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På gång i SSFLedare

Korallgrottan och Bjurälven v.11 - v.12 2010
Under helgen 20-21/3 kommer Bjurälvs-Expeditionen att besöka 
Korallgrottan men vi har tillgång till grottstugan hela v11 & v12  
för övernattning. Expeditionen hjälper till med materialtransporter. 
Nödövernattning och dusch/bastu är möjlig på Stora Blåsjöns gamla 
skola där vi håller till med Bjurälvs-Expeditionen.
Alla SSFare är välkomna! Kontakta Johan Utas för mer information.
johan.utas@herjedalen.se eller tel. 070-980 75 90

Årsmöte 13 - 16 maj 2010
Tiden är som vanligt Kristi Himmelsfärdshelgen och platsen 
för årsmötet blir Gyttorp norr om Örebro.
Mer info i kommande nummer av Grottan.

Fjällmöte augusti 2010
Nästa fjällmöte förlägger vi till det mindre kända Sjangeliområdet 
som ligger drygt 2 mil söder om Riksgränsen, eller om man så vill, 
3 mil sydväst om Abisko. Det är ett sällan besökt område med god 
potential och flera kända grottor. Läs mer i nästa nummer av Grottan.
Under tiden kan du slå upp sid 4 i Grottan nr 2 -99 och få litet inspiration.

CGC - 2011 Conference on Granite Caves in Sweden 2011
Vi har nu beslutat att vara värd för en ny konferens. 
Planeringen är i full gång. Vi räknar med att hålla till i närheten av 
Nynäshamn med exkursioner i närområdet samt en längre tur upp 
till bland annat Bodagrottorna. Mer information kommer vartefter.

På gång internationellt

Speleohungary 100 11 - 13 maj 2010
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/

11th International Pseudokarst-Symposium 12 - 16 maj 2010
Saupsdorf, Elbe Sandstone Mountains i närheten av Dresden.
Området lär vara mycket sevärt! Läs mer på:
www.hoehlenforschung-dresden.de/symposium

Har du någon hobby? Frågan kan ju tyckas malplacerad med 
tanke på vilket forum som denna skrivs i. Nåväl. Slår man upp 
ordet hobby i Svenska Akademiens ordlista får man förklaringen 
”favoritsysselsättning på lediga stunder”.  Ur detta kan man väl 
utläsa att man kan ha en eller högst ett par hobbyer.

Om jag istället frågar om du har några intressen? Skulle svaret 
bli detsamma som i fallet hobby? Förmodligen blir den listan 
betydligt längre.

För de flesta gäller nog att vi har ganska många intressen, men 
ett fåtal, om ens några, hobbyer. Så har det inte alltid sett ut. 

För några decennier sedan hängde antalet intressen och hobbyer mer ihop. Förklaringen till 
skillnaden är att det idag är mer saker i vår omgivning som pockar på vår uppmärksamhet 
och därmed väcker våra intressen. Det finns mindre utrymme för någon hobby. 

Härom veckan hörde jag om en amerikansk forskare som kommit fram till att vi män-
niskor inte klarar av ”multitasking” så bra. Det vill säga att göra flera saker samtidigt. Vår 
koncentration blir lidande när vi mer eller mindre frivilligt blir avbrutna av mobiltelefon, 
sms, mms, e-post, Facebook, Twitter, bloggar och N.N. och hans moster.  Förvånad?

Resultatet anses bli att vi får svårt att fostra fram framtidens ”Einsteins” eftersom den 
mänskliga hjärnan kräver ostörd koncentration för att utföra stordåd.

Vilken miljö, om inte grottornas värld, erbjuder den rätta tillvaron för en mediestressad 
människa? Kompakt mörker och total tystnad utom möjligen ljudet från droppande vatten. 
Tar man sig tillräckligt långt in så fungerar varken 3G, GPS eller något annat av ovanjor-
dens elektroniska lockelser. Här ligger kanske källan till framtidens mentala återställare. Se 
till att redan idag uppgradera ditt grottforskarintresse till dito hobby om du inte redan gjort 
det! Vem vet vad din hjärna kan prestera i grottans dunkel?!

Dag Haugum

Nu är det dags igen att betala medlemsav-
giften till SSF. OBS att vi på årsmötet be-
slutade att höja avgiften för enskild medlem 
till 270 kr, och för ungdom till 135 kr. Vi 
beslöt också att avgiften för familj är 300 
kr, oberoende av antalet familjemedlemmar. 
Avgiften till sektionerna är oförändrat 15 kr 
per sektion.

Vill du gå med i Norsk Grotteforbund 
kan du betala via SSF, vilket är både enklare 
och billigare än att betala direkt till deras 

konto i Norge. Avgiften för 2010 är 260 
SEK, studerande 130 SEK och stödmedlem 
65 SEK. (För de som 2009 betalade avgiften 
till NGF via SSF har jag tagit med den på 
fakturan för 2010.)

Om du vill ändra något jämfört med det 
som står på fakturan, betala det nya belop-
pet och hör av dig till mig, helst via e-post, 
och meddela ändringen.    

Ulla Pettersson

Dags att betala medlemsavgiften för 2010!
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Efter lång och tålmodig väntan har nu alla 
SSF-medlemmar tillgång till SSF:s grottda-
tabas över webben. Tillsammans med detta 
nummer av Grottan har alla medlemmar 
fått varsitt personligt lösenord, som tillsam-
mans med medlemsnumret kan användas 
för att söka i grottdatabasen.

OBS: Släng inte fakturan på medlemsav-
giften innan du har noterat ditt lösenord till 
grottdatabasen!

Även om du inte har en egen dator hem-
ma, så ska du spara lösenordet. Du kan an-
vända en dator på biblioteket, på jobbet, 
eller hos någon bekant.
Adressen till grottdatabasen är:
http://basen.speleo.se/

För att börja använda grottdatabasen be-
höver du först logga in. Det gör du med ditt 
5-siffriga medlemsnummer (det står också 
på fakturan) och ditt lösenord. Du behö-
ver också kryssa i en ruta där du försäkrar 
att du har läst, förstått och accepterat den 
”copyright-text” som finns att läsa via en 
länk på login-sidan, och även nederst på alla 
sidor. Den texten berättar att hela innehål-
let i grottdatabasen ägs av SSF och är avsett 
enbart för medlemmar i SSF.

Från början var det tänkt att man skulle 
logga in till grottdatabasen via SSF:s webb-
sida, där medlemmarna redan har ett login-
förfarande. Men det visade sig vara svårt att 
ordna rent tekniskt. För att inte försena det 
hela ytterligare blev det en separat login-
hantering. För den som verkligen behöver 
information från grottdatabasen bör detta 
inte vara något större hinder.

Det finns även möjlighet för allmänheten 
att söka i grottdatabasen, men de kan enbart 
se information om grott-tips, alltså ännu 

icke verifierade grottor. SSF har sedan länge 
haft en databas med grott-tips som har varit 
tillgänglig för allmänheten, så detta är inget 
nytt. Denna funktion är nu hopbyggd med 
medlemmarnas tillgång till hela grottdata-
basen.

All information i grottdatabasen får an-
vändas enbart för strikt personligt bruk, och 
får inte spridas vidare. Det som du får ut ur 
grottdatabasen får du använda själv, men du 
får inte kopiera informationen till kompisar 
eller andra som inte är medlemmar i SSF.

Ingen kommersiell användning (att tjäna 
pengar på den) eller institutionell använd-
ning (skolor, universitet etc) är tillåten utan 
skriftligt tillstånd från SSF. Sådant tillstånd 
kan sökas hos SSF:s styrelse, som finns på 
www.speleo.se > Kontakt > Styrelsen.

Hur funkar det?
Det finns ingen användarhandledning eller 
manual, eftersom jag hoppas att det ska vara 
så pass enkelt att du ska kunna förstå hur 
det funkar efter en stunds eget experimente-
rande med de olika funktionerna.

När du har loggat in kommer du först till 
startsidan. Där finns ett antal knappar för 
olika saker som du kan göra. Här kommer 
de flesta att gå vidare till ”Sök efter grottor”, 
men här finns även en knapp för att visa och 
ändra dina personliga uppgifter. För använ-
dare med utökade privilegier (för att t ex 
kunna ändra innehållet i databasen) finns 
det fler möjligheter på startsidan, men des-
sa visas inte för personer som inte har dessa 
privilegier.

Söksidan ger möjlighet att söka efter 
grottor på olika sätt (namn, nummer, land-

skap, län, kommun, karta, längd, läge, be-
skrivning m m) och även att välja önskade 
varianter för sökningen, och att välja vilka 
uppgifter som ska tas med i den ”träfflista” 
som visas efter sökningen.

När minst ett sökvillkor har valts på söksi-
dan kan du starta sökningen och får då en 
träfflista med alla grottor som stämmer in 
på de sökvillkor du har valt. Från träfflistan 
kan du sedan visa all information i grottda-
tabasen för en grotta i taget, eller visa grot-
tornas läge på en karta, antingen en grotta 
i taget, eller valfritt antal grottor på samma 
karta.

Vid utvecklingen av webb-databasen så 
har fokus legat på funktion, inte på tjusigt 
utseende. Målet har varit att skapa något 
som är tillräckligt användbart för att ge våra 
medlemmar en hyfsat bra tillgång till inne-
hållet i grottdatabasen. Det finns massor av 
tänkbara nya funktioner som skulle kunna 
läggas till, och en del kommer kanske att 
dyka upp framöver, men om vi ska kunna 
fortsätta att underhålla detta på ideell bas 
får det inte svälla ut för mycket.

Ändringar i databasen
När nu medlemmarna får bättre tillgång till 
grottdatabasen så kommer troligen massor 
av felaktiga uppgifter i databasen att hittas, 
av folk som känner till de enskilda grottorna 
bättre än de som har arbetat med innehållet 
i grottdatabasen. Detta är naturligtvis bra 
och kommer att höja den allmänna nivån 
på innehållet i grottdatabasen, förutsatt att 
felen rapporteras in! Men jag vill be er om 
en viss besinning i rapporterandet! Skicka 
inte e-post en gång om dagen, för varje fel 
du hittar, utan försök samla ihop dem och 
skicka ett samlingsbrev i stället.

För att vi i efterhand ska kunna se var 
innehållet i databasen kommer från är det 
bra om du kan skicka in dina ändringsför-

slag på en grottblankett. Den processen har 
funnits länge och ändras inte bara för att 
grottdatabasen nu finns på webben. Har du 
inte möjlighet att skicka in en grottblankett 
så kan du skicka dina ändringsförslag med 
e-post eller med vanligt brev. Det viktigaste 
är att uppgifterna skickas in, oavsett vilket 
format de skickas in på.

Grottblanketter kan med fördel fyllas i på 
egen dator. Blanketter finns att hämta på 
SSF:s hemsida och kan efter ifyllande skick-
as in med e-post, till grottblankett@speleo.se. 
Vill du hellre skicka med vanlig post så går 
det lika bra som alltid. Skicka då till Bib-
liotekets adress, som finns på sidorna med 
SSF-information i Grottan. Om du behöver 
pappersblanketter så kontaktar du under-
tecknad, så kan du få valfritt antal utskrivna 
blanketter skickade till dig i brev.
Undertecknad är ansvarig för grottdata-
basen. Meddelanden som skickas till till 
”WebMaster” för grottdatabasen kommer 
f.n. till mig.

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

Summary (by author)
The Database with swedish caves that is bee-
ing maintained by the Swedish Speleologi-
cal Society has been published on the web.
SSF members have recieved personal logins, 
and are able to access the entire database. 
The database is open also for the general 
public, but they can not view confirmed ca-
ves, only cave tips, not yet verified as actual 
caves. The web application is available in 
Swedish only.

grottdatabasen på webben
Hans Beskow



98

Det här är några möjliga och omöjliga om-
råden om man vill förlägga ett fjällmöte till 
mer okända mål som kan vara värt att stu-
dera närmare. Sammanställningen är långt 
från komplett och mer udda områden med 
dålig grundinformation är inte ens med, lik-
som en del som vi besökt tidigare. Nasafjäll 
och Sjangeli har nämnts så jag tar upp dem. 
Därutöver finns säkert många fler andra bra 
områden. Studera geologiska kartor, svenska 
som norska, fjällkartor, flygfoton, terräng-
kartor, egna minnen och kom med förslag. 

Dalarna och Härjedalen 
är lågfjäll och djupa skogar men här finns 
också små kalkområden som inte är under-
sökta, t.ex. Flötningen, Hede, Råndalen… 
Väldigt lite är känt och sannolikt inte moget 
för ett fjällmöte, inte ens ett undersökande 
sådant.

Jämtland 
har inte ägnas stor omsorg eftersom det 
kanske inte riktigt blir fjäll, mera lågfjäll och 
skogsterräng, NV-delen undantagen som är 
lågfjäll. De intressanta områdena ligger till 
en del i björkskogen och totalt sett är karst-
potentialen mycket god. Stora utbredda 
kalklager och det finns mycket bra geologis-
ka kartor. Områdena vid Korallgrottan och 
Bjurälven och området däremellan kan vara 
värt mer uppmärksamhet. Andra intressanta 
områden är Åre/Kall och Skäckerfjällen.

Överuman 
med kalfjäll, delvis björkskog, myr och vide-
snår. Båt över Överuman och 2-6 km vand-
ring eller vandring från Strimasund. Det 
finns väldigt mycket kvar att göra i området 
vid Överuman utöver Labyrintgrottan och 
Sotsbäcksgrottan. Möjliga centralpunkter är 
(öster mot väster), öster Sotsbäcken, Lång-
fjället, främst västsidan, Miesekens (fjället 
alltså) syd-, nord- och hela västsida. Detta 
är mindre undersökta områden men natur-
ligtvis kommer redan kända grottor och det 
faktum att vi har varit där många gånger att 
ge visst tapp av intresse.

Nasafjäll 
är lågfjäll och skogsterräng. Till Nasafjäll är 
det 5 km vandring från Norge eller betyd-
ligt längre via Silvervägen eller Adolfström 
(+båt) beroende på var i området man ska. 
Berggrunden är autokton och Nasafjäll lig-
ger alltså i ett stort urbergsfönster. 10 km 
S om Nasafjäll kommer fjällranden och här 
finns ett smalt kalkband i W-E riktning. 
Stora kalkområden finns nere på låglandet 
30-40 km längre åt öster vid Sädvajaure 
ned mot Fjällfors. Nasafjäll verkar mindre 
karstintressant men området vid Sädvajaure 
är troligen okänt, mycket kalkrikt land, det 
här är lågfjäll, björk- och granskog och mygg 
men också möjlighet till kanotpaddling. Ett 
område med långa vandringar i delvis svår 
och oöverskådlig terräng och som jag har 
lite kännedom om men sannolikt döljer en 
ny Korallgrotta.

tio tankar om fjällmöte
Anders H Lindén

Kvikkjokk

Abisko

Ritsem

Nasafjäll

Sulitelma

Tarradalen

Stipok

Sitasjaure

Sjangeli

Njunjes

Nikkaluokta

Adolfström

Jokkmokk

Kiruna

Ur Sverigekartan © Lantmäteriverket Gävle 2008.
Medgivande MEDGIV-2008-17542
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Sitasjaure
är ett högfjällsområde men är måttligt kupe-
rat utom möjligen i SO. Vandring från Rit-
semstugorna 10-30 km om vägen dit kan 
öppnas (bommad vid Ritsem, Vattenfall) 
annars tillkommer 15 km vägvandring. Nås 
också med hkp från Ritsem eller Nikkalu-
okta. Kalkband finns som en bård runt fjäll-
området (alltså ett lager som ligger under 
massivet och kommer fram i dess kant) med 
ett centralt område av kalk. Rune och Yngve 
har besökt området utan att finna något. En 
högoddsare är fjällen NV om Sitasjaure. Här 
finns endast ett litet kalkstråk noterat men 
vilken sanningshalt det har är ej känt, utö-
ver det finns stora områden med kalkfyllit. 
Området kan nås från Norge, särskilt enkelt 
om vägen till dammen i N är tillgänglig. 
Här är det riktig ödemark men Riksgräns-

Sulitelma 
ett högfjällsområde men vanligtvis lättvand-
rat utom i de mer alpina delarna som är när-
mast Sulitelma. Vandring från Kvikkjokk 60 
km eller Sulitjelma i Norge 25 km. Sanno-
likt finns flyg eller hkp från Kvikkjokk. Här 
finns stora områden med kalk ned mot Pie-
skehaure men även mindre stråk upp mot 
glaciärerna samt N om Sulitelma. Området 
har besökts av många bl.a. Argaladeiexpe-
ditioner och flera mindre grottor har doku-
menterats. Kvaliteten på undersökningarna 
är osäker.

Tarradalen 
NV om Kvikkjokk med mycket branta fjäll 
åt öster och NO mot Sarek, mera lågkuperat 
åt väst och syd ned mot Rovejaure, i själva 
dalgången är det björkskog. Fjällens kalk-

lager dyker här upp i ungefär syd-nordliga 
stråk och stora arealer utgörs av kalk. Till-
gängliga kartor visar inte på mycket kalk ös-
ter om dalgången men det finns. Området 
är långsträckt och stort och bör splittras upp 
i delområden. Jag har inte specifikt tittat på 
något men det finns flera mycket spännande 
kandidater, med allt från högalpin terräng 
till mera böljande platåer och området är 
sällan besökt. För att få maximal nytta på 
plats måste man nog tänka sig flyg i någon 
form, i alla fall åt ena hållet. Delar av områ-
det är nationalpark med landningsförbud.

Stipok 
Högfjällsområde som nås via båt och vand-
ring från Ritsem eller sjöflyg alternativt hkp. 
Området har bra potential utöver det som 
är känt.

leden med hytter finns i väster. Kanske kan 
det nås från en väg söder om Narvik till en 
norsk damm, annars med båt på Sitasjaure, 
vandring 30 km eller helikopter.

Sjangeli 
Det här är ett lågfjällsområde som stiger åt 
SO och stupar sedan ned mot Alesjaure. Åt 
väster och in i Norge har terrängen betydligt 
större relief. Man kan t.ex. flyga ut och efter 
några dagar vid Sjangeli vandra tillbaka till 
Abisko längs kalkstråket.

Sjangeli ligger på den autoktona berg-
grunden men här finns tydligen stråk av 
dolomit/kalk från gruvstugan åt SV in i 
Norge. Från Abisko åt SV (eller omvänt 
från Sjangeli först åt O sedan NO) finns ett 
mer eller mindre sammanhängande kalkla-
ger som uppträder som ett band i fjällens ost 

Kalk kan vara olika - Mieseken.... .... Grubbdalen. Foto: Anders H Lindén
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och syddel. Tidigare känt är några mindre 
grottor och i Norge finns markerat en, för 
mig, okänd grotta. Annars är inga större ob-
jekt kända. Vandring från/till Abisko eller 
Riksgränsen 30 km, Norge 10 km, hkp från 
Abisko Ö eller möjligen Riksgränsen. Långa 
vandringar och lite av ett flyttande fjällmö-
te, som väl gör att lätt grottutrustning med-
förs. Osäker potential men det är samma 
kalklager som vid Björkliden! (Sjangeli blir 
platsen för 2010 års fjällmöte! Red.)

Njunjes 
Högsluttning som ligger mellan Vadve-
tjåkka och Sördalen. Från ett centralt läger 
på 900 m höjd på SV-sluttningen når man 
inom 4 km förutom platån, södra och östra 
Vadvetjåkka, Tjunovagge, högplatån en bit 
in i Norge och branten ned mot Sördalen. I 

triangeln Pålnostugan – S Vadve – Njunjis 
topp är 50 % kalk, därtill kommer norskt 
område. Besökt men inte välbesökt, mindre 
grottor är kända. Vandring från Tornehamn 
15 km + 550 m i höjd, båt till Pålnoviken 
+ vandring 5 km + 550 m i höjd, hkp från 
Abisko Ö. God till mycket god potential. 
Säkert kommer många fortsätta till Vadve-
dalen eller Lullihatjårro om inte intressanta 
fynd görs tidigt och då riskerar man kanske 
att mötet snabbt tappar deltagare.

Summary (editorial)
Ten thoughts about possible areas for future 
mountain-meets. There are many remote 
areas still to be visited. Some of them with 
quite good potential for finding new ca-
ves. Most areas are situated in the far north 
along the Norwegian border.

...och ännu en tanke:
Mierkenis 
Några kilometer söder om Silvervägen upp-
täckte Lars-Erik Åström med sällskap 1973 
de två drygt 100 m långa Suongerjåkatjgrot-
tan och Kvittelgrottan (grottan 1973, nr. 4). 
Grottorna besöktes av Yngve och mig året 
därpå, varvid jag i min fjälldagbok noterade: 
”Vi kom överens om att dessa bör ha varit 
fjolårets finaste grottfynd – förutom [inre] 
Labbis. Nu återstår bara kartläggningen av 
dessa grottor, ett inte alltför tidsödande ar-
bete, bara det blir gjort någon gång.” Vad jag 
vet så har den fortsättande kalken besökts 
av flera men troligtvis återstår här mera att 
göra. Området är lätt åtkomligt från Silver-
vägen. Inte så väldigt långt därifrån ligger 
de stora kalkområdena vid Ikisjaure och 
Sädvajaure. 

Rabbe Sjöberg

Bin gillar också kalk, Foto: Anders H Lindén

skandinaviens marmorgrottor
-hur och när bildades de?

Johannes Lundberg

Hur och när har marmorgrottorna i Skandi-
navien bildats? Ja, därom har de lärde tvis-
tat i snart hundra år. John Oxaal, som var 
den förste att studera norska karstgrottor 
vetenskapligt, ansåg att Grönligrotta hade 
proglacialt ursprung, bildad av smältvatten i 
kanten av den glaciär som i slutet av senaste 
nedisningen (Weichsel) fyllde Rødvassdalen 
där grottan ligger. Den franske geografen 
Jean Corbel, som studerade både norska 
och svenska grottor, föreslog att grottorna 
framför allt var av postglacialt ursprung, 
bildade strax efter isavsmältningen i slutet 
av Weichsel, eftersom kallt vatten kan lösa 

stora mängder koldioxid och alltså borde 
vara mer aggressivt på kalksten än varmare 
vatten, och nederbörden ansågs vara hö-
gre under den perioden. Oljegeologen och 
arktisfararen Gunnar Horn ansåg däremot 
att grottorna skulle ha subglacialt ursprung, 
bildat av långsamt cirkulerande vatten under 
högt tryck och under lång tid under de sto-
ra Weichsel-glaciärerna. Senare forskning, 
främst av Stein-Erik Lauritzen och hans stu-
denter vid GEO, Universitet i Bergen, har 
däremot visat att flera grottor är äldre än så, 
kanske åtminstone delvis bildade redan före 
senaste nedisningen, och emellanåt med rätt 

Geologiska kartor
Ett tips från Rune Magusson för den som 
vill leta lämpliga rekområden i fjällen är att 
hämta hem SGUs berggrundskarta från de-
ras karttjänst. Servicen är kostnadsfri och 
ger en riktigt bra bild över var i fjällen man 
kan hitta kalk.
Gå in på: 
http://maps2.sgu.se/kartgenerator/se/mapor-
der.html
Klicka på fliken Beställ Karta. Ange berg-
grund, generell bergrundskarta, A4-format 
samt lämna din e-postadress. Zomma in dig 
på kartan och bestäm vilket område kartan 
skall omfatta och efter några minuter har 
du en geologisk kartbild över det önskade 
området. 

Red
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komplexa bildningshistorier.
De flesta av studierna ovan var på grot-

tor i de nordligare delarna av Norge, främst 
Nordland från Rana och norröver, medan 
de ”centralskandinaviska” fjällens grottor 
har varit mindre studerade. Men med SSF-
medlemmen Trevor Faulkners doktorsav-
handling för några år sedan [1] är de nu inte 
längre så ostuderade, och i senaste numret av 
NSS News (september 2009 [2]) introduce-
rar han norsk och svensk grottutforskning 
och grottor samt beskriver sin forskning i 
en drygt fem sidor lång artikel. Trevors stu-
dieområde omfattade Gäddede och Grong 
i söder och norrut till Mo i Rana, alltså 
Korallgrottan upp till Labyrintgrottan och 
Sotsbäcksgrottan, även om fokus var på de 
norska grottorna. Han föreslår att de flesta 
grottorna har bildats i cykler som omfattat 
fyra faser:

1 Efter isavsmältningen i slutet av en istid 
har den snabba landhöjningen skapat spän-
ningar som lösts ut i form av jordskalv som 
skapat ytliga sprickor i marmorn.

2 De sprickor som låg under vatten, under 
isdämda sjöar bildade i samband med isav-
smältningen, har på kort tid (upp till 2000 
år) förstorats till freatiska rör med en dia-
meter på upp till ett par meter (”deglacial 
speleogenes”).

3 Under mellanistiden har vadösa gångar 
bildats (”interglacial speleogenes”). 

4 Och så, under nästa istid, kommer allt el-
ler i alla fall det mesta av de övre och yttre 
delarna av grottorna att eroderas bort av gla-
cial erosion. Och cykeln är färdig att starta 
på nytt.

Är det då verkligen möjligt att så pass rym-
liga freatiska rör skulle kunna bildas på så 
kort tid som ett par tusen år?! Ja, enligt 
Trevor är det så. Förhållandena under isav-

smältningen, med kallt vatten med hög halt 
löst koldioxid, i kombination med rätt kor-
ta men rymliga seismiska sprickor med hög 
vattengenomströmning, skulle kunna ge en 
väggreträtt på 0,35 mm per år; på två tusen 
år blir det en gång med en diameter på 1,4 
m. Lägger man på lite mekanisk erosion på 
det så kan kanske två meter inte vara helt 
omöjligt.

Trevor diskuterar också vilken relevans 
hans idéer om grottbildning i centrala Skan-
dinavien kan ha utanför studieområdet. Det 
är också extra roligt för oss svenska läsare 
att se hans omtalande om Korallgrottan: 
”Korallgrottan, the longest and possibly 
most complex cave in Sweden and in the 
combined area of ’Central Scandinavia’, was 
found in 1985. This magnificient cave is 
nearly 6 km long and c. 144 m deep, with 
many interesting features. Its through-trip 
provides one of the best non-vertical caving 
trips in Scandinavia.”

[1] Trevor Faulkner 2005. Cave inception 
and development in caledonide metacarbo-
nate rocks. Ph.D.-avhandling, Limestone 
Research Group, University of Hudders-
field, UK.

[2] Trevor Faulkner 2009. A new speleoge-
netic paradigm from Central Scandinavia 
and its relevance for northern caves. NSS 
News 67(9): 4-9.

Summary (editorial)
A presentation of an article in NSS News 
(sept 2009) by Trevor Faulkner in wich he 
discusses the development of scandinavian 
marblecaves.

En vacker representant för de centralskandinaviska 
grottorna: Pärlgrottan i Mieseken. 
Foto: Andreas Wikström
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Några av oss i Stockholms Grottklubb pra-
tade om att besöka Övre Ältsvattnet som-
maren 2009. Jag gjorde upp en vandrings-
plan tillsammans med en annan gammal 
medlem. Vi två skulle gå stigen från Mjölk-
bäcken vid Blå vägen till Lill-Uman och se-
dan göra en sväng in i Norge innan vi gick 
upp mot Murevardoområdet som ligger sö-
der om riksröse 222. Området är ett av åtta 
som beskrivs i den lilla gula boken Grottor 
vid Övre Ältsvattnet som har Rabbe Sjöberg 
som redaktör. Den är nr 2 i serien Svenska 
grottor och kom ut 1980 [1].

Vi skulle sedan röra oss söderut när vi var 
klara med områdena i norr. Kanske skulle vi 
hinna fram till det sydligaste området Övre 
Gapsjukke innan Kalle Grönvik och Peter 
Blomqvist var färdiga med karteringen av 
grottan som upptäcktes i fjol. Nu blev det 
inte alls som vi planerat. Min vandrarkom-
pis blev sjuk och måste stanna hemma efter 
sin operation. Vad göra? Jag lämnade grott-
hjälm och overall hemma och tog en andra 
kamera med mig och höll mig i övrigt till 
planen med undantag av att det blev buss i 
stället för bil från Storstockholm.

Den 27 juli strax efter midnatt sade jag 
hej till busschauffören och gick ett par tim-

mar innan jag satte upp tältet intill en jokk. 
Först på den tionde dagen såg jag en män-
niska igen, och det var busschauffören som 
stoppade vid Mjölkbäcken. Karterarna hade 
lämnat sitt basläger på morgonen och jag 
kom fram på eftermiddagen.

Jag hade tur med vädret och gjorde be-
hagliga vandringar med den lilla gula boken 
som vägvisare. Fotograferade inlopp och 
utlopp och tog positionerna med min nya 
GPS där jag också installerat en topografisk 
karta. Jag fick inte allt i Murevardoområdet 
att stämma med boken, men kunde trösta 
mig med Rabbes kommentarer i Grottan nr 
4 1980 [2] då han beskriver förändringarna 
i området sedan 1970: ”det har under den 
senaste tioårsperioden inträffat väldiga ras 
och blockskred. Ytmorfologin ovanför grot-
torna är helt förändrad jämfört med 1970.” 
Vad jag vet så har det inte skrivits något i 
Grottan om Övre Ältsvattnet sedan Gunnar 
Isacsson skrev om fjällmötet nr 3 1980 [3] 
och i nr 1 1981 redogjorde Lars Almkvist 
för sin utforskning i det varma vattnet iförd 
endast ficklampa [4]. Rolf Engh och övriga 
deltagare i fjällmötet 1995 bjöds på kallare 
vatten. I Grottan nr 4 1995 [5] framhöll 
Rolf som sin största njutning den stora va-
riationen i berggrund och topografi: “stora 
ytor täckta av vita kalkskivor i alla di stor-
lekar och det är lite av att gå omkring i en 
porslinsbutik efter den klassiska elefantens 
besök”.

Jag kommer att sammanställa en tabell 
med koordinaterna i RT90 och SWEREF 
99 för den som vill ha dessa inför en vand-
ring i det vackra och lättgångna området 

och en blankett för grottdatabasen. Har 
man en nyinköpt karta med kartnamnet 
tryckt i ett gult fält upptill  är det bekvämast 
att använda SWEREF 99. 

Frånsett fram- och återfärd tältade jag 
bara på tre platser. Det var i Murevardo, väs-
ter om Marmorkanjon och sydväst om Mar-
morgrottan i Övre Gapsjukke. Den enda 
vandringssträcka som jag vill beskriva som 
besvärlig är i området sydost om Lill-Uman, 
med sina videbuskar och det fuktiga områ-
det söder om Lill-Uman. För den som har 
bil parkerad vid Mjölkbäcken är det dock 

den närmaste vägen. Om man åker buss kan 
man välja andra vägar. 

Eftersom jag var ensam tog jag inga större 
risker utan tittade bara in en liten bit i grot-
torna. Därför vet jag inte om det är en kort 
eller längre grotta vars ingång jag hittade  
76 meter sydväst om Blockgrottan, när jag 
strövade omkring i området runt Marmor-

strandgrottor i fjällen
Rune Magnusson

Rune Magnusson, 
mångårig SSF-
medlem och inbiten 
fjällvandrare som 
sett det mesta i vår 
fjällvärld. 

Grottorna syns på långt håll längs stran-
den av den västligaste av Aurotjärnarna.
Foto: Rune Magnusson

Perfekt ”päronprofil”.
Foto: Rune Magnusson
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grottans inlopp och utlopp.
Sista dagen på tredje tältplatsen gjorde 

jag en dagsutflykt på några kilometer i rikt-
ning sydväst. Jag ville kolla ett grottips och 
försöka få telefonkontakt. Samtal gick inte 
men däremot slank oväntat ett SMS iväg då 
jag kom upp på en av de mindre topparna 
i Aurofjället. Jag kunde se flera pinnar i dis-
playen men också texten Endast nödsamtal.  
Grottipset fick jag ombord på bussen Lapp-
landspilen för flera år sedan när jag gjorde 
en skidtur med Svenska Fjällklubben. En 
kvinna berättade att hennes bror hade sut-
tit i en liten grotta och fiskat i en sjö som 
låg i riktning Övre Ältsvattnet. Hon pekade 
på  Duorrájavrátje och sjöarna blev mitt mål 
vid en fjällvandring något år senare. Någon 
grotta hittade jag inte och inte heller någon 
kalk, vilket inte är så konstigt när geologiska 
kartan inte visar någon sådan. När jag i som-
ras såg att det går ett kalkstråk längs med 
den västligaste av Aurotjärnarna så väcktes 
mitt hopp igen. Och när jag kom över krö-
net av en kulle såg jag flera hål i berget ovan-
för vattenlinjen på andra sidan sjön. 

Berget är brant ovanför några av de tiota-
let hålen, så jag kunde inte komma ned till 
dem.  Avståndet mellan de yttersta grottorna 
är 60 meter. Ett par grottöppningar kunde 
jag krypa in i och fotografera utan att blöta 
ner mig, i andra öppningar sträckte jag fram 
kameran så långt jag kunde och tryckte av. 
Min ena kamera har en sökare som jag kan 
vika ut och vinkla i flera riktningar, så jag 
fick en viss kontroll när jag tog bilderna. 

Hade det inte varit så blåsigt och kallt just 
den dagen, så hade jag nog klätt av mig och 
krupit in och tittat hur lång fortsättningen 
är bortanför kröken fyra meter bort i en av 
grottorna. Någon rensning i ett par andra 
hade det dock inte blivit på egen hand, även 
om det ser ut som det går att förlänga ett 
par av grottorna genom att forsla ut större 

stenar respektive småsten. Jobbigt kan det 
bli för måtten på grottgångarna är av stor-
leksordningen 35 - 50 centimeter. En gång 
var något bredare. Längden på gångarna 
uppskattade jag till 4 - 5 meter. Sydligas-
te grottan har koordinaterna X7337417 
Y1472336, N7334984 E0508666.

Jag anser att Övre Ältsvattnet är ett områ-
de som är värt större uppmärksamhet än det 
hittills fått och jag hoppas att någon tycker 
att det är så spännande med strandgrot-
tor i fjällen att de blir besökta igen redan 
sommaren 2010. Det kan ligga is och snö 
kvar länge så man bör inte planera vandring 
före augusti. Just där grottorna ligger dröjer 
sig också snön kvar enligt satellitbilden på 
hitta.se.

Vad jag vet är dessa grottor de enda kända 
strandgrottorna i svenska fjällen förutom 
grottan i Aralåbtå på norra stranden av Vas-
tenjaure i Padjelanta.

[1] R. Sjöberg (red.) 1980. Grottområ-
det vid Övre Ältsvattnet. Svenska grottor 2. 
Sveriges Speleolog-Förbund.

[2] R. Sjöberg 1980. Grottnytt från Övre 
Ältsvattenområdet. Grottan 15(4): 3-7.

[3] G. Isacsson 1980. ÖÄ -80 - Badse-
mester i fjällen. Grottan 15(3): 8.

[4] L. Almkvist 1981. Badgrottan eller 
Halsskärargrottan. Grottan 16(1): 14-15.

[5] R. Engh 1995. Fjällmötet vid Övre 
Ältsvattnet 1995: Badsemester och nyfynd. 
Grottan 30(4): 26-30.

 
Summary (editorial)
Report from a visit to ”Övre Ältsvattnet” in 
the summer 2009. The author describes a 
number of objects including several shore-
caves in a limestone outcrop along one of 
the lakes ”Aurotjärnarna”.  This type of cave 
is known from only one other location in 
the Swedish mountain area.

Dubbelkanal med stödpelare.
Foto: Rune Magnusson

Vad finns bortom kröken?
Foto: Rune Magnusson
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The mountain meet in 2009 was held at 
Mieseken, camping close to the entrance 
of Labyrintgrottan. Apart from one of the 
longest and most interesting caves in Swe-
den, this area also boasts perhaps Sweden’s 
finest karst landscape. With wonderful 
weather all week and views of over 50km up 
the valley to the Norwegian mountains the 
meeting certainly enjoyed the best a Swed-
ish summer can offer. 

A total of 32 cavers attended the meeting, 
including four guests from the Norwegian 
Speleological Federation. In fact our guests 
proved to be some of the hardest working 
participants on the meeting, running a sur-
veying course for the new Disto X equip-

ment and carrying huge loads of diving gear 
in and out of the cave and up and down the 
mountain!

Diving was of course one of the main goals 
of the trip. The diving in Labyrintgrottan is 
reported in a separate article. Mark Dough-
erty also dived in the downstream siphon in 
Pärlgrottan (after reading Yngve Frej’s tip in 
Grottan 2/2009), but this siphon proved to 
be a disappointment, being tight underwa-
ter and with very poor visibility. Not an easy 
site to push.

Considerable surface prospecting was car-
ried out and several surface holes were dug, 
often using a portable winch modified for 
cave use by Andreas Forsberg. The most ex-
citing find was in the main sink cave at the 
edge of the limestone area and this is also 
reported in a separate article. Experiments 
with making water flow measurements were 
also carried out, using an “Ingleometer” – a 
portable V-notch weir made from an Ingle-
sport bag.

mountain meet 2009
(Fjällmöte 2009)

Mark Dougherty

Several trips were made to Sotsbäcksgrot-
tan. During the week before the meeting this 
cave was bolted (see rigging guide in next 
issue of Grottan) and left rigged. Several in-
trepid cavers made the walk over Långfjället 
to visit the cave during the mountain meet 
itself and the same cave was used for the res-
cue practice held at the end of the week.

Speaking of rescues, one incident occurred 
in Labyrintgrottan when a caver slipped and 
fell about 3 metres in Västra Klyftgången. 
His helmet certainly prevented serious in-
jury and he was able to make his own way 
out of the cave with some impressive bruis-
es. Even a fall of three metres can be very 
painful!

It was both an honour and a pleasure to 
lead the meeting. I would like to thank eve-

ryone personally but the list would be very 
long. Without exception everybody worked 
hard and contributed in so many ways to 
making the meet a success. A special men-
tion must however go to Sofi Dougherty, 
who was unable to come to the meeting but 
still coordinated all the transport arrange-
ments from home. 

One or two people did suggest that per-
haps next year’s meeting could be held some-
where where diving gear isn’t needed…. I 
think that’s a good plan, after all that hard 
work we need a holiday!

The ”Ingleometer” in action.
Photo: Helena Olsson

The organizer himself, enjoying a hot 
cup of coffe after a hard day of caving.
Photo: Sven Gunnvall
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Det började redan på tåget mellan Örebro 
och Umeå då en kille jag delade kupé med 
frågade vart jag skulle. Jag sa då att jag skulle 
upp till Mieseken uppe i västerbottensfjäl-
len. Han kollade lite på mig och sa då att 
han också skulle upp dit i trakterna och van-
dra en vecka, sen kollade han lite till och 
frågade om jag skulle upp på SSFs fjällmöte 
som skulle hållas där. Det visade sej senare 
att han skulle ut en vecka med friluftsfräm-
jandet och de skulle komma förbi fjällmötet 
och försöka få följa med på en grottur. Sen 
fick jag fick göra det bästa jag kunde med att 
svara på alla frågor om grottor som dök upp,  
jag som inte ens hade varit i en grotta som 
var längre än 80 meter. Aldrig en fjällgrotta, 
knappt sett en droppsten. Det största jag 

varit i var några gruvor hemmavid men det 
är ändå inte samma sak. Men jag svarade så 
gott jag kunde och senare under veckan fick 
han nog bättre svar när han och delar av de-
ras grupp kom förbi lägerplatsen en kväll.

Det var ju mitt första fjällmöte jag var på 
väg till och en hel del förväntningar hade 
jag, men det var med lite delade känslor 
jag åkte upp. Jag kände trots allt ingen alls 
däruppe och hade aldrig träffat någon som 
var intresserad av grottor. Mina grotturer 
hade ofta varit ensamma eller så hade jag 
lyckats ”lura” med mig någon klätterkom-
pis ut över kvällen. Därför hade jag ingen 
aning om hur mentaliteten var, om det var 
svårt att komma in i gruppen eller om det 
skulle vara svårt att hitta några att följa med 
på turer. 

Det skulle dock ganska snabbt visa sej att 
man var hur välkommen som helst. Det var 
inga konstigheter alls att få följa med ut på 
turer utan det blev en hel del turer gjorda 
istället. Tror att det nästan blev tre grotturer 
varje dag utom den dagen då vi gick till Sot-
bäcksgrottan och tillbaks, samt sista dagen 
då kroppen tyckte att det var bättre med sol 
och kaffe istället för grottning... 

Men annars hanns det med flera vändor 
i Labyrintgrottan, lite SRT i Leende mun-
nen, Tvillingstupen och den fantastiskt 
vackra inloppsgrottan med vattenfallen i.

Även om grottorna i sej självklart gav mej 
massor av nöje och intryck, så är det män-
niskorna som jag minns bäst. Den trevliga 
stämmningen vid tälten och kvällarna vid 
elden. 

fjällmötet
Daniel Furudahl

Jag heter Daniel Furudahl och bor i Örebro, jag 
började intressera mig för grottor för ungefär ett 
år sedan. Sen har intresset bara blivit större och 
jag har även intresserat mig för gruvor då det 
finns en del sådant där jag bor, men grottorna 
lockar mig fortfarande mest. Förutom det så 
klättrar jag väldigt mycket, men på sistone har 
suget mot trånga gångar och en undran vad som 
finns bakom nästa hörn varit större...

Så ett stort tack till alla er som var där, 
för att ni på ett så välkommnande sätt tog 
med mej i gemenskapen. Jag hoppas att vi 
ses många gånger till, och nästa fjällmöte är 
för mig redan med i sommarplanerna för 
nästa år.

På väg genom Labbis inloppsgrotta. 
Foto: Daniel Furudahl

Summary (editorial)
A “rookie” shares the impressions from his 
first mountain meet. A bit reluctant at first 
but soon an active member of the caving 
community going for up to three caving 
trips every day, including a trip to Sots-
bäcksgrottan. All in all lot of new caves and 
many new friends and a decision to defi-
nitely come to the next montain meet...
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På gränsen mellan skogen och fjället, tiotals 
kilometer landvägen från närmaste bebodda 
plats ligger Labyrintgrottan. Ingången är 
bara en smal spricka på en gräsplatå – man 
får knappt plats i den. Från sprickan måste 
man dra sig på magen i några meter innan 
gången blir lite större och man kan ställa 
sig på huk. Det tar ungefär en timme för 
en person att ta sig från ingången till vat-
tenlåset där man dyker – det mesta av ti-
den går åt att åla sig på magen i leran eller 
kravla i smala sprickor. Allt detta med dyk-
utrustning – även när vikten är minimerad 
krävs det många turer in och ut innan all 
utrustning är på plats. Hade vi inte haft 
hjälp av speleologer från förbundet skulle 
utrustningstransporten ha varit mycket tuff. 
Generell regel är att en person inte kan bära 
med sig mer än 10 kilo genom den torra de-
len av grottan! Det innebär att en får bära 
torrdräkten, en får bära bly och så vidare. 

Det är mycket tacksamt och nästan ett vill-
kor för att lyckas att man får hjälp att bära 
ner dykutrustningen och det tar oftast en 
hel dag.

Första gången någon dök i Labyrintgrot-
tan var 1993. Efter det var det två expedi-
tioner, 1998 och 2000 där Leif Sigvardsson, 
Johan Utan och Nicklas Myrin dök igenom 
sifonerna och undersökte vad som fanns 
på andra sidan. Ingen noggrann karta över 
grottan på andra sidan har dock blivit fram-
ställd.

Grottdykning British Style
Det finns två parallella utvecklingar inom 
grottdykning. Den ena har sin början i Flo-
rida och Mexiko där pionjärer som Sheck 
Exley började utforska stora tunnelsystem 
under vatten. Det är just den typen av dyk-
ning som de flesta grottdykare håller på med 
i världen idag – Hogarthian utrustnings-
konfiguration kommer därifrån. Den andra 
parallella utvecklingen kommer från Stor-
britannien och är helt olik den amerikan-
ska varianten. I Storbritannien ser grottorna 
väldigt annorlunda ut, sikten är närmast 
obefintlig och det är väldigt trångt. Dess-
utom befinner sig vattenytan långt inne i 
grottan, inte precis vid grottöppningen som 
det ofta är i Florida eller Mexiko. Sifoner, 
som dessa vattenlås kallas, har ofta setts bara 
som ett hinder för utforskningen av torra 
delar av grottan. Det tar ofta många timmar 
i trånga passager innan man kommer fram 
till en sifon och utrustningen ser väldigt 

annorlunda ut. Allting är lätt och extremt 
tåligt. Flaskor som är gjorda av mjukt alu-
minium används nästan inte alls eftersom 
att de skadas så mycket vid transport att 
de ofta inte längre går att använda. Största 
volymen av flaskor som används är sällan 
mer än runt 6-7 liter, oftast använder man 
mindre flaskor. All dykning sker med side-
mount konfiguration där flaskorna sitter för 
sig på sidorna av dykaren. Allting är lätt att 
plocka av och transportera vidare i den torra 
grottan på andra sidan sifonen. Det är inte 
ovanligt att vissa grottdykare väljer att göra 
kombinerad sidemountsele för dykning och 
klätter-sele, då det ibland kräver att man 
hissar ner sig i djupa vertikala schakt för att 
komma vidare.

Utrustning
Den utrustningen som vi vanligtvis använ-
der för att dyka i grottor passade inte här. 
Att dra igenom ett stort dubbelpaket ge-
nom den torra grottsektionen skulle vara 
inte bara vansinnigt jobbigt utan också 
ogenomtänkt – trånga sifoner vi skulle ut-
forska kunde mycket väl vara för små för en 
dykare med dubbelpaket på ryggen. Alumi-
niumflaskor var inte heller en bra ide – de 
skulle skadas så mycket vid transport i den 
torra delen av grottan att de skulle bli kas-
serade vid nästa provtryckning. Vanligtvis 
skulle vi använda tunn 2 mm cave-lina till 
utforskningen. När man befinner dig på ett 
trångt ställe med usel sikt är en stor linrulle 
med tunn lina som kan trassla en onödig 
risk – vi hade med oss tjockt propylenrep 
med vikter som man kunde dra sig fram i. 

labyrintgrottan
Dmitri Gorski

Kristian Lyberg på väg genom ett av 
vattenlåsen. Foto: Mark Dougherty

Dmitri är ny medlem i SSF. Han är en erfaren 
teknisk dykare med många grottdyk utomlands 
bakom sig. I somras gjorde han sitt första dyk 
i en svensk grotta och berättar här om sina 
erfarenheter. 
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På huvudet bar vi alla hjälmar med fastsatta 
lampor, det behövdes både i den torra de-
len av grottan men även vid dykningen. Allt 
detta kom ursprungligen från CDG (Cave 
Diving Group) och Mark gick genom och 
övande grundligt med oss i hur man skulle 
använda dessa nya redskap. Med vår bak-
grund i GUE och NAUI tech var jag och 
Kristian naturligt skeptiska till dessa saker, 
men kom till slut att förstå att under förhål-
landen som i Labyrintgrottan var det nöd-
vändigt att använda anpassade rutiner och 
utrustning. Förutom all ny utrustning för 
dykning tillkom det allt som behövdes för 
att klara sig i dom trånga torra passagerna 
av grottan.

Första dyket
Mot slutet av dag två var all utrustning änt-
ligen nere vid första sifonen! Det behövdes 
många turer in och ut och utan våra med-
hjälpare från svenska och norska grottför-
bunden hade det aldrig gått. Vi fick oss en 
god natts vila och på morgonen den tredje 
dagen var det dags att ta sig till det relativt 
outforskade området på andra sidan sifo-
nerna. Det har varit folk där förut – Mark 
gjorde första dyket där själv för mer än 15 
år sedan – men inga kartor förutom en li-
ten minnesskiss från Leif Sigvardsson fanns 
tillgängliga. Vår uppgift var att noggrant 
kartera det torra området på andra sidan 
vattenlåsen och utforska nya passager där. 
Beväpnade med kompass, måttband, ut-
rustning för radiopejling från ytan samt an-
teckningsblock i en drybag var det dags att 
ta oss an den utmanande men roliga uppgif-
ten vi hade framför oss!

Själva dyket var lite annorlunda än jag 
först föreställde mig. Första 5-6 metrarna 
av dyket kunde man inte se något alls, men 
sikten klarnade snabbt och blev säkert över 

20 meter för den som dök först. På grund 
av det låga taket kunde man inte simma 
utan att störa sanden och leran på botten 
och sikten försämrades mycket snabbt, det 
gällde att hålla bra tempo för att hela tiden 
vara före siltmolnet. Snart blev dock gången 
större och det gick att simma relativt nor-
malt. Det fanns inte så mycket formationer 
men passagen var väldigt vacker med väg-
garna slipade av vattenflödet under tusen-
tals år. Den svängde ett par gånger, men 
var annars relativt rak. Den första sifonen 
var ungefär 75 meter lång, hade maxdjup 
på cirka 8 meter och slutade enligt uppgift 
med ett vattenfall! Man kom upp mitt i det, 
men dessvärre fanns det inget rinnande vat-
ten just då vi dök – Mark beskrev det för oss 
senare som en mycket vacker plats när det 
fanns flöde. För att komma ner i sifon två 
var vi tvungna att klättra över vattenfallet 
som var ungefär en och en halv meter högt 
– på andra sidan fanns en vattenpöl som var 
början till andra sifonen. Maxdjupet i andra 
sifonen låg på runt 2 meter och snart börja-
de en gång som gick snett uppåt, efter bara 
cirka 25 meter var vi uppe vid ytan igen. 
Gången fortsatte dock uppåt under svag 
lutning. Här fanns det gott om plats att ta 
av sig dykflaskor och vikter – torrdräkterna 
behöll vi på för att inte bli kalla. Det var 
nu som den verkliga utforskningen började. 
Vi hade en minnesskiss av den här delen av 
grottan, men vi skulle göra mätningar och 
kartera den ordentligt samt se om det fanns 
nya passager som ingen varit i förut. 

Kartering
Först av allt bestämde vi en punkt där all 
kartering skulle ta sin början. Den pejlades 
också till ytan där folk lokaliserade den med 
hjälp av en Bosse Lenanders radiopejl. Nu 
visste vi referensen av vår mätstation ett i 

Labyrintgrottan
Artfjället, Sweden

Survey beyond sump 1.
Surveyed 2009 by
Mark Doughery
Kristian Lyberg
Dmitri Gorski

BCRA grade 3B
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golvet. Generellt var det ganska torrt, men 
det fanns ställen där man var tvungen att 
krypa i knädjup blöt lera.

Överallt stötte vi på otroligt vackra for-
mationer! Stalaktiter, stalagmiter, pölar med 
vatten där hundratals små kristaller hade 
växt orört i många hundra år. Allt var ex-
tremt ömtåligt och det var ytterst viktigt att 
man var medveten om det. En oförsiktig 
vink med handen kunde förstöra vad som 
tagit naturen tusentals år att skapa.

Labyrinten var väldigt oregelbunden och 
till slut såg vi att vi började kartera områ-
den som inte längre fanns med på vår skiss. 
Grottan har verkligen fått sitt namn av en 
orsak. Leran på golvet var helt orörd – vi var 
de första människor som satte sin fot här! 
Känslan av utforskning är svår att beskriva 
med ord, den måste upplevas.

förhållande till ytan! Sedan var det bara att 
ta fram måttbandet och kompassen. Vi mät-
te alla gångar vi kunde hitta – deras längd 
och riktning. En av oss skrev ner uppgif-
terna i ett block, den andra höll i måttban-
det och kompassen. Den tredje, kallad för 
”surveyer`s dog” på fackspråket undersökte 
alla nya gångar för att se om de fortsatte el-
ler om det var återvändsgränd. Terrängen 
var mycket ojämn! Gångar kunde gå upp 
med brant lutning, de kunde gå ner så brant 
att man kunde sätta sig ner och åka i leran 
tills man nådde botten. Det fanns stora 
gångar och sprickor som man knappt kunde 
få plats i där man var tvungen att krypa i 
tiotals meter tills man nådde en större sek-
tion. Det kunde vara sten, lera eller sand på 

Vissa av våra fynd var helt unika. På ett 
ställe hittade vi en otroligt vacker kristall-
formation som såg ut som en stjärna – en 
stjärnstalagmit. Det var en droppsten som 
formades under mycket speciella omstän-
digheter! Mark sa att han aldrig sett något 
liknande under sin 25-åriga erfarenhet av 
grottutforskning. Det var definitivt unikt 
för Skandinavien och behövde dokumente-
ras och bevaras!

Resultat av utforskningen
Totalt spenderade vi 6 timmar bakom vat-
tenlås första dagen och 8 andra dagen då 
bara Kristian och Mark dök. Under dessa 
två dagar kunde vi utforska mer än 700 me-
ter av nya passager och efter att kartan var 
färdig blev det klart att Labyrintgrottan nu 
var Sveriges tredje längsta grotta!

Alla våra anteckningar från mätningarna 
behövde gås igenom grundligt. Vi satt och 
funderade hur passagerna som vi var i såg 
ut och vad vi skulle kalla dom på kartan. 
Dessutom hade vi massor med bilder från 
grottan som vi kunde relatera till olika de-
lar av systemet. Resultat blev en karta över 
Labyrintgrottans inre delar som nu finns i 
Sveriges Speleologförbunds arkiv.

Det finns dock mycket mer att utforska. 

Många av gångarna som vi inte hann kartera 
kan leda till nya delar av systemet som åter-
står att undersöka! Dessutom finns det yt-
terliggare en sifon som ingen har undersökt 
noggrant – området på andra sidan är helt 
okänt. Realistiskt går det inte att vara fler än 
3-4 dykare på en sådan expedition, mäng-
den utrustning man kan bära ner genom 
torra delen av grottan åt gången är mycket 
begränsad. Vi har massor med ledtrådar och 
frågetecken som vi kommer att reda ut på 
vår nästa expedition till Labyrintgrottan och 
vem vet, den kanske blir Sveriges längsta en 
gång i framtiden?

Summary (editorial)
The author, who is an experienced tech-di-
ver makes his first dive in a Swedish cave. He 
describes the hard work bringing all equip-
ment to the cave and then down the cave to 
the first sump. The dive itself was not very 
complicated and the passing of two sumps 
revealed over 700m of mostly new cave pas-
sages. A lot of fragile spelothems vere disco-
vered, some of them unique as the ”star of 
the north” (see picture on page 28), a kind  
of formation none of the participants had 
ever seen before.

En fullkomligt unik formation; Labyrintgrottans 
stjärnstalagmit - ”Star of the North”
Foto: Mark Dougherty (se även omslagets baksida)

Fler vackra och ovanliga formationer i de inre delarna av Labyrintgrottan - pärlor och trattbägare.
Foto: Mark Dougherty
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Platsen för det centrala inloppet i Labyrint-
grottans ”Talweg” var givetvis känd sen ti-
digare liksom en fossil ingång några meter 
längre in i slutet på den blinda dalen. Den 
var ju också märkt med en officiell stan-
dardmässingsbricka. Det underbara vädret 
under fjällmötesveckan påminde om den 
första på samma ställe 1977 och uppmunt-
rade till ytturer och en hel del grottisar rörde 
sig i området, rensade sluk och letade nya 
och gamla objekt, GPS-ade och plockade 
hjortron, pejlade dykare med mera, SRT-
ade Leende Munnarna till och med. Själv 
hade jag bara sett platsen vid någon rund-
vandring med halva grottlägret vid mitt 
andra besök i Mieseken många år tidigare 
och inte tänkt vidare på den trots att den 
faktiskt är väldigt speciell som fenomen i 
karstlandskap kan vara.

Inloppsdalen slutar alltså helt blint, en 
kort bäck från en högre liggande mosse 
slingrar sig ner mellan höga väggar bara 
några decimeter bredvid en torr jordfylld 
dolin 4-5 m diameter och knappt 2 m djup 
innan den efter en bifurkation slukas på två 
ställen. Ett givet dämningsprojekt som det 
syntes. Vid högre vattenföring svämmar gi-
vetvis bäcken över nuvarande bräddar och 
borde slukas även i dolinen. Mottrycket i 
lägre vattefyllda passager kunde då kanske 
förklara att den inte för länge sedan renspo-
lats. Så döm om vår förvåning när vi åstad-
kom en badsjö som snabbt värmdes upp 
utan att tömmas och lät dom sista resterna 
av SSF:s en gång så livaktiga naturistsektion 

ha sammanträde. Platsen besöktes i alla fall 
tillräckligt under 2-3 dagar för att några 
skulle angripa den fossila ingången till den 
av allt att döma okrupna grottan och leta sig 
in i en trång brant och labil gång som myn-
nade i en stor sal med fortsättande gångar, 
den ena som ledde fram till ett schakt och 
den andra som via ett schakt till en under-
liggande sal ledde vidare och förenades med 
den förra. Längre in på 18 meters djup nåd-
des en aktiv gång som utforskades upp- och 
nerströms. Uppströms rakt under inloppet 
störtade katarakter från båda sidor ner i en 
5-6 meter djup båtskrovformad sal med 
några mindre sidogångar i botten och med 
krypbara vattenfyllda passager till visuell 
och hörbar ytkontakt. Många vackra gång-
profiler i marmor, Sjöfallet och en spän-
nande 3-dimensionell labyrint med hopp 
om vidare förbindelse med partierna inn-
anför Labbis dykta sifoner gör Övre Labbis 
till en klart sevärd grotta, som i motsats till 
Pärlgrottan vilken tidigare i veckan klart de-
klarerades inta en förnedrande plats på Rau-
kens 1000-lista snabbt hamnade på motsva-
rande 10-lista. Caveat Speleologus dock för 
ett läbbigt labilt ingångsparti.

Grottan karterades med den nya Diston 
och några knappt läsliga anteckningar till 
225 m+, antagligen nära 300 och med fort-
sättningsmöjligheter nerströms. Djupet där 
är 24 m så eventuella gångar borde passera 
betryggande djupt under näraliggande de-
pressioner på ytan.

inloppsgrottan labbis 
Richard Årlin

Inloppsgrottan Labbis
Karterad 6/8 2009 av Emma Lundh, Daniel Furudahl, Richard Årlin

Stora Sjöfallets sal

Bäck på ytan

Rensprojekt efter 30m+

Dolin
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Summary (editorial)
Report from the discovery and surveying of 
the inlet to Labyrintgrottan. After a steep 
and unstable entrance part the cave beco-
mes a 3-dimensional labyrinth with cata-
racts, small schafts and beautiful passages. 
A total length of 225 m with a depth of 24 
m was surveyed. The cave might very well 
continue downstream.

I slutet av september, efter en varm sommar, 
har isarna i Bodagrottorna sedan länge tinat 
upp, och med det allt skräp som Janne Mur-
bergers städning i maj fick lämna [1]. Nu 
var det alltså dags för uppföljaren. Efter ett 
lite undangömt inlägg på speleo.se/forumet 
fick han med sig Johannes Lundberg, och 
dessutom ett par grottisar som dock blev 
liggandes hemma i influensa... (Glöm alltså 
inte att kolla in på forumet ibland; det kan 
vara något som är på gång! Och svårare än 
ett inlägg på forumet behöver en tur till en 
grotta någonstans inte vara!). Som en extra 
bonus dök också Niklas Konstenius upp vid 
grottan. Just dök upp, i äkta speleologiskt 
manér genom att komma från underjorden! 
Han var där när vi andra kom dit strax efter 
tolv denna underbart vackra och varma sen-
sommarlördag 26 september. Och som en 
extra överraskning kom där upp inte bara en 
utan två karbidlysande röda hjälmar ur ett 
hål! Ulf Henell från Hudiksvall med för tu-
ren lånad brorsdotter var där på besök, dock 
ovetandes om städdagen. Något senare kom 
Alf Sidén med två killar från länsstyrelsen i 
Gävleborgs län som avtalat. De hade varit 
i Hölickgrottan på inspektionstur innan de 
anslöt sig till oss. Alf guidade länsstyrelsere-
presentanterna, medan vi andra städare tog 
var sin sopsäck och var sin del av grottan. 
Ganska raskt hade vi fyllt säckarna med all-
sköns bråte; den fastfrusna skon som Janne 
hade sett i våras var nu i säcken, Johannes 
hittade ytterligare en sko i en helt annan del 
av grottan. Dessutom massor av värmeljus 
(framför allt i Stora Salen) och hundratals 
meter med snören och trådar, dock inga 

röda som Ariadnes. Men även om det är lika 
lätt att gå vilse i Bodagrottorna som i Mi-
notaurus labyrint så hittar man ju alltid ut, 
så några ariadnetrådar behövs ju inte heller. 
Ska bli intressant att se hur snart det kom-
mer nya... En del informella överläggningar 
med länsstyrelsen gjordes på plats; en skiss 
på skötselplan för Bodagrottorna finns nu 
och kommer att bollas mellan länsstyrelsen 
och SSF:s styrelse. Vi får väl se var den lan-
dar någonstans, men det är i alla fall mycket 
positivt att ha länsstyrelsen på vår sida. Det 
vi dock inte lyckades lösa var hur vi skulle 
kunna tvätta bort sprayburksklottret på två 
av stenblocken. Sandblästring skulle kunna 
vara en metod, men då blir vi inte bara av 
med klottret utan också lavtäcket. Det är 
inga särskilt sällsynta lavar på blocken, men 
det kommer att se rätt illa ut med blästrade 
block. Fast det ser ju rätt illa ut med ned-
klottrade block också. Är det någon av den-
na tidskrifts illustra läsare som har en bra 
lösning på problemet så hör gärna av er till 
SSF:s styrelse eller denna notis författare!

Niklas åkte hem efter städning och en li-
ten längre tur till Paradiset (där ytterligare 
en trådrulle hittades inne i den avlägsna och 
svåråtkomliga Persikosalen!), medan Johan-
nes och Janne övernattade på Bodagrottor-
na (det finns ett fåtal block som är så pass 
rymliga och horisontella att det går att tälta 
på dem). Kvällen bjöd på helgens stora över-
raskning, då fjorton häxor uppenbarade 
sig. Vi gav en kort och improviserad före-
läsning om grottor och grottkrypning i all-
mänhet, och om Bodagrottorna i synnerhet, 
innan häxorna begav sig ner i underjorden. 

städaktion i bodagrottorna, 
 - uppföljaren

Johannes Lundberg, Jan Murberger, Niklas Konstenius

Anders´ badsjö vid inloppet till Labyrintgrottan. 
T.h. samma plats innan dämning
Foto: Richard Årlin
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Det var bäcksvart innan de kom upp igen, så 
de fick lite hjälp att hitta ner, inte till kvas-
tarna ty det här var moderna häxor, utan till 
bilarna. Roligt med oväntat besök! Kvällen 
och natten var nästan lika varm som dagen, 
några stänk regn timmarna innan midnatt, 
men strålande sol morgonen efter. Vi avslu-
tade städaktionen med att bära ut några av 
alla de trädstammar som folk har tryckt ned 
i lite brantare utgångar, kanske som hjälp 
vid utklättring, kanske av någon anledning 
som vi inte har lyckats lista ut. Stockarna 
ligger nu i alla fall en bit i skogen och blir 
väl till mull vad det lider. Några av de äldsta 
stammarna, som ”alltid” har funnits i grot-
tan och som faktiskt är till lite nytta, finns 
dock fortfarande kvar. Därefter gjorde Janne 
och Johannes ett delvis misslyckat men rätt 
lyckat försök att hitta Örnnästet. Misslyckat 
för att vi inte hittade grottan, lyckat för att 
vi fick en fin promenad längs mossbevuxen 
storblockig bergsbrant i strålande sol och 
mumsandes lingon och blåbär.

Summary (by author): 
Bodarne cave is now clean! The whole cave?! 
No, but most of it! Or at least the parts 
most visited, where also most of the rubbish 
have collected over the years. Two shoes (in 
very different parts of the cave), numerous 
candles and several hundred meters of string 
(Ariadne’s thread?, no probably not, wrong 
colour and wrong maze) were collected and 
carried out. Even a few logs were brought 
out of the cave, where they didn’t do any 
good, only harm. The cleaning action took 
place on a warm and sunny late-September 
Saturday, with three Cleaners, one Guru, 
two representatives from the Authorities, 
one Guide and one accompanying Spele-
ologista-in-spe, and fourteen Witches (the 
witches didn’t show up until late evening, 
though). A great day with great company, 
in other words!

[1] Jan Murberger. 2009. Städaktion i Bo-
dagrottorna. Grottan 44(2): 44-45.

Någon som vet vad denna dunk kan ha inne-
hållit? Och vad den gjorde strax innanför stora 
ingången till Bodagrottorna?! 
Foto: Johannes Lundberg

Tose + Evelinah är härmed förevigade. För-
hoppningsvis inte på stenen, men väl i Grottan. 
Om någon har en bra idé hur de ska försvinna 
från stenen så får ni gärna höra av er! Helst ska 
dock lavtäcket kunna hållas intackt. 
Foto: Johannes Lundberg

Martin Finné är doktorand vid institutionen 
för naturgeografi och kvartär geologi vid Stock-

holms univer-
sitet och ny i 
grottbranschen. 
Med grottor och 
droppstenar som 
utgångspunkt 
syftar projektet 
till att beskriva 
klimatet i södra 
Grekland under 
de senaste 
10 000 åren.

Idén till ett klimatforskningsprojekt föddes 
efter ett möte mellan arkeologer med lång 
erfarenhet av Argolis-området på nordvästra 
Peloponnesos och vår speleothemforskar-
grupp vid Institutionen för naturgeografi 
och kvartärgeologi, Stockholms universitet. 
Tankegångarna var relativt enkla: grottor är 
bra klimatarkiv, det vill säga man kan an-
vända material avsatt i grottan för att tolka 
klimatet bakåt i tiden; i Grekland finns det 
gott om grottor men lite klimatdata; vi 
borde starta ett projekt vilket syftar till att 
förbättra kunskapen om klimatet i södra 
Grekland under de senaste 10 000 åren. Det 
första steget i detta projekt blev en rekogno-
seringsresa till Peloponnesos i jakt på grot-
tor som skulle kunna svara på våra frågor 
om klimatutvecklingen.

I slutet av april kunde vi resa på en tre 
dagar lång rekognoseringsresa. Totalt var 
vi fem personer som reste till Nafplion vid 
Argolisbuktens östra strand: Erika Weiberg 
och Michael Lindblom, två arkeologer från 

Uppsala universitet; två naturgeografer från 
Stockholm: Karin Holmgren och Martin 
Finné, samt en geolog från Aten, Yiannis 
Bassiakos. Under denna rekognoseringsresa 
besökte vi sex stycken olika grottor av va-
rierande utseende och karaktär. Den första 
grottan var ombyggd till kyrka och trots 
vissa uppgifter om vidare passager kunde 
vi inte hitta något mer än de salar som an-
vändes för kyrkobruk. Vi avslutade dagen 
med en färd upp till byn Kephalovrysso 
där det skulle finnas en grotta. Grottan låg 
precis invid vägen som ledde in i den lilla, 
lilla byn. Ur berget rann det fram en mindre 
flod, källan till Inakhosfloden. Öppningen 
var cirka 2 meter hög och 1 meter bred 
och det kalla vattnet nådde oss precis över 
knäna. Vi kunde vada in cirka 10-20 meter 
i grottan innan vattnet blev för djupt för vår 
enkla utrustning.

Den andra dagen reste vi till en grotta 
uppe i bergen strax väster om Leonidion. Vi 
parkerade bilen vid ett högt och ensligt be-
läget kloster och vandrade en bit längs slutt-
ningen för att komma till grottan. För att 
nå öppningen krävdes en sista forcering upp 
för en ca 2 meter hög vägg. Väl framme vid 
öppningen insåg vi att grottan inte var vad 
som utlovats. Det handlade om ett ca 20 
meter djupt rum med en stor öppning. Nå-
got besvikna tröstade vi oss med den fantas-
tiska utsikten innan vi började vår färd över 
bergen mot Nestani. I Nestani fanns enligt 
utsago ett slukhål och en grotta som vi skul-
le kunna gå in i. Väl på plats visade det sig 
att sluket var, minst sagt, aktivt vid denna 
tid på året. Om det kom en flod ur grottan i 
Kephalovrysso så försvann här en flod. Den-

grottexpeditioner på peloponnesos
Martin Finné
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Kartskiss över nordöstra Peloponnesos, 
med platser som omnämns texten.

Inifrån grottan i Kephalovrysso. Författaren står 
i det kristallklara men iskalla vattnet i jakt på 
droppstenar. Foto: Karin Holmgren

T.v. Ingången till grottan i Kephalovrysso. 
Foto: Jol Desmarchelier
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vet i en mindre vik som öppnar sig ut mot 
Medelhavet. Detta system som står i direkt 
kontakt med havet är flera kilometer långt 
med vissa delar öppna för turister. Vi blev 
transporterade med en av båtarna som kör 
turister till en öppning som ledde bort från 
de belysta, och algbevuxna, delarna in i en 
fantastiskt vacker kritvit passage med flera 
sidospår som efter ca 10 minuters krypande, 
plaskande i havsvatten och hukande ledde 
in i en makalöst stor och dekorerad sal. Sa-
lens golv var täckt av havsvatten ur vilket 
ett par meter höga broomsticks stack upp. 
Salens väggar var kraftigt dekorerade med 
strån, stalagmiter, stalaktiter och flowston 
av ren vit kalcit. Vi började utforska salen 
i jakt på lämpliga droppstenar att provta. I 
det knädjupa klara vatten kunde vi se mäng-
der av material som fallit ner, förmodligen i 

samband med jordbävningar. I en mindre 
kammare som stod i direkt kontakt med 
den stora salen fann vi två perfekta dropp-
stenar att provta. På vägen ut tog båten oss 
till platsen där turisterna fortsätter till fots så 
att vi kunde gå igenom dessa delar. Denna 
cirka 10 minuter långa promenad gjorde att 
vår provtagning inte längre kändes som ett 
destruktivt ingrepp med tanke på den stora 
andelen av formationer som var helt gröna 
av alger och kraftigt slitna av alltför många 
nyfikna händer.

Den tredje dagen återvände vi till grottan 
i Kapsia som vi utforskat delar av under re-
kognoseringsturen i april-maj. Denna gång 

na hittills inte så lyckade dag skulle avslutas 
i Kapsia där vi skulle besöka en grotta som 
är på gång att öppnas för turister. Den låsta 
grottan öppnades för oss och vi kunde gå in 
och finna exakt den typ av grotta vi letat ef-
ter. Grottan var full med stalagmiter, stalak-
titer, pelare och andra typer av formationer 
och luftfuktigheten var hög. Vi utforskade 
de delar som anlagts med gångvägar för tu-
rister men också ett par mindre passager. 
Äntligen hade vi funnit material som kunde 
vara lämpligt för klimatforskning.

Väl hemma i Sverige började vi fila på 
en ny tillståndsansökan och planera för ett 
längre fältarbete i augusti, september. Ef-
tersom vi inte visste vad som väntade oss 
i Nestani och Kephalovrysso, som enligt 
våra kontakter skulle vara torra i slutet av 
sommaren, knöt vi en van grottklättrare till 
gruppen, Jol Desmarchelier, och hyrde SRT-
utrustning från SSF. Utrustade med det nya 
tillståndet och viss klättervana från ett öv-
ningstillfälle utanpå institutionens byggnad 
i Stockholm reste en ny grupp bestående 
av Karin Holmgren, Hanna Sundqvist, Jol 
Desmarchelier och Martin Finné ner till Pe-
loponnesos i slutet av augusti.

Vi inledde fältresan med att besöka grot-
torna i Nestani och Kephalovrysso. Grottan 
i Nestani var nu torr och vi kunde enkelt 

gå in genom en grind in i den stora, galler-
försedda öppningen. Efter ett tiotal meter 
började oroliga fladdermöss flyga kring våra 
huvuden, fladdermössen blev fler och fler 
och allt oroligare ju längre in vi kom. Efter 
ett femtiotal meter började det bli dags att 
vända, särskilt som vi inte sett några dropp-
stensformationer. Det här var inget för oss. 
Vi var desto mer spända på nästa stopp ef-
tersom vi sett potential i Kephalovrysso vid 
besöket i april-maj. Väl i byn såg vi att det 
fortfarande kom mycket vatten ur grottan. 
Vattendjupet var möjligen något lägre men 
det verkade fortfarande omöjligt att komma 
längre in i grottan än senast. Vi vadade in 
för att komma just till den plats som vi nått 
senast innan vattnet stoppade oss. Utanför 
grottan träffade vi två ortsbor som på gre-
kiska, upplagt för kommunikationspro-
blem, berättade att dykare besökt grottan 
förut, det här verkade inte heller vara något 
för oss.

Dag två inleddes med en ca 18 mil lång 
bilfärd ner till Mani-halvön och Glyfa-
dagrottan. Grottan ligger vackert invid ha-

Grottan i Nestani är igensatt med ett galler 
som dock har en grind. Skräpet och pinnarna 
forslas till grottöppningen med vattnet som 
strömmar in i grottan under vinterhalvåret. 
Foto: Jol Desmarchelier

Bild tagen ovanför Glyfada grottan nära Diros. 
Grottan står i direkt kontakt med havet och 
är till vissa delar fylld med havsvatten. Foto: 
Hanna Sundqvist
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gick vi längre in i grottan, förbi de anlagda 
gångarna och in i leran för att finna vad vi 
sökte. Vid provtagningsplatsen fann vi även 
spår efter de människor som levt i grottan 
genom århundradena i form av ben och en 
halv skalle. Den arkeolog som var med från 
de grekiska myndigheterna berättade att 
många människor förmodligen drunknat i 
grottan någon gång för längesedan. Möjli-
gen kan man med hjälp av dateringsmeto-
der för droppstenar datera denna händelse 
samt andra översvämningstillfällen.

Följande dag var det dags för resans SRT-
äventyr. Vi hade fått ett schakt utpekat för 
oss tidigare som vi nu återvände till med 
full utrustning. Eftersom vi inte trodde det 
skulle vara något större djup började vi med 
20 meter rep. Jol tog sig ner för repet för att 
undersöka grottan. Han kom relativt snabbt 
upp igen och meddelade att repet inte var 
långt nog. Vi skiftade till 60 meters repet 
och Jol tog sig ner igen. Efter ca 20 minuter 
kom Jol upp och berättade att hålet var ca 
40 meter djupt och hade två korta stängda 
passager och en som verkade leda vidare 
neråt. Jol återvände ner och sedan gav jag 
mig ut på mitt livs första firning. När jag 
väl var nere på botten fortsatte Jol en bit in i 
den gång som verkade leda vidare. Han kom 
strax tillbaka och berättade att det skulle be-
hövas mer rep eftersom det sluttade brant 
och sedan kom ytterligare ett schakt. Efter-
som grottan var helt torr och vi inte kunde 
känna något drag beslöt vi oss för att inte 
rigga detta schakt och istället bege oss upp. 
Nästa grotta låg ett litet stycke bort från 
schaktet. I en olivlund med torrt gräs stod 
ett grönt fikonträd som för att verkligen 
markera öppningen till denna grotta. Strax 
innanför fanns det en liten skuggig avsats 
perfekt för ombyte. Vi klättrade ner för en 
blockig och brant slänt. Väl nere blickade vi 
upp i den enorma salen med sluttande tak 

som vi befann oss i innan vi fortsatte inåt. 
Strax kom vi till något som såg ut som en 
stenmur eller som en vedtrave. Det var stora 
stalaktiter som travats på varandra! När vi 
fortsatte in i gången såg vi var dessa kom 
ifrån. På många ställen i taket hade stalak-
titerna slagits ner för att vad det såg ut som 
skapa plats för enklare passager. Förmodli-
gen har detta skett för länge sedan då grot-
tan säkerligen varit bebodd. I grottan drop-
pade det ganska rikligt och på sina platser 
växte det droppsten, framförallt strån. I en 
större sal med ytterligare en stapel av sta-
lagmiter lämnade vi huvudgången för att 
utforska en mindre passage. Golvet var där 
täckt med mer grusigt material istället för 
lera. Genom denna passage fick vi vid flera 
tillfällen krypa och klämma oss förbi ännu 
trängre passager, bland annat passerade vi 
en lång, smal och verkligen hög gång som 
verkade följa en tydlig stukning i berggrun-
den, innan vi bestämde oss för att vända.

De avslutande dagarna i området an-
vändes för att kartlägga omgivningarna 
runt grottorna som vi provtagit och för att 
samla droppvatten. Det fanns också tid för 
att njuta av Medelhavet och den grekiska 
maten och kulturen innan det var dags att 
packa ihop och resa hem. Väl hemma i la-
boratoriet förbereddes stalagmiterna för 
sågning genom att delvis gjuta in dem i 
gips. Efter sågningen borrades ca 0,5 g ma-
terial ur droppstenarna för datering genom 
mätning av kvoten mellan thorium och 
uran. Vidare under hösten kommer mate-
rial från droppstenarna att extraheras för 
olika typer av analyser som kan ge värdefull 
information om hur klimatet har varierat 
både lokalt men förhoppningsvis också på 
en lite större regional skala. Under tiden för 
projektet kommer flera resor till fältarbets-
området att genomföras, framförallt för att 
övervaka grottornas mikroklimat samt för 

att samla dropp- och regnvatten. Detta är 
nödvändigt för att det skall vara möjligt att 
tolka de klimatsignaler som kan extraheras 
ur stalagmiterna.
 
Summary (editorial)
The article describes a climate research 
project, a cooperation between Greek ar-
chaeologists and Swedish scientists, specia-

Bojan Edfors har gått bort
Många är de SSFare som genom åren lärt 
känna Bojan och Birger Edfors i Ankar-
vattnet. Alltid lika välkomnande och hjälp-
samma har deras hem blivit en mötesplats 
för Korallgrotteutforskare och besökare till 

lised in speleothems. After a first reconnais-
sance trip to the Peloponnesos peninsula in 
Greece the group applied for permission to 
take samples from speleothems in specific 
places. The samples were gathered during 
a second journey when several caves were 
visited, among others the caves in Glyfada 
and Kapsia. The material will be examined 
by geologists in Stockholm University.

Bjurälven. Trots svår sjukdom orkade hon  
arrangera en avskedsfest för sina vänner i 
somras. Vilken glädje att vi fick lära känna 
Bojan! Vi saknar dig mycket.
Vännerna i SSF
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Det finns gott om grottor i Ukraina, särskilt 
i södra delen på Krimhalvön. Kanske det 
är därför det är så populärt med grottvand-
ring där. Min första grotta besökte jag som 
femtonåring. Det var turistdelen i grottan 
Emine Bair Hosar (1460 m lång, 120 m 
djup) som är en av Ukrainas vackraste grot-
tor. Den har två nivåer; en av dem är stängd 
för allmänheten och till och med för speleo-
loger (!) på grund av sitt unika klimat och 
otroligt fina droppstenar. På YouTube finns 
det en film i tre delar från den låsta nedre 
etagen som ukrainska speleologer gjorde i 
samarbete med den tjeckiska grottklubben 
ORCUS[1]. Det var ett undantag som läns-
styrelsen gjorde när de lät expeditionen be-
söka den stängda delen.

Grottan Mramornaya (ca 2000 meter 
lång, 60 meter djup) som ligger i närheten 

av Emine Bair Hosar är däremot öppen 
för allmänheten och sägs vara en av värl-
dens vackraste grottor. Olika delar av grot-
tan är mellan 1,5 och 3 miljoner år gamla. 
Droppstenar, heliktiter, små fina sjöar och 
kristaller finns överallt i grottan. Där kan 
man också gå på en äventyrstur i grottans 
djupaste delar. Den tar ca 3 timmar och är 
helt klart prisvärd.

Det var då jag blev intresserad av speleo-
logi. Jag blev medlem i Ukrainska speleolo-
giska förbundet, där jag lärde mig SRT och 
andra grott-tekniker. Jag har besökt 26 ver-
tikala grottor i södra Ukraina under mer än 
100 grottbesök.

Min än så länge djupaste och svåraste 
grotta är Soldatskayagrottan (517 m djup, 
2100 m lång) som ligger i fjällen på Krim-
halvön. För min grupp tog det ca 22 tim-
mar att ta oss ner till den sista sjön i grot-
tan och upp till ytan igen (sifonerna var 
inte upptäckta än). Grottan börjar som ett 
smalt lätt neråtlutat galleri, som är ganska 
trångt, blött och lerigt på vissa ställen fram 
till 100 meters djup. Sedan måste man hitta 
rätt väg i en labyrint av trånga neråtlutade 
gångar som förenas av tiotals schakt mel-
lan 9 och 30 meter djupa. På 340 meters 
djup får man en kall dusch i schakt Nadejda 
(”Förhoppning”) som är 85 meter djupt och 
har ett iskallt vattenfall när vattennivån är 
hög. Vanligtvis behöver man inte använda 
dykdräkter i den här grottan före sifonerna 
men ett par vadarbyxor kan man ha nytta 
av. Efter Nadejda schakt måste man ta sig 
fram i ett ca 380 meter långt trångt galleri 
med mycket vatten i. Floden slutar i en si-
fon som är ca 17 meter djup.

Den längsta och svåraste grottan i södra 

Ukraina är grottsystemet Krasnaja-Golubi-
naja som är över 20 km lång och 275 meter 
djupt[2]. Grottan är 2,5 miljoner år gam-
mal, har fem fossila nivåer och en aktiv nivå 
med en flod. Här finns allt som en speleolog 
kan önska sig – fina droppstenar, stora salar 
(80 meter långa och 145 meter höga), tolv 
sifoner, smala leriga krypgångar, stora vat-
tenfall, djupa schakt med mera. När det är 
låg vattennivå i grottan kan man boka en 
guidad tur till delen efter den första sifonen 
(1,5 meter lång). Jag tycker att Krasnaja-
Golubinaja liknar Lummelunda något fast 
med mycket flera droppstenar.

Världens längsta gipsgrotta Optymisty-
chna ligger i centrala Ukraina och är också 
världens tredje längsta grotta[3, 4, 5]. Den 
kända delen är mer än 230 km lång (23 
mil!) men grottans utforskning och kart-
läggning är långt ifrån färdig. Grottan är 
mindre än 20 meter djup så man behöver 
inte behärska SRT för att ta sig fram i grot-
tan. Man måste däremot förbereda sig på 

Jag heter Nadia Baskakova och jag är speleolog 
från Ukraina. Jag flyttade till Sverige förra året 
och är nu medlem i SSF. Här vill jag berätta lite 
om Ukrainska grottor som jag har besökt samt 
om världens tredje längsta grottan som ligger i 
centrala Ukraina. På bilden: Nadia med sambo 
Jörgen Zetterberg efter äventyrstur i Lummelun-
dagrottan.

grottor i ukraina
Nadia Baskakova

trånga krypgångar och vattenbrist. Grottans 
utforskning pågår sen grottan upptäcktes år 
1966, och över 175 expeditioner har besökt 
den. Speleologerna fick lösa många problem 
under utforksningen. De första åren fick ex-
peditionerna jobba många timmar med att 
tömma en lersifon vid grottans ingång innan 
de sprängde och grävde upp en torr ingång. 
Flera trånga krypgångar fick utforskarna ut-
vidga för att göra dem krypbara. Det finns 
ganska lite vatten i grottan och i vissa delar 
finns det inget vatten alls. Ukrainska speleo-
loger fick samla vattendroppar från dropp-
stenar i flera månader innan de kunde börja 
jobba i de torra delarna. Man var tvungen 
att göra femton grottläger i olika delar för 
att kunna utforska dem. Än idag är utforsk-
ningen inte klar och man vet inte hur lång 
grottan egentligen är. Ukrainska speleologer 
letar nu efter passager som kan leda från 
Optymistychna till en annan grotta, Ozer-
naja, som ligger i närheten och är ca 123 
km lång.

Det finns också många konstgjorda grot-

Ukrainska speleologer i grottsystem Krasnaja-
Golubinaja. Foto: Aleksey Gurkov
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tor i Ukraina. Till exempel så finns det på 
Krimhalvön flera gamla fästningar som inte 
är annat än komplex av handgjorda grottor. 
Man kallar dem för grottstäder.

I en fästning som heter Chufut-Kale (Çu-
fut Qale) finns ingen vattenkälla och man 
undrade länge hur fästningen kunde över-
leva i flera hundra år utan vatten. Till slut 
hittade ukrainska speleologer en konstgjord 
tunnel i berget utanför fästningen som var 
100 meter lång och 40 meter djup och led-
de till en vattenkälla djupt under fästning-
en. Tunnel kallas nu för Guldtrappan för att 
där hittade speleologerna skatt – en karaff 
full med guldmynt!

Mitt mål när jag åker till Ukraina nästa 
gång blir att besöka Optymistychna och 
några intressanta vertikala grottor på Krim-
halvön.

[1] Del 1 http://www.youtube.com/
watch?v=j15jdwKr-TI
del 2 http://www.youtube.com/
watch?v=lSGVgga3QSU
del 3 http://www.youtube.com/

watch?v=qhEqHzK_VlM
[2] Г.В.Самохин, А.Л.Шелепин:  
Проект Кизил-Коба - январь 2005:
соединение Красной и Грифона, 
экспедиция в п.Мар-Хосар (http://
www.snowcave.ru/mcrgo/reports/2006-02-
15-shelepin.htm besökt 2009-09-12) [på 
ryska]
[3] World Longest Caves, sammanställd 
av Bob Gulden (uppdaterad 2009-09-09, 
besökt 2009-09-12) [på engelska]
[4] Проект ЗУРСГС Львовского 
спелеоклуба «Циклоп» «Запах 
солнца». Пещера «Оптимистическая»  
(http://zursgs.in.ua/set/index.
php?set=content&mc=3&full
besökt 2009-09-12) [på ryska]
[5] Inlägg av Wasja Taburetkin på det 
ukrainska grottforumet 2009-01-15 
(http://cml.happy.kiev.ua/cgi-bin/cml.
cgi?num=10898 besökt 2009-09-12) [på 
ryska]

Det finns flera hundra handgjorda grottor i den 
gamla fästningen Chufut-Kale. Foto: Peter Ashton

”Guldtrappan” är över 100 meter lång, 2 meter 
hög och 2,5 bred. Foto: Onix-tour

Grottan Optymistychna är världens tredje 
längsta grotta (över 230 km lång). 
Foto: Ciklop grottklubb

Summary (editorial)
Ukrainian speleologist Nadia Baskakova 
who recenty moved to Sweden shares her 
experiences from caving in Ukraine.

Most caves are situated on the Crimean 
peninsula. Many of them are developed 
for tourism like Emine Bair Hosar and 
Mramornaya. The vertical Soldatskaya is 
more demanding with tight crawls and deep 
schafts down to 517 m. Another difficlt cave 
in the area is Krasnaja-Golubinaja, 20 km 
long with everything a caver can wish for.

In central Ukraine we find the worlds third 
longest cave, Optymistychna, a complicated 
labyrinth more than 230 km in lenght! The 
cave is developed in gypsum and offers great 
difficulties for the explorers. Speleologists 
are now trying to link the cave to the 123 
km system of Ozernaja nearby.

In Ukraine we also find a number of man-

made cavities like the Chufut-Kale fortress on 
the Crimean peninsula. Under the fortress 
speleologists found stairs in a tunnel, 100 m 
long and 40 m deep down to a well to provide 
the settlement with water. 
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Adresser
till alla SSF-medlemmar hittar du i medlems-
förteckningen efter inloggning på förbundets 
hemsida www.speleo.se  Adressändringar 
anmäls till Ulla Pettersson, 021-13 48 34, 
ulla.pettersson@mdh.se
eller på SSFs hemsida www.speleo.se

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

Hur-Vem-Var i SSF

Arbetsgrupper

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

Hemavans Grott & Klätterklubb c/o Johansson, Box 35, 92066 Hemavan, 0954-305 95
JF Äventyr c/o Nordström, Rutbergsv. 8, 90355 Umeå, 090-10 06 87
 jf.aventyr@telia.com
Stockholms Grottklubb c/o Myrin, Helgagatan 36K, 118 58 Stockholm, 070-456 11 74
 iwo.myrin@mail.com   hemsida: www.grottklubben.se
Västsveriges Grottklubb c/o Wikström, Skårsvägen 27, 437 91 Lindome, 031-86 48 92
Östgöta Grottklubb c/o Eriksson, Mässvägen 11,  61631 Åby, 073-637 40 12
 johaneriksson971@hotmail.com

Lokala klubbar

Nästa nummer av Grottan

SSF in English

Swedish Speleological Society
founded in 1966 by Leander Tell

Contact: 
Chairman of the board:  Sven Gunnvall +46 70 647 91 11    sven.gunnvall@telia.com
International committee: Mark Dougherty  +46241-611 80 mdo@du.se
Grottan editor & publisher: Sven Gunnvall +46 70 647 91 11    sven.gunnvall@telia.com

The journal Grottan is distributed (4 issues per year) to all members and around 50 organisations 
and societies in 24 countries all over the world. 
The membership fee, including Grottan is 270 SEK per year.
Articles in the journal are followed by a summary in English. Small press items and advertisements 
are not translated. If you wish to publish an article in Grottan, the manuscript (*.rtf, *.txt or *.doc) 
can be sent to grottanred@speleo.se
More information can be found at our web site: www.speleo.se

SSFs Lokal och Biblioteket

SSFs arkivlokal hittar du i Täby, på Marknadsvägen 59. Där finns hela Nedåts förråd, föreningens 
arkiv samt SSFs bibliotek. Här finns kopiator och möjlighet att ansluta till internet. Lokalen är obe-
mannad men vill du göra ett besök kontakta Nedåt eller någon i styrelsen. Håll ett öga på hemsidan 
- där annonseras tider då lokalen hålls öppen. För att låna böcker från biblioteket kontakta Ulla 
Pettersson på tel. 021-13 48 34 eller e-post ulla.pettersson@mdh.se

Fjällgrottinventeringen
Vilka områden i fjällen har besökts? Vem var 
där och vad hittades? Meddela allt du vet om 
fjällens karst till Rune Magnusson, Marknadsv 
117,  183 78 Täby, 
tel 08-758 64 40, rune.magnusson@abc.se

SSFs utrustning 
SRT-utrustning finns hos Mark Dougherty, 
Tegelbruksv 6,  780 41 Gagnef, 
tel. 0241-611 80, mdo@cts.du.se
Andra grottprylar (t.ex. karteringsmaterial) finns 
hos Christopher Graae, Minutgränd 37,  177 
63 Järfälla tel 08-441 24 19, 
christopher.graae@gmail.com

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

Mycket material har strömmat in - det tackar vi för! 
Till nästa nummer har vi bland annat sparat två reportage från UIS-
kongressen samt spännande material från Bjurälvenexpeditionen. 
Läs också presentationer av årsmöte och fjällmöte.
Nr 1/2010 utkommer  i mars och nytt material vill vi ha in 
senast 10 februari.
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