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På gång i SSFLedare
Lummelunda 26 juni - 6 juli 2010
Årets huvudattraktion är pumpning av inre sjön och grävning i sifonkatedralen. 
Kolla in www.speleo.se och http://konstenius.se/lummelunda/

Fjällmöte 31 juli - 7 augusti 2010
Fjällmötet 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 på sidan 18 i detta nummer.

SRT1 - kurs oktober 2010
Vi planerar att hålla en grundkurs i SRT i militärens lokaler 
ute på Karlberg i Solna i höst. Datum meddelas senare. 
Intresserade kan anmäla sig till Sven Gunnvall - sven.gunnvall@telia.com  
Deltagarantalet är begränsat. 
Tanken är att utbildningen skall följas upp under våren 2011 
med SRT2 i England.

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
International Caving Camp Supramontes 2010 augusti 2010
Genna Silana, Sardinien. Flerdagsbesök i Lovettecannas. 
Underjordcamp, mycket vatten och hårt arbete utlovas.
Gå in på www.aspros.it (använd översättningsfunktionen), titta på videon
och glöm inte att betala anmälningsavgiften före den 15 juli!
Mer info:  jo.dewaele@unibo.it   speleokikers@tiscali.it  eller  salvacabra@tiscali.it

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

Grottexpedition - smaka på ordet. En orga-
niserad forskningsresa - där forskningen kan, 
men inte behöver vara, vetenskaplig. Det kan 
lika gärna handla om att utforska naturen el-
ler varför inte den egna förmågan. En expedi-
tion behöver inte heller nödvändigtvis gå till 
världens ände. Det finns ju faktiskt jungfru-
lig och outforskad natur på betydligt närma-
re håll. Jag tänker på GELAB-expeditionerna 
som nu är inne på sitt fjärde år och som sakta 
men säkert utforskar, inte bara naturens allra 
hemligaste gömslen utan också, i hög grad, 
gränserna för både tekniska lösningar och 
egen förmåga. Dessutom ägnar man sig åt 
vetenskapliga undersökningar. Expedition i 
ordets bästa bemärkelse.

Litet mer i skymundan har en grupp SSF-
are under ett par år utforskat nya spännande 
grottsystem längst uppe i Vadvedalen - låt 
vara att ingångarna ligger på ”fel” sida grän-
sen, men vad gör det? Med litet tur kan det 
visa sig att vi får ett nytt gränsunderskridande 
grottsystem att leka i. Fantastiska bilder och 
en tredimensionell karta från en av grottorna 
fick vi se under årsmötet. Även det här pro-
jektet kan gott kallas för ”expedition”. Ett 
klart uttalat syfte, planering, förberedelser 
(som är så roligt) och genomförande.

Våra fjällmöten liksom Lummelunda-
veckan kan kanske också med litet god vilja 
betecknas som expeditioner. Årets fjällmöte 

i Sjangeli är ett gemensamt svensk-norskt 
möte där även ett par fransmän har aviserat 
sin närvaro. Roligt med nya kontakter, man 
vet aldrig vad det kan leda till...

I det här numret av Grottan kan man hitta 
mycket som handlar om expeditioner. En 
del har redan varit, som Bohemia 2010 och 
expeditionerna till Abchaziens avgrunder. 
Andra kan man faktiskt delta i. Vill man ge 
sig i kast med något riktigt spännande kan 
man anmäla sig till International Caving 
Camp Supramontes 2010. Se nästa sida.

Ett bra sätt att förbereda sig för framtida 
äventyr är att gå höstens SRT1-kurs följt av 
en Englandsresa till våren med SRT2-utbild-
ning på schemat.

Det finns hur mycket som helst att göra, 
både här hemma och ute i stora världen. 
Områden som fortfarande är i hög grad out-
forskade med potential för stora upptäckter. 
Speleologin är ett forsknings- eller utforsk-
ningsfält som ännu kan bjuda på verkliga 
överraskningar. Under alla år av resande till 
kongresser, symposier och kurser har vi fått 
ett kontaktnät som ger oss möjliheter att be-
söka i stort sett varje del av vårt lilla klot. Ta 
chansen. Vill ni planera något eller ha hjälp 
med kontakter, prata med någon i styrelsen, 
det är det vi är till för.    

   Sven Gunnvall

Doc från USA, Ken från Israel, Sven från Sverige och Phill från Nya Zeeland. 
Vi har gott om internationella kontakter. Foto: Steven Johnson
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Verksamhetsberättelse för
Sveriges Speleologförbund

1 januari 2009 - 31 december 2009.

1. Medlemmar, styrelse och förtroendevalda.
Vid årsskiftet 2009/2010 var antalet medlemmar i SSF 593 st. varav 3 st. hedersmedlem-
mar. Vid motsvarande tid 2008/2009 var medlemsantalet 591 st. Av medlemmarna var 
236 familjemedlemmar. Två grottföreningar var medlemmar; Stockholms grottklubb 
och JF Äventyr. Övriga föreningar och juridiska personer som var medlemmar var 
Lummelundagrottan AB, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Sala Silvergruva och Tärna 
Fjällturer. Styrelsen och övriga förtroendevalda under verksamhetsåret 2009 framgår 
sist i verksamhetsberättelsen.

2. Årsmöten och styrelsemöten
Förbundets årsmöteshelg avhölls 20-23 maj 2009 på Pettersbergs scoutgård i Sorunda, 
Sörmland. Själva årsmötesförhandlingarna genomfördes den 22 maj. 55 medlemmar 
deltog,. I samband med årsmötet gjordes utflykter till flertalet grottor i omgivningarna. 
Artikel om årsmötet publicerades i Grottan 3-2008.  
Protokoll från årsmötet samt verksamhetsberättelsen för 2009 finns publicerad i Grottan 
3-2009. Styrelsen har sammanträtt fem gånger under verksamhetsåret 2009 (21/2, 21/5, 
22/5, 13/9 samt 28/11). Därutöver har styrelsen haft överläggningar per telefon. 

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

3.1 Grävningarna i Stenkumla 2009
Under året genomfördes inga organiserade grävningar i Stenkumla. 

3.2 Lummelunda 2009
Årets Lummelundavecka på Gotland genomfördes mellan den 21:a juni och den 27:e juni. 
De delar av grottan som ingår i vår inspektionstur inspekterades för länsstyrelsens räkning 
En sedvanlig middag tillsammans med Lummelundabolaget blev en trevlig avrundning av 
veckan. Daniel Lundh var ansvarig för veckan.

3.3 Fjällmötet 2009
Årets fjällmöte gick till Labyrintgrottan, där fokus låg på dykningar i sifonen i klyftgången. 
Knappt 20  deltagare var på plats under veckan, där även flera turer till omgivande grottor 

genomfördes. Ansvarig för fjällmötet var Mark Dougherty. En grottolycka inträffade, med 
lycklig utgång, där offret kunde ta sig ut ur grottan för egen maskin. 

3.4 Mallorca 2009
Under maj månad genomfördes en veckolång resa till Mallorca. 19 deltagare från SSF åkte 
ner och fick en spännande grottresa, guidade av mallorcasvensken Anders Kristoffersson.

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

4.1 Dyksektionen.
SSF:s dyksektion har som mål och syfte att sammanföra personer med intresse för grottdyk-
ning. 
Dyksektionen har haft ett framgångsrikt år och medlemsantalet är stabilt (idag är 46 per-
soner medlemmar i sektionen). En tredje vinterexpedition till Bjurälven ägde rum med 11 
deltagare. C:a 250 meter grottpassager karterades med hög noggrannhet. Under Lumme-
lundaveckan genomfördes övningsdyk med en ny dykare, både i havet utanför och i grot-
tan. Dykning var också en av huvudaktiviteterna vid årets fjällmöte, med utforskning i La-
byrintgrottan, Pärlgrottan och Västra Jordbäckens utloppsgrotta. Inom sektionen äger även 
gruvdykning rum. Flera artiklar har publicerats i Grottan under året. Sektionens ekonomi 
är för tillfället relativt dålig eftersom man satsat pengar på inköp av nödvändig utrustning. 
Ansvarig styrelseledamot är Mark Dougherty med Nicklas Myrin som huvudansvarig.

4.2 Fjällkommittén
Fjällmötet är ett av förbundets äldsta arrangemang men kräver ändå en del förberedelser, 
bland annat att hitta lämpliga platser att genomföra mötet på samt skriva en lockande arti-
kel i Grottan. Till fjällkommittén hör även fjällinventeringen. Förhandlingar med länssty-
relsen i Jämtlands län sker angående tillsynsavtal för Korallgrottan.Ansvarig styrelseledamot 
och huvudansvarig är Mikaela Löfgren.

4.3 Fotosektionen
SSF:s fotosektion har som mål och syfte att sammanföra personer med intresse för grot-
tfotografering. Verksamheten ska vara inriktad mot att såväl hjälpa medlemmarna att 
visa sina speleologiska bilder samt att ha möjlighet att utveckla sitt eget fotograferande. 
Fotosektionen har under året varit vilande. Ansvarig styrelseledamot är Mikaela Löfgren 
och huvudansvarig är Andreas Wikström.
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4.4 Gotlandskommittén
Gotlandskommitténs främsta mål och syfte är att skapa kontinuitet och stadga kring ar-
betet med Lummelundaveckorna. Årets Lummelundavecka hölls 22 – 27 juni och besöktes 
av ett 26 personer. Under veckan genomfördes en mängd aktiviteter i och kring grottan 
bland annat intressanta upptäckter i kanalen, räddningsövning med Lummelundabolagets 
turistguider och utforskningar i Fossila systemet. Under 2009 har Lummelundagrottan 
firat 50 år som visningsgrotta och i samband med detta kan man se en utställning om 
SSFs utforskningsarbete under åren. Rapport till Länsstyrelsen på Gotland från vår inspek-
tionsrunda har insänts i december månad. Ansvarig styrelseledamot och huvudansvarig är 
Daniel Lundh. Mikael Ståhl är ansvarig för Stenkumlagrävningarna.

4.5 Grottkatalogkommittén
Detta ansvarsområde innefattar både hantering av förbundets grottdatabas och produk-
tionen av tryckta grottkataloger utifrån denna databas. Grottdatabasen har länge varit en 
kärnverksamhet i SSF:s verksamhet och den fortsätter löpande att utökas och uppdateras. 
Under året har 94 grottblanketter kommit in. Huvuddelen av grottblanketterna kommer 
fortfarande från en mindre grupp SSF-medlemmar. Grottblanketter presenteras i samman-
drag på hemsidan. Två helgsammankomster har genomförts under året, för inmatning av 
uppgifter i databasen och kontroll av materialet. När detta skrivs (maj 2010) är vi nästan 
ikapp med inmatningen av inkomna grottblanketter. Huvuddelen av arbetet under 2009 
har lagts på att föra över grottdatabasen till en helt ny och mer ändamålsenlig databasstruk-
tur, som även är anpassad för visning via internet. December 2009 var det första steget 
färdigt och medlemmarna kan nu söka i databasen hemifrån, en efterlängtad möjlighet som 
har efterfrågats under många år. Men fortfarande sker inte all hantering av grottdatabasen i 
webb-versionen. Enbart visning finns, inte ändringar och tillägg. Arbete pågår med att utö-
ka hanteringen, så att även ändring av uppgifterna i databasen och inläggning av nya grot-
tor ska kunna göras över nätet. Detta kommer att bli klart under 2010. En Excel-baserad 
grottblankett som är ifyllbar på egen dator och inskickbar med e-post har också skapats un-
der 2009, och finns nu att hämta på hemsidan, men det är som väntat ännu bara en mindre 
mängd grottblanketter som har kommit in på det sättet. Arbetet med utgivning av tryckta 
grottkataloger är fortfarande vilande. Nästa katalogdel kommer att omfatta Hälsingland 
och Gästrikland, men det är oklart när den kan komma ut. Den största stötestenen är att 
hitta personer som kan hjälpa till med renritning av grottkartor. Ansvarig styrelseledamot 
är Sven Gunnvall och huvudansvarig är Hans Beskow.

4.6 Grotträddningskommittén
En stor grotträddningsövning genomfördes i Sotsbäcksgrottan den 8e augusti. Vid öv-
ningen deltog grotträddningsgrupperna i Hemavan och Frostviken, Norsk grotterednings 
responsteam samt ett antal SSFmedlemmar. Övningen genomfördes med stöd av polisen 
i Västerbotten som bland annat bekostade lokaler för genomgång före och efter övningen, 
helikoptertransporter samt mat till alla deltagare. I samband med övningen placerades ett 
antal permanenta bultar i grottan enligt tidigare policybeslut. Ytterligare en grotträddnings-

övning genomfördes i Lummelundagrottan i samband med SSFs ordinarie gotlandsvecka. 
Vid övningen deltog även några av Lummelundabolagets guider. 
En incident inträffade i samband med årets fjällmöte då en person ådrog sig skador vid ett 
fall i Labyrintgrottan. Någon särskild räddningsinsats behövdes inte. Styrelsens represen-
tant och huvudansvarig är Sven Gunnvall.

4.7 Gruvsektionen
Gruvsektionen är sektionen för alla som är intresserade av gruvor, tunnlar, bergrum och 
andra av människan konstgjorda underjordiska objekt. Syftet är att undersöka och do-
kumentera nutida och historiska gruvmiljöer, anordna resor och seminarier samt ge ut 
informationsbladet Gruvbladet. Sektionen har 113 medlemmar. Under året har det ar-
rangerats en gruvträff i Håksberg tillsammans med gruvforumet Skarn och en föreläsning 
om Falu gruva tillsammans med Stockholms grottklubb. Dessutom har en utflykt till 
Brunns silvergruvor i Hedesunda och det traditionsenliga Luciafirandet i Tuna Hästbergs 
gruva tillsammans med Baggbodykarna genomförts. Huvudansvarig och styrelsekontakt 
för sektionen har varit Jenny Bernström.

4.8 Historiska kommittén
Kring många grottor finns sägner/sagor/historier som berättar något om grottan Kommit-
tén ser som sin främsta uppgift att intressera förbundets medlemmar om denna aspekt 
av speleologisk forskning. Även förbundets egen historia ligger inom kommitténs verk-
samhetsområde liksom klipparkivet och grottbibliografin. Under året har en revision av 
vår hemsida gjorts och material har tillförts denna. Vidare har kommittén beskrivit sin 
verksamhet i Grottan och i denna bidragit med artiklar om grottsägnen. Ansvarig styrelse-
ledamot och huvudansvarig är Rabbe Sjöberg.

Räddningsövning vid Sotsbäcksgrottan. Foto: Sven Gunnvall
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4.9 Internationella kommittén
SSF är medlemmar i de internationella organisationerna UIS och FSUE. SSFs påskresa 
2009 gick till Mallorca. I början av maj for 19 SSF:are till Mallorca, inbjudna av den 
på Mallorca boende svensken Anders Kristoffersson. Ett knappt 10-tal SSF:are deltog i 
UIS-kongressen i Texas, USA. Den internationella kommittén har följt utvecklingen kring 
”white nose syndrome”. Sjukdomen drabbar fladdermuskolonier i USA och har dominerat 
den internationella speleologiska pressen under året. Den svenska SSF-delegationen på UIS 
noterade främst de desinfektionsåtgärder som genomfördes för att minska spridningen. 
Hittills har sjukdomen hållit sig inom USA, utom två icke bekräftade fall. Även fortsätt-
ningsvis är det dock viktigt att vi tar hänsyn till sjukdomen och gör de åtgärder som krävs 
för att minska spridningen och särskilt vid utlandsbesök är det viktigt att vidta de desin-
fektionsrutiner som krävs för att minska spridningen. Från och med 2009 kan man betala 
medlemsavgift i NGF till SSF, och NGF medlemmar kan göra på motsvarande sätt för att 
bli medlemmar i SSF. 23 SSF-medlemmar utnyttjade denna möjlighet 2009 och 6 NGF-
medlemmar betalade på samma sätt sin medlemsavgift i SSF. Ansvarig styrelseledamot och 
huvudansvarig är Mark Dougherty.

4.10 Karteringskommittén
Kommittén har under året gjort en insats för att strukturera insamling och hantering av 
karteringsdata. Flera av åtgärderna har gått till beslut i syrelsen. Under året har två st grott-
karteringsinstrument Disto X införskaffats. Ytterligare behov av övrig utrustning har in-
venterats. En kompletterande depå för grottmätningsutrustning har öppnats i Göteborg. 
Andreas Wikström är ansvarig. Hans Beskow har tagit fram en ny databas för bl.a. kar-
teringsuppgifter. Kommittén består av Erik Agrell, Christopher Graae, Mats Lind och 
Andreas Wikström. Ansvarig styrelserepresentant är Dag Haugum med Erik Agrell som 
huvudansvarig.

4.11 Ungdomssektionen
Ungdomssektionen vänder sig till medlemmar under 25 år och ordnar egna träffar. Under 
året har representanter ur sektionen funnits med på de flesta av SSF:s aktiviteter. Under 
2009 utsågs ingen ungdomsstipendiat, då inga lämpliga kandidater fanns. Ansvarig styrel-
seledamot är Linnea Järvstråt med representanter ur sektionen som huvudansvarig.

4.12 Utbildningskommittén.
Utbildningskommittén har tre huvudsakliga uppdrag: a) att åskådliggöra vilka utbildningar 
vi har, eller avser att genomföra eller utveckla inom SSF genom att skapa ett nytt certifie-
ringssystem, b) att skapa insyn för deltagare och utomstående vad som lärs ut och på vilka 
grunder, hur det lärs ut samt varför det lärs ut, samt c) att genom certifieringssystemet ha 
som främsta huvuduppgift att kvalitetssäkra all utbildning som bedrivs och som planeras 
för inom SSF. Arbetet har påbörjats med att ta fram ett grundläggande utbildningsma-
terial om grottor och grottforskning för svenska förhållanden. Ett upprop har gått ut till 

medlemmarna att komma in med eget material som kan användas som en del i materialet. 
Gensvaret har tyvärr varit klent. En målsättning är bl.a. att skapa utbildningsdokument 
inom olika områden och på olika nivåer som t.ex. kan läggas ut på hemsidan. Under året 
har en struktur för detta tagits fram. Det har framkommit önskemål om grundläggande ut-
bildningsinsatser och en högre prioritet har lagts på att få fram ett paket som kan tillgodose 
primära önskemål.  Ansvarig styrelserepresentant är Dag Haugum med Mark Dougherty 
som huvudansvarig.

4.13 Vertikala sektionen.
SSF:s vertikala sektion har som mål och syfte att arbeta för förbättrad säkerhet, tillgänglighet 
och kunskap om grottor med vertikala schakt samt att sammanföra personer intresserade av 
denna grottyp. Den vertikala sektionen ska verka för att arrangemang vid vertikala grottor 
äger rum, oavsett regi. Den ska verka för att vetenskapliga och grottkonserverande projekt 
inriktas även mot vertikala grottor. Sektionen har 63 medlemmar. Ansvarig styrelseledamot 
och huvudansvarig för sektionen är Mark Dougherty.

4.14 Vetenskapskommittén
Vetenskapskommitténs främsta mål och syfte är att utgöra ett forum för bland annat ge-
ologi, biologi, hydrologi etc. och genom detta kunna förmedla kontakter inom dessa om-
råden - både till SSF:s medlemmar, men även till personer och organisationer utanför SSF. 
Ett självklart mål är att uppmuntra förbundets medlemmar att lära sig mera om våra grottor 
och deras bildning. Detta görs bl.a. genom vetenskapligt inriktade artiklar och notiser i 
Grottan och speleo.se. Som ett bra exempel på vetenskapigt arbete under 2009 vill vi fram-
hålla Bjurälvsexpeditionen. Kommitténs främsta arbete är nu att planera och genomföra 
2nd Conference on Granite Caves, som kommer att äga rum i Nynäshamn i slutet på maj 
2011. Ansvarig styrelseledamot är Rabbe Sjöberg och huvudansvarig är Johannes Lundberg.

4.15 Årsmöteskommittén
Årsmötet 2009 arrangerades i Södermanland av Stockholms Grottklubb. Vi höll till på 
Pettersbergs scoutgård i Sorunda och flertalet utflykter gjordes över hela södertörn. C:a 80 
medlemmar deltog, varav 51 vuxna i årsmötet. Planering för årsmöte 2010 i Noratrakten 
(ansvarig arrangör Niklas Järvstråt), samt årsmöte 2011 i Örnskölsdvikstrakten (Lina 
Lindén arrangör) pågår. 

5. Övriga rapporter:

5.1 Biblioteket
SSF:s bibliotek har tidskriftsutbyte med 36 organisationer i 17 länder (varav 13 europeiska 
länder, och resten i Nordamerika, Afrika och Australien/Oceanien). Ansvarig för biblioteket 
är Ulla Pettersson. 
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5.2 Ekonomi och Nedåt
Försäljningen från Nedåt ligger även detta år på en låg nivå. Avsättning till katalogfonden 
föreslås motsvarande årets försäljning av grottkataloger. Årets resultat för Nedåt efter avsätt-
ning till katalogfonden är ett överskott på ca 900 kr. Ansvarig för Nedåt är Karl Grönvik. 
Årets resultat för förbundet är ett överskott på ca 2 300 kr, jämfört med ett budgeterat 
underskott på 1 400 kr. Kostnaden för tryckning av Grottan blev något högre än bud-
geterat, kostnaden per nummer är 9 900 kr. Årets portokostnader för utskick av Grottan 
till medlemmar och utbytesorganisationer blev mycket högre än budgeterat, beroende 
på att ett nummer vägde lite mer än 100g, och därmed inte gick som föreningsbrev. 
Anledningen var fel (för tjockt) papper. Årsmötet gick även detta år med ett överskott, 
liksom Lummelundaveckan. Kostnaderna i samband med inspektionen av Korallgrottan är 
främst kostnaden för resor. Under året har ny karteringsutrustning, 2 st DistoX, inköpts. 
Avgiften till FSE är högre än budgeterat, på grund av att man gått över till att räkna avgiften 
per kalenderår – 2009 har SSF därmed betalt avgift till FSE för ett och ett halvt år (halva 
2008 och hela 2009). Ingen ny katalogdel har tryckts under året. I övrigt har kostnader och 
intäkter i stort följt budgeten.

5.3 Publikationer 
SSF:s medlemstidning Grottan har under verksamhetsåret utkommit med fyra nummer; 
1-2009, 2-2009, 3-2009 och 4-2009 (årg. 44). Redaktör har varit en redaktionsgrupp 
bestående av Sven Gunnvall, Johannes Lundberg samt Andreas Wikström.

5.4 Stipendier och gåvor
Inget Ungdomsstipendium eller stipendium till kongresser delades ut under året. 

5.5 Materialförvaltning
SSF hyr sedan 2005 en arkiv- och bibliotekslokal i Täby. Denna lokal är på 45 kvm och 
är inredd med hyllor för förvaring och arkivering av Nedåt, Biblioteket samt SSF övrig 
utrustning. SSF äger karteringsutrustning och utrustning för SRT-klättring. Det är fyra 
kompletta personliga SRT-utrustningar och rep som används vid SRT-kurser. Christopher 
Graae är materialförvaltare. Mark Dougherty förvaltar SRT-utrustningen. I december 2008 
aviserade HSB, som vi hyr lokalen av, om en väsentlig ökning av hyran från 1 oktober 
2009, i stort sett en fördubbling. Efter förhandling under våren 2009 kom vi överens om en 
hyreshöjning med ca 50%, från 1382 kr/månad till 2054 kr/månad. I fortsättningen kom-
mer hyran att räknas om utifrån förändringen i konsumentprisindex. Hyran har tidigare 
hela tiden sedan 2005 legat på samma nivå.

5.6 SSF på Internet 
SSF är representerat på Internet med hemsida på webbadressen http://www.speleo.se . Här 
har föreningen tillgång till ett medium för informationsspridning som täcker hela världen. 
Under 2009 har ansvaret hamnat på Mikaela Löfgren, med stöd av Thomaz Gustafsson, när 
det gäller uppdatering av hemsidan. Ett par medlemmar har blivit duktiga på att publicera 
sina egna artiklar. 

6. Funktionärer under verksamhetsåret 2009: 
Styrelse:
Ordförande Sven Gunnvall
Vice ordförande Daniel Lundh
Skattmästare Ulla Pettersson
Sekreterare Mikaela Löfgren
Ledamöter Dag Haugum
 Linnea Järvstråt
 Rabbe Sjöberg
 Jenny Bernström
 Mark Dougherty
Revisorer:
Sammankallande Martin West
Ledamot Lina Lindén
Suppleant Emese Orsolya Bálint
 
Valberedning:
Sammankallande Christina Tillö
Ledamot Björn Grinder
Ledamot Leif Sigvardsson
Ledamot Mats Lind

UIS-representanter:
Ordinarie Leif Sigvardsson
Suppleanter Christopher Krafft
 Lina Lindén
UIS-kommissioner:
Bibliografi Ulla Pettersson
Datalagring Vakant
Grottdykning Nicklas Myrin
Grotträddning Sven Gunnvall
Största grottor Rabbe Sjöberg
Turistgrottor Vakant
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Arbetsgrupper (kommittéer/sektioner):

Namn: Kontaktperson ur 
styrelsen:

Huvudansvarig:

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

Övriga ansvarsområden:
Adressregister  Ulla Pettersson
Arkivarie, grottblanketter Lars-Gunnar Jarl
Bibliotekarie  Ulla Pettersson
Fjällinventering (ingår i Fjällkommittén) Rune Magnusson
Föreståndare för Nedåt Karl Grönvik
Klipparkivsansvarig (ingår i Historiska kommittén)  Per Rask
Materialförvaltare Christopher Graae
SRT-utrustning Mark Dougherty
Redaktör för Hemsidan Thomaz Gustafsson
Redaktör för Grottan Sven Gunnvall
Redaktör serie A, katalog Anders H Lindén
Redaktör serie B, bibliografi (ingår i Historiska kommittén) Johannes Lundberg
Redaktör serie C Rabbe Sjöberg
Redaktör Gruvbladet (ingår i Gruvsektionen) Martin Nordin
Stenkumla (ingår i Gotlandskommittén) Mikael Ståhl
Kataloggrupp (ingår i Grottkatalogkommittén) Hans Beskow
  Lars-Gunnar Jarl

Gyttorp 2010-05-14

Sven Gunnvall
Ordförande.

Årsmötesprotokoll fört vid SSF:s 
årsmöte i Gyttorp, Närke 2010-05-14.

Årsmötets öppnande. 
Förbundets ordförande Sven Gunnvall förklarade SSF årsmöte 2010 för öppnat.

Årsmötets behöriga utlysande. 
Inbjudan fanns publicerad i Grottan 1-2010. Beslut: Mötet förklarades 
behörigen utlyst.

Val av mötesordförande. 
Sven Gunnvall valdes till mötesordförande.

Val av mötessekreterare 
Mats Lind valdes till mötessekreterare.

Fastställande av dagordning. 
Dagordningen fastställdes enligt styrelsens förslag.

§ 1. Val av justeringsmän tillika rösträknare. 
Till justeringsmän att justera årsmötesprotokollet tillika rösträknare valdes 
Christel Weiner och Hans Beskow. Antal deltagare vid årsmötet: 34

§ 2. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll.  
Protokollet från årsmötet 2009 som var publicerat i Grottan 3-2009 godkändes 
och lades till handlingarna.

§ 3. Verksamhetsberättelse för 2009. 
Verksamhetsberättelsen för 2009 presenterades vid årsmötet och godkändes efter 
ändring av Stenkumlaansvarig. 

§ 4. Bokslut för SSF och NEDÅT. 
Bokslutet för SSF år 2009 framlades och bokslutet för NEDÅT år 2009 
framlades.

§ 5. Revisorernas redovisning. 
Revisionsberättelsen upplästes på uppdrag av revisorerna av Sven Gunnvall. 

§ 6. Styrelsens ansvarsfrihet. 
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2009 samt 
fastslog resultat- och balansräkning för Nedåt och resultat- och balansräkning 
för SSF. Styrelsens förslag till vinstdisposition och överföring till katalogfond, 
tillsynsfond och SRT-fond enligt bokslutet fastställdes av årsmötet.

§ 7. Val av styrelse. 
Valberedningens förslag till styrelse redovisades. Valberedningens förslag 
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föredrogs av Björn Grinder. 
 
a) Val av kassör för två år. 
Ulla Pettersson valdes till förbundets kassör på två år. 
 
b) Val av vice ordförande för ett år. 
Daniel Lundh valdes till förbundets vice ordförande. 
 
c) Val av sekreterare för ett år. 
Jenny Bernström valdes till förbundets sekreterare. 
 
d) Val av fem ledamöter för ett år. 
Beslöts att antalet ledamöter för verksamhetsåret 2010 ska vara fem personer. 
- Linnéa Järvstråt (omval), 
- Niklas Konstenius (nyval), 
- Rabbe Sjöberg (omval), 
- Mark Dougherty (omval) och 
- Emese-Orsolya Balint (nyval) 
valdes som ledamöter till styrelsen.

§ 8. Val av revisorer för 2010 (två revisorer och en suppleant). 
Valberedningens förslag till revisorer redovisades. Till revisorer för 2010 valdes 
Lina Lindén (sammankallande), Martin West samt Leif Sigvardsson (suppleant, 
nyval).

§ 9. Val av valberedning. 
Till valberedning valdes Christina Tillö (sammankallande), Mats Lind, Björn 
Grinder samt Mikaela Löfgren. 

§ 10. Budget för 2010. 
Budget för 2010 redovisades. Budgeten godkändes och lades till handlingarna.

§ 11. Föreningsavgifter 2011. 
Styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter för 2011 godkändes. 

§ 12. Inkomna motioner/övriga frågor. 
En motion om styrelsens resersättningar har inkommit. Förslaget innebär att 
styrelsen bör få full täckning för resekostnader till styrelsemötena. 

Motion till Sveriges Speleologförbund angående reseersättning till 
styrelsemedlemmarna

Bakgrund
Eftersom styrelsemedlemmarnas arbete för SSF sker ideellt, anser jag att det är 
orimligt att styrelsemedlemmarna själva ska stå för halva sin resekostnad till 

styrelsemötena. Resekostnaden kan bli mycket hög om det under ett år är flera 
långväga resor. Jag tror också att de befintliga reglerna om reseersättning kan utgöra 
ett hinder för både nuvarande och framtida medlemmar som är intresserade av en 
styrelsepost.

Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar jag på att de nuvarande reglerna angående 
reseersättning till styrelsemedlemmarna ändras till att styrelsemedlemmarna 
hädanefter får ersättning för hela sin resekostnad till styrelsemötena.

2009-11-04
Anna Samuelsson, Medlem i Sveriges Speleologförbund

Styrelsens förslag är att motionen avslås med hänvisning till de höga kostnader 
detta skulle medföra för förbundet (c:a 50 kr extra i medlemsavgift). Beslut: 
Motionen avslås. Styrelsen uppdras att till årsmötet 2011 framlägga förslag till 
ny ersättning för styrelsemedlemmar. 

§ 13. Årsmötets avslutande. 
Mötesordförande tackade de närvarande för ett väl genomfört möte och 
förklarade SSF:s årsmöte 2010 för avslutat. 

 Vid datorn: 
 Mats Lind, årsmötessekreterare
 
 Sven Gunnvall  Christel Weiner  Hans Beskow
 Mötesordförande  Justerare   Justerare 

Årsmötesdeltagare, för ovanlighetens skull ovanpå ett berg... Foto: Sven Gunnvall
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Tid
Vi träffas på fjället vecka 31, lördag 31 juli - 
lördag 7 augusti.

Plats 
Årets fjällmöte blir litet av en blind-date! 
Förutom Yngve Freij som besökte platsen 
sommaren 1994 för att sedan återkomma 
1998 i sällskap med Rolf Engh är det få SSF-
medlemmar som besökt området. Att kalla 
området Sjangeli är möjligen litet missvis-
ande eftersom Sjangeligruvan och stugorna 
ligger i utkanten, ett stycke nordost om det 
område vi har tänkt oss att besöka. Bättre 
vore kanske att kalla platsen Ruovssuk ef-
tersom det är runt denna fjälltopp (1145m) 
vi kommer att koncentrera våra efterforsk-
ningar.

Det går ett stråk av dolomit/kalk tvärs 
över den svensk-norska gränsen mellan rr 
263 och 263A som går österut för att sedan 
svänga av mot norr. Det bildar ett mer el-
ler mindre sammanhängande kalklager som 
uppträder som ett band i fjällens ost och 
syddel.

Dolomitkalk är inte känd för att leverera 
några storgrottor men faktum är att här 
finns ändå ett och annat. Högt uppe på 
Ruovssuk, strax SO om rr 263A hittar man 
den imponerade ingången till Ripgrottan. 
Tyvärr blir det trångt ganska snabbt, men 
här finns möjligheter till fortsättning.

Den hänger sannolikt ihop med Gräns-
grottan, som faktiskt verkar passera under 
riksgränsen! Den senare slutar bara 200 
meter från Ripgrottan. En uppgift för pigga 
krypare.

Ytterligare en liten bit in i Norge ligger 
en sevärd 150 m-grotta (Norskgrottan) i ett 
område som finns omnämnt i Norsk grot-
teblad nr 20/1988.

Går man österut härifrån ner mot Sjangeli 
hittar man Grottravinen, alldeles där leden 
från Riksgränsen mot Unna Allakasstugorna 
passerar jokken 1,5 km SV Sjangelistugan. 
Här försvinner hela jokken under jord för 
att dyka upp igen 1 km (!) längre ner. Här 
finns en del att göra. Yngve Freij noterar i 
sin fjälldagbok att det tycks hända mycket 
i den här ravinen – färska ras och nya doli-
ner. Vad har hänt de senaste 12 åren? Kända 
grottor med tänkbara fortsättningar är Ut-
loppsgrottan och Skymningssalen.

Hela området från Sjangeli mot norska 
gränsen är ofullständigt rekat så nu hoppas 
vi att det skall bli ändring på den saken.  Vi 
räknar med att alla grottor, kända och even-
tuella nyfynd skall karteras under mötet. 
Gemensam karteringsutrustning kommer 
att finnas med.

Sjangeligruvan
Är man nu ändå i området bör man inte 
missa ett besök vid lämningarna efter den 
gamla gruvan.

Kopparfyndigheten vid Sjangeli upptäck-
tes 1696 och har sedan bearbetats i olika 
omgångar fram till 1840-talet. Gruvan lig-
ger mycket vackert vid stranden av Skánga-
lanjávri med utsikt mot högfjällen vid Gieb-
negáise. Här finns lämningar av stenhus, 
gamla träbaracker, skärpningar och gruvhål. 
Någon km SSV, vid ”Gruvstuga förfallen” 
på fjällkartan finns varphögar med spän-
nande kopparmineral.

fjällmöte i sjangeliområdet 2010
Sven Gunnvall
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Gruvor AHL

Grottobjekt YF

Kalkstråk AHL

Intressanta objekt i området (tips från Yngve Freij)

2 Norskgrottan 150+ m, vacker och sevärd (bilder på sid 20).
3 Gränsgrottan, aktiv bäck finns.
4 Ripgrottan, har flera lovande gångar samt aktiv bäck (bild överst sid 21 
 samt på tidningens baksida).
5 Sjangeligrottravinen, övre smala spricksluk + nybildad dolin (-98).
 Kan nu eventuellt sluka hela bäcken.
6 Gryningssalen/Storsalsgrottan, spännande fortsättande gång (bild nederst sid 21).
7 Utloppsgrottan, spännande fortsättande gång.
10 Stråk med blockfyllda doliner och sprickor mellan Gräns- och Ripgrottan.
11 Flera doliner på högplatå ca 1060 möh. En av dem kan vara värd att rensas.
12 Minilämmelsluk.
13 Två medelstora doliner.
14 Bamselämmelutlopp under hög klippa precis vid riksgränsen.
15 Ravinsidehålet, kollas.
17 4 m-schakt med låg sal på botten.
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Bilder från fjällmötesområdet. 
Foto: Rolf Engh
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Lägerplats
Det kan mycket väl tänkas att lägerplatsen 
kommer att flytta runt litet under årets 
fjällmöte men vi startar med att träffas ca 2 
km SSV om Ruovssuk-toppen (1145), strax 
nedanför den lilla sjön och helt nära norska 
gränsen, ungefär mitt emellan rr 263 och 
263A.

Där finns en grön ganska slät yta som 
enligt Yngve Freij rymmer många tält. Den 
syns f.ö. väldigt bra på Google Maps - kolla 
den här länken:
http://maps.google.se/?ie=UTF8&t=h&ll
=68.213412,18.152397&spn=0.004285,0
.019205&z=16 
(och vill man inte skriva av den kan man 
ju alltid gå in på hemsidan och klicka på 
länken…)

Titta gärna runt litet – upplösningen i 
flygbilderna är ovanligt bra för att vara över 
fjällvärlden.

Lägerplatsens koordinater (enligt Eniro 
Maps):
WGS 84:        N 68° 12.815’, E 18° 9.062’
RT90:            7570927, 1597202
SWEREF99:  7570010, 630466

Här är ett annat tips i området; övre delen 
av grottravinen: http://maps.google.se/?ie
=UTF8&ll=68.224448,18.204775&spn=
0.004283,0.019205&t=h&z=16
man ser tydligt hur bäcken försvinner…

Hur tar man sig dit?
Vill man gå är bästa vägen in från Norge 
vilket dock förutsätter bil. Sväng av E6 ca 1 
mil SV om Narvik och följ Skjomdalveien 
förbi Bogholm/Grønvoll till vägens slut. 
Det är en ”anleggsvej” som leder upp till 
en dammanläggning. Därifrån är det lätt 
vandring ca 11 km till lägerplatsen. Dock 
blir det en stigning på ca 200 meter de sista 

två kilometrarna.
Annars är alternativet att följa markerade 

leder från Abisko eller Riksgränsen mot 
Unna Allakasstugorna. Vik av åt väster efter 
Sjangelistugan. Sträckan blir då ca 3 mil.
Som vanligt finns också möjligheten att 
flyga dit:  

Helikopter från Abisko Östra kostar ca 
950 kr per person enkel tur förutsatt att 
helikoptern blir fylld (4 pers). Helikopterns 
avgångstid(er) bestämmer vi när vi vet vilka 
som skall flyga och när de anländer.

De som planerar att åka tåg gör klokt i att 
boka så snart som möjligt.

Utrustning
Eftersom det här kommer att ha karaktären 
av rekognoseringsmöte och de kända grot-
torna är relativt små lär vi inte behöva SRT-
utrustning. Eventuellt kan en kortare hand-
lina vara bra – man vet ju aldrig vad man 
stöter på. Lätt grottutrustning alltså och för 
övrigt vanlig fjällpackning.

Anmälan
Anmälan till fjällmötet senast 30/6 till Sven 
Gunnvall på sven.gunnvall@telia.com  
eller till 070-943 49 36. En obligatorisk an-
mälningsavgift på 100 kr betalas på plats.
(Pengarna används för att finansiera inves-
teringar i karteringsutrustning, säkerhetsut-
rustning mm.) Det är helt nödvändigt att 
de som vill utnyttja helikoptertransporten 
anmäler sig i tid. Vid senare anmälan kan 
ingen helikopterplats garanteras.

Referenser
Rof Engh och Yngve Freij 1999. Sjangeli-
grottorna 1998. Grottan 34(2): 4-20
Anne Sissel Ness och Willy Wøllo 1988. 
Ei lita, men interessant grotte i grunnfjells-
området i Narvikfjellet. Norsk Grotteblad 
20: 17-19

Summary
The mountain meet 2010 will take place in 
the Sjangeli area on the swedish-norwegian 
border approx. 30 km south from Riksgrän-
sen. We will start on the 31 july and leave 
on the 7 august.

The area is rarely visited and until now 
there are only a few small caves known. We 
hope to cover the entire limestone area to 
see if there are other caves. We also aim to 
survey all the known objects.

It is possible that the campsite will move 
around during the week but from start we 
plan to meet at the following location:

WGS 84:        N 68° 12.815’, E 18° 9.062’
RT90:            7570927, 1597202
SWEREF99:  7570010, 630466

To get there by foot the easiest way is to 
walk from Norway. There is a small road, 
”Skjomdalveien”, leading past Bogholm/
Grønvoll. It ends at a dam. From there it is 
an easy walk about 12 km to the campsite.

Another option is to fly by helicopter 
from Abisko. The cost is around 950 SEK 
(95 Euro) one way.

You will need good camping equipment 
and clothing since the weather can change 
quite dramatically in the area. All food 
supplies must be carried. Only light caving 
equipment is needed. 

Those interested in participating should 
notify Sven Gunnvall: 
sven.gunnvall@telia.com  
or +4670-943 49 36.

For helicopter transport it is essential that 
you tell us as soon as possible and at latest 
June 30!

Gränsgrottan. Foto: Yngve Freij
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Bakgrund
För några månader sedan blev jag (Andreas) 
kontaktad av Rabbe Sjöberg. Ulf Larsson 
som driver stuguthyrningen i Kåtaviken 
(samme Ulf som stod för båttransport till 
Mieseken vid fjällmötet) ville ha hjälp med 
att få fram en karta/beskrivning över grott-
stigen i Kåtaviken. Tanken med kartan var 
att besökare till stugbyn skulle ha något 
som beskrev grottstigen. Rabbe tog tag i sa-
ken och började ta fram en broschyr med 
beskrivning av grottorna. Till broschyren 
behövdes det en uppdaterad karta över om-
rådet. Rabbe och jag sammanställde därför 
de GPS-mätningar som gjorts i området i 
samband med fjällmötet 2009 tillsammans 
med tidigare information från grottdataba-
sen mm. Resultatet av detta blev en upp-
daterad karta över grottstigen som hamnade 
i broschyren. Broschyren är nu tryckt och 
finns tillgänglig för besökare i Kåtaviken. 
För att även Grottans läsare skall få ta del 
denna uppdaterade information kom denna 
artikel till.

Sammanställning av grottobjekt
GPS-mätningar av grottobjekten är gjorde 
vid besök i Kåtaviken 2009 av Andreas/
Rabbe samt mätningar av Anders Lindén 
2008 [3]. Dessa mätningar har kombinerats 
med den information som finns i grottda-
tabasen samt äldre Grottanartiklar om om-
rådet. Vi har i sammanställningen delat in 
grottobjekten i tre typer:

•	 Objekt	i	grottdatabasen	vilka	har	åter-
funnits i terrängen och vars koordinater nu 
är GPS-mätta.

•	 Nya	objekt,	 dvs	 sådana	 som	ej	 finns	
i grottdatabasen. Även dessa koordinater är 
GPS-mätta (många av de sk nya objekten är 
säkert kända sedan länge, nya syftar enbart 
på att de ej finns med i grottdatabasen). 

•	 Objekt	i	grottdatabasen	vilka	ej	åter-
fanns vid besöken, vars koordinater därför 
inte är uppdaterade.

Eftersom de äldre koordinaterna i grott-
databasen är relativt grova är det många 
gånger inte enkelt att veta om ett visst hål i 
terrängen kan vara någon av de grottor som 
finns rapporterade i basen. Det är därför 
inte omöjligt att något/några av de objekt 
som här listas som nya kan vara samma som 
några av de ej återfunna objekten. Uppgif-
terna om grottornas längd kommer från 
grottdatabasen. Dessa uppgifter är i flera fall 
baserade på gamla relativt grova karteringar, 
varför noggrannheten inte är den högsta.

En kartöversikt över området visas i figur 
1. På den finns alla grottobjekt medtagna 
tillsammans med grottgångar för de större 
grottorna i området. På kartan blir det väl-
digt tydligt att alla grottor/grottgångar lig-
ger på en VSV-ONO linje, som troligtvis 
styrs av hur spricksystemen i området ser ut 
[3].

grottorna i kåtaviken
en sammanställning

Andreas Wikström, Rabbe Sjöberg
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grottgång

Kåtaviken

nr namn X Y Z längd kommentar

3 Larssons grotta 1454335 7336507 534 35 Ingång i dolin. Bäck rinner in i grottan, vilken slutar i sifon. Riksnr 
1306. [1][8]

6 Liftgrottan 1454505 7336565 550 40 Ingång i dolin. I grottan finns stor sal med vacker marmor. Riksnr 
2430. [1][8]

8 Dolingrottan 1454776 7336644 613 5 Låg krypgång i botten på dolin. Riksnr 2431. [1][8]

9 Västra Jordbäckens utloppsgrotta 1455079 7336646 600 5 Stor utloppsgrotta. Vatten från både Västra och Östra Jordbäcken 
mynnar här. Riksnr 2432. [1][2][3][6][7]

11 Forshallarna 1455214 7336700 615 50 Stor grottunnel, Västra Jordbäcken slukas här. Riksnr 2433. [1][6][9]

12 V Vita tunneln 1455285 7336730 635 100 "Gamla" ingången till Vita Tunneln. [3]

16 Östra Jordbäcksgrottan 1455484 7336811 649 460 Stor grotta, vatten från Östra Jordbäcken rinner in här. Grottan slutar 
i sifon. Koordinater för ingång vid skylten. Riksnr 1380. 
[1][3][4][5][6][7][12]

 Östra Jordbäcksgrottan 1455464 7336804 662 460 Östra Jordbäcksgrottan, ingång via Krokgrottan.

 Östra Jordbäcksgrottan 1455499 7336821 654 460 Östra Jordbäcksgrottan, ingång i bäckfåran.

19 Stupgrottan 1455668 7336833 335 30 Smal vertikal ingång, därefter sal med efterföljande krypgångar.
Riksnr 2435. [1][9]

23 Korkskruvsgrottan 1455807 7336916 686 255 Relativt stor grotta med flera salar och gångar. Rasrisk. Riksnr 2437. 
[1][6][7][10]

nr namn X Y Z längd kommentar

1 Kåtabäcken artesisk källa 1453982 7336412 540 0
Stor artesisk källa vid Kåtabäckens södra strand.

2 Larssons källa 1454316 7336445 540 0 Utlopp precis intill stugorna i Kåtaviken.

4 Hemdolinen 1454421 7336524 550 0 Dolin, eventuellt med grotta.

5 Myrdolinen 1454472 7336546 560 0 Dolin, eventuellt med mindre grotta.

7 Kåtaviken G2-2009 1454660 7336616 590 0 Dolin.

10 "Stenbrodolinen" 1455190 7336696 622 0 Kollapsdolin, ser ut att vara igenrasad grottsal. Ingen fortsättning i 
rasmassorna.

13 Ö Vita tunneln 1455370 7336757 641 100 Nya ingången till Vita Tunneln. Syn. namn: Stetoskopet. [3]

14 Kåtaviken G1-2000 1455444 7336696 630 0 Litet utlopp intill Östra Jordbäcken. [6]

15 Kåtaviken G3-2009 1455468 7336808 661 0 2 m djupt hål vid Östra Jordbäcksgrottan, ingen fortsättning.

17 Döda Fallgrottorna 1455585 7336852 659 ? Smågrottor omedelbart S stigen (ev. är detta Lillhålen, Riksnr 2436).

18 Lilla Stupgrottan 1455611 7336857 663 ? Brant tunnel alldeles norr om stigen.

20 "Skivstupet" 1455697 7336873 670 5 ca 5x3 m stort hål. Från botten av hålet går en brant tunnel i 45 
graders riktning nedåt, ca 5 m lång. Ingen fortsättning hittad.

22 Kåtaviken G4-2009 1455735 7336889 676 ? Liten dolin i bäckfåra med två hål i botten, ej undersökta.

24 Kåtaviken G5-2009 1455844 7336920 682 ? Liten dolin med två små vertikala schakt i botten, ej undersökta.

25 Kåtaviken G6-2009 1455946 7336943 706 0 Stor dolin (diameter ca 10 m), jordfylld.

Figur 1 Karta över Kåtaviken med grottobjekt.

Tabell 1. Återfunna grottor från grottdatabasen, koordinater GPS-mätta 2008/2009. 
Koordinater angivna i RT90 25 gon V.

Tabell 2. Nya objekt vilka ej finns i grottdatabasen, koordinater GPS-mätta 2008/2009. 
Koordinater angivna i RT90 25 gon V.
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Kåtavikens hydrologi (Rabbe)
I samband med fjällmötet 2009 visade 
Ulf Larsson mig (Rabbe) att hydrologin 
i området är mera komplicerad än vi 
tidigare trott. Tidigare var karstvattnet av 
Nisell [11] spårat ned till Larssons källa (2) 
omedelbart väster om stugbyn. Nu visar det 
sig att huvudparten av vattnet, med största 
sannolikhet, underjordiskt rinner även under 
Kåtabäcken, där det på sydstranden, några 
hundra meter uppströms landsvägsbron, 
kommer upp i en stor artesiskt bubblande 
källa. Denna källa går faktiskt att se på 
Google Earth. Ytterligare en mindre källa, 
som jag ej besökt, finns i rak linje mellan E12 
och stranden. Detta betyder att det vatten 
som normalt rinner ned i Korkskruvsgrottan 
först rinner under Östra Jordbäcken och 
förenar sig med dess slukade vatten. Detta 
underjordiska flöde fortsätter sedan under 
Västra Jordbäcken, där det förenar sig med 
dess vatten, varav en del rinner ut ur Västra 
Jordbäckens utloppsgrotta. Resten fortsätter 
underjordiskt förbi Larssons stugby, där en 
mindre del rinner ut ur Larssons källa. Det 
mesta av det återstående vattnet rinner sedan 
under Kåtabäcken och kommer upp ur den 
stora källan på dess södra strand. På sin väg 

till källan passerar således karstvattnet under 
tre stycken större vattendrag. Detta lär, så 
vitt jag vet, vara unikt i landet.

Vita Tunneln – en uppdatering 
(Andreas)
I den publicerade kartan över Vita Tunneln 
av Freij [9] finns endast en ingång (den i 
den här sammanställningen kallad Västra 
Vita Tunneln). På senare år har ytterligare en 
ingång hittats (Östra Vita Tunneln), vilken 
ligger ca 100 m öster om den ursprungliga. 
Denna ingång står i förbindelse med den 
västra och gör att Vita Tunnelns längd nu 
uppgår till ca 100 m. Då ingen karta finns 
publicerad över dessa nyupptäcker (till min 
kännedom i alla fall) gjorde jag vid mitt 
besök i Kåtaviken en enkel minnesskiss 
över de nya delarna av grottan. Genom att 
räkna kroppslängder gick det att uppskatta 
hur långt in i grottan jag varit. Då besöket 
skedde innan fjällmötet och den late 
skribenten inte ville riskera att behöva inleda 
fjällmötesveckan med en sönderriven PVC-
overall vände jag när det började bli alltför 
trångt. Uppskattningsvis så var det ca 15-20 
m som jag inte kröp, vilket är det streckade 
paritet på kartan i figur 2.

nr namn X Y Z längd kommentar

1 Kåtabäcken artesisk källa 1453982 7336412 540 0
Stor artesisk källa vid Kåtabäckens södra strand.

2 Larssons källa 1454316 7336445 540 0 Utlopp precis intill stugorna i Kåtaviken.

4 Hemdolinen 1454421 7336524 550 0 Dolin, eventuellt med grotta.

5 Myrdolinen 1454472 7336546 560 0 Dolin, eventuellt med mindre grotta.

7 Kåtaviken G2-2009 1454660 7336616 590 0 Dolin.

10 "Stenbrodolinen" 1455190 7336696 622 0 Kollapsdolin, ser ut att vara igenrasad grottsal. Ingen fortsättning i 
rasmassorna.

13 Ö Vita tunneln 1455370 7336757 641 100 Nya ingången till Vita Tunneln. Syn. namn: Stetoskopet. [3]

14 Kåtaviken G1-2000 1455444 7336696 630 0 Litet utlopp intill Östra Jordbäcken. [6]

15 Kåtaviken G3-2009 1455468 7336808 661 0 2 m djupt hål vid Östra Jordbäcksgrottan, ingen fortsättning.

17 Döda Fallgrottorna 1455585 7336852 659 ? Smågrottor omedelbart S stigen (ev. är detta Lillhålen, Riksnr 2436).

18 Lilla Stupgrottan 1455611 7336857 663 ? Brant tunnel alldeles norr om stigen.

20 "Skivstupet" 1455697 7336873 670 5 ca 5x3 m stort hål. Från botten av hålet går en brant tunnel i 45 
graders riktning nedåt, ca 5 m lång. Ingen fortsättning hittad.

22 Kåtaviken G4-2009 1455735 7336889 676 ? Liten dolin i bäckfåra med två hål i botten, ej undersökta.

24 Kåtaviken G5-2009 1455844 7336920 682 ? Liten dolin med två små vertikala schakt i botten, ej undersökta.

25 Kåtaviken G6-2009 1455946 7336943 706 0 Stor dolin (diameter ca 10 m), jordfylld.

nr namn X Y Z längd kommentar

21 Lillhålen 1 och 2 1455700 7336800 670 6 Två små grotthålor, 4 resp. 6 m långa, i fossila vattenfall. Riksnr 
2436. [1]

26 Dolinhålet 1456000 7336800 670 4 Mindre, vertikal karstgrotta. Riksnr 2438. [1]

27 Lilla Korkskruvsgrottan 1456000 7336800 670 12 Mindre, vertikal karstgrotta. Riksnr 2439. [1]

28 Dolinhålet 2 1456000 7336800 670 14 Mindre, vertikal karstgrotta. Riksnr 2440. [1]

Tabell 3. Objekt i grottdatabasen ej återfunna vid besök (koordinater ej uppdaterade). 
Koordinater angivna i RT90 25 gon V.

Minnesskiss AW
2009-07-31

Östra ingången

N

W E

S

0m 50m

Vita Tunneln

Västra ingången

efter Freij,
Grottan 2-1967

Karta efter Freij Grottan 2-1967 
samt minnesskiss Andreas 
Wikström 31/7 2009.

Längd: ca 100 m.
Koordinater ingång (RT90):
V ingången 7336730, 1455285 
Ö ingången 7336757, 1455370

bekräftad 
förbindelse

Figur 2 Karta över Vita Tunneln. Den streckade gången har inte krupits av författaren men förbin-
delsen är bekräftad av smidigare krypare.

Vita tunnelns östra ingång. Foto: Mikaela Löfgren

nr namn X Y Z längd kommentar

1 Kåtabäcken artesisk källa 1453982 7336412 540 0
Stor artesisk källa vid Kåtabäckens södra strand.

2 Larssons källa 1454316 7336445 540 0 Utlopp precis intill stugorna i Kåtaviken.

4 Hemdolinen 1454421 7336524 550 0 Dolin, eventuellt med grotta.

5 Myrdolinen 1454472 7336546 560 0 Dolin, eventuellt med mindre grotta.

7 Kåtaviken G2-2009 1454660 7336616 590 0 Dolin.

10 "Stenbrodolinen" 1455190 7336696 622 0 Kollapsdolin, ser ut att vara igenrasad grottsal. Ingen fortsättning i 
rasmassorna.

13 Ö Vita tunneln 1455370 7336757 641 100 Nya ingången till Vita Tunneln. Syn. namn: Stetoskopet. [3]

14 Kåtaviken G1-2000 1455444 7336696 630 0 Litet utlopp intill Östra Jordbäcken. [6]

15 Kåtaviken G3-2009 1455468 7336808 661 0 2 m djupt hål vid Östra Jordbäcksgrottan, ingen fortsättning.

17 Döda Fallgrottorna 1455585 7336852 659 ? Smågrottor omedelbart S stigen (ev. är detta Lillhålen, Riksnr 2436).

18 Lilla Stupgrottan 1455611 7336857 663 ? Brant tunnel alldeles norr om stigen.

20 "Skivstupet" 1455697 7336873 670 5 ca 5x3 m stort hål. Från botten av hålet går en brant tunnel i 45 
graders riktning nedåt, ca 5 m lång. Ingen fortsättning hittad.

22 Kåtaviken G4-2009 1455735 7336889 676 ? Liten dolin i bäckfåra med två hål i botten, ej undersökta.

24 Kåtaviken G5-2009 1455844 7336920 682 ? Liten dolin med två små vertikala schakt i botten, ej undersökta.

25 Kåtaviken G6-2009 1455946 7336943 706 0 Stor dolin (diameter ca 10 m), jordfylld.
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Summary
During the work with a brochure, descri-
bing the cave-path at Kåtaviken all objects 
in the area was cheked by the authors. The 
result is presented in three different catego-
ries: 
• Object known from SSFs Cave Register 

- found and repositioned with GPS.
• New object - positioned with GPS.
• Object known from the database but  

not  found.
The hydrology of the area is extremely 
complex with the water entering ”Kork-
skruvsgrottan” passing under three different 
streams (Östra jordbäcken, Västra jordbäck-
en and Kåtabäcken) before it emerges at a 
cople of wells near the lake Överuman.
The cave ”Vita tunneln” is now resurveyed 
to a length of 100 m. The cave passage is 
extremely narrow and only very small and 
motivated cavers are advised to try the 
crawl...

Östra Jordbäcksgrottan. 
Foto: Andreas Wikström

Mark Dougherty beredd att dyka i 
Västra Jordbäckens utloppsgrotta. 
Foto: Andreas Wikström

De yttre, rymliga delarna av Vita tunnelns 
västra ingång. Foto: Sven Gunnvall
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Det är ett erbjudande man inte kan tacka 
nej till. Det kommer som ett e-postmedde-
lande på julafton från Phill Round på Nya 
Zeeland, det lyder:

Hello Cave Photographers around the World!  
...and other Speleos. A Caving Expedition is 
being planned for around early March 2010 
to explore and photograph Bohemia Cave ”Je-
skyne Bohemia” near Murchison in the South 
Island of New Zealand discovered by a group 
of cavers visiting from Prague in the Czech 
Republic.

Helicopter flying in Monday 8th March 
2010 and flying out Saturday 13th March 
2010.

This cave features huge jungles of massive 
Aragonite Crystal Trees and all in one of the 
worlds largest cave chambers. This cave is now 
over 700 metres deep and is generally hori-
zontal passage with a temperature around 4 
degrees celcius. The entrance series has two 
short pitches and then no vertical SRT gear is 
needed. The most impressive region is around 
”The Dream of Alberice”. This huge cave pas-
sage has one wall coated in Aragonite Trees, 
Bushes and Crystal Flowers for around a few 

100 metres. We need around 10 to 20 cavers to 
cover the cost of ”Heli-Caving” up Mt Owen. 
We plan to camp in the Bulmer Lake Valley 
for around 6 days in total with caving and 
walking around the region.

Äventyret väntar
Tänker först att det varken finns tid eller 
ekonomi till detta men det låter ju bara så 
bra. Alltså tar jag ledigt och bokar en flyg-
biljett. Det får lösa sig. Avresa den 2 mars 
med Cathay Pacific från Stockholm via 
Heathrow till Hongkong (halvvägs) och sen 
vidare till Auckland, totalt 34 timmar. Från 
minusgrader och massor av snö till plus tju-
gofem och Nya Zeeländsk sensommar. Phill 
möter på flygplatsen och vi far ut till hans 
hus i Beachlands en bit utanför Auckland. 
12 timmars tidsförskjutning orsakar en 
magnifik jetlag men efter en god natts sömn 
känns det rätt OK och vem har tid att vara 
trött när det väntar ett riktigt bra äventyr?  

Vi hämtar upp Doc Kellenbarger (USA) 
och reser söderut mot Wellington och färjan 
till sydön.

Det är ett gott stycke och vi övernattar på 
vägen under bar himmel vid en flodbädd. 
Söndag den 8 mars träffar vi övriga expedi-
tionsdeltagare i Nelson för slutplanering och 
inköp av proviant för hela veckan. Måndag 
morgon förflyttar vi oss till helikopterbasen 
i Moutoeka, packar och lastar om all utrust-
ning. Första gänget ger sig av med helikop-
tern vid 10-tiden, resten förflyttar sig några 
mil med bil till en bättre upphämtnings-
plats. Vid middagstid är alla uppe vid läger-
platsen i Bulmer Lake Valley. Efter flera da-

bohemia 2010
Sven Gunnvall

Nöjd artikelförfat-
tare i Bohemia Cave 
på Nya Zeeland.
”Bohemianism is the 
practice of an uncon-
ventional lifestyle, of-
ten in the company of 
like-minded people”
(Wikipedia) Kan det 
sägas bättre?

gar av resande infinner sig plötsligt det stora 
lugnet. Ljudet från helikoptern dör bort och 
ersätts av fågelkvitter och ett stilla vindsus.  
Det är tjugonio grader varmt och solen lyser 
från en klarblå himmel.

Massor av karst
Området vi befinner oss i är Kahurangi Na-
tional Park på norra delen av Nya Zeelands 
sydö. Hela området består av kalkberg-
grund och stora delar är ett rent karstland-
skap. Den närmaste bergstoppen är Mount 
Owen som höjer sig 1875 meter över havet. 
Vår lägerplats ligger på drygt 1000 meter. 
Ett par kilometer öster om lägret och ett par 
hundra meter högre ligger ingången till Nya 
Zeelands största grottsystem, Bulmer Cave, 
66 km lång. På andra sidan dalen, ungefär 
lika högt ligger ingången till Bohemia, vårt 
mål för expeditionen. Den upptäcktes för 
några år sedan av ett gäng tjeckiska speleo-
loger och visade sig vara en riktig pärla. 700 
meter djup, cirka 10 km lång och trots dju-
pet till stor del ett horisontellt system. Men 
mer om den senare…

Glada expeditionsdeltagare i väntan på helikoptern. Från vänster: Phill Round, Murray Wilson, 
Pete Smith, Doc Kellenbarger (på biltaket), Derek Thomes, Sven Gunnvall, Steven Johnson, 
Ken Aaron och Gavin Mattson. Foto: Steven Johnson

Syd Deaker anländer i sin lilla snurra.
Foto: Sven Gunnvall
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Platsen vi kommit till är helt sagolik. En 
trång skogbevuxen dalsänka med branta väg-
gar som öppnar sig i en blint slutande u-dal 
med en liten sjö i botten. Det har varit en 
torr sommar och sjön är grund men vattnet 
är klart och fullt drickbart. Vi reser våra tält 
i skuggan av träden precis där dalen är som 
trängst. Skogen domineras av en art av syd-
bok - Mountain Beech, Nothofagus solandri 
var. cliffortioides som trivs i litet högre ter-
räng och faktiskt bildar gräns till kalfjället. 
Träden är stora, uråldriga och knotiga med 
små fjällbjörksliknande löv. Undervegeta-
tionen består mest av ormbunkar av olika 
slag. Det är rena trollskogen och man vän-
tar sig nästan att alver eller hobbitar skall 
dyka upp bakom en rotvälta. Här uppe 
bodde tjeckerna under 8 månader medan 
de, med viss framgång, letade grottor. Un-
der ett stort överhängande block byggde de 
en köksplats, en matplats och en skuggigt 
sval förvaringshåla för maten. Vi är inte 

sena att flytta in med våra gasolkök och 
mattunnor och sänder en tacksam tanke 
till våra föregångare. Det tar större delen 
av den första dagen att komma i ordning 
med all utrustning, sortera upp proviant, 
gräva toalettgrop och hämta vatten i sjön. 
En kortare rektur i området blir det förstås 
också. Vi lagar gemensam middag under 
hela veckan och denna första kväll bjuds 
det på en grillad köttbit med potatismos, 
grönsallad och öl. Kan man ha det bättre?

Bohemia
Redan följande morgon börjar grottsuget 
göra sig påmint och alla vill göra ett första 
besök i grottan.

De yngre och piggare deltagarna, Mur-
ray Wilson, Pete Smith, Brendon Nevin, 
Gavin Mattson och Derek Tomes sticker i 
förväg för att rigga de två korta schakt som 
finns redan ett par hundra meter in i grot-
tan. Phill, Doc, Ken Aaron, Steven Johnson 

och jag bildar nästa grupp och vi ger oss av 
mot grottan någon timme senare. Vägen dit 
är ganska jobbig och går brant uppför över 
oländig blockterräng men det är inte svårt 
att hitta. Vi klär om i det kalla luftdraget 
från grottingången. Kontrasten är stor mel-
lan sensommarhettan utanför och grottans 
plus fyra grader. Efter en trång och block-
fylld ingångshåla öppnar grottan upp sig till 
en mindre sal fylld av stora block. Grottans 
yttre delar är ganska kaotiska med mycket 
blockras och en del trånga kryp men vi når 
snart fram till det första schaktet och sen 
blir det bättre. Direkt efter schaktet stöter 
vi på det första vattnet – en kristallklar pool 
där vi dricker och fyller våra vattenflaskor.  
Efter schakt nummer två lägger vi av SRT-
utrustningen och det blir genast lättare att 
röra sig. Den enda riktigt trånga passagen 
kommer ett stycke längre ner där man grävt 
ut en genväg som sparar någon timme på vä-
gen in. Men trångt är det och ett par av oss 
(inga namn…) har vissa problem med att 

klämma sig igenom. Efter en del stönande 
och svärande lyckas det i alla fall. Vi fortsät-
ter någon timme och tar sedan en paus för 
att äta och vila. Det är en varierande men 
relativt lätt grotta att ta sig fram i. Vi når så 
småningom fram till målet för dagens tur, 
the Black and White Minstrels Chamber. Nu 
börjar grottans verkliga skönhet att fram-
träda. Området är ganska begränsat men 
fyllt av kritvit droppsten delvis täckt av en 
svart beläggning, troligen någon manganut-
fällning.

Dessutom finns redan här mängder av 
det som gör grottan så unik: aragonithelik-
titerna.  Nu blir det svårt att beskriva fort-
sättningen – man vet inte riktigt vart man 
skall titta eller vad man skall fotografera 
– det finns liksom bara för mycket av allt. 
Vi tillbringar ett par timmar i den lilla sa-
len med att ta bilder och bara njuta. Vägen 
tillbaka ut går relativt snabbt och vi återvän-
der till lägret efter en åttatimmarstur, trötta 
och fullkomligt nöjda. Men det skall bli fler 
turer!

Paradisdalen - Lake Bulmer i hjärtat av Mount Owen-massivet. 
Foto: Sven Gunnvall

I ingången till Bohemia Cave. Foto: Sven Gunnvall
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Grottan har ett labyrintartat ingångs-
system med flera ingångar på olika höjd 
men med i huvudsak horisontella passager 
frånsett de två korta schakten. Gångarna är 
relativt små och saknar i stort sett droppsten 
eller andra formationer. Efter the Black and 
White Minstrels fortsätter grottan på samma 
sätt ytterligare ett gott stycke för att sedan 
öppna upp sig i en magnifik jättetunnel. 
Huvudtunneln är på sina ställen 40 meter 
bred och 20 meter hög. Den är ungefär en 
och en halv kilometer lång och sluttar brant 
nedåt. Nivåskillnaden mellan tunnelns 
översta del och botten är nästan 500 meter!
Halvvägs ner finns det som lockat oss hit: 
the Dream of the Alberice. På en sträcka av 
ett par hundra meter är tunnelns ena vägg 
och tak dekorerad med en djungel av arago-
nitheliktiter. Hela träd av aragonit och kris-
tallblommor. Det är en fullkomligt overklig 
och helt unik värld som på något sätt blir till 
en slutgiltig förklaring till varför man håller 
på… Det finns egentligen inte så mycket att 
tillägga. Det blir inte bättre än så här.

Överraskande fynd
Vi tillbringar en fantastisk vecka i den lil-
la dalen. En del vandringar på ytan hinns 
också med och på en av dem gör vi ett spän-
nande fynd. Doc och jag har sett ett intres-
sant hål högt uppe i branten på sjöns bortre 
sida och beslutar oss för att ta en titt. Det är 
som alltid i bergen längre än man tror och 
framför allt högre men till sist kommer vi 
upp bara för att finna en grund nisch som 
inte leder någon vart. Alldeles i närheten 
finns ett stort block som sprängts loss från 
bergssidan och bildat en smal skreva. Jag ki-
kar in i sprickan och får syn på ett märkligt 
format ben. Det visar sig vara ett gammalt 
och ganska tilltygat bäckenben från en up-
penbarligen stor fågel. Vi tar med benet till-
baka till lägret och de flesta är överens om 
att detta måste vara ett bäckenben från en 
moa av något slag. Vi tar ett antal bilder av 
benet. Bilderna har senare granskats av ex-
perter och vårt benfynd visar sig vara gan-
ska unikt. Det är det tredje kända fyndet av 
en Lesser Megalapteryx  eller Upland Moa, 
Megalapteryx didinus, en av alla de utdöda 
jättefåglar (Dinornithidae) som levde här en 
gång. Spännande!

Grottfotografer i arbete - och det 
finns ju galet mycket att plåta...
Foto: Sven Gunnvall
Mängden aragonitheliktiter är 
världsunik!
Foto: Steven Johnson

Bohemia bjuder på omväxlande grottkrypning med både trånga passager och vertikala schakt. 
Foto: Sven Gunnvall
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Två av världens djupaste grottor finns nu 
i Abchazien: referat om utforskningen av 
Krubera och Snezhnaya 
Abchazien är en region i västra Kaukasien 
som sedan länge är känd bland speleologer. 
Världens djupaste (Krubera eller Voronja-
grottan, 2191 m djup) och näst djupaste 
grottan (Illyuzia-Mezhonnogo-Snezhnaya-
grottsystemet, 1753 m) finns just där samt 
flera mer än 1 km djupa grottor med möj-
lighet att bli ännu djupare.

met, vars högsta ingången ligger 2389 möh, 
kommer ut i karstkällan Mchishta som lig-
ger 70 möh. Grottans potentiella djup är 
då 2319 meter. Men karstkällan Mchishta 
startar med en sifon som är 73 meter djup, 
vilket gör grottsystemets potentiella djupet 
till 2319 + 73 = 2392 meter! Fortfarande 
saknas 639 djupmeter mellan Snezhnaya 
och Mchishta men utforskning pågår.

Historien om Snezhnayas 
utforskning
Sommaren 1971 upptäckte speleologer från 
Moskvas universitet en gigantisk grottin-
gång. Hela den stora ingången var full med 
snö och de fick gräva sig in i grottan. Se-
dan den dagen har kampen pågått för att 
komma så djupt in i grottan som möjligt. 
Varje vinter täcks ingången med snö av alla 
laviner som går där och utforskarna får rigga 
ingångsschakten på nytt varje gång.

Ingångsschakten i Snezhnayas grottan. 
Foto: grottklubb Barjer.

Abchazien på kartan. Bild från Wikipedia.

grottor i abchazien
Nadia Baskakova

Grottsystemet Snezhnaya (”snögrottan”) 
som nyligen blev världens näst djupaste 
grotta igen (det är inte första gången) har 
varit känd sedan länge. Den ligger i Bzyb-
massivet, som hyser några av världens dju-
paste grottor. Kalken i det här fjällmassivet 
är nämligen 2600 meter tjock. Mätningar 
har visat att vatten från Snezhnayasyste-

Hem igen
Mot slutet av veckan slår vädret om och 
temperaturen sjunker drastiskt. Regn och 
blåst och bara någon plusgrad de sista da-
garna. Vi pratar med vår helikopterpilot 
kvällen innan vi skall åka och får beskedet 
att det kanske blir en liten lucka på någon 
timme på morgonen när han kan flyga men 
då måste vi vara helt klara att sticka direkt. 
Det blir en ganska nervös väntan eftersom 
alternativet är en mycket besvärlig vandring 

Upland Moa; vårt benfynd - och en rekonstruk-
tionsbild från Museum of New Zealand.
Foto: Sven Gunnvall

tillbaka och då utan en stor del av packning-
en. Till sist hör vi i all fall motorljudet och 
lättnaden är stor. Det blir en ganska även-
tyrlig tur tillbaka i en svajande och skakande 
helikopter men ner kommer vi och all vår 
packning likaså. Vi skiljs åt med stor saknad 
och bestämda planer på en repris om ett par 
år…
Stort tack till Phill Round som arrangerade 
expeditionen, och de övriga deltagarna som 
alla hjälptes åt att göra resan så lyckad; sann 
Bohemianism... 

Summary (by author)
Report from the Bohemia expedition 2010. 
Bohemia Cave in Kahurangi National Park 
on the north tip of New Zeelands south is-
land was dicovered by a czech group of ca-
vers some years ago. The cave is unique with 
a concentration of aragonite helictites spread 
over a long strech of passage halfway down 
the cave. Bohemia is about 10 km long and 
700 m deep, with mainly horisontal passa-
ges. The depth is mainly the result of a long 
slope in the main passage. The whole area is  
one huge karst field rarely visited and with 
enormous potential. 

A fantastic week ended with a surprising 
discovery; the remnants of a big bird in a 
small crack near the caves. It turned out to 
be the pelvis of an Upland Moa, Megalapter-
yx didinus. The bird was extinct thousands 
of years ago and the discovery was the third 
known example of this particular species. 

By the end of the week the weather tur-
ned bad and we were left in doubt whether 
the helicopter should be able to pick us out. 
As it turned out it did, but it was a bumpy 
ride...

Many thanks to everyone participating, 
but specially to Phill Round who organised 
the whole thing!
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Fram till 1981 hade utforskningarna nått 
ett djup av 1335 meter. Under åren 1982 
och 1983 fördjupades grottan med ytterlig-
gare 35 meter när man hittade en förening 
mellan Snezhnaya och Mezhonnogogrot-
tan. Under nästföljande 25 år lyckades 
inte utforskarna komma längre eftersom 
de inte lyckades hitta en passage genom 
ett gigantiskt stenras, det 127 meter höga 
Metrostroy i grottsystemets innersta kända 
sal. Expeditioner åren 2005-2007 lyckades 
förena grottorna Illyuzia och Snezhnaya, 
men Metrostroy var fortfarande obemästrat. 
Efter de stora framgångarna i Kruberagrot-
tan tappade många intresset för Snezhnaya, 
men detta vände efter en rysk expedition till 
Snezhnaya år 2008 lyckades komma dju-
pare.

Hur utforskningen av en djup 
grotta kan gå till
Men innan jag fortsätter med berättelsen 
om de senaste årens utforskning, vill jag 
förklara vad som gör utforskningen av en så 
djup grotta så svår och långsam. Hindren 
börjar redan på väg till grottan. Vintern är 
den bästa tiden för att utforska de djupaste 
delarna av grottan på grund av den låga 
vattennivån, men då riskerar man att drab-
bas av laviner på väg till grottan och i de 
yttersta delarna av Snezhnayagrottan. Sju 
erfarna speleologer har dött i laviner utan-
för Sne-zhnaya under olika expeditioner. 
Utforskningen på sommaren innebär risk 
att drabbas av oväntade översvämmningar i 
grottan. En översvämmning kan slå till bara 
ett par timmar efter att det har regnat på 
ytan och vattennivå kan stiga med en meter 
per minut. Hamnar man i en sådan situa-
tion har man bara några minuter på sig att 
ta sig till en säkrare plats men ibland kan 
man bara klättra så högt det går och hoppas 
att vattnet inte når dit. I de djupaste delarna 
av grottan finns inga säkra ställen alls då vat-
tennivån kan stiga med 150 meter på bara 

nagrottan (1508 meter djup), när vattnet 
steg med 150 meter. Det gick flera dygn 
innan andra grottutforskare kunde ta sig ner 
till de översvämmade gångarna. De förstod 
att man inte skulle hitta de försvunna spele-
ologerna i livet, utan att man skulle behöva 
transportera deras kroppar till ytan. Men 
det är otroligt svårt att transportera kroppar 
från ett sånt djup genom alla trånga gångar 
och vattenfyllda gallerier. Expeditionen 
kontaktade då kirurger för att lära sig hur 
man skulle dela kropparna för att kunna 
transportera upp dem till ytan. Det finns 
förutom laviner och vatten många andra fa-
ror som stenras, nerkylning eller krånglande 
utrustning.

i grottans djupaste delar och det är bara de 
som kommer längst ner i grottan. Alla andra 
(upp till 50 personer) hjälps åt att ta ner all 
packning och jobbar i andra delar av grot-
tan. På väg upp till ytan, som brukar ta mel-
lan 5 och 7 dagar, försöker man ta med sig 
allt skräp ut.

Alla dessa svårigheter, först och främst 
med all packningen, gör det mycket svårt 
att genomföra utfoskning i de djupaste de-
larna av grottsystem som Snezhnaya och 
Voronja. De flesta utforskningsgrupper är 
tvungna att organisera en eller två expedi-
tioner bara för att få ner allt som behövs 
för arbetet i nedre delarna av grottan innan 
själva utforskningen kan börja.

De senaste framgångarna 
i utforskningen av 
Snezhnayasystemet
Trots alla svårigheter, hinder och faror lock-
ar de djupaste grottorna. Vem som helst kan 
verkligen bli imponerad av en grotta som 
Snezhnaya: 26 kilometer lång med flera åar 
och en djup flod (200 liter per sekund) och 
än har inga sifoner upptäckts! I de nedre de-
larna finns det två gigantiska salar: X-salen 
(250 meter lång, 70 meter bred, 50 meter 
hög) och Tronhallen (309 meter lång, 109 
meter bred, 40 meter hög). Båda salarna 
och alla närliggande gallerier blir helt vat-
tenfyllda under översämmningar.

Fler än 300 ryska speleologer har aktivt 
deltagit i utforskningen av Snezhnayagrott-
systemet (enligt www.snowcave.ru, en rysk 
sida på internet som handlar om Snezh-
nayagrottan) och dessutom speleologer 
från andra länder. Men ingen hade lyckats 
hitta genom Metrostroyraset förrän en rysk 
expedition fann nya gångar bakom det i 
december 2008 efter 25 dagars jobbande i 
grottan. En bit bakom Metrostroy hittades 
så grottans hittills största sal, Tronhallen. En 

Transport av packning i Snezhnayagrottan. 
Foto: A. Shumejko

Rysk speleolog i en vattenfylld gång i 
Snezhnayagrottan. Foto: grottklubb från Ufa.

Isformationer i Snezhnayagrottan. 
Foto: Juriy Kosorukov.

några timmar.
År 1988 drabbades tre speleologer av en 

översämmning i de djupaste delarna av en 
annan djup grotta i Abchazien, Pantjukhi-

Under många år har speleologer utarbe-
tat ett arbetsschema för expeditionerna till 
Snezhnayasystemet. Man är aktiv, det vill 
säga utforskar eller tar sig fram i grottan, 
under 10-15 timmar i sträck och därefter 
vilar man 10-15 timmar. På så sätt kan man 
komma ner till grottans botten på 13 da-
gar, samtidigt som man måste transportera 
ner all packning som kan bestå av två grott-
väskor (30-40 kg) per person. Oftast sat-
sar man på de duktigaste och mest erfarna 
speleologerna som får leta efter nya gångar 
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trång gång från Tronhallen leder till en stor 
sjö som ännu inte har utforskats. Inte heller 
har en väg till floden som försvinner i Met-
rostroystenraset hittats, och man har också 
förlorat kontakten med luftströmmen i de 
nya gångarna.

Ekologiska expeditioner till 
Snezhnayagrottsystemet
”Ekologisk speleologi” är en modern inrikt-
ning av rysk och ukrainsk grottutforskning. 
Det handlar om att bevara grottors ursprung-
liga tillstånd eller återställa den med städ-
ningsaktioner. Svetlana Mazina från Ryss-
land har organiserat städningsexpeditioner 
till några grottor i Abchazien, bland annat 
till Snezhnayasystemet och Novo-Afonsk-
fayagrottan som är en känd turist grotta. I 
Snezhnaya konstaterade man för några år se-
dan att skräp inte tas om hand tillräckligt bra 
och att det är på väg att orsaka en ekologisk 
katastrof i grottan. Alla grupper tar inte med 
sig all gammal trasig utrustning och kläder 
ut ur grottan, och området runt grottlägrena 
används som toalett. Bakterier, som finns 
på ytan och kan bearbeta människans avfö-
ringar, saknas i grottor. Om ingen försöker 
rädda situationen kan mögel och giftiga mik-

roorganismer göra Snezhnaya-grottan ännu 
farligare att besöka.

Senaste expeditionen till Snezhnaya blev 
inspirerad av Svetlanas arbete och tog med 
allt sitt skräp ut från grottan. Men efter mer 
än 100 expeditioner finns det fortfarande 
mycket skräp kvar i grottsystemet...

Utforskningen av världens 
djupaste grotta (Krubera/
Voronja-grottan).
Åren 1984 och 1985 organiserade ukrainska 
speleologer i samarbete med ryska geologer 
en omfattande studie i Abchazien där de 
undersökte sambandet mellan  djupa grot-
tor i Arabikamassivet (i Gagrabergen) och 
karstkällor som ligger under dagens havs-
nivå strax utanför Abchaziens Svarta havs-
kust. Genom att färga vatten i grottorna och 
analysera spår av färgen i speciella ”fällor” 
som var placerade i olika karstkällor kunde 
de konstatera att vatten från Arabikas grot-
tor kommer ut i  karstkällor som ligger ned 
till 200 meter under havsytan. Upptäckten 
var inspirerande: potentialen för de djupaste 
grottorna var över 2300 meter!

Kruberagrottan upptäcktes år 1960 av 
georgiska speleologer som då bara kom 
ner till ett djup av 95 meter. Ryska spe-
leologer nådde djupet 210 meter år 1968. 
De följande 20 åren var det ukrainska spe-
leoförbundet aktivt i Arabikamassivet och 
fortsatte utforskningen av Kruberagrottan, 
där de nådde 340 meters djup. De kallade 
grottan för Voronjagrottan. Kriget i Abcha-
zien hindrade expeditioner till Arabika fram 
till år 1999. En ukrainsk expedition nådde 
samma år ett djup av 700 meter, men redan 
nästa år fördubblade de grottans kända djup 
när de nådde 1410 meter. Ukrainas speleo-
förbund sammarbetade med det internatio-
nella grottforskningslaget CaveX fram till år 
2001, och tillsammans lyckades de etablera 
ett nya världsrekord när de nådde 1710 me-
ters djup. Vägen vidare ner hindrades av ett 
stenras som speleologerna inte lyckades pas-
sera.

Sedan dess har det ukrainska speleoför-
bundet och speleologerna från CaveX job-
bat separat i grottan på grund av konflikter 
mellan grupperna. I augusti 2003 forserade 
CaveX en sifon i en sidogren av grottan och 
nådde ett djup av 1680 meter. Nästa år fort-
satt CaveX utforskningen i den nya delen 
och nådde då djupet 1775 meter. I augusti 
samma år utforskade ukrainska speleologer 
en annan gren av grottan och kom då 1840 
meter ner. Bara två månader senare kom 
de ukrainska speleologerna tillbaka och för 
första gången hade människor varit 2 kilo-
meter djupt ner i en grotta. Sedan dess har 
flera ryska och ukrainska expeditioner orga-
niserats för att nå ännu djupare i Krubera/
Voronja-grottan. Det nuvarande rekordet 
etablerade den ukrainske grottdykaren Gen-
nadiy Samokhin när han år 2007 dök i den 
nedersta sifonen i grottan som då blev 2191 

meter djup!
Konflikten mellan det ukrainska speleo-

förbundet och CaveX gäller också grottans  
djup. Enligt CaveX är grottan 2140 meter 
djup, men enligt ukrainska speleologer är 
den 51 meter djupare.

Hur utforskningen av Krubera/
Voronja-grottan går till
Jämfört med Snezhnayagrottsystemet är det 
lättare att ta sig djupt ner i Kruberagrottan 
– de yttre delarna av grottan är mest verti-
kala och där är risken för översvämningar 
liten. Men sedan måste man ta sig igenom 
sifoner som inte är så lätta att passera även 
för en erfaren grottdykare. Sifonerna leder 
till nya vertikala delar och ibland kom-
mer ett schakt strax efter en sifon. Det är 
ett krävande arbete att transportera dykut-
rustning så djupt ner i grottan och det är 
alltid bara några få som kan dyka genom 
sifonerna. Brist på batterier för borrarna har 
ofta begränsat utforskandet av nya delar av 
grottan. CaveX har därför installerat ett li-
tet vattenkraftverk för att kunna ladda bat-

En hög med skräp i en av salarna i 
Snezhnayagrottan. Foto: A. Shumejko

En speleolog från CaveX i början av 
ingångsschakten i Krubera/Voronja-grottan. 
Foto: Denis Provalov

Speleologer vilar i ett tält i grottlägret.
Foto: Denis Provalov

Vattenkraftverk i Krubera/Voronja-grottan. 
Foto: Denis Provalov
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terierna direkt i grottlägret.
Det har skett olyckor under utforskning-

en. År 2005 skadades en speleolog från Ca-
veX när han föll 13 meter i ett schakt då det 
saknades en ändknut på repet som visade 
sig vara för kort. Räddningsarbetet tog sex 
dygn, och man fick utvidga många trånga 
ställen i grottan.

Ibland hindrar hög vattennivå utforsk-
ningsarbetet. Ett annat problem är att hur 
man ska kunna transportera ut allt skräp 
och förstöra mänsklig avföring som finns i 
grottan. 8 av 20 deltagare i en av de senaste 
expeditionerna blev magsjuka nere i grot-
tan. I ett av grottlägrena (-1215 meter) hade 
en vattenslang hamnat i ett lerhål med avfö-
ring och vatten längre ner i grottan blev där-
för smittat med farliga bakterier. Det är nog 
inte heller så trevligt att dyka i sifoner fulla 
med avföring. Ett par möjliga lösningar på 
problemet är att transportera all avföring ut 
från grottan i plastburkar eller att förstöra 
den i grottan genom att tillsätta kemikalier.

Perspektiv på utforskning av 
Krubera/Voronja-grottan
Ukrainska speleologer har försökt besvara 
frågan om Kruberagrottans potentiella 
djup. Enligt den ukrainska forskaren Alex-
ander Klimchouk kan vatten från Krubera-
grottan komma ut genom en av karstkäl-
lorna i Svarta havet. Men han tror inte att 
det är möjligt att komma in i dessa gångar. 
Svarta havets geologiska historia tyder på 
att de nedre delarna av grottsystemet under 
långa perioder har varit översvämmade och 
inte har utvecklats lika mycket som de övre 
delarna av grottan. Klimchouk anser att 
man ska koncentrera sig på att hitta andra 
högre liggande ingångar till Krubera/Vo-
ronja-grottan i Arabikamassivet samt på att 
hitta föreningar mellan Kruberagrottan och 
andra kända djupa grottor i bergsområdet.

Det finns fortfarande många ”vita fläck-
ar” på Kruberagrottans karta och den sista 
sifonen har ännu inte blivit ordentligt ut-

forskad. Därför fortsätter det ukrainska spe-
leoförbundet och CaveX arbetet i grottan 
och vi kan hoppas på nya världsrekord från 
Krubera/Voronja-grottan!

Summary (editorial)
Abkhazia on the eastern coast of the Black sea 
in the western part of Caucasus is well known 
to cavers all over the wold since it holds the 
two deepest caves in the world; Krubera/Vo-
ronja 2191m and Snezhnaya 1753m.

Exploring deep caves like these is extremely 
hard and dangerous work. The best time to go 
is during winter because of the reduced water 
flow. In winter, on the other hand, there is 
the risk of avalanches. A trip to the bottom 
of these caves and back takes up 20 days to 
complete. Several cavers have lost their lives 
exploring the area. Others has suffered from 
sickness due to hygienic problems. 

The exploration of Snezhnaya has revealed 
over 26 km of passages with several active 
streams, but so far no siphons. 100 expedi-
tions has left a lot of rubbish in the cave and 
recently there has been an effort to clean it 
out.

Krubera/Voronja was dicovered in 1960. 
Ukrainian and international expeditions 
slowly got deeper and deeper in the cave un-
til 2007, when a ukrainian cave diver reached 
the deph of 2191m. Exploring is still going 
on despite all difficulties.
The potential is fantastic with limstone layers 
2.6 km thick! In the Snezhnaya case the ver-
tical distance between the entrance and the 
resurgence is 2392m. New records is to be 
expected.

Se mer
http://mplot.livejournal.com/3969.html
Här finns riktigt bra bilder från Krubera!
Red.

Redan i mitten av 1990-talet fick jag reda på 
att nyupptäckter gjorts i anknytning till den 
välkända Balsbergsgrottan och att upptäck-
arna planerade skriva en bok om grottan 
och upptäckterna. Allt brukar ta sin tid och 
nu har boken äntligen utkommit.

De som står bakom boken är Douglas 
Persson, Robert Andersson och på en kant 
finns även Yngve Freij med. Av outgrundlig 
anledning kan jag inte hitta de två först-
nämnda i SSF:s matrikel. 

Det har publicerats mycket om Bals-
bergsgrottan tidigare, De flesta äldre för-
bundsmedlemmarna känner väl till kapitlet 
i Leander Tells bok ”Underjordens vackra 
värld” och småskriften ”Balsbergsgrot-
tan” som Tell 1967 skrev tillsammans med 
Yngve Freij och Ebbe Johanssons efter deras 
stora nyupptäckter och kartering av grottan 
i början av 1960-talet. Upptäckter som i sin 
tur, hur långsökt det än kan tyckas, ledde 
till upptäckterna av grottorna i Tärnafjällen 
och faktiskt övriga storgrottor i de svenska 
fjällen.

I mitten på 1990-talet påbörjar Douglas 
Persson och Robert Andersson sin utforsk-
ning av grottan och framför allt kalkbrotts-
området i och kring grottan. Båda verkar 
lika engagerade i utforskningen men det 
blir Douglas Persson som skriver den nya 
boken. Deras viktigaste insats blir tvåfaldig, 
dels gör de en betydligt noggrannare arkiv-
studie av vad som tidigare skrivits av grottan 
från 1700-talet och framåt och deras analys 
av de gamla kartorna är föredömlig, dels tar 
de med sig dessa erfarenheter i fält och ägnar 
år av grävningar till att upptäcka ny(gamla) 
passager i och gamla ingångar till grottan. 

Det hela började dock, som så mycket, av 
en slump. En upptäckt av ”något konstigt i 
backen”, som vid utgrävning visade sig vara 
ett underjordiskt gångsystem. Något som 
så småningom blev ett grottsystem Mul-
van och Mufan med drygt 50 m krypbara 
grottgångar. Här börjar det viktiga arbetet. 
Upptäckarna börjar studera gamla kartor 
och beskrivningar av grottan, inte bara 
Tells och Freijs beskrivningar från 1950- 
och 1960-talen, utan även Linnés beskriv-
ning från 1749, Adam Hwassers dito från 
1752, Anders Tideströms dito från 1756, 
SC Kempes dito över kalkbrottet från 1772 
m.fl., som föredömligt citeras och diskute-
ras i boken, liksom en nu nästan humoris-
tisk beskrivning av den stora exkursionen 
till Balsbergsgrottan i samband med den 
internationella geologkongressen 1910. 

Kempes karta från 1772 kommer att 
förklara mycket av underligheterna på och 
kring Balsberget och Hwassers tidigare för-
kättrade karta visar sig vara den nyckel man 
behöver för att förstå de nya upptäckterna. 
Bland de större upptäckterna i själva grottan 
är förbindelsegången, Kennedys gång, från 
den gamla gruvsalen fram till den nuva-
rande ingångssalen med dess imponerande 
takraskon. Allt detta berättas på ett mycket 
trevligt, spännande och lättläst sätt i boken, 
som även citerar hela Yngve Freijs ytterst 
noggranna beskrivning av smågångarna i 
Balsbergsgrottan, från småskriften 1967. 
Boken visar även att man skall vara kritisk 
mot vad som tidigare är skrivet och se med 
egna ogrumlade ögon och tolka det man 
själv ser.

Boken är mycket trevlig och lättläst och 

ny bok om balsbergsgrottan
Rabbe Sjöberg
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lever väl upp till dess undertitel ”Historia, 
historier, forskning och grävning”. Jag har 
bara funnit ett rent sakfel. I boken (sid. 12) 
beskrivs grottan som den tredje största kalk-
grottan i landet. Trots att någon ny längd på 
grottan inte anges vet vi att det finns minst 
20 svenska kalkstensgrottor som är längre. 
Vad jag däremot skulle önskat är ett bättre 
kartmaterial. GIS ger ju numera så goda 
möjligheter att jämföra gamla och nya kar-
tor. Tänk att på samma karta få se såväl den 
nya topografiska kartan, som Kempes karta 
över kalkbrottet och Hwassers ovannämnda 
grottkarta från 1752 samt den nya grottkar-
tan som bygger på Yngves gamla från 1966. 
Faktum är att detta skulle vara en fullt rea-
listisk och inte allt för stor arbetsuppgift! 
Boken, som är utgiven på JM Förlag kan 
beställas från john.murray@rabelof.se men 
kommer med säkerhet även att kunna kö-
pas från Nedåt.

I oktober 2007 gjorde SGK, under ledning 
av Sandor Mitro, en grottresa till Budapest 
(se Grottan nr 2, 2008). Nu, nästan exakt 
två år senare, var det dags för en repris. Tio 
medlemmar tillbringade fem dagar med 
mycket grottning i den ungerska huvudsta-
den. Precis som förra gången arrangerades 
resan förtjänstfullt av Sandor.

Åtta av oss anlände med flyg vid 13-tiden 
måndagen den 31/8 (två hade redan varit 
där några dagar). Där packade vi in oss i två 
taxibilar för en tur från sydöstra delen av sta-
den, där flygplatsen ligger, över till Budasi-
dan, där grottklubben har sin lokal uppe på 
ett av stadens berg. Chauffören i den första 
taxin körde slalom i den täta trafiken med 
sådan ihärdighet att han till slut lyckades 
kollra bort chauffören i taxi nr. 2. Sista biten 
fick vi således åka olika vägar, men båda bi-
larna anlände lyckligen till grotthuset efter 
en stund. Där tog de ungerska grottisarna 
emot oss och (precis som på förra resan) 
bjöd på hemlagad lunch i en jättestor gryta. 
Vädret var varmt och soligt, så vi kunde sitta 
på gården bakom huset och äta, med fin ut-
sikt över stora delar av Budapest.

Badgrotta
På kvällen var det så dags för det första grott-
besöket. Vi fick ta en ganska lång promenad 
på mörka gator, ner från berget, tills vi så 
småningom var framme vid ett ställe där vi 
gick över en väldigt mörk gård och sedan 
följde en lång gång rakt in i berget. Slutli-
gen var vi framme vid ingången till Molnár 
János grotta. I denna grotta, som nästan 

uteslutande är vattenfylld, har man hittills 
kartlagt ca 6 km gångar. För lite mer än ett 
år sedan upptäckte man en väldigt stor sal 
(med sina 30 000 kubikmeter är den en av 
världens största underjordiska termalsjöar), 
med en ”luftficka” längst upp. Vattendjupet 
här inne är mellan 5 och 25 meter och den 
vattenfria delen upptar mindre än 10%  av 
hela utrymmet. När man hade karterat sa-
len insåg man att den låg väldigt nära en 
gammal tunnel och bestämde sig då för att 
göra en förbindelse mellan de två delarna. 
Resultatet blev en ca 8 meter lång uppbor-
rad passage och det var entrén till denna vi 
nu befann oss utanför.

Efter ombyte till badkläder var det bara 
att ta sig in bakom ett stort draperi, som 
dolde öppningen, och följa den något slut-
tande gången in till grottsalen. Alldeles vid 
vattnet har man byggt en liten plattform av 
trä och från den är det bara att glida ned i 
det 27-gradiga och tillsynes bottenlösa vatt-
net. Vi fick simma omkring i den närmaste 
delen av salen, men inte fortsätta längre in 
och inte röra någonting. I princip så är väg-
garna helt vertikala, så man kan inte ta sig 
upp på fast mark någon annanstans än vid 
den lilla träplattformen. När vi var i stort 
sett färdigbadade och skulle återvända upp 
genom förbindelsegången fick vi se ljussken 
som rörde sig som mystiska ljusvarelser nere 
i vattnet. Ljuset kom i själva verket från dy-
kare som tagit sig in den ”riktiga” vägen till 
salen. Hur som helst så var detta en spän-
nande plats.

stockholms grottklubbs resa till 
budapest 31/8-4/9 2009

Kjell Sörklint

Balsbergsgrottan. 
Foto: Per Birger Olsson

Summary
In his recently published book; Balsbergs-
grottan: historia, historier, forskning och 
grävning, Douglas Persson tells the history 
of this limestone cave from the 18th cen-
tury and on. It is first mentioned by Carl 
Linnaeus 1749. The cave was in the early 
years excavated as a limstone quarry.  Re-
cent years exploring and surveying is also 
covered in this interesting volume. The 
book is available from john.murray@ra-
belof.se and will also be sold from SSF´s 
bookstore Nedåt.
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Labyrint
Efter en natts sömn i grotthuset randades 
en ny dag och med den nya grottäventyr. 
Efter allmän frukostering var det bara att 
ikläda sig sin grottmundering och traska 
iväg längs Budapests gator under ledning av 
en av grottklubbens guider. Vi var på väg 
till Ferenc-hegyi-barlang (Fransbergsgrot-
tan), en väldigt labyrintartad grotta som är 
svår att hitta i. Här blev vi uppdelade i två 
grupper. Den ena, med fyra deltagare, fick 
till uppgift att ta sig fram med hjälp av karta 
och de två medföljande guiderna skulle bara 
bistå om det var nödvändigt. Vi andra fick 
en guidad tur i måttligt tempo. Det är en 
lagom avancerad grotta att ta sig fram i för 
den som inte är väldigt grottvan. Här finns 
både trånga passager och en del partier som 
kräver klättrande, men inte alltför svårt. Det 
finns inte så många formationer att titta på, 
men vi fick i alla fall se en stor sten som lik-
nar ett elefanthuvud. Efter ca fem timmar 
var vi ute igen. Kartgruppen hade lyckats ta 
sig både in och ut utan hjälp av guiderna. 
Tillbaka i grotthuset fick vi även idag hem-
lagad lunch. På kvällen besökte vi grottbuti-
ken nere i staden och gjorde några inköp.

Innanför turistgrottan 
Onsdagen inleddes som föregående dag. 
Först frukost, sedan på med grottkläderna 
och ut på stadens gator för en promenad till 
dagens grotta, nämligen Pál-völgyi-barlang 
(Pauldalsgrottan). Detta är en av Buda-
pests turistgrottor. Där finns en byggnad 
med bl.a. en butik på nedervåningen och 
omklädningsrum en trappa upp. Det yttre 
partiet av grottan är anpassat för Svensson-
grottning, d.v.s. det finns trappor, räcken, 
släta golv och belysning. Största delen av 
grottan är dock opåverkad och det var den-
na vi riktiga grottisar fick ta oss an. Även 

här blev vi uppdelade i två grupper, en lång-
sammare och en snabbare. Svårighetsgraden 
i den här grottan är ungefär som i Frans-
bergsgrottan, här finns både trånga gångar 
och klätterpassager. En skillnad är att det 
finns många fler intressanta formationer att 
beskåda i Pauldalsgrottan. Turen tog näs-
tan fem timmar för den snabbare gruppen, 
medan den långsammare var klar lite tidi-
gare. Efter grottningen intogs ny ungersk 
lunch i grotthuset.

kriget, när Budapest belägrades av sovjetiska 
trupper, var sjukhuset överfullt av sårade, 
både soldater och civila. Det användes även 
under 1956 års revolution. Senare byggdes 
det om till atombombsbunker, som var 
hemlig ända fram till 2002. Därefter har 
det gjorts om till museum, som öppnade för 
allmänheten 2007. Här finns nu mängder 
av utrustning från båda användningsområ-
dena utställda, t.ex. operationsverktyg från 
sjukhuset och mätinstrument för radioak-
tivitet från atombombsbunkern. Man har 
även tillverkat ett stort antal vaxfigurer, som 
ger en uppfattning om hur det kan ha gått 
till här framför allt under sjukhusets dagar. 
Museets engelska namn är ”Secret hospital 
and nuclear bunker” och det är mycket se-
värt.

Termalgrotta och termalbad
Torsdagens grotta, József-hegyi-barlang (Jo-
sefsbergsgrottan), får väl betraktas som re-
sans huvudnummer. Den är sällan besökt, 
p.g.a. dess känsliga miljö, så man känner 
sig lite speciell när man får gå ned i den. 
Ingången befinner sig mitt på gården bak-
om grotthuset. Man klättrar först ned för 
en stege i ett smalt konstgjort schakt, tills 
man kommer till den översta naturliga de-
len. Där klättrar man vidare, i princip lod-

rätt nedåt, tills man är nere vid den första 
stora salen. Här finns massor av vackra for-
mationer, många helt vita, vilka bildats av 
termalvatten och varma ångor som trängt in 
nedifrån. Några av oss var kvar i salen, några 
fick gå en bit längre in i grottan och jag fick 
en alldeles egen guide på en liten fototur in 
i ett utrymme intill den stora salen. Vi åter-
vände till markytan efter relativt kort tid.

På eftermiddagen besökte vi Gellértbadet, 
ett av Budapests alla termalbad. Det är in-
hyst i en pampig jugendbyggnad som upp-
fördes 1912-1918. Här finns ett flertal olika 
bassänger med olika vattentemperatur, både 
inomhus och utomhus. Sista kvällen före 
hemresan avnjöts med grillparty på grotthu-
sets gård. På fredagen hann vi med ett kort 
besök i Szemlő-hegyi-barlang, som ligger 
ca. 500 meter från grotthuset. Vi tittade på 
turistdelen och en utställning i entrébygg-
naden. Sedan återstod endast att lasta in oss 
själva och bagage i två taxibilar och åka iväg 
till flygfältet.

Många tack till Sandor och de ungerska 
grottisarna, som tillsammans gjorde detta 
till en mycket minnesvärd resa.

Summary
Ten members from Stockholm Caving Club 
visitited  Budapest  in 2009 and spent five 
days of caving in the Hungarian Capital. The 
city has a lot to offer; swimming in the great 
underground termal lake of Molnár János, 
underground orienteering in the labyrinth 
of Ferenc-hegyi-barlang and the spectacular 
white formations in József-hegyi-barlang. 
The group also visited the ”Secret hospital 
and nuclear bunker”, a cave-associated mu-
seum.  A trip to the Gellért-bath and a fa-
rewell barbecue ended a great week. Many 
thanks to Sandor Mitro and all the other 
Hungarian cavers for a memorable trip.

Sjukhus och Bunker
Framåt kvällen var vi tre personer som be-
sökte ett museum med grottanknytning. 
Under andra världskriget byggdes ett un-
derjordiskt sjukhus i delar av ett grottsys-
tem under kungliga slottet. I slutskedet av 

Glada stockholmare i Budapests undre värld. 
Foto: Kjell Sörklint 

Gipskristaller i Józef-hegyi-barlang.
Foto: Kjell Sörklint 
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Notiser

Saxat ur Aftonbladet 2010-06-02:

Hålet tog allt – trevåningshus 
slukades när marken gav vika

Plötsligt gav marken vika och slukade ett 
trevåningshus. Den häpnadsväckande bil-
den från Guatemala city visar förödelsen 
efter årets första tropiska storm, Agatha. 
Hålet har kommit till efter en naturlig pro-
cess som varat i tusentals år. 
Fram till i måndags låg en tre våningar hög 
klädfabrik i korsningen i Guatemala city. 
Nu finns där bara ett cirkelrunt, till synes 
bottenlöst hål, cirka 30 meter i diameter. 
Som genom ett mirakel ska ingen ha dödats 
eller skadats vid jätteraset. 

Kallas för karst 
Bilden spreds snabbt efter att Guatemalas 
myndigheter i går la ut den på internet och 

dess äkthet debatterades livligt. Men slukhål 
som detta är inte ovanliga, enligt statsgeolog 
Mikael Ernström: 
– I subtropiska, varma delar av världen är 
det vanligt att man får vittring i berggrun-
den. Fenomenet kallas för karst och leder 
till grott- och sprickbildning i kalksten un-
der marken. 

Tar tusentals år 
Sakta äter sig vittringen upp mot markytan, 
en process som tar tusentals år. Till slut kol-
lapsar berget och ett slukhål uppstår. 
Utlösande faktorer kan vara en jordbävning 
eller kraftigt regn, särskilt i kombination 
med dålig dränering. 
 – Det har hänt även på Gotland, där bön-
der varit med om att harven plötsligt för-
svinner ner i ett hål bakom traktorn, säger 
Mikael Ernström. 

Fototävlingen avgjord
SSFs tävling om bästa foto från en urbergs-
grotta avgjordes genom omröstning under 
årsmötet. Vinnare blev en bild från Skaf-
taskärv tagen av Andreas Wikström. Bilden 
har tidigare publicerats på baksidan av Grot-
tan nr 2/2008. Stort tack till alla deltagare!
Red.

News from Greece
The English version of the official e-mag-
azine of the Hellenic Speleological Society 
-H.S.S.- www.ese.edu.gr has been released! 
You can download it from this link: 
http://www.ese.edu.gr/media/stalaktites/
stalaktites08_en.pdf 
 
Comments are more than welcome!

STALACTITES
One more issue of the official e-Magazine 
of Hellenic Speleological Society is ready. 
This issue is very important to us because it 
is the first time we release it in English.

Stalactites is published by the Hellenic 
Speleological Society and it is released in 
electronic form every couple months.

It is translated by Konstantina Kalogirou 
and Alexandra Kormari, who we warmly 
thank. 
In this issue you can read news from our 
speleological actions in every part of Greece 
and scientific articles about mapping, geol-
ogy and ethnoarchaeology. 

So, Keep caving and we are looking for-
ward to informing you with our latest news 
soon.

Regards,
The editorial team of STALAKTITES 

Dear Young Cavers 
If you are between 15 to 29 years old, the 
German Caving Club of Blaubeuren is 
happy to invite you to its European Tra-
ning Camp for Young Speleologists from 
the 30th of July to the 14th of August 2010 
in Blaubeuren - Seissen (Schwabisch Alps - 
Germany). This camp is organised for many 
years and for it you need some basics in 
English or German, but there will be many 
other cavers speaking Spanish, French, or 
other languages.

For cavers under 26 years old, there is a 
special help from the FSE to have a reduce 
registration fee.
All the information about the camp, the 
programme and the registration are on :
http://www.juhoefola.de/english.html
 
For any further question please send an 
email to : petra.boldt@gmx.net
 
Have a nice camp in the karstic Schwabisch 
Alps !
Kind regards,
 
Olivier Vidal
Secr. General FSE
+33 6 81 61 16 70 
Email : contact@eurospeleo.org
Web : www.eurospeleo.org
Forums : http://fsue.org/forums/

10 Svenska grottklassiker
Det första av SSFs diplom delades ut i sam-
band med årsmötet - det gick till Rabbe Sjö-
berg. Grattis säger vi! Finns det fler därute 
som kvalificerar sig? För att friska upp min-
net, ta en titt i Grottan nr 2/2009.
Red.
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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 Anders Lindén  073-560 56 58 geofysik@gmail.com
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  070-943 49 36 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 Johannes Lundberg   070-262 42 40  johalund@gmail.com
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

Nu är det tomt i förrådet! Om ni inte börjar 
skriva snart så lär det inte bli nåt nästa num-
mer... Har sagt det förr, och jag säger det igen; 
tidningen blir vad NI gör den till!
Red.

?
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