenom sys-
temet och komma ut på andra sidan är det 
samma tillfredställelse som när öringen tar 
min egengjorda fluga.

Det kanske är tvärtom, en protest mot 
det materiella i dagens samhälle, köpa, köpa 
och återigen köpa för att därigenom vara 
samhällsnyttig och låta penninghjulet snur-
ra. Istället ger man sig ner i underjorden för 
att komma bort från alltihop. Omslutas av 
tystnaden, kanske bara höra droppandet när 
grundvattnet sippar ner igenom en spricka.

kaffe, grottkrypning och flugfiske
Stefan Rhodin

Det döljer sig många hålor i Kullabergs branter. 
Foto:Sven Gunnvall 2006
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Nä, nu funderar jag nog för mycket eller 
som min son skulle ha sagt - nu är du über-
djup, farsan. Det är bara kul helt enkelt!

Han har naturligtvis rätt på en tonårings 
rättframma och enkla sätt. Det är bara kul, 
och så är det inte mer med det!

Gryningen kryper på tillsammans med 
rådimman som lägger sig över sjön. Än så 
länge är det för tidigt att lägga ut en fluga. 
Plötsligt bryts tystnaden av storlommens 
skrik. Trots att jag vet vad det är som låter är 
känslan ändå spöklik och jag får ett utbrott 
av gåshud över hela kroppen.

Kaffepannan ställs på elden och snart spri-
der sig doften av nykokt kaffe. Livets goda. 
Även om jag inte dricker mycket kaffe så 
måste det finnas med, absolut på fisketuren 
och också vid grottan. Att gå och fiska utan 
att kaffet är med är lika otänkbart som att 
krypa ner i en grotta utan att ta med fick-
lampan. Och faktum är att det känns lika 

otänkbart att åka på grottur utan att ta med 
den mörka drycken. När man kommer fram 
till grottmynningen känns det gott att börja 
med att sätta sig ner, hälla upp en kopp 
och bara insupa atmosfären i omgivningen. 
Känna hur förväntningarna inför grottkry-
pet byggs upp. Det spelar ingen roll hur 
många gånger jag har varit där, proceduren 
är densamma. Jag skrattar lite för mig själv 
när tanken slår mig att jag faktiskt ännu inte 
har druckit kaffe inne i en grotta. Den upp-
levelsen har jag kvar. Undrar hur det är att 
sova i en grotta? Det är en skön känsla att 
trots att jag är 46 år har jag mycket kvar att 
upptäcka och uppleva.

Återigen går tankarna tillbaka till grottor 
och grottkrypning. För länge sedan, i män-
niskans tidiga ålder måste grottor både ha 
skyddat, fascinerat och skrämt. För dessa 
tidiga humanoider var fisket definitivt livs-
viktigt och förmodligen grottorna också. 

Periodvis i varje fall, då man behövde skyd-
det.  Både från rovdjur, andra människor, 
dåligt väder och onda andar.

Det behöver vi ju inte idag, men det förtar 
ändå inte känslan av trygghet när jag söker 
mig ner i en grotta, vare sig det är en ny el-
ler gammal bekantskap. Det är återigen det 
här med att omslutas så totalt av något. Det 
känns som om ingenting kan tränga in och 
störa. Inget ljud, ingen stress, ingenting. 
Bara ett inre lugn. Så måste det kännas att 
dyka med tuber, antar jag.

Morgonens första kaffe hälls upp och va-
let står mellan en ostmacka och en… ost-
macka. 

 När jag lyfter blicken ser jag att dimman 
har lättat och jaktinstinkten i mig vaknar 
till liv. Ögonen spanar ut över sjön i jakt på 
vak och där…, där var en liten rörelse. Inget 
vak, däremot en dagslända som kläcktes och 
flög iväg på vingliga vingar.  En till, men 

den sitter stilla på vattenytan för att torka 
vingarna. Koncentrationen är på topp när 
jag stirrar på den lilla insekten. Ett ljudligt 
plopp och där försvann den ner i magen på 
en öring. Det blir startsignalen för mig. Jag 
släcker kaffeelden, tar spöet i ena handen 
och kaffekåsan i den andra och ger mig ut 
i båten. När jag lägger ut flugan funderar 
jag över vilken grotta jag ska besöka nästa 
gång. Jag har fortfarande inte gått igenom 
hela Töllsjögrottan. Kanske dags att ta mitt 
kaffe inne i den? 

Lite längre ut vakar en öring igen. Stor-
lommen lyfter skrämt när han ser mig och 
landar i andra ändan på sjön. 

Livet är gott. Det räcker mer än väl.

Summary (editorial)
Fly-fishing, caving and enjoying a cup of 
coffee... A nature romantic geologist shares 
his thoughts about the good things in life.
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smått och gott
Notiser och annonser

NSS News nr 7/2009
Största delen av NSS News för juli 2009 
(finns i SSFs bibliotek) ägnas åt Tham 
Khoun Xe, en grotta i Laos. Grottan är en 7 
km lång underjordisk del av floden Xe Bang 
Fai. Artikeln beskriver utforskningen och 
karteringen av grottan (grottkartan slingrar 
sig fram över tre uppslag i tidningen) och 
är illustrerad med ett antal magnifika foton 
från en båttur genom grottan. Huvudgång-
en är i genomsnitt 76 m bred och 53 m hög, 
på det högsta stället 120 m och det bredaste 
200 m!  Det finns ett antal stora stalagmiter, 
över 20 m höga, grottpärlor som är 32 cm i 
omkrets och på ett ställe finns en sinterbas-
säng som är 60 m lång!  

Ulla Pettersson

Häromdagen läste jag om ”Ture Sventon i 
Stockholm” och hittade ett avsnitt som jag 
inte kan låta bli att delge alla grottisar. Ture 
Sventon och herr Omar försöker fånga Stora 
Nysilverligan, som gör inbrott i juvelerarbu-
tik i Vasastan på julafton. Både detektiver 
och bovar är utklädda till jultomtar. Sven-
ton och Omar övermannar och tillfångatar 
de två tomtar som står på vakt ute på gatan 
och lurar på det sättet Slarvige Svante att de 
ingår i ligan. De följer med Svante till ligans 
högkvarter, bärande på säckar med stulet ny-
silver. Eftersom boken är skriven för ca 50 år 
sedan, åker de spårvagn genom staden, linje 
tre mot Söder. I en park i utkanten av Söder 
lyfter Svante upp en trälucka som täcker en 
öppning i marken. Nedanför luckan finns 
en cementvägg med järnkrampor i. Det är 
en nedgång till stadens torrlagda kloaker. 
Nästa kapitel, ”En julafton i underjorden”  
inleds med följande avsnitt:

”Varje storstad har sina kloaker. Även 
mindre städer har sina, men det är en an-
nan sak. I storstäderna finns förträffliga, 
torrlagda, urvuxna kloaker, som inte längre 
nyttjas, sedan de stora pulsådrorna har in-
rättats. Stockholm har ett utomordentligt 
nät av sådana torrlagda hemliga gångar un-
der jorden. Fråga vilken stockholmare som 
helst: ingen känner till dem och det är just 
det som är det fina. Men dessa gångar, som 
sträcker sig kilometer efter kilometer och 
bildar en torrlagd labyrint under jorden, är 
inte obebodda. Och det är just det, som vi-
sar att en stad är en storstad. Ta vilken stad 
som helst: bor det folk i ett torrlagt och re-

lativt hygieniskt kloaksystem, så är det en 
storstad. Annars är det bara en småstad. Det 
slår aldrig fel. Trafik och hus och hissar i alla 
ära, men det är det underjordiska systemet, 
som visar, hur långt stan har kommit.”

Resten av ligan finns i ett underjordiskt 
rum, en utvidgning av en gång i kloaken. 
”För att vara fuktigt var detta rum ovanligt 
torrt. Det droppade inte mer än nödvändigt 
från väggarna.” Stora Nysilverligan skall fira 
julafton med skinka och risgrynsgröt och 
Sventon och Omar serverar, fortfarande 
iklädda sina tomtemasker. Efter ett tag blir 
de i alla fall avslöjade och en vild jakt ge-
nom kloaksystemet börjar. Läs boken, så får 
ni veta hur Sventon lyckades överlista och 
fånga hela ligan!

Åke Holmberg 1990: privatdetektiv Ture 
Sventon på nya äventyr - en samlingsvolym. 
Rabén & Sjögren, Stockholm (citaten står 
på sid 186-187).

vad krävs för att en stad 
skall anses vara en storstad?

Ulla Pettersson

Gladhammarprojektet

Apropå omslagsbilden; inventeringen av 
Gladhammars gruvor som vi berättade om 
i Grottan nr 4/2008 är nu avslutad och rap-
porten, som i huvudsak är en bilddokumen-
tation av kvarvarande utrymmen under jord 
finns att ladda ner från SSFs hemsida under 
”Dokumentarkiv/Gruvdokument”.

Red.

Disto X
Som ni kan läsa på nästa sida har SSF in-
förskaffat en Disto X - ett digitalt karte-
tingsinstrument som kommer att finnas 
för utlåning till medlemmarna. Diston kan 
användas separat eller tillsammans med en 
handdator. Dokumentation om Diston och 
karteringsprogrammet Auriga (för Palm) 
hittar du på följande hemsidor:

http://paperless.bheeb.ch/

och

http://www.speleo.qc.ca/auriga/

Nyfynd i fjällen
Under årets fjällmöte i Mieseken gjordes 
flera nyfynd. Innanför sifonerna i Labyrint-
grottan hittade dykarna spännande forma-
tioner (ta en titt på hemsidan och läs mer i 
kommande nummer av Grottan!) Efter kar-
tering av de nya delarna och omkartering av 
de gamla är Labyrintgrottan nu Sveriges 3:e 
längsta grotta! 

Red.
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Följ med när SSF tar steget in i den digi-
tala grottkarteringsvärlden. 

Många är vi som legat i obekväma ställ-
ningar och försökt läsa av en immig och 
lerig kompass eller klinometer, ibland med 
tveksamma resultat. Så när styrelsen i vå-
ras fick nys om Disto X, slog vi till. Disto 
X är en laseravståndsmätare från Leica (en 
Disto A3) som en schweizisk grottis byggt 
ett kompletterande kretskort till, som byggs 
in i instrumentet. Och vips så blev laserav-
ståndsmätaren även en kompass och klino-
meter, rena drömmen för en karterare! Det 
enda man behöver göra är att sikta med den 
röda pricken på karteringspunkten, trycka 
på knappen och läsa av mätvärdena på dis-
playen. Den har dessutom bluetoothanslut-
ning för uppkoppling mot en handdator. 

Under fjällmötet fick vi chansen att testa 
diston och eftersom norrmännen på mö-
tet hade två egna instrument med sig, fick 
många chansen att använda den, under de-
ras vana handledning. 

Det finns flera fördelar med diston, en av 
de tydligaste är att det är lättare att få kor-
rekta mätdata. En annan att alla mätningar 
lagras i diston och ger möjlighet att korri-
gera skrivfel i efterhand. 

Diston går att använda på tre olika sätt: 
1: Som ren ersättare till analoga instrument, 
dvs man siktar, trycker och läser av värdena 
på diston och antecknar dem på papper. 
2: Man för över mätdata direkt till hand-
datorn i grottan, men gör själva skissen på 
papper.

3: Mätdata förs direkt över till handdatorn 
och centerlinje samt hjälplinjer till väggar 
etc ritas automatiskt upp redan i grottan. 
Direkt på skärmen skissar man sedan väg-
gar, block, bäckar osv. 

Slutsatsen efter några dagars användande 
av diston är att handdatorn både underlät-
tar och krånglar till saker. Det är självklart 
underlättande att få in alla mätdata direkt i 
en dator för att jobba vidare med. Dock kan 
användandet av handdatorn även krångla 
till saker. Under fjällmötet tog till exempel 
batterierna slut mitt under karterandet och 
de som karterade var tvungna att övergå till 
papper och penna istället. På fjället har man 
ju sällan möjlighet att ladda upp den igen 
och eftersom handdatorn behövs då man 
kalibrerar diston (vid batteribyte, efter c:a 
2 veckors användande) sätter man sig i en 
dum sits om man gör av med all laddning 
under jord. Att föra över data från handda-
torn till en vanlig dator har heller inte visat 
sig helt intuitivt och har framkallat många 
svordomar (till exempel raderar den data 
från diston när den för över till handdatorn, 
vilket gör att om handdatorn kraschar för-
lorar du allt som är karterat). För den som 
inte har egen utrustning utan lånar SSFs 
utrustning vid enstaka tillfällen, är det nog 
därför lättare att inte krångla till det hela 
med handdatorn utan endast använda dis-
ton istället för de analoga instrumenten. 
Diston lagrar 4096 mätningar så man har 
alltid möjlighet att i efterhand dubbelkolla 
att man skrivit rätt. Har man däremot en 
egen handdator har man alla möjligheter att 

ladda in karteringsprogram och synka den 
med diston och lära sig att snabba upp sitt 
karteringsarbete. 

SSF har köpt sin Disto X från NGF och i 
Norge finns det många med stor erfarenhet 
av kartering med diston och även kopplat 
till handdatorn. I senaste numret av Norsk 
Grotteblad (nr 52, juni 2009) finns en ut-
förlig artikel om diston, hur den fungerar 
och hur man använder den. 

disto x
ett digitalt karteringsinstrument

Mikaela Löfgren

Summary (editorial)
The Disto X consists of a Leica Disto A3 
and an upgrade kit which adds a compass, 
a clinometer and a bluetooth connection. 
In combination with a PDA it makes a 
complete paperless cave surveying tool. 
The Disto X can also be used as a stand-
alone measuring device storing the last 
4000 measurements. SSF members tried it 
out during the last fellmeeting .

Svein Grundstrøm karterar med Disto X. Foto: Torstein Finnesand 2009
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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
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Utbildningskommittén Mark Dougherty  0241-611 80 mdo@du.se
Vertikala sektionen Sofi H. Dougherty   0241-611 80  shd1967@gmail.com
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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

I nästa nummer som utkommer i december blir det 
mycket FJÄLL; rektur, kartering, grottdykning, grott-
räddning och spännande fynd. Rapportering från 
UIS-mötet i USA blir det också samt ett reportage från 
Ukraina! Glöm inte inlämningstiden för artiklar 
och bilder SENAST den 10 november. 
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