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Omslag: 
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Cave. Foto: Erik Pott
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På gång i SSFLedare

Årsmöte 13 - 16 maj 2010
Tiden är som vanligt Kristi Himmelsfärdshelgen och platsen 
för årsmötet blir Gyttorp norr om Örebro.
Mer info på sid 6 i detta nummer av Grottan.

Fjällmöte 31 juli - 7 augusti 2010
Nästa fjällmöte förlägger vi till det mindre kända 
Sjangeliområdet 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.

Second International Symposium 
on Granite Caves in Sweden 1-4 juni samt 5-7 juni 2011
Vi har nu beslutat att vara värd för en ny konferens. 
Planeringen är i full gång. Vi kommer att hålla till i närheten av 
Nynäshamn med exkursioner i närområdet samt en längre tur upp 
till bland annat Bodagrottorna. 
Mer information hittar du på SSFs hemsida www.speleo.se

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

International Scientific and Practical Conference 
of Speleology and Spelestology 16 - 20 november 2010
Naberezhnye Chelny i Ryssland
Grottor och gruvor i Tatarstan med flera exkursioner.
Kontakt: gunko.a@mail.ru, prospeleo@mail.ru, dolotov@yandex.ru
Info och registrering: http://pro-speleo.ru/index/english/0-26

Det finns liv i grottorna, även när inte vi är 
där och stör!

Satt häromkvällen och tittade på ett av-
snitt av Planet Earth där den oförliknelige 
Richard Attenborough tog oss med till de 
mest osannolika platser för att möta de mest 
osannolika djur. Blinda och pigmentlösa fis-
kar, salamandrar och kräftdjur som levt så 
länge i grottmörkret att de förlorat behovet 
av att se och behovet av skyddande pigment 
i huden.

De är naturligtvis unika och mycket 
ovanliga. Betydligt oftare stöter vi på de till-
fälliga besökarna som fladdermöss, spindlar 
och andra kryp. 

I det här numret av Grottan berättas 
bland annat om forskningen på de grottäls-
kande öringarna i Bjurälven, om sjuka flad-
dermöss i USA, om storspigg på rymmen, 
om salamandrar i Mammoth Cave och om 
jakt på småkryp i Töllsjö (se bilderna på 
baksidan)! Visst är det spännande att tänka 

sig att det finns djur som frivilligt väljer att 
förlägga sitt liv eller i alla fall delar av sitt liv 
i grottornas totala mörker. 

Fladdermössen, som ju nästan överallt är 
en symbol för underjordslevande varelser, 
verkar leva farligt just nu med sitt White 
Nose Syndrome som man fortfarande vet 
ganska litet om. Nu är dessutom de första 
fallen från Europa rapporterade (Frankrike). 
Eftersom man fortfarande inte säkert vet 
hur sjukdomen sprids bör man naturligtvis 
vara extra försiktig och tvätta all grottutrust-
ning mellan turerna - speciellt om man varit 
utomlands och krupit! I alla händelser finns 
det anledning att inte störa de små raring-
arna i onödan så här års – de behöver sin 
vintervila.

I vinterdvala verkar också den speleobio-
logiska verksamheten vara. Mycket aktiv på 
70-och 80-talet med inventeringar och be-
skrivningar av allehanda skymningsvarelser. 
Dags att återuppliva litet av den verksamhe-
ten kanske. 

Jag minns med stor glädje när den le-
gendariske Olof Rydberg (han kallades 
Lopp-Olle på grund av sina studier av flad-
dermössens parasiter) för många år sedan 
vid ett SSFmöte berättade om troglodyter, 
troglobionter och troglofiler. Minnet är så 
tydligt att jag fortfarande kommer ihåg de 
latinska namnen på ett par av de vanligaste 
kryp vi möter på våra irrfärder i mörkret; 
källarspindeln– Meta menardi med sina 
stora vita äggsäckar och flikflyet – Scoliop-
teryx libatrix, den vackra. Onödig kunskap? 
Kanske, men nog känns dom litet mer som 
kompisar när man vet vad dom heter. Var 
rädd om dom och njut av sällskapet!

Sven Gunnvall
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Torsdag 13 maj till söndag 16 maj samlas 
vi som vanligt till SSFs årsmöte. Eftersom 
årets möte kommer att vara beläget i Berg-
slagen så kommer det att bli mycket gruvor, 
men naturligtvis bjuder vi även på grottor. 
Sveriges grott-tätaste område enligt uppgift, 
nämligen Skärmarbodabergen, kommer 
vi att besöka, samt några av mellansveri-
ges mest sevärda karstgrottor i Jakob-Jons 
grottområde. Vad beträffar gruvor blir det 
guidat besök i Lockgruvan i Pershyttan. Vi 
kommer att komplettera programmet med 
ytterligare såväl grottor som gruvor, och tar 
gärna emot tips på besöksmål för att kunna 
erbjuda alternativ för den som föredrar lite 
mer lerig krypning eller bekvämare kultu-
rella gruvpromenader.

Boende
Boendet sponsras av Bombadil Publishing 
(se www.bombadilpublishing.com). Vi kom-
mer att husera i Udden (1,2,3,4 och 6) i 
Gyttorp. Det är huvudsakligen en kontors-
fastighet, men där finns ett tjugotal tomma 
rum i storlekar från små kontorsrum till 
större samlingssalar. Dessutom ett ”vakt- 
och rekreationshus”, med 3 duschar, bastu, 
stöveltvätt och ett torkskåp av drive-in stor-
lek. Det räcker kanske inte till enkelrum åt 
alla och vi har bara ett fåtal sängar och mad-
rasser, men alla får plats inomhus. (För den 
som envisas med att tälta så finns det även 

gräsmattor att tillgå.) Det finns en viss risk 
att vi blir tvungna att byta lokaler eftersom 
vi håller på att avyttra fastigheten, men i så 
fall har vi backuplösningar.

Hur kommer man hit?
Kollektivtrafikanter tar sig lämpligen till 
Örebro med buss eller tåg, och därifrån vi-
dare till Gyttorp via Nora (Linje 302 och 
331/332). Bilburna hittar ”Udden 1, Gyt-
torp” på Eniro.se (däremot inte i t.ex. Hitta.
se eller de flesta gps-system eftersom gatu-
namnet  är mindre än ett år gammalt). Gyt-
torp ligger ett par km väster om Nora: 
N 59° 30,599’, E 14° 57,425’ i WGS84.

Program (preliminärt):
Torsdag: Kvällsprogram (Moon-Mine, Ja-
cob-Jons grottområde, mm)
Fredag fm: Långban, guidad tur i hyttom-
rådet (gruvan är vattenfylld för närvarande, 
men är en kandidat att torrläggas för Moon-
Mine projektet). 
Fredag em: Gåsgruvan, Persberg (ej bekräf-
tat ännu, men vi siktar på att hitta en gruva 
med åtminstone några torra orter för fri ut-
forskning)
Fredag kväll: Kvällsprogram (Årsmötesför-
handlingar, Skärmarboda, Pershyttan, mm)
Lördag fm: Lockgruvan + Pershyttan (Tu-
ristgruva, bergsmanshytta, guidad tur)

Lördag em: Skärmarbodabergens grottom-
råde (guide: Carl-Anders Lindstén), Jakob-
Jons grotta
Lördag kväll: Kvällsprogram
Söndag: Frukost, städning och avfärd

Kostnad
Bombadil Publishing sponsrar boendet, dvs 
det blir ingen kostnad för lokalhyra.

Frukost och mackor för matsäcksbred-
ning blir som vanligt till självkostnadspris 
och för egen maskin och kvällsmålen kom-
mer vi att hantera med catering. Vi räknar 
med 50 kronor per frukost och 80 kronor 
per kvällsmat.

Eftersom det ser ut att bli rätt låga kostna-
der i övrigt planerar vi att hyra en buss (eller 
två) för utflykterna på torsdagen och freda-
gen. För att täcka busshyra, entréer, guid-
ningar och andra ”diversekostnader” tar vi 
ut 300 kr per deltagare i grundavgift.

Jakob Jons grottområde
I trakterna av Älvlången finns kalksten i 
bergrunden. Jakob-Jons grotta, eller Trollhå-
let som den även kallas är en blockig karst-
grotta, som bildades av rinnande vatten från 
närliggande Ormtjärnen. Grottan har åsatts 
naturvärdesklass I. Jakob Jonse, som givit 
namnet åt grottan bodde på ett nu övegivet 
torp söder om Näsmarkernas naturreservat. 
Han var känd som skicklig jägare, ”tröll-
skött”, äppleodlare och skridskosmed. Grot-
tan verkar vara trång och fuktig och är enligt 
uppgift mellan 26 och 50 meters längd, så 
här får man nytta av grottoverallen. Se även 
Grottan 2/89; 1/76; 1/70, 2/66-67; 1/67-
68; 2/69-70; 3/79.

Skärmarbodabergen
Efter myren börjar man ana det spännande 
grottområdet Skärmarbodabergen. I Skär-
marboda  finns en ansamling av monumen-
tala istidsminnen. Här finns branta isslipade 

Kallelse till Sveriges Speleologförbunds årsmöte 2010
Tid: Fredag den 14 maj, kl 19:00

Plats: Udden, Gyttorp (vägbeskrivning se nedan)

välkommen till SSFs årmöte 2010
Niklas Järvstråt
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bergsstup, enskilda dramatiskt placerade 
flyttblock, is- och vattensprängda bergspar-
tier, sprickbranter och blockanhopningar 
med underliggande grottor. 

Den 400 år gamla tallurskogen är också 
bland de mest skyddsvärda i länet. I områ-
det finns flera vandringsleder, som bjuder 
på spännande vandringar för hela familjen. 
Startpunkten för en utflykt i Skärmarboda-
bergen ligger strax väster om riksväg 50, eft-
er avfarten mot Nora. Mer information om 
området finns vid rastplats Bergslagsporten, 
norr om Mogetorp.

En liten avstickare från leden tar dig 
bland annat fram till det som kallas Block-
bergsramlet med flera stora blockgrottor.
Sista biten mot Mogetorp går leden genom 
blandskog och upp över ett par tallhällar. 
Se http://www.carlandersl.se/bockerna/
sevart_skarm.htm.

Lockgruvan
Brytning av järnmalm i Lockgruvan har 
skett i perioder från medeltiden fram till 
år 1909 då gruvan stängdes för gott. Pum-
parna stoppades och gruvan vattenfylldes. 
Men brytningen fortsatte i andra gruvfält 
i närheten och på 1960-talet drevs ort från 
Storgruvan i norr in under botten på Lock-
gruvan. Gruvan tömdes då på vatten under-
ifrån och står fortfarande i direkt kontakt 
med vattennivån i Storgruvan som stängdes 
år 1967. Detta innebär att Lockgruvan är 
självdränerande ned till ca 50 meter vilket 
gör det möjligt att ta sig ner i gruvan idag. 
År 2004 öppnades Lockgruvan för besökare. 
Nere i gruvan kan du uppleva bergrummens 
mäktiga atmosfär. 
Se http://www.orebrolansmuseum.se/144/
besok-oss/museet-i-lanet/bjc/lockgruvan.html.

Namn:   ______________________________________________________________

E-postadress:   _________________________________________________________

Mobiltelefon: __________________________________________________________

Antal Vuxen Antal 9-16 år Antal 0-9 år
Deltar i årsmötet 300 kr 150 kr 0 kr

Torsdag: Middag 80 kr 40 kr 0 kr
Övernattar 0 kr 0 kr 0 kr

Fredag: Frukost + matsäck 50 kr 25 kr 0 kr
Middag 80 kr 40 kr 0 kr
Övernattar 0 kr 0 kr 0 kr

Lördag: Frukost + matsäck 50 kr 25 kr 0 kr
Middag 80 kr 40 kr 0 kr
Övernattar 0 kr 0 kr 0 kr

Söndag: Frukost + matsäck 50 kr 25 kr 0 kr

Krav på maten (vegetarisk, glutenfri, e.dyl.): ___________________________________

Bor gärna tillsammans med: _______________________________________________

Summary (editorial)
Invitation to the SSF annual meeting, May 
14 at 19.00. From Thursday to Saturday there 
will be excursions to several caves and mines 
in the area, among others the karst cave area 
of Jakob Jon, the boulder paradise Skärmar-
bodabergen and the ancient iron mine Lock-
gruvan. The evening program contains lectu-
res and talks on different caving subjects. For 
further information please contact:
SSF-arsmote@moon-isru.com

Anmälan
Anmäl dig senast 1 maj genom att sända 
blanketten (kopiera eller skriv av) till:
Niklas Järvstråt, Udden 4, 713 72 Gyttorp, 
eller per mail till SSF-arsmote@moon-isru.
com (blanketten kommer att finnas elek-
troniskt på www.moonmine.com/ssfarsmote). 
Sätt in avgiften på bankgiro 223-4524, och 
ange e-post eller telefonnummer så vi kan 
nå dig med uppdateringar.
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Huvudsponsor: GELAB
Övriga sponsorer: Jack Rabbit restaurant, 
Stihl, Myrin Speleotech, Nord Produktion, 
Sveriges Speleologförbund, Länsstyrelsen 
Jämtland, Lundhags, Frostviksfjällen, 
Fjällripan, JUS, Strömsund Kommun

Expeditionsledare: Johan Utas
Säkerhets- och logistikansvarig: Crister Berg

Dykare: Johan Öström, Nicklas Myrin, 
Mattias Tancred (geolog), Daniel Karlsson, 
Johan Ivarsson, Mikael Tilja, Markus Nord 
samt Per Sandberg

Support: Mikael Johansson på Fjällripan, 
Jan Kåre på GELAB, Levi Fredriksson, 
Stora Blåsjön Byalag, naturbevakarna 
Tomas Tomasson och Håkan Berglund

Övriga deltagare: Gustav Hellström, 
fiskforskare, och Kurt Skoog, naturfilmare

Sammanfattning
Under årets expedition nådde vi alla de 
mål vi hade satt upp för oss:
* Dolinsjön befäste sin ställning som 
Sveriges, i särklass, längsta undervattens-
grotta.
* Fiskar insamlades till Statens Lantbruks-
universitet SLU för vidare undersökning 
på SLU och i Tyskland. 
* En geolog från Göteborgs universitet 
fanns på plats för att inleda undersökning-
ar inför ett längre projekt som ska försöka 
ålderbestämma grottan med hjälp av vat-
tenflödet i grottan.
* Hela den utforskade grottan volymkarte-

rades och finns nu i en färdig 3D-modell.
(Se bild på sid. 17.)
* Vi nådde ut till den nära allmänheten 
genom två föredrag under expeditionens 
gång.
* Media bevakade oss under expeditionens 
gång.
* All dykning genomfördes på ett säker-
hetsmässigt exemplariskt vis utan några 
incidenter utöver förväntat och vad som 
fanns planerat för.
*Kurt Skoog (naturfilmare) fanns med och 
fortsatte sin insamling av material för en 
framtida dokumentär om det äventyr en 
expedition erbjuder.

Vi kan med säkerhet konstatera att grot-
tan har mycket kvar att utforska och att vi 
bara skrapat på ytan.

Dykningen
* Totalt genomfördes 144 dyk under expe-
ditionen och den sammanlagda dyktiden 
var 88 timmar.
* Den genomsnittliga tiden på dyken var 
37 min vilket sett till förhållanden, både 
på ytan och i vattnet, var en imponerande 
siffra.
* Vattentemperaturen på runt 0-1 grader 
innebar i år (liksom föregående år) stora 
problem med utrustning som frös och upp-
förde sig allmänt lynnigt.

Detta problem hade vi väl planerat för 
och reservluft placerades ut med 10-20 m 
mellanrum genom hela grottan med hänsyn 
till risken för frysningar i de dubbla syste-
men med andningsluft som varje dykare bär 
med sig under dyket.  Varje enskild flaska 
med reservluft innehöll luft nog för att ta 

en dykare, med mycket god marginal, ut 
ur grottan även om denne befann sig allra 
längst in.

Första veckan ägnades åt att placera ut sä-
kerhetsutrustning, lägga ny ledlina genom 
hela grottan samt att kartlägga de redan (år 
2007 och 2008) utforskade delarna.

 Andra veckan inleddes med tid för foto-
grafering och filmning parallellt med att as-
sistera fiskforskarna samt de geologiska un-
dersökningarna som inleddes. Resterande 
tid användes till att utforska grottan vidare, 
men på grund av de extrema förhållanden 
som råder gick detta arbete relativt långsamt 
och krävde expeditionens samlade krafter 
för att kunna genomföras på ett sätt som var 
i linje med våra krav på säkerhet. Tre helda-
gar ägnades åt detta och med mycket gott 
resultat. Ytterligare runt 100 m kunde läg-
gas till grottan.

Sista dagens dykningar bjöd även på årets 
höjdpunkt när vi med största sannolikhet 
hittade en av de stora huvudgångarna i 
systemet. Vi vet i och med detta med god 
säkerhet att grottan Dolinsjön fortsätter 
med ytterligare hundratals meter av dykbara 
gångar. 

Forskning
Parallellt med utforskningen och kartlägg-
ningen hade vi ett samarbete med forskare 
från SLU och GU.

Såväl fisk- som geologistudien kräver fort-
satt arbete.

Fiskforskning
Vi hade problem med infångandet av fiskar, 
beroende på att antalet i år var relativt litet 
inne i grottan. Själva infångandet av den 
fisk som fanns gjordes med vanliga håvar. 
Detta lät sig göras med relativ lätthet.

På grund av det låga antalet infångad fisk 

blev resultatet av studien något osäkra, men 
det finns intresse att gå vidare med dessa 
studier hos de forskare som var närvarande.

Nedan följer en kortare sammanfattning 
skriven av Gustav Hellström angående de 
studier som genomfördes 2009:

”Vi har genomfört morfologiska studier på 
fisken, vilket innebär att vi har tittat på olika 
kroppsmått via bildanalysprogram. Analysen 
har framförallt fokuserat på ögats storlek, då 
vi hade en hypotes om eventuell anpassning 
till grottmiljö (liknande studier i USA på 
laxfisk i olika ljusregimer har visat på sådana 
adaptioner). Då vi inte hade tillräckligt med 
fisk i samma storleksklasser har vi inte kunnat 
prestera några statistiskt säkra slutsatser. Base-
rat på den fisk vi har (8 st) föreligger det dock 
inga direkt uppenbara skillnader jämfört med 
referensfisk (vi jämförde mot vilda och odlade 
stammar av öring i samma storleksklasser).

Beteendestudier i mörker har utförts, fram-
förallt furageringsstudier, där vi tittat på fis-
kens förmåga att lokalisera mat. Som referens-
fisk användes odlad öring. Fisken betedde sig 
genomgående passivt och visade ingen tydlig 
mörkerförmåga i ett födosökkontext.

Vi har även gjort aggressionsstudier, där vi 
titta på dominanshirakier (både mellan två 
och fyra fiskar). Bjurälvsöring har parats både 
med varandra och med odlad och vild referens-
fisk i samma storleksklass. Resultaten var gan-
ska spretiga (dvs ibland blev bjurälvsöringen 
dominant och ibland underordnad). Studien 
skulle behöva genomföras med lite flera fiskar i 
jämnare storleksklasser för att bli kunna gene-
rera lite mer pålitliga slutsatser.

Det skulle vara intressant att gå vidare 
med populationsgenetiska verktyg och titta 
på släktskap med uppströms- och nerströmsle-
vande fisk. Sådan analys skulle kunna visa på 
historiska kolonisationsmönster samt om det 
rör sig om en distinkt population, eller om den 

gelab expedition bjurälven 2009
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har utbyte med angränsande fiskbestånd, och i 
så fall hur stort detta utbyte är.

En annan mycket intressant aspekt skulle 
vara att försöka kartlägga var dessa fiskar le-
ker. Det sker med stor sannolikhet i grottorna, 
i och med att det inte finns öppet strömmande 
vatten under vintern som rommen kan över-
leva i (dom leker i augusti/september och 
rommen kläcker på våren). Dessutom, enligt 
Monika Hansson, verkar det vara lågvatten i 
dolinerna under hösten vilket ytterligare för-
svårar lek i öppet vatten. Lek i totalt mörker är 
ett intressant fenomen, då öringen i stor grad 
använder sig av synen under lek.” 

Geologisk förstudie
Volymen av de kända delarna av grottan mät-
tes som en del av den geologiska förunder-
sökningen. Något sådant omfattande arbete 
har tidigare aldrig gjorts i en svensk grotta 
och det var mycket lärorikt för alla som ar-
betade med det. Med den information som 
en så kallad volymkartering ger, kan forskare 
gå vidare genom att också mäta flödet för att 
finna en relation mellan volym och flöde. 
När detta är gjort kan förhoppningsvis ett 
samband mellan facetter och flöde hittas.

Vi ser fram emot att fortsätta dessa studier 
under 2010. 

Nedan följer en kortare sammanfattning 
av Mattias Tancred angående undersökning-
en 2009:

En förstudie gjordes i samband med 2009 års 
expedition; här fokuserades undersökningarna 
på de rikligt förekommande facettformationer-
na, detta för att beräkna paleoflödeshastigheter 
samt etablera en generell bild av Bjurälvens 
grottlanskap och dess proveniens.

Studien omfattar empiriska mätningar som 
kopplas till väletablerad teorier om turbulenta 
flöden och dess erosiva effekt. Liknande stu-
dier har genomförts men i en mer kontrollerad 

labmiljö.
Vidare studier krävs för att till fullo förstå 

grottans komplexitet och bildning.

Mediebevakning / Information 
Ett viktigt delmål med expeditionen är att 
få fram information om detta för Sverige 
unika område till allmänheten och organi-
sationer/institutioner (SSF, SLU, Göteborgs 
universitet med flera) som i sin tur kan in-
formera vidare. Bjurälven är för Sverige ett 
helt unikt och fantastiskt område och varje 
gång det nämns utåt är ett steg framåt. 

Efter expeditionen har vi fått förfrågning-
ar om den och till och med om deltagande, 
även från andra länder än Sverige (USA, 
Tyskland, Norge, England samt Finland) 
vilket visar att vår expedition också upp-
märksammats internationellt.

Föredrag
Två föredrag hölls för den nära allmänhe-
ten under våra två expeditionsveckor. Det 
första hos Ola i Jorm på Korpens öga och 
det andra hos Micke på Fjällripan i Stora 
Blåsjön. Ett stort tack till alla som kom 
och lyssnade med intresse på det vi håller 
på med. Föredrag har också hållits för bl a 
Norsk Grotteforbund, Länsstyrelsen Jämt-
land, lokalt föreningsliv i våra hemstäder, 
det finska speleologförbundet samt på di-
verse mindre mässor. Verksamheten med 
föredrag är hela tiden fortlöpande och in-
tresset är fortsatt stort.

Media
Under expeditionens gång hade vi löpande 
kontakt med olika media och vi är mycket 
nöjda med den bevakning vi fått:
* Radio: P4 “Radio Jämtland”, P4 “Efter 3 
med Lantz”, P3 “Christer”  

* TV: SVT Rapport, SVT Mittnytt, SVT 
Landet Runt, TV4 Lokala Nyheter samt 
några kortare klipp i filmen Vattnets Själ av 
Kurt Skoog på SVT
* Tidningar: Östersundsposten, Länstid-
ningen Jämtland

Institutioner
* Sveriges Speleologförbund (SSF) som 
hanterar information om grottor i Sverige 
har tagit del av vårt material och det finns 
nu officiellt registrerat.
* Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) fanns 
representerat av Gustav Hellström för att 
göra studier av det marina livet. Studien fick 
mycket uppmärksamhet i media.
* Göteborgs Universitet genom Mattias 
Tancred inledde en förstudie för att försöka 
åldersbestämma grottan och dess formatio-
ner, genom att mäta flödet genom genom 
grottan relativt volym och form hos pas-
sagerna.   Den 3D-modell av grottan som 
gjordes ligger till grund för att kunna arbeta 
vidare inom detta område.

2010 och framtiden för 
expeditionen 
Vi fortsätter så länge grottan fortsätter. Om-
rådet är stor och vår vilja att utforska mer 
av det är om möjligt ännu större efter årets 
lyckade insatser. Dykmässigt finns i grottan 
Dolinsjön minst ett tiotal gångar att fortsätta 
i. Vi har även planer på att utöka dykning-
arna till fler ingångar i systemet högre upp 
mot inloppet i Bjurälvsdalen, ingångar som 
är helt outforskade och aldrig förr sedda med 
ett mänskligt öga.

Hur långa är egentligen gångarna som 
sträcker sig genom den 3km långa dalen?

Var kommer fiskarna ifrån, hur navigerar 
och överlever de i totalt mörker året runt?

Kan vi bestämma åldern på grottorna ge-

nom att mäta flöde och dess påverkan på 
marmorn?

Vad döljer Bjurälven mer för hemligheter?
Så länge vi inte har svar på dessa frågor och 
flera kommer vi med oförtruten envishet och 
glöd fortsätta vår utforskning och våra expe-
ditioner i området.

Tack
Ett extra stort tack till GELAB som gjorde 
vår expedition möjlig i den form den nu fick. 
Vi vill tacka de enskilda personer, förening-
ar och företag som hjälpt oss med sponsring 
i olika former. De enskilda personer som 
hjälpt oss att få detta möjligt är många men 
utmärkande är Micke på Fjällripan och Levi 
Fredriksson utan vilkas hjälp vi aldrig kun-
nat klara oss däruppe så bra som vi gjorde. 
Tack till Ola på Korpens Öga för att ni ställ-
de upp när vi skulle hålla föredrag där uppe 
samt till Naturbevakarna Tomas Tomasson 
och Håkan Berglund som fanns i närheten 
och var behjälpliga både före och under vår 
tid uppe i vildmarken.

Avslutande vill vi tacka alla som tagit del 
av expeditionen och som för kunskapen om 
Bjurälven och dess vackra undervattensvärld 
vidare.

”Till alla er som vandrat stigen, 
och till alla er som skall vandra den” 

Summary (editorial)
Report from the GELAB expedition to 
Bjurälven, the longest underwater cave sys-
tem in Sweden. Several scientific projects 
are continued. With a total of 144 dives/88 
hours under water with a water temperature 
of 0-1 degrees C. problems occured with 
freezing divig gear. Extreme caution and sa-
fety thinking made the expedition a success 
to be continued...
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2009 firar jag 20 år som certifierad dykare, 
senaste åren har dock endast fokuserats på gruv- 
och grottdykning.  Expedition Bjurälven är för 
mig den ultimata upplevelsen, möjligheten till 
att utforska Sveriges längsta undervattensgrotta 
är ett helt fantastiskt privilegium.

Vi vaknade nog alla med en känsla av för-
väntansfullhet, den tidiga morgonen förde 
med sig ett välbefinnande lugn som spred 
sig i Stora Blåsjöns gamla skolsal. Bland 
småstolar och bänkar började den nedlagda 
skolan sakta att få nytt liv, denna gång av en 
skara grottdykares förberedande morgonri-
tualer inför dagens utmaningar.

Expedition Bjurälven var inne på sin 
sjunde dag, efter frukost och utrustnings-
packning var det så åter dags att ge sig ut 
på fjället. En karavan bestående av fyra bilar 
rullade iväg mot naturreservatet där fortsatta 
dykningar skulle göras och förhoppningar 
på outforskad grotta fanns starkt inom oss 
alla. Idag skulle min dag innefattas av två 
karteringsdyk till de allra yttersta delarna av 
systemet varav ett skulle få min puls att slå 
extra slag.

Parkeringen vid Leipikvattnet är vår sista 
utpost innan färden måste gå vidare med 
hjälp av snöskoter. Den ca 30 minuter långa 
färden till dykplatsen är som att åka genom 
ett vykort, vi har inte bara fått möjligheten 
att uppleva Sveriges mest spännande dyk-
plats utan också fått ta del av ortsbefolk-
ningens varma välkomnande samt njuta av 
den omgivande magnifika natur som även 
denna morgon visade sin allra bästa sida. 

Väl framme vid Dolinsjön hade vi en kort 
genomgång av dagens planerade aktiviteter 
som samtidigt avnjöts med en välbehövd 
varm choklad.

Att kartera grottsystemet i Bjurälven var 
ett stort mål i årets expedition, ett viktigt 
mål för framtida utforskningar och ett bevis 
och mått på vad vi har åstadkommit. Da-
gens kartering skulle innefatta noggrann 
insamling av data innklusive grottvolym 
varannan meter samt kompassriktning och 
djup för samtliga punkter. Att vi vill inklu-
dera volym är för att få en så korrekt bild av 
grottan som möjligt , då i 3D.

Klockan började närma sig halv elva och 
det var dags att förbereda mig för dagens 
första dyk. Första dykteamet var tillbaka 
och stod och småpratade i isvaken och gick 
igenom hur de inspelade filmsekvenserna 
hade gått. Jag kontrollerade att jag fått med 
mig allt, skrivskiva med kompass, måttband 
och övrig utrustning kontrollerades enligt 
vanlig rutin. Hoppar i den nyhackade va-
ken. Jag signalerar ok till dykledaren och ger 
mig iväg. Uppströmsidan av Dolinsjön be-
står av en smal förträngning som måste pas-
seras varje gång vi simmar in i grottan, ett 
tekniskt parti som man måste ta sig igenom 
med stor försiktighet pga de vasst utåtstick-
ande kanter som pryder grottans tak. Väl 
inne i grottan öppnar en helt ny värld upp 
sig med fantastiska vita väggar rikligt be-
klädda med fasetter; grottan känns välkom-
nande och inte alls ogästvänlig och otrevlig.

Efter ca 15 minuters simmande kommer 
jag fram till ytterligare en förträngning kall-
lad the Crack. Innan jag går igenom kon-
trollerar jag min utrustning. Säkerhetsflas-

en dag under gelab expedition bjurälven

Mattias Tancred

kor har placerats ut var tjugonde meter i 
grottan; vi brukar skämtsamt säga att man 
nog hade kunnat frisimma ut genom grot-
tan endast andandes ett andetag på varje sä-
kerhetsflaska, en manöver jag dock till det 
längsta helst hade undvikit.

Väl innanför the Crack uppenbarar sig yt-
terligare ett smalt avlångt parti som måste 
simmas igenom med högsta koncentration. 
Efter genomsimningen kommer gången 
som lutar nedåt ca 20 grader att vara i to-
tal nollsikt. Linan kan endast fästas på ut-
åtstickande kalkskivor, vilket gör visualise-
ringen av gången desto viktigare för att ha 
en chans att säkert komma därifrån om det 
skall ske snabbt och utan fungerande ljus-
källa.

Efter ca 30 min kommer jag fram till 
platsen där den nya linan skall läggas och 
grottan karteras. Grottan delar sig här, ca 50 
m efter den sluttande förträngningen, i två 
tunnlar. Här är grottan ganska rymlig, ca 1,5 
meter i tak samt ca 2,0 meter bred. Gången 
till vänster går lite sluttande uppåt och blir 
smalare och smalare ju längre vi penetrerar; 
gången är ännu inte karterad utan detta är 
målet med mitt nästkommande dyk.

Jag fäster in linan och beger mig in i den 
högra av tunnlarna. Jag blir direkt förvånad 
över hur smal gången verkligen är, ca 0,5 
meter i tak på sina ställen och ögonformad 
med skarpa utåtstickande kalkskivor som 
motstått vattnets starka erosiva effekt. Jag 
simmar vidare i den ca 1,5 meter breda tun-
neln, tålmodigt försöker jag hitta lätta in-
fästningar som dels kommer att hjälpa mig 
på väg ut men också underlätta karteringen. 
Efter en stund kommer jag fram till en plats 
där tunneln tycks ta en ny riktning. Jag gör 
en sista infästning och låser linrullen. Då 
händer det.

Min regulator öppnar sig och börjar fri-
flöda. Snabbt stänger jag flaskan och byter 

regulator. Koncentrationen är på topp, pul-
sen har ökat något men jag är fortfarande 
relativt lugn. Jag försöker sakta vända mig 
om för att inte röra upp för mycket botten-
sediment, dock har det varit en ganska men-
lös manöver, när jag till slut lyckats vända 
mig om i den trånga gången inser jag att 
gången framför mig är helt igenslammad. 
Pulsen ökar lite till, jag vänder mig till min 
vänstra kran som bara för en stund sedan 
friflödande, öppnar den sakta och märker 
att den verkar fungera normalt igen. Ligger 
still och andas, kontrollerar min andning 
samt alla tre separata system som jag har 
med mig, luft finns det gått om. Nu börjar 
det kännas bättre, grottan börjar se mer väl-
komnande ut igen. Jag kollar min vänstra 
regulator igen och tar fram måttband och 
skrivskiva. Linan som vi lägger ut har en li-
ten knut varannan meter för att underlätta 
och göra karteringen så noggrann som möj-
lig; sikten har nu förbättrats till den grad att 
jag kan se vad måttbandet indikerar om jag 
håller det tätt framför mitt cyklop. 

Sakta men säkert jobbar jag mig utåt, ca 
20 punkter registreras med volym, kom-
passkurs och djup. När jag kommer ut i 
bättre sikt och rymligare grotta packar jag 
ihop mina karteringsverktyg och gör mig 
redo för utgång. Sakta simmande utåt tän-
ker jag på hur snabbt allt kan hända, i situa-
tioner som denna måste man försöka göra 
allt för att behålla sitt lugn och fokusera sig 
på sin uppgift, att komma hem levande. De 
restriktioner som finns på vägen ut är nu i 
stort sett fria från sediment vilket gör att ge-
nomsimningarna blir relativt behagliga och 
säkra. Den sista förträngningen innan man 
kommer ut i Dolinsjön får jag kämpa lite 
extra med denna gång; jag måste flytta de 
småstenar framför mig som kontinuerligt 
rasar in i grottan och täpper igen hålet ut. 
Efter ca 85 minuter bryter jag ytan och tar 
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ett kallt friskt andetag, Johan kommer fram 
till mig och frågar hur det gick. Jag tänker 
ett kort ögonblick och säger: riktigt fin tun-
nel till höger efter t-korset, dit måste du simma 
på nästa dyk.

Jag går upp och tar av min utrustning, 
sätter mig ner i en urgröpt snösoffa vid va-
ken. Sitter och solar och njuter av stunden 
och tänker för mig själv, lunch skall nog ätas 
innan jag ger mig på att kartera den vänstra 
tunneln.

Summary (editorial)
One of the divers in the GELAB expedi-
tion describes his experiences during one 
day. After a snowscooter transport trough 

Överraskande möte. Foto: Niklas Myrin Mattias njuter en stund av solen. Foto: Niklas Myrin

3D-bild av grottsystemet 
under Dolinsjön i Bjurälven.

the beautiful winter landscape the divers 
reaches the hole in the ice wich marks the 
entrance to the cave system. The main ob-
ject for his dive is to survey new parts of the 
cave. The way in is tricky with some squee-
zes wich has to be negotiated with great 
care. Despite some problems with freezing 
diving gear the surveying mission is carried 
out and after 85 minutes in the beautiful 
but potentially dangerous environment he 
reaches the entrance. Sitting in sun he con-
teplates the priviledge of beeing a part of the 
expedition.
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Man blir aldrig färdig med en grotta är ett 
av de klassiska Leander Tell-citaten som jag 
ofta får anledning att återkomma till. Re-
dan 1966 upptäckte jag Tjuv-Antes grotta 
i Nordmaling och året därpå grottorna i 
Lidberget. Knappt tio år senare började min 
verkliga akademiska forskning kring dessa 
grottor. Jag har sedan regelbundet kommit 
att återvända till dem. Nya observationer 
har gjort att tidigare teorier har modifierats 
eller kompletterats och på nya teorier har 
följt nya observationer. Efter den intensiv-
insats N-A Mörner och jag, med hjälp av 
Ernst Ågren, gjorde 2007 i samband med 
arbetet inför IGS-exkursionen året därpå 
har jag nu kunnat bygga upp en hållbar 
modell för grottornas utveckling. Modellen 
täcker de senaste tiotusen åren. Jag har även 
funnit att denna, under fyrtio år framvuxna 
modell, där bl.a. resultaten från såväl mitt 
seminariearbete 1978, min lic.avhandling 
från 1986 (Sjöberg 1994a) och min doktors-
avhandling från 1994 (Sjöberg 1994b), sätts 
samman med nyare resultat, är applicerbar i 
ett regionalt perspektiv. Denna artikel bör-
jar därför med att beskriva utvecklingen i 
Nordmalingsområdet och avslutas med att 
sätta in flertalet grottor i Umeå kommun i 
en liknande modell.

Nordmaling
För drygt 9500 år sedan låg den avsmäl-
tande isens kant vid Nordmaling. Några 
årtionden senare bildades den lokala hög-
sta kustlinjen (270 m ö.h.) på Högåsens 

sluttning. Landet höjde sig med ca 40 cm 
per år – 1,1 mm per dag! Denna snabba 
landhöjning initierade kraftiga jordskalv i 
området utanför inlandsisens kant. Vid ett 
väl dokumenterat skalv som inträffade 9428 
vBP (lervarvår före år 1950) skedde kraftiga 
uppsprickningar och förskjutningar längs de 
diabasgångar som genomskär Nordmalings-
brantens förkastningslinje (nr. 1 på fig. 1). 
Väggarna på var sida om diabasen rörde sig 
vertikalt och diabasen som fyllde gångarna 
krossades i kontaktytorna mot moderber-
get. Detta skalv kan, genom spår i sedimen-
ten, återfinnas från Öreälvens dalgång upp 
förbi Sävaråns dalgång i inre Umeå kom-
mun. Denna nästan regionala utbredning 
visar att skalvet var mycket kraftigt. Landet 
fortsatte att höja sig i snabb men med suc-
cessivt avtagande hastighet. För ca 8000 år 
sedan hade de ovan nämnda sprickorna i 
diabasgångarna, i vad som skulle bli Lidber-
gets och Storrisbergets stup, så närmat sig 
havsytan att bränningarnas plockande och 
slipande verksamhet, abrasionen, började 
bli märkbar (2). Abrasionen underlättades 
av att diabasgångarnas kontakt med moder-
berget redan hade försvagats vid det tidigare 
jordskalvet. Ju närmare havsytan sprickorna 
fördes av landhöjningen, desto mer material 
kunde bränningarna ta till hjälp som verktyg 
för abrasionen i form av den moränkappa 
som isen kvarlämnat i bergsluttningen (a). 
Under några hundra år omkring 7000 år BP 
är de förhållanden som styr dessa processer 
optimala. Sprickornas bas närmar sig havsy-
tan. Kavitationen, d.v.s. implosionen av 

seismotektonisk utveckling av 
grottor i södra västerbotten

Rabbe Sjöberg

Fig. 1.
Strandförskjutningskurva över Umeåtrakten 
med inplacering av de fem hittills identifierade 
jordbävningarna (från Mörner 2008), här be-
arbetad för att förklara den geomorfologiska 
utvecklingen vid Lidbergsgrottornas- och Storr-
isbergsgrottornas naturreservat. Förklaring se 
text. Observera att kurvan visar lervarvår BP 
och att 0 på tidsaxeln betyder år 2000.

Shorelevel displacement curve of the Umeå 
area (from Mörner 2008) with time/elevation 
points of five paleoseismic events added. The 
curve also shows the formation of shore caves 
by abrasion in the area and explains the post-
glacial formation of these caves.
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luftbubblor i bränningarna, när de koncen-
treras i sprickorna, slår mot sprickväggarna 
som hammare och förbereder för stenarnas 
sliparbete. Allt större block kan nu sättas i 
arbete av bränningarna och allt större sli-
pande effekt uppnås. Innerst i Tjuv-Antes 
grotta kastas kubikmeterstora block runt i 
vattenvirvlarna. Förhållandet: ju större vå-
gor och ju mer slipmaterial, desto större ut-
slipning och dess motsats utslipningen kan 
aldrig bli större än det slipande materialets 
volym, fungerar optimalt och grottornas 
bredaste del utformas (b). Landet höjer sig 
allt mer och sprickans bas når allt högre över 
havsytan. Detta betyder att allt färre brän-
ningar når in i de nu utslipade tunnelgrot-
torna och slipprocesserna upphör successivt. 
Detta leder till att abrasionen i sprickorna 
successivt avtar och upphör slutligen helt 
(c). Grottans ”päronformade” gångprofil har 
utformats. Resterna av moränkappan bildar 
nu ett klapperstensfält vid bergets fot. Någ-
ra århundraden efter det att grottorna helt 
lyfts upp ur havet (ca 6500 BP) inträffar en 
ny kraftig jordbävning. Strandnivån är vid 
denna tid 85±5 m över dagens havsnivå. 
Vissa av abrasionen slipade block och hällar 
splittras. En del av dessa skarpkantade block 
ramlar ned över klapperstensfältet. Vid Sto-
ra Lidbergsgrottan sker blockras i sprickans 
övre del och kantiga block rasar ned och 
täcker grottans golv. Vid Marmitegrottans 
öppning sker en uppsplittring och mindre 
ras. Vid Storrisberget fylls den yttre skrevan 
till Tjuv-Antes grotta av ovanifrån nedra-
sade diabasmassor. Ett område med större, 
kantiga block i reservatets västra del bildas 
och den inre delen av Munthes grotta rasar 
samman längs en tvärgående spricka. Nu 
sker ingenting under mer än 2500 år. Då 
det mesta av bergens ytformer är så slätsli-
pade får inte ens frostvittringen fäste. Nå-
gon gång för drygt 4000 år sedan inträffar 

dock ett nytt mycket kraftigt jordskalv, som 
vi ser spåren av i branterna ovanför myren 
söder om Lidbergsreservatet men främst vid 
Tjuv-Antes grotta, där de stora klippblock-
en ytterst i grottans ingångsskreva rasar ned. 
Efter detta har just ingenting inträffat i grot-
torna eller i deras närhet. Kemisk vittring 
har något luckrat upp bergarten i grottornas 
mynningszon. Där innanför är berget pre-
cis lika opåverkat som när det lyftes upp ur 
havet. Lokala naturliga skogsbränder kan ha 
spräckt enstaka block. Fram till tiden strax 
efter andra världskriget betade boskapen 
i sluttningarna nedanför Lidbergsbranten 
och höll landskapet öppet. Detta ledde i sin 
tur till ett torrare lokalklimat runt bergs-
foten, vilket minskade möjligheterna för 
frostvittring. Den igenväxning som skett 
sedan 1950-talet kan på sikt således ge en 
ökad luftfuktighet och risk för påverkan av 
grottorna genom frostvittring.

Umeå
Genom det beundransvärda inventeringsarbe-
te som Ernst Ågren utförde, under sina alltför 
få aktiva år, har vi nu över 160 grottor att arbe-
ta med i mer än 60 lokaler utspridda över hela 
kommunen (fig. 2). Längden på grottorna 
varierar mellan 4 - 120 m. Enbart tre grottor 
är längre än 50 m. Liksom i övriga landet, lig-
ger majoriteten, ca 100 st., inom längdinter-
vallet 0-9 m. Grottorna återfinns på de flesta 
nivåer från strax över nuvarande havsyta upp 
till just ovan lokalt HK på 260 m nivån (fig. 
3). Ett intressant ej analyserat glapp finns mel-
lan 26 och 65 m. De högst belägna grottorna 
återfinns i kommunens inre, nordligaste del. 
Många av grottorna under HK är påverkade 
av strandprocesser och uppvisar slätslipade 
ytor, se tabell. Gemensamt för alla grottorna, 
utom de som bildats exempelvis under stora 
flyttblock, är att de oftast i mynningszonen 
innehåller nedfallna skarpkantade block.

Fig. 2. 
Utbredningen av grottor i Umeå enligt SSFs 
databas 2008. Flera lokaler saknas i den söd-
ra och östra delen men utbredningskartan ger 
dock en allmän bild av grottfördelningen. På 
bilden har även lagts in de linjer som de stora 
jordbävningarna 9428 och 9291 vBP i huvud-
sak följde. Dessa visar även inlandsisens kant 
dessa år.

Distribution of caves in the Umeå area according 
to the SSF database, and the front of the ice 
cover at the 9428 and 9291 vBP paleoseismic 
events.
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Isavsmältningen i Umeåområdet följde i stort 
samma mönster och tidsintervall som i Nord-
maling. Detta betyder även att det efterglaciala 
tektoniska mönstret är likartat.
Den stora jordbävningen 9428 vBP har vi 
klart utläst och daterat i lervarv bl.a. i Röbäck 
intill Umeå och framförallt i Tobacka vid Vän-
näs (Mörner m.fl. 2003). Härifrån vi kan följa 
den avsmältande iskanten längs Umeälvens 
krök upp igenom Tavelsjön tre mil norr om 
Umeå, där skalvet, precis vid isfronten, utlöste 
det undervattensbergskred som bildade grot-
torna i Tavelsjömassivets branter. Skalvet 9291 
vBP är inte så synligt i Nordmaling men väl 
i Botsmark i nordligaste Umeå (Mörner m.fl. 
2003), där det bildar såväl en längre förkast-
ningslinje som flera bergsskred just över HK 
med grottor bl.a. i Stor Bobergsberget och en 
abrasionsbrant i morän bildat av en av skalvet 
utlöst tsunami (Sjöberg 2003). Skalvet ca 6500 
vBP, när havet stod på 85 m nivån, kunde vi 
i Nordmaling utläsa som blocknedfall inne i 
och just utanför tunnelgrottorna på 100 m 

Fig. 3. 
Ett diagram över 160 Umeågrottors fördelning 
på olika höjdintervall visar på att en stor majoritet 
återfinns inom höjdintervallet 90 – 120 m ö.h.
Diagram of the percentual distribution of the alti-
tude of 160 caves in the Umeå area.

nivån (Mörner 2008). I Umeå orsakade detta 
skalv troligtvis de blockras och mindre berg-
skred vi kan se i nästan alla grottorna på 90-
120 m nivån och upp till 180 m ö.h., många 
med abrasivt slipade ytor varav en del typiska 
strandgrottor utformade efter främst horison-
tella bankfogar i berget. Detta skalv förklarar 
även de sekundära blocknedfall vi tyckt oss 
kunna konstatera uppe i Stor Bobergsgrot-
torna i Botsmark.

Det skalv ca 4000 vBP som vi utläst i se-
dimenten i Röbäck och sett spår av i Nord-
maling, men förgäves försökte borra fram 
daterbara lersekvenser av, kan vi möjligen 
spåra i det yttre takraset i den välbesökta grot-
tan Jättstugan, 65 m ö.h., intill Röbäck. De 
mycket unga, lågt liggande, tunnelgrottorna 
Kläppgrottan och Våtöbergsgrottan saknar 
helt blocknedfall. Inte ens frostvittringen, som 
något påverkat Västerbottens granitgnejser och 
gråvackor, har här satt några spår. Allt detta 
visar att våra grottor genomgått flera utveck-
lingsskeden. Väldigt få är bildade av enbart en 
process, d.v.s. monogena. Ytterligare ett citat 
av en vis man, min förste handledare, den ori-
ginelle men mycket kunnige geografidocenten 
Martin Markgren: ”Rabbe, kom ihåg polyge-
nesen!” får avsluta artikeln.

Lokal typ Abrasion h.ö.h. Strand år 
BP 

Skalv 
v.BP 

Storbobergsberget Bergskred m grottor över HK 260 9291 
Vittergrottan Lillsävarträsk Uppsprucken 

bergknalle 
vid HK 250 9291 

Tavelsjöberget m.fl Bergskred m grottor ja 220 9100 9428 
Jägargrottan 
Västerdalskammaren 

Strandgrottor m 
takras 

ja 180 8900 6500 

Långbergskullen Tunnelgrotta m 
blockras 

ja 165 8600 6500 

Krogbergsgrottorna Strandgrottor m 
takras 

ja 145 8300 6500 

Anna-Lottakammaren Strandgrotta med 
takras 

ja 125 7900 6500 

Hässningsbergets grottor Främst blockgrottor ja 110-120 4200 6500 
Storskogsberget Blockgrottor ja 95-110 4200 6500 
Ernst Knalle Tunnelgrotta 

Blockgrottor 
ja
nej 

95-100 4200 9428 
6500 

Jättstugan Strandgrotta takras ja 75 6000 4000 
Kläppgrottan tunnelgrotta ja 20 2000 
Våtöbergsgrottan tunnelgrotta ja 15 1500 

Exempel på grottor i Umeå och deras karaktäristika.
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Abstract by author
During more than 40 years I have studied 
the abraded shore caves in Nordmaling in 
NE Sweden, especially for my lic. thesis in 
1986 where I studied the formation and 
morphology of these caves. In my Ph.D. 
thesis of 1994 I studied boulder caves all 
around Sweden and claimed them being 
formed by postglacial earthquakes. Around 
the turn of the millenium prof. N-A Mörn-
er and I studied sedimental sequences con-
taining liquefactions and other traces of 
large postglacial earthquakes around Umeå 
in northern Sweden. In this paper I put all 
these former studies together into a story, 
which tells how the caves formed in gneisses 
and granites in the Umeå area in NE Swe-
den where developed during the last 10.000 
years. The origin of the caves is surely poly-
genetic.
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En mindre ö är tacksam att undersöka grot-
tor på, man kan säga efteråt att nu har vi nog 
tittat på allt i grottväg och lite så är det med 
Visingsö som vi besökte ett par vackra höst-
dagar i oktober 2009. På Visingsö finns min-
dre nischer och sprickbildningar kända och 
några sägner och uppteckningar om grottor, 
Gilbertils Håla, Gilbertils Grotta (lite om-
växlande vilket namn som avser vad), Stig-
bygrottan och Trolovningsgrottan.

Den avlånga ön ligger i södra Vättern och 
sträcker sig i ungefär SV-NO riktning och 
är 14 km lång och som bredast 2,5 km. Här 
finns ca 800 bofasta och ön domineras av 
jordbruk och sommarturism. Topografin är 
flack och högsta punkten ligger 122 m ö.h. 
eller 32 m över Vätterns yta. Vättern är för-
visso en sjö men så långsträckt i N-S riktning 
att landhöjningen märks på så sätt att vat-
tenytan stiger på södra Visingsö genom att 
Vättern långsamt tippar åt söder eftersom 
landhöjningen är snabbare i norr.

Berggrunden byggs upp av Visingsögrup-
pens bergarter som är 600-800 miljoner år 
gamla ganska välbevarade flackt liggande se-
diment av sandsten och lerskiffrar. Det finns 
också linser eller tunna lager av kalksten men 
alltför obetydliga för karstbildning. Tekto-
niskt finns två tydliga spricksystem, ett i 30º 
parallellt med kusterna och ett i väst-östlig 
riktning som skär in i öns sidor. En låg klint 
finns vanligen vid stränderna, oftast några m 
till 5 m hög och stundtals jordtäckt. Från Näs 
slottsruin i söder och några km åt NO är den 
dock högre, 10-15 m men minskar i höjd 
norrut. Jordytan är mycket blockfattig och 
hällar finns så vitt känt endast längs kusterna. 
Den typ av grottor som kan förväntas är såle-

des sprickgrottor längs stränderna.
I klinten vid Näs finns ett flertal små 

sprickgrottor som utvidgats och spolats ut 
av vågorna. Alla är bildade längs vertikala 
sprickor i ungefär E-V riktning. Klinten är 
brant, ofta lodrät eller överhängande så sik-
ten ned är dålig. Men det går att ta sig ned 
på en del ställen, ibland behövs ett stödrep, 
och gå kortare sträckor längs stranden vid 
lugnt väder. Utstickande uddar går också att 
använda som utsiktspunkter. Den här klin-
ten undersöktes från Näs slottsruin och ca 2 
km åt NO och sannolikt har alla håligheter 
hittats. Beskrivningen går från ruinen och 
norrut och det finns en stig uppe på klinten 
från Näs slottsruin och norrut längs öns östra 
sida. Koordinater anges i RT90.

	6431600/1410800 Liten 1,5 m djup 
håla som avsmalnar inåt, öppningen är 
1 x 1 m.

	6431615/1410855 Bred 2 m djup nisch  
strax S om ett bord med stol uppe vid 
stigen.

	6431640/1410930 Gilbertils Grotta 
(kallas ibland G:s Håla) är lokalt känd i 
trakten men kan endast ses från sjösidan 
så den var svår att identifiera och den lo-
kala kunskapen var på väg till dans och 
hade inte tid med någon båttur. Med 
hjälp av ett äldre vykort, angivelse av 
RAÄ och ekonomiska kartan tror vi oss 
ha lokaliserat denna blott meterdjupa 
nisch som har en två m valvform i lite 

visingsö
Anders H Lindén

Äldre vykort “Strandparti vid Gilbertils håla” 

Gilbertils Grotta, samma strand 2009. 
Foto: Anders H Lindén
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avbrytande färg. Men namnet kan också 
avse någon av de närbelägna sprickorna. 
Här i klinten lär det ha brutits sten till 
Visingsborgs slott och denna nisch kan 
vara en del av detta.

	6431695/1411015 Lågt litet grottvalv 
nere vid vattnet med spricka upptill, 
”vågorna returneras inte”.

	6431740/1411125 Två små grunda ni-
scher 1 m långa.

	6431745/1411130 4 m lång grotta i ett 
klev.

	6432150/1411580 Stigbygrottan lig-
ger i vattenbrynet 1,3 km NO om Näs 
slottsruin. En trätrappa leder ned från 
klinten till stranden. Det är en vat-
tenomfluten drygt 1 m hög pelare med 
ett tak men som knappast kan kallas 
grotta.

	6432295/1411760 Lite längre norrut 
finns ett 3 m djupt strandhak  längs två 
sprickplan, längst in har bildats ett litet 
lågt rum.

Lokalbefokningen kände inte till några yt-
terligare grottor här. Vid vind från öster kan 
dessa hålor vara besvärliga att besöka och 
det är svårt att gå längs stranden och även 
i lugnt väder krävs vissa badövningar på en 
del ställen. Övrigt på ön är Gilbertils Håla 
(6437665/1414230) som ligger 200 m öster 
om Kumlaby kyrka. Det är en vattenfylld 
grop 10 x 30 m stor i en liten skogsdunge 
ute på en åker.  Trolovningsgrottan ska ligga 
N om Visingsborgs slottsruin, här är strand-
brinken låg, sluttande, kanske 1-2 m hög, 
och sten- och jordtäckt. Det här tipset är nog 
av typen litterär grotta och finns nog enbart 
som sägen.

Visingsborgs slottsruins källarvalv under-
söktes också lite utanför det turister ska be-
söka. Några andra underjordiska håligheter 
kunde vi inte hitta under ruinen och det ver-
kar inte så troligt att det finns.

Sevärd ö som absolut bör införlivas i be-
söksboken och visst kan vi ha missat någon 
grotta. Det finns några fina skogsområden 
bl.a. Ekskogen, några slottsruiner, kyrkor och 
andra kultursevärdheter och en för Sverige 
ovanlig kopparmineralisering, ”Copper Ores 
of the Red Beds type”. 

Vi som besökte ön var Anders H Lindén 
och Daniel Furudahl med 6-åriga dottern 
Vintra.
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Summary (by author) 
Description of some very small fissure caves 
on the island of Visingsö in the lake Vättern, 
middle south Sweden. The caves are known 
from litterature and legends.

November. Den ultimata höstmånaden. Bil-
den jag får i huvudet när jag tänker på no-
vember är dimma, grått, döda löv, småreg-
nigt och en gammal karolinofficer på en lika 
gammal och trött häst. Jag har ingen aning 
om varför jag får denna bild inombords men 
den dyker likafullt upp varje gång som no-
vember närmar sig. Lars Widding och hans 
Karolinersvit kan ha något med saken att 
göra…

Trots allt tycker jag om månaden. Kan-
ske beroende på att jag gillar när det regnar. 
November innebär ju också att de djur som 
tillbringa vintern i dvala har letat upp sina 
sovplatser och lagt sig till ro. Alltså borde det 
vara en bra årstid för att leta efter spännande 
djur i grottor. Särskilt fladdermöss som man 
annars bara ser som en ljudlös skugga på 
sommarkvällarna när de jagar insekter. Om 
man nu inte får en på flugspöet, vilket har 
hänt mig en gång. Men det är en annan his-
toria (läderlappen återfick friheten oskadd).

Alltså packade jag in mina tonåringar i bi-
len sista gråa helgen i gråmånaden i akt och 
mening att leta djur och fota dem. Vi tog 
sikte på grottorna i Töllsjö. Min fascination 
för detta grottsystem bottnar dels i att jag bor 
ganska nära och dels i att området är fantas-
tiskt dramatiskt. 

Grottorna är så kallade urbergsgrottor och 
har bildats när delar av bergsidan har rasat 
ner.  Jag skulle tro att det skedde i samband 
med den senaste nedisningen. Det måste ha 
varit en häftig upplevelse (om man stod på 
betryggande avstånd) när alla dessa klipp-
block dansade ner. Jag ryser bara jag tänker 
på det. 

Nu, ett antal tusen år senare besöks om-
rådet av grottisar i olika åldrar och storlekar. 
Jag har förstått att Västsveriges grottklubb 
besöker området då och då, även om jag 
aldrig har sett dem där.  Nåja, någon gång 
ska väl våra besök sammanfalla. Bergsidan 
besöks också av bergsklättrare och de har vi 
träffat på ibland. Denna söndag var vi i alla 
fall ensamma där. 

Efter att ha klättrat upp till den nedersta 
ingången bestämde vi oss för att göra ett 
försök den vägen. Vid mynningen såg jag 
att någon tidigare besökare hade lämnat ett 
hitta tillbaka-snöre efter sig. Man kan tycka 
vad man vill om det, men snöret var där 
och jag har aldrig lyckats hitta vidare långt 

djurletarsafari i töllsjögrottorna
Stefan Rhodin

Janine fotograferar på väg till ingången.
Foto: Stefan Rhodin
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i grottan vid tidigare besök så jag var lite 
tacksam i alla fall.

Grottan börjar med en krypgång som ef-
ter några meter mynnar ut i ett lite större 
rum. Ett, som jag trodde perfekt övervint-
ringsställe för fladdermöss, men det tycker 
tydligen inte de själva. Inte ett spår av några 
djur alls. Det här var så långt som jag har 
hittat tidigare, men tack vare snöret såg jag 
var jag skulle krypa vidare. Med betoning på 
att krypa och åla. Det är trångt därinne. 

Jag och Janine lyckades ta oss vidare men 
Hampus, som har vuxit förbi mig, har bli-
vit för stor. Eller så är det så att alla timmar 
framför TV-spelen inte bygger något vidare 
med muskler. Han gav upp och tog sig ut.  
Efter att ha ålat och hasat uppåt ytterligare 
en bit hamnade vi i ett mindre rum. Där 
vilade vi en stund innan vi började leta efter 
djur. Ingenting. Lika tomt som förut. Här 
hade jag väl inte väntat mig att hitta några 
däggdjur, men i alla fall…

Vi diskuterade om vi skulle krypa vidare 
uppåt, men jag tyckte inte att det såg inbju-
dande ut denna gång. Det hade förmodli-

gen gått att ta sig vidare men jag beslöt att 
vi skulle krypa tillbaka ut och gå ner i grot-
tan från andra hållet. Jag gillar att ta saker 
lugnt och fint och nu hade jag kommer en 
bit längre än förut. Vackert så! Nu finns den 
gången kvar att ta nästa gång.

Väl ute igen klättrade vi upp till den övre 
ingången och tog oss ner. Här får man an-
vändning för armmuskler och lite akrobatik 
innan man står på fast mark inne i grottan.  
Väl nere har man två vägar att gå. Den ena 
leder till två små rum som brukar vara fulla 
av spindlar och annat smågodis (för en djur-
letare alltså). Det var de nu också. Vi hittade 
den vanliga spindeln (grottspindel?) och en 
fjäril med guldstänk. Fördelen med att hitta 
djur såhär är att de står stilla så man kan ob-
servera och njuta av dem länge. Spindlarna 
blev lite oroliga efter en stund men fjärilen 
satt helt orörlig. Den kanske ville visa upp 
sig?

Efter att vi hade fotat djuren gick vi åt det 
andra hållet. Den vägen som man kan ta 
igenom hela systemet. Enligt uppgift över 
130 meter. Efter att ha pressat oss igenom 
en trång passage kom vi in i ett större rum, 
det största jag har sett i denna grotta. Där 

såg vi likadana spindlar, fjärilar och ett antal 
kokonger med ett ospecificerat innehåll.

Efter detta rum var det dags att försöka 
ta sig vidare ner i det som kallas toalettsto-
len. Neråt och in i ytterligare ett rum, ett 
litet rum. Där bestämde vi oss för att det 
fick räcka för denna tur. På väg upp såg vi 
en snäcka. Långt in i grottan. Den var för-
visso inte ensam utan hade sällskap med 
både spindlar och fjärilar, men med tanke 
på rörelsehastigheten hos snäckor var jag lite 
förvånad att hitta den så långt in.

Vi såg visserligen inga fladdermöss, vilket 
skulle ha varit grädde på moset, men vi såg 
en del intressant mos. De guldbestänka fjä-
rilarna i sig var värda turen.

Det blev en bra tur i grånovember. Vi såg 
en del djur och jag hittade längre in i grot-
tan än jag har varit förut. Och jag vet var 
jag ska fortsätta leta för att komma vidare 
i systemet.

På väg ner i övre ingången. 
Foto: Stefan Rhodin

Janine i fotartagen. Foto: Stefan Rhodin

Den guldbestänkta fjärilen, flikfly (Scoliopteryx 
libatrix). Foto: Janine Rhodin

Summary (editorial)
Report from a visit to Töllsjö caves in late 

autumn. The precipice is a popular place for 
cavers and climbers. The cave is a labyrinth 
of big boulders with several entrances. One 
of the purposes with the visit was to look 
for sighs of life in the cave. A lot of the Eu-
ropean cave spider (Meta menardi) with egg 
sacs were found as well as some hibernating 
Herald (Scoliopteryx libatrix).
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Strax före jul 2009 fick jag veta att det finns 
ett bestånd av storspigg (Gasteroteus aculea-
tus) i en liten tjärn belägen 280 m ö.h.  Tjär-
nen är en av flera i Lobergsmassivets västra 
del i Botsmark, i nordligaste delen av Umeå 
kommun. Tjärnarna ligger 20 m över hög-
sta kustlinjen (HK) på 260 m ö.h. Vad gör 
en i huvudsak havslevande fisk uppe i dessa 
tjärnar? Och inte minst, kan de ha något 
att göra med de många och stora grottorna 
i Stor-Bobergsberget i samma bergsmassiv? 
Det är om detta denna artikel kommer att 
handla.

Spiggen lever främst i havet men den fö-
rekommer, enligt Wikipedia, även i bräckt 
vatten, i flodmynningar, åar och sjöar. Så 
långt är allt gott och väl. Men en spigg kan 
knappast simma uppför tiotals meter höga 
forsar och vattenfall. Denna laxens förmåga 
saknar en liten fisk som spigg. Enligt fisk-
forskare vid Umeå universitet är storspiggen 
extremt ovanlig i länets sjöar. Allt tyder på 
att storspiggen måste ha kommit in i dessa 
tjärnar redan när HK bildades för ca 9300 
år sedan. Om de på den tiden simmade från 
Ancylussjön upp till tjärnarna, så hade de 
varit tvungna att klara av flera mer än me-
terhöga vattenfall. Finns det någon annan 
förklaring?

Spåren av Botsmarksjordbävningen år 
7343 f. Kr. (9293 BP), som jag tidigare be-
skrivit i Grottan (Sjöberg, 2003), är bland 
de märkligaste geologiska sevärdheterna i 
Umeåtrakten. Vi finner dessa spår runt hela 
Lobergsmassivet, se karta. 

I massivets norra del kan man följa en mer 
än 33 km lång postglacial förkastningslinje, 

Botsmarkslinjen (linjen 1 på kartan) från 
Björnsjön i sydväst via Bjursjön, en skärfor-
mad glacialt uteroderad sjö, upp förbi Byg-
deträsket i norr. På Bjursjöns sydsida följer 
förkastningen Altarlidens moränsluttning 
vid HK på 260 m ö.h. Här finns ett stort 
antal skredärr i morän (2) och en markant 
moränrygg, Rengårdskammen, som följer 
HK. Nere vid byn Botsmark studerade geo-
logen Robert Lagerbäck år 1990 mäktiga 
omrörningar (liquefactions) i glaciallerorna 
ute på åkrarna (2a). Dessa hörde samman 
med Botsmarksförkastningen. 

Vid Hög-Gravurliden (4) på bergets syd-
ost-sida finns vid HK en mer än 10 m hög 
erosionsbrant utarbetad i moränen. Denna 
är markerat på kvartärgeologiska kartan. I 
väldiga blockmassor finner vi de långa grot-
torna i Stor-Bobergsbergets sydstup (3). 
Även dessa är belägna just vid och omedel-
bart under HK, liksom ett andra bergskred 
med kraftiga vertikala uppsprickningar från 
Bjännsjöliden (5) ned i den djupa Björnsjön 
(lokalt Bjännsjön). Det är just ovanför den-
na sjö som tjärnen med storspigg ligger.
Dessa lokaler har ett samband och berättar 
en historia. Hela Lobergsmassivet var ett ka-
lottberg, som aldrig legat under havets yta, 
när HK utformades och havet stod 260 m 
högre än idag. Bergsmassivet var en ö i yttre 
kustbandet, som vi kan kalla Lobergsön. 
Från sydväst till nordost omgavs ön av öp-
pet innanhav, Ancylussjön. 

I norr vid Bjursjön låg vid denna tid in-
landsisens kant mot bergsmassivet från Altar-
liden i norr ned mot Bjännsjöliden i söder. 
Inlandsisens kraftiga avsmältning gjorde att 

landhöjningen var extremt snabb, hela 40 cm 
per år, drygt 1 mm per dag! Denna snabba 
landhöjning utlöste ett mycket kraftigt jord-
skalv bland annat längs Botsmarkslinjen. 

Bjännträsklidens västsida rasar samman 
och blockmassorna ansamlas i vad som nu 
är Bjännträsket (5). Mitt på ön rasar nord-
sidan av en stor moränrygg, Rengårdskam-
men, ned fem meter mot vad som skulle bli 
de små Rengårdsträsken (1) och flera stora 
jordskred utlöses på Bjursjöaltarets mo-
ränklädda nordsida mot Bjursjön (2). Dessa 

storspigg och grottbildning
Rabbe Sjöberg

År 9343 BP (7343 f.Kr.) bildade Lobergsmassi-
vet en ö, ett kalottberg, i yttre havsbandet. I NV 
låg inlandssisen an mot ön. Här utformades en 
HK på 260 m ö.h. Siffrorna anger punkter som 
nämns i texten. Dagens vägnät för orientering.

In 9343 BP the Loberget mountain massiv 
formed an island on the outer coast. The melt-
ing inland-ice lay close to the NW side of the 
island. The numbers show sites connected to 
the big earth-quake occuring that year and the 
following tsunami described in the text. Present 
day roads for orientation.
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jordmassor lägger sig mot inlandsisens kant. 
Den bakre, övre kanten på dessa jordskred 
syns än idag som bågformer i den mo-
ränklädda bergsidan och branten ned mot 
Bjursjön visar var isen låg an mot berget. 
Skakningarna får lerorna på havsbotten att 
vibrera och röras om (2a). Stor-Bobergets 
sydsida rasar samman i ett bergskred. Mel-
lan de väldiga blocken bildas långa grott-
gångar (3). 

Jordskalvet märks även långt ut till havs, 
kanske rör sig även förkastningslinjen längs 
Holmöarnas västsida och en jättevåg, en 
tsunami, bildas som strax efteråt med kraft 
slår mot Gravurlidens brant och gräver ut 
det kilometerlånga erosionshak (4) vi kan 
studera än i dag. Det eroderade moränma-
terialet svallas och sandfraktionerna bildade 
vad som nu syns som en vidsträckt sandhed 
vid bergets fot. Vågen forsar även genom 
dalen nedanför Stor-Bobergets grottor och 
lämnar efter sig finsediment på vad som nu 
är de bördiga fälten i Lobergets sydvästsida.

Bland annat jordskreden i morän upp på 
Altarliden visar att jordbävningen måste 
haft en styrka på över 7 på Richterskalan, 
vilket nästan motsvarar de kraftigaste skal-
ven vi idag känner från Kina, Japan och inte 
minst Pukhet i Thailand. 

Från den katastrofala tsunamin i Pukhet 
vet vi nu att vågen sökte sig högt upp på 

land. Här i Botsmark tyder allt på att tsu-
namivågen nådde minst 20 m upp över An-
cylussjöns yta och att den förmodligen förde 
med sig ett bestånd av storspigg som lan-
dade i de små tjärnarna (5). Detta bestånd 
verkar ha överlevt ända tills idag. Spiggbe-
ståndet i Lobergsmassivet kan således vara 
ett av bevisen på den mycket kraftiga jord-
bävning som även bildade grottorna bland 
Stor-Bobergets blockmassor.

Litteratur
Englund, G., 2010: UMU emg, personlig 
information
Sjöberg, R., 2003: Grottorna i Stor-
Bobergsberget. Grottan 38(4): 4-8.

Summary (by author)
The fish three-spined sticklebac (Gasterosteus 
aculeatus) is found in a small natural tarn on 
an altitude of 280 m a.s.l. and 20 m above 
the local highest coastline in Umeå, NE 
Sweden. The author explains this abnormal 
occurance as the result of an earth-quake 
and a following tsunami which swept the 
fish from the sea up into the ponds, where 
it has suvived into present days. This earth-
quake also created a large rock-fall which re-
sulted in the forming of  longer caves among 
boulders on the S side of the mountain.

Tillsammans med grottisar från tre världs-
delar bärandes på kilovis av färsk frukt 
vandrade vi mellan träd högre än 25-vå-
ningshus och marken var täkt av kottar i 
extra large. Vi kände oss som pygméer. 

Pre-Exkursion Kalifornien
I juli i år var det UIS-kongress i Kerrville, 
Texas. Vi var där och lyssnade på föredrag 
om de senaste forskningsrönen inom allt 
som har med grottor att göra under en hel 

uis kongress 2009 – grottbesök i 
kalifornien, texas och kentucky

Text: Lina Lindén  Foto: Erik Pott

vecka. Från Sverige var det totalt nio del-
tagare bland ytterligare 1500 grottisar från 
resten av världen. Förutom oss deltog Åsa-
Lisa Linnman och Leif Sigvardsson även på 
en pre-exkursionen till Lilburn Cave System 
i Sequoia and Kings Canyon National Park 
i Kalifornien och på en post-exkursionen till 
Mammoth Cave i Kentucky.

Lilburn är en marmorgrotta precis som 
många grottor i våra fjäll. Grottan är både 
blöt och kall så det krävdes ungefär samma 
grottutrustning som hemma. Grottan är 
150 meter djup men trots detta används 
ingen SRT i grottan utan allt friklättras för-
utom ett ingångsschakt där man använder 
stege. Totalt ryms över 33 kilometer grotta 
på en yta som är cirka 200 meter gånger 
800 meter stor. Detta innebär att grottan är 
en vindlande labyrint där man klättrar upp 
och ner och fram och tillbaka i gångar som 
ligger nära varandra i olika plan. En av hu-
vudvägarna ner i grottan heter till exempel 
Corkscrew vilket väl beskriver känslan av att 
klättra där.

Tillsammans med Leif och Trevor Faulk-
ner från England (som har ägnat norska 
grottor stort intresse och forskar kring mar-
morgrottors bildning) höll vi högt tempo 
under de dagar vi besökte grottan och fick 
se stora delar. Resten av gruppen kom från 
Kanada, Holland och Australien samt några 
lokala grottisar, totalt 12 personer.

Sista dagen tog vi oss ner till South Sea, 
grottans djupaste del som på kartan såg ut 
som en stor vattenfylld sal. Ingen i gruppen 
som begav sig ner hit hade varit där tidigare 

Sequoia and Kings Canyon National Park; 
ÅsaLisa vandrar mellan gigantiska träd. 
Foto: Erik Pott
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utan stannat i Z-room dit man kan ta sig 
utan att vada i vatten upp till bröstet. När vi 
efter en hel del kringplumsade i en blockla-
byrint gav vi upp jakten på den ”stora öppna 
salen” då flera började bli kalla. Vi fick se en 
hel del annat intressant ändå, bland annat 
gränsen mellan kalken och den övriga berg-
grunden inne grottan, en rak vägg i annan 
bergart. Väl uppe efter mycket studerande 
av kartor och beskrivningar kom vi fram till 
att vi nog varit vid South Sea ändå, bara att 
salen ligger under vatten och att ovan vatten 
finns bara blocken vi klättrade runt bland.

Exkursioner i Texas
Efter Lilburn åkte vi till själva kongressen. 
Det blev en otroligt intensiv vecka där vi 
ständigt hade en känsla av att vi inte hann 
se och höra allt man hade velat höra. Trots 

detta smet vi från föreläsningarna två dagar 
och besökte två Texas-grottor Honey Creek 
och Cave Without a Name. Båda flodgrot-
tor där man tog sig fram vadandes i vat-
ten. Efter varje besök i en grotta var man 
tvungen att desinfektera all sin utrustning 
med ett klorinliknande medel på grund av 
White Nose Syndrom, en sjukdom som 
drabbar fladdermöss. Mer om vad som sa-
des, bestämdes och hände kommer i en an-
nan Grottanartikel (sid. 38).

Mammoth Cave, Kentucky
Efter kongressen återstod vår post-exkursi-
on till Mammoth Cave som anordnades av 
Cave Research Foundation (CRF). CRF har 
allt vad alla andra grottutforskningsprojekt i 
världen förmodligen drömmer om, ett eget 
hus med sovrum för ett stort gäng, dusch-

Bill Franz och Marek Cichanski vadar vidare från Z-room i Lilburn. Foto: Erik Pott
Lina i Honey Creek Cave, Texas. Foto: Erik Pott

Lina under stor flowstone i Mammoth Cave. Foto: Erik Pott



3736

Stora gipskristaller i New Discovery, 
Mammoth Cave. Foto: Erik Pott

rum och matsal samt datorer och arkiv. 
Mammoth Cave har används av ur-

sprungsbefolkning för brytning av gips och 
besökts av moderna människor från åtmins-
tone 1800-talet och framåt. Delar av grot-
tan visas för turister och turistvisningarna 
har pågått sedan sent 1800-tal. Tidigare vi-
sades större delar av grottan och besökarna 
fick skriva sina namn på väggarna och åka 
båt i en uppdämd flod i grottan. 

Namnteckningar kan man se överallt om 
man besöker de historiskt kända platserna i 
grottan. Bitar av grottan ser nästan ut som 
en gruva då sten har lagts i ordning till trap-
por och staplats upp på sidorna i gången 
för att ge ståhöjd. Andra delar av grottan 
är mycket sällan besökta eller till och med 
ohittade. Grottan fick största delen av sin 
ofantliga längd, över 590 km, när flera 
grottsystem sammanbands på 70-talet av 
utforskare från CRF.

Under den vecka vi tillbringade fick vi be-
söka flera väldigt olika delar av grottan. Alla 
turer leddes av erfarna kännare av grottan 
med olika specialiteter som geologi, histo-
ria, arkeologi och biologi. 

Vi besökte de historiska delarna med alla 
lämningar från gipsbrytning, salpeterbryt-
ning, turistnäring och utforskning. De ny-
upptäckta, med slingriga krypgångar som 
efter flera timmar öppnade upp sig i stora 
gångar dit salpeterbrytning och turism ald-
rig nått, där väggarna var kritvita och täckta 
av sköra gipskristaller. De djurrika, med sa-
lamandrar (se baksidan) och vita grottdjur. 

Den här artikeln kommer även att läggas 
upp på speleo.se och då kompletterad med 
fler bilder för den som är intresserad.

Summary (editorial)
Presentation of pre- and post UIS-congress 
excursions. Lilburn Cave System in Sequoia 
and Kings Canyon National Park in Cali-
fornia was the fist destination. The cave is 
a 33 km long and 150 m deep marble la-
byrinth, much like the caves in northern 
Scandinavia - wet and cold! 

During the congress two Texas caves was 
visited - Honey Creek and Cave Without a 
Name. Both caves are active streamways.

The post congress excursion went to 
Mammoth Cave, Kentucky. Facilities in 
this, the longest cave in the world (590 km), 
was impressive. And so, of course, was the 
cave. Several tours, led by experienced ca-
vers, took the participants to different parts 
of the cave with historical, geological and 
biological themes.

Det finns många intressanta faciliteter i Mammoth Cave. Foto: Erik Pott
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Kongressplats
Det är tisdagskväll 21 juli 2009 i södra Tex-
as och ännu en sprängfylld dag är slut på 
den 15:e UIS-kongressen. UIS är den inter-
nationella speleologunionen som vart fjärde 
år har en kongress som samlar folk från 
hela världen. Denna gång var det USA som 
för andra gången (första gången i Bowling 
Green, Kentucky 1981) fick förtroendet att 
ordna denna kongress. De valde att ordna 
den samtidigt med sitt eget årliga konvent. 
Platsen var ett stort universitet i den lilla 
staden Kerrville i södra Texas. Där fanns lo-
kaler för det mesta och campingplats för de 
som inte var rädda för stormar och värme 
och elevhemsboende för de som ville ha det 
något bekvämare.

Hur det började
När George Veni för fyra år sedan stod i ta-
larstolen vid kongressen i Grekland började 
han med orden: ”Vi tycker inte heller om 
George Bush”. Han och de andra ameri-
kanerna som var där för att presentera sitt 
förslag till 2009 års kongress gjorde vad 
de kunde för att övertyga oss européer om 
att det kan bli en bra kongress trots deras 
dåvarande president. Förslaget de presente-
rade var imponerande. Det var så lockande 
att Åsa och jag direkt bestämde att spara 
pengar i fyra år för att kunna göra vårt livs 
resa till USA i juli 2009. En fantastisk resa 
blev det i fem veckor och med kongressen 
som höjdpunkt.

Fladdermöss på väg till middagen vid 
majsfälten. Foto: Leif Sigvardsson

Vi sitter i en enkel amfiteater byggd av sten. 
Guanodoften är stark och blandas med dof-
ten från salvia och rosmarin. Kaktusarna 
förstärker intrycket av torka och kärvhet. 
Solen har gått ner bakom kullarna och 
skymningen kommer snabbt. Värmen är 
fortfarande tryckande. Det är tyst frånsett 
två ljud. Svalornas visslingar när de flyger 

runt öppningen och det svaga men mäktiga 
fladdret från tusentals vingar, som ständigt 
väller fram ur mörkret. Vingarna ser nästan 
genomskinliga ut mot den ljusa himlen. 
Det går inte att fokusera på en enda. Det är 
som en grå massa som likt rök väller fram 
ur grottöppningen. De försvinner bort som 
svarta böljande moln. De har några mils 
flygtur till majsfälten i söder där middagen 
finns i form av insekter. Det beräknas att 10 
miljoner fladdermöss bor i Frio Bat Cave 
och ikväll har de gett oss ett oförglömligt 
minne. I mörkret går vi tysta tillbaka till 
de svala sätena i bussen som  tar oss till-
baka till universitetet. Inga samtal bryter 
förtrollningen där vi sitter och för vår inre 
syn fortfarande kan se ljusspelet i tusentals 
fladdrande vingar.

uis-kongress i texas sommaren 2009
Leif Sigvardsson

Leif Sigvardsson, 
grottkrypare sedan 
många, långa år, fd 
SSF-ordförande och 
aktiv i alla tänkbara 
grottsammanhang. 

Frio Bat Cave med 10 miljoner 
fladdermöss som flyger ut varje kväll. 
Foto: Leif Sigvardsson



4140

Ett exempel på något som de hade att 
lösa var hur man får plats med 2000 ätande 
gäster vid de två planerade banketterna. 
De hade bokat Kerrvilles största lokal som 
skulle byggas om, men garanterat vara klar 
till juli 2009. Två veckor innan fick de reda 
på att man inte skulle hinna lägga in golv-
mattorna! Lösningen blev massor av bussar 
till en stor ranch som hade en ”veranda” 
med bord för 1500 personer. Resten fick 
sitta utomhus. För oss var det annorlunda 
och spännande även om kön till maten var 
lång. Till den andra banketten som blev på 
samma plats ordnades det med åtta platser 
att hämta mat på, så det fungerade bättre.

Mycket att välja på
Programhäftet för årets kongress är på 112 
sidor. Det visar att det var ett enormt ut-
bud på aktiviteter. Utöver de vetenskapliga 
föredragen som pågick, minst tre samtidigt, 
fanns det presentationer av nya grottor och 
allt annat man kan tänka sig inom grottvärl-
den. Det fanns workshops och diskussions-
grupper och om man ville vara fysiskt aktiv 
kunde man tävla i repklättring och kartering. 
Både Lina och Erik satte sina spår i dessa 
prislistor. För den som ville grotta på riktigt 
fanns det alternativ varje dag även om tyvärr 
mycket av utbudet som sagt fick ställas in. 
Det var stränga regler om hur utrustningen 
skulle tvättas och sköljas i klorin.

För barnen fanns det utflykter och pro-
grampunkter hela veckan. I en liten biograf-
lokal kunde man i sex dagar se videofilmer, 
bildspel och 3D-bilder och ett helt biblio-
tek var fyllt med utställningar av fotografier, 
grottkartor, tidningsomslag, T-shirts och 
mycket mer. Försäljare av böcker och grott-
utrustning fick ett helt hus till förfogande.  
En stor satsning var Cave Art, det vill säga 
konstutställning med motiv från grottor 
och karst. Det fanns många olika tekniker 
men mest var det målningar. Åsa ställde upp 
med en akvarell och fick första pris med sin 
bild Three Tree Cavers.

Kvällarna var fyllda med mer sociala ar-
rangemang. Det var välkomstfest, dans och 
stora middagar. Det ska tydligen vara fest 
när amerikanarna har sina grottmöten och 
ölet tog slut varje kväll. En mycket impone-
rande upplevelse var The Salons Award. Vi 
blev skjutsade till Kerrvilles fina teater och 
där presenterades alla vinnande bidrag i täv-
lingarna. Det var fin musik, vackra tal, bil-
der och filmer. För att få plats för deltagarna 
genomfördes programmet i två omgångar 
efter varandra. På kvällarna erbjöds också 
utflykter till turistgrottor och det som kom 
att bli höjdpunkten för Åsa och mig: att få 
uppleva utflygningen av miljontals fladder-
möss ur en grotta.

Föredragen
Listan över de vetenskapliga föredragen var 
mycket omfattande och för att hinna med 
allt fick föredragshållarna bara 20 minuter 
på sig. Det var ofta för kort, men den full-
ständiga texten fick vi i pappersform i tre 
tjocka volymer på totalt 2130 sidor. Det 
ökade på vår packvikt vid hemresan med 

En fantastisk upplevelse
En höjdpunkt blev det verkligen. Ett av hu-
vudsyftena med kongressen är att ge tillfälle 
för alla möjliga vetenskapliga undersök-
ningar om grottor att presenteras och publi-
ceras. Men det är minst lika viktigt att möta 
människor, skapa kontakter, sprida infor-
mation och ha roligt. Det mest fantastiska 
var alla dessa frivilliga människor, trevliga 
och hjälpsamma, som organiserade och fick 
allt att fungera.  Dessutom fina bussar, bra 
lokaler och bra matsal, även om maten kan-
ske inte fick högsta betyg. Totalt var vi 1500 
deltagare, varav ca 600 kom från 46 länder 
utanför USA.

Från Sverige kom nio personer. Familjen 
Krafft med Maja-Lisa, Ida-Marie, Ramona 
och Christopher valde också en lång resa, 
där de med bil såg stora delar av USA. Lina 
Lindén och Erik Pott deltog precis som Åsa 
Linnman och jag i en field trip till Lilburn 
Cave i Kalifornien före kongressen och i en 

eftervecka vid Mammoth Cave i Kentucky. 
Mats Lind lyckades förlänga en jobbresa så 
att en kongressvecka fick rum. Vi bodde på 
lite olika håll men träffades ibland och tip-
sade varandra om bra programpunkter.

Arrangörernas mardröm
Arrangörernas planer för denna vecka var 
mer än 2000 deltagare och många exkursio-
ner och field trips före och efter kongressen. 
Men så kom finanskrisen och många tvekade 
att åka av ekonomiska skäl. Dessutom drab-
bades fladdermössen i nordöstra USA av en 
mystisk sjukdom som kallas WNS, White 
Nose Syndrom. Stora mängder av fladder-
möss har dött och det antas att smittan kan 
spridas av grottisar vilket gjorde att mycket 
fick ställas in och ekonomin blev osäker.

Svenska bordet vid banketten på ranchen. 
Foto: Leif Sigvardsson

Varje kväll var klädstrecken fyllda och 
doften av klorin spred sig över campus.
Foto: Leif Sigvardsson
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Här kan man känna med tårna hur lång 
världens längsta grotta är.
Foto: Leif Sigvardsson

Några sista intryck
Kongressveckan innehöll enormt mycket 
och det bästa var nog att umgås med alla 
dessa människor som precis som en själv 
tycker att det är helt normalt att kräla och 
krypa i iskallt vatten och lera och i totalt 
mörker, gärna släpande på 20 kg dykutrust-
ning också.

Några intryck var speciella från den här 
kongressen. Som när jag hittade rummet 
bakom fotoskärmarna. Det var fyllt av en 
samling av alla möjliga firningsbromsar och 
repklämmor. Inte en utan hundratals. En 
kille som lärt sig klättra skulle en gång köpa 
den bästa firningsbromsen. För att veta vad 
som var bäst köpte han alla han hittade och 
provade själv. Så har han fortsatt och har nu 
den största samling av sådant som har med 
repklättring att göra. Och han var där själv 
och kunde allt om det han visade! [2]

Jag kom till sporthallen när de hade lagt 
ut stora utskrifter av kartor över några av 
världens längsta grottor. Mammoth-grottan 
behövde mer än 20 A0-utskrifter och täckte 
halva sporthallen. Storleken verkligen kän-
des!

Eller det speciella beteendet som uppstod. 
Det var rast och många stod ute i det varma, 
sköna vädret i t-shirt. När vi sen gick in i 
samlingssalen igen så packade många upp 
sin skjorta eller tröja och tog på sig. Luft-
konditioneringen gick för fullt och den 
hade tydligen bara två lägen: till eller från. 
Det var kallt inne!

Så nu är det bara att börja spara så att du 
också kan få uppleva en sådan här vecka full 
av grottor. Och till Brno är det inte så långt, 
man kan till och med ta tåget!

[1] Kongressvolymerna finns just nu att lad-
da ner från http://www.karstportal.org/
[2] Se även notisen ”Samlare av Repklätt-
ringsprylar” på sid. 49.

Summary (editorial)
Impressions from the UIS congress in Texas 
2009. Nine swedish participants enjoyed 
the impressive event. The organizers offered 
a lot of activities; scientific lectures, work-
shops, competitions in SRT and surveying, 
movies, art exhibitions and many social ar-
rangements. Next congress, 2013 will be 
held in Brno, Czech Republic.

flera kilo. Allt presenterades på engelska. Att 
här berätta vad som avhandlades är omöjligt 
och för den intresserade så finns numera alla 
proceedings att hämta som PDF-fil på nä-
tet[1]. Men jag ska nämna några föredrag 
som var extra minnesvärda för mig.

Trevor Faulkner presenterade i två före-
drag sin forskning, där han tittat på grott-
bildning i Skandinavien, de Brittiska öarna 
och New England (USA). Hans slutsats är 
att det finns ett samband mellan isens tjock-
lek vid senaste istiden och bildningen av 
karst och grottor.

Tony Merino, som vi träffade på Mal-
lorca tidigare i år, presenterade Vallgornera-
grottan och alla de spännande former och 
mineraler som de funnit i den. Den grottan 
växer fram som Europas svar på Lechuguil-
la-grottan, vilken anses vara en av världens 
vackraste grottor. Grottorna har stora likhe-
ter bland annat i att de har bildats genom 
påverkan av termalt vatten. Tonys bilder 
från Vallgornera fick mycket stor uppmärk-
samhet vid kongressen.

När Pauli Forti står i talarstolen kan man 
inte sitta oberörd. På dålig engelska men 
med ett energiskt kroppsspråk talar han så 
att alla lyssnar. Intensiteten ökar ju längre 
han håller på och mer och mer italienska 
blandas in. Men alla förstår vad han menar. 
Han och några kollegor berättade om den 
fantastiska kristallgrottan i Naica i Mexiko. 
Det är en liten grotta, ca 30 meter i diame-
ter men fylld av gipskristaller som är över 10 
meter långa. Men det speciella är att luften i 
grottan är 50 grader varm och med 100 % 
luftfuktighet det vill säga man överhettas 
inom några minuter. Grottan finns i ett berg 
där gruvbrytning pågår efter silver och bly. 
Grundvattnet har nu sänkts till 850 meters 
djup, vilket även har dränerat grottan. Det 
var gruvarbetare som fann hålrummet och 
de stängde till det med en dörr och fortsatte 

gruvgången åt ett annat håll. Nu pågår ett 
stort projekt att studera grottan och finna 
på teknik att göra det på ett säkert sätt. Be-
sök görs numera med dräkter med fack för 
iskuber och med värmeväxling på andnings-
luften. Det är bråttom med utforskningen 
eftersom grottan troligen blir onåbar och 
vattenfylld igen när gruvbrytningen upp-
hör.

UIS-möten
En viktig sak var naturligtvis UIS två stora 
generalförsamlingar. Vid det första berät-
tades vad UIS har gjort under året och 
aktuella frågor togs upp. Kandidatland för 
nästa kongress presenterades och det fanns 
bara ett, nämligen Tjeckien. De planerar att 
hålla kongressen i Brno 2013 och det ligger 
intill Moravien Karst som är ett fantastiskt 
område för grottor.   

Ett problem för UIS är ekonomin som 
går back varje år. Ett sätt att möta det är 
besparingar, men också att höja avgifterna 
för medlemsländerna. Det görs genom att 
ändra till euro som valuta för allt inom UIS. 
Avgiften blir alltså samma siffra men i euro 
i stället för dollar. En viktig fråga för UIS är 
att få medlemsländerna att anta gemensam-
ma etiska regler. Mycket av arbetet görs av 
Stein-Erik Lauritzen och han presenterade 
ett förslag som nu ska diskuteras under en 
tid. UIS har också fått en ny hemsida vilken 
presenterades under kongressen.

Vid det andra mötet togs många beslut 
och val genomfördes för en ny period. Andy 
Eavis från England fick förtroende att vara 
president för ytterligare 4 år. Till ny general-
sekreterare valdes Fadi Nader från Libanon. 
Några nya valdes in i UIS styrelse, bland 
andra Nadja Zupan från Slovenien som den 
enda kvinnan bland alla herrar. Stein-Erik 
från Norge blev omvald.
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besiktning av korallgrottan
Christopher Graae, Kalle Grönvik, Peter Blomqvist, Lisette Graae

I slutet av november 2009 utförde vi den för-
sta besiktningen av Korallgrottan, enligt det 
tillsynsavtal som SSF slöt med Länsstyrelsen 
Jämtland under året. Avtalet liknar det som 
finns för Lummelundagrottan sedan många 
år och går ut på att SSF vartannat år utför 
en besiktning av förändringar i grottan och 
dokumenterar dessa i en rapport.

I första hand avses slitage på grund av 
mänsklig påverkan, men vi har även i viss 
mån försökt dokumentera förändringar orsa-
kade av naturliga processer.

Som stöd för framtida inspektioner har vi 
som första inspektionsteam tagit ett större 
grepp och även satt ihop en besiktningsspe-
cifikation som biläggs i rapporten. Den har 
som syfte att tydligt peka ut och beskriva 
de utvalda inspektionspunkterna i grottan. 
Tanken är att den inte skall behöva förändras 
speciellt mycket framöver, förutom förtyd-
liganden och tillägg av nya punkter. Varje 
besiktningspunkt har en egen rad i besikt-
ningsspecifikationens tabell, och beskrivs i 
ett antal kolumner. Punkterna är grupperade 
i områden. Se fig 1.

Eftersom detta var första gången så fanns 
det naturligtvis ingen tidigare rapport med 
besiktningsprotokoll att jämföra med, men 
fr.o.m. nästa gång (2011) så skall inspek-
tionsteamet alltså endast rapportera upptäck-
ta skillnader jämfört med tidigare protokoll. 
I detta första besiktningsprotokoll, som är 
den andra bilagan i rapporten, lade vi extra 
energi på att göra det smidigt inför framtida 
besiktningar. De utvalda punkterna beskrevs 
noggrant och utförligt med text och bilder.

Tanken är att framtida inspektioner skall 
kunna göras av en grupp speleologer lämp-

ligen av storleksordningen två till fyra per-
soner. Det krävs att minst en i gruppen har 
god kännedom om Korallgrottans olika de-
lar. Arbetsinsatsen för framtida inspektioner 
kommer att vara relativt sett liten, eftersom 
man då endast behöver dokumentera föränd-
ringar från tidigare rapporterat tillstånd. För-
ändringstakten på de flesta punkter i grottan 
är (förhoppningsvis) mycket långsam. Ett 
naturligt undantag är t.ex. det stora mycelet. 
Andra oönskade förändringar som avbrutna 
speleotem, förstörda unika strukturer som 
Lerkåsan och avtryck i skyddade sediment 
(t.ex. varvig lera) är förhoppningsvis mycket 
ovanligt, och därför ingen rapportbörda att 
tala om. Om det känns motiverat så är det 
såklart fritt fram att föra in nya besiktnings-
punkter. Det finns helt klart fler intressanta 
objekt att hålla under uppsikt än de vi lycka-
des få med denna första gång.

Utöver själva besiktningsuppdraget så ut-
fördes även städning, rengöring och ett lag-
ningsförsök. Några utvalda speleotem ren-
gjordes från leravtryck, och upphittat skräp 
togs med ut. Nya oauktoriserade rösen togs 
också bort. Det såg närmast ut som om nå-
gon (ingen vet vem?) hyggligt systematiskt 
hade utforskat delar av grottan.

För den intresserade finns rapporten med 
bilagor att läsa på SSFs hemsida 
www.speleo.se (logga in och sök under Fjäll-
grottor/Korallgrottan)

För den som vill titta på bilder så finns den 
möjligheten här:
http://mernatur.nu/slideshow/Activities/
Caving/Korallis/KorallisBesiktning-20091126/

Kanske du själv är intresserad av att hjälpa 
till vid nästa besiktning? Det är kul och lä-

rorikt! Anmäl ditt intresse till SSFs styrelse. 
Kostnader för det logistiska till och från grot-
tan täcks till stor del upp av den ersättning 
Länsstyrelsen betalar ut (för ungefär fyra per-
soner).
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2.1.4 Huvudgången,
Pipkrakesalen

Pipkrakar 1 1 1 1 Förändras 
beroende
på klimat

Kontrollera 
avspärrning

2.1.5 Huvudgången,
Pipkrakesalen

Varvig 
lera

1 1 0 0 Notera 
slitage

Relativt 
skyddat

Summary (editorial)
In November 2009, commissioned by local 
authorities, members of SSF committed an 
inspection of Korallgrottan. The full report is 
published on our website: www.speleo.se

Kalle jobbar med  besiktningsarpporten. Foto: Christopher Graae

Fig 1. Exempel på besiktningsspecifikationens tabell.
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Sotsbäcksgrottan
SRT Riggningsguide

Mark Dougherty 2009

Schakt 1,  40 m rep

Schakt 2,  35 m rep

travers

25m handlina
(lättviktsalternativ vid 
torra förhållanden).

Varning! Sotsbäcksgrottan är 
en extremt aktiv grotta. Kolla 
väderprognos och ge akt på 
snösmältning.

naturlig fästpunkt 

rostfri bult

Klättra upp till vänster 
före schaktet, bultar 
finns i taket.
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Underjordisk rörelse
I nummer 50/2009 av tidskriften Fokus 
finns en intressant artikel med början på 
sidan 46. Det finns ett gäng människor 
som slutit sig samman i organisationen 
UX, som utnyttjar katakomberna under 
Paris på diverse mer eller mindre laglydiga 
sätt. Ej endast för egen vinning utan med 
ideellt inslag. T ex har man under ett års 
tid använt den extremt kända byggnaden 
Pantheon som biograf på nätterna (!) med   
tillträde genom katakomberna utan att en 
själ upptäckt det och samtidigt värvat en 
urmakare som under tiden renoverat ett 
antikt ur i Pantheon som försummats och 
legat och rostat. När man stämde möte 
med chefen för bygget för att berätta om det 
hela anmäldes man och ställdes inför rätta, 
men frikändes eftersom fransk lag tillåter 
intrång i offentliga byggnader. Kanske läge 
för gruvsektionen att göra ett studiebesök?  
 
Hans Frederiksen

Skalle från Paris katakomber.
Källa: WikiCommons. Foto: Dooler 

Claude Chabert  (†)
1939-2009

Vissa personer lär du känna på en gång och 
trots att du bara mött dem några få gånger 
under tiotals år är de ändå dina mycket goda 
vänner. En sådan person var Claude Cha-
bert. Jag lärde känna honom tidigt då han, 
som god vän till Leander Tell, visade intres-
se för våra små pesudokarstgrottor. Vi träf-
fades första gången på ett kommisionsmöte 
för ”Des Grandes Cavité” vid UIS-mötet i 
Bowling Green 1981, där Claude var mång-
årig ordförande. Inför sammanställningen 
av Atlas des Grandés Cavités Mondiales 
(1986) samarbetade vi nära, då jag skrev 
avsnittet om svenska grottor. Jag återfann 
nyss den korrespondens vi hade åren 1994 

till 1997, då vi arbetade med en utvidgad 
nyutgåva av Les Grandes Cavités Mondial 
en Roches Non-calcaire som i stencilerad 
form först utkom till budapestkongressen 
1989. Den nya utgåvan skulle utkomma till 
kongressen i Kina 1998 men jag vet inte om 
så skedde.

I en fin runa i NSS News beskriver Red 
Watson sin gode vän och kollega. Typiskt 
nog och så typiskt för oss äldre speleologer 
handlar runan inte så mycket om Claudes 
stora insatser för UIS, hans mångåriga re-
daktörsskap för Grottes et Grouffres och lika 
mångåriga ordförandeskap i Speleo-Club de 
Paris, utan mera om hans verksamhet som 
professor i filosofi och hans ivriga försvar för 
det franska språket och kulturen i alla dess 
former, inte minst de gastronomiska. Clau-
de hade en stark apati till ”le hamburger” 
och andra invasiva element i den franska 
matkulturen.

Vid sin bortgång höll Claude på med att 
slutföra ett spännande projekt kring alla 
de små granitgrottor som finns i Fontaine-
bleauskogen. För Claudes skull får vi hoppas 
att brodern Jacques lyckas med sin föresats 
att slutföra projektet till publicering.
Rabbe Sjöberg

Elektrisk repklättrare
Om du har tröttnat på att klättra uppför 
rep med handkraft så finns det nu en bat-
teridriven enhet som kan lyfta dig upp till 
ytan med ett minimum av ansträngning. 
Enheten PowerQuick 500 från företaget 
PowerQuick i USA www.powerquickinc.
com klättrar ungefär en meter på 3 sek (1 
foot/sec) och kan klättra 200 meter på en 
laddning. Nackdelen är att själva enheten 
väger en del, samt att priserna börjar på 
ca 70.000 kr. Enheterna säljs i Sverige av 
HeWall Safety Sweden www.hewallsafety.se 
och du kan handla online i deras webbshop. 
Som väntat är grottisar i fjällmiljö inte den 
primära målgruppen.
 
Hans Beskow

Samlare av repklättringsprylar 
Amerikanen Gary D Storrick har i många 
år samlat på alla sorters repklättringsprylar. 
Han visar sin samling på webbsidan
http://storrick.cnchost.com/ 
klicka på ”Vertical Caving & Climbing 
Devices Collection”. Här finns hur mycket 
som helst, det är bara att frossa i det som 
just du råkar vara intresserad av. Själv tyckte 
jag att den motoriserade repklättraren var 
roligast. En liten bensindriven anordning, 
som klättrar 23 meter per minut och drar 
en liter bensin per 860 vertikalmeter.
 
Hans Beskow

Notiser

Grottskreva blir 26-årings grav
Myndigheter i Utah har gett upp försöken 
att bärga grottklättraren John Jones. Liket 
lämnas kvar i en trång klippskreva, som för-
seglas som en grav.

-Att fortsätta bärgningsarbetet är för far-
ligt och för svårt, säger sherifftalesmannen 
Spencer Cannon i USA-delstaten.

Jones ingick i en grupp som utforskade 
grottsystemet Nutty Putty. Vännerna slog 

larm när 26-åringen fastnat i en skreva som 
kallas Bob’s Push.

Räddningsstyrkor arbetade sedan i flera 
dygn för att få loss Jones, men eftersom han 
satt inklämd långt in i ett schakt som upp-
mätts till endast 45 gånger 25 centimeter 
fick de till slut ge upp. 

Myndigheterna ”försäkrar hans familj att 
grottan stängs och att kroppen aldrig kom-
mer att röras”.
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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
Uppsala Grottklubb c/o Bernström, Svartbäcksg. 97B, 753 35 Uppsala, 
 070-4642550, www.uppsalagrottklubb.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 
177,  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

Som vanligt kommer nr 2 att innehålla verksamhetsberättelse och 
årsmötesprotokoll. Årets fjällmöte kommer att presenteras men 
också ett par rapporter från expeditioner utomlands. Senaste nytt på 
hemmafronten förväntas också. 
Men allt hänger på att du skriver och skickar bilder. Bara med din hjälp 
kan vi göra Grottan läsvärd!
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