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På gång i SSFLedare
SRT1 - utbildning 27 november 2010
Nybörjare eller “avrostning” i C2s lokaler i Uppsala
Anmälan sig till Sven Gunnvall - sven.gunnvall@telia.com 
eller på hemsidan www.speleo.se  
Deltagarantalet är begränsat - max 14 personer.
Avgift 250 kr. Läs mer på sidan 28.

SRT2 - utbildning april 2011
I Yorkshire Dales i anslutning till påskveckan
Mer detaljer senare.
Intresserade kan anmäla sig till Sven Gunnvall - sven.gunnvall@telia.com  
Läs mer på sidan 28.

Second International Congress 
on Granite Caves in Sweden 1-4 juni samt 5-7 juni 2011
Planeringen pågår. Vi håller 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

SSF årsmöte 2011 2 - 6 juni 2011
Höga kusten, Dekarsön utanför Örnsköldsvik.
Mer detaljer i kommande nummer av Grottan 

På gång internationellt

Hidden Earth 2010  24 - 26 september 2010
Leek, Staffordshire, England.
Kontakt, program och registrering: http://hidden-earth.org.uk/index.html

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

German Speleo Congress 2011  12 - 15 maj 2011
Bad Segeberg mellan Lübeck och Neumünster i norra Tyskland.
Kontakt, program och registrering: www.vdhk.de

This summer I visited a little-known site in 
Hatfjelldal known as Gåsvasselva risings. 
How did I know there was something in-
teresting there? Who explored there in the 
first place? What is known about the cave 
systems and what remains to be explored? 
Answers to these questions can be found in 
a report published in 1972, where the late 
Roger Sutcliffe gave an overview of the cave 
systems of the area.

Two lessons come from this little story. 
The first is to remind all of you that SSF has 
its own library and on-line database. I make 
no guarantees, but I am sure that any deter-
mined speleologist can find some interest-
ing projects to do by reading through some 
of the material we have archived.

The second is to think forward to (say) 
2050 when future generations of speleolo-
gists will be carrying on the job started by 
Leander Tell and which we are doing today. 
What inheritance of knowledge and infor-
mation will we give them? 

Of course taking care of our library is one 
important aspect of this issue. But more 
fundamentally we need to write interesting 
things to put in the library; this could be 
cave reporting forms, articles in Grottan or 
stand-alone reports. Even nonscientific arti-
cles have a significant cultural value. Grot-
tan is not just a resource about Swedish 
caves, it is an important historical record of 
Swedish speleology.

So if you’ve done some interesting or fun 
caving, write about it! The editorial team of 
Grottan will be delighted to hear from you. 
Or if you have an idea for a more ambitious 
publication, take contact with the board of 
SSF.

Mark Dougherty

Mark in his favourite environment.
Photo: Francis Dougherty Paulin
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Bakgrund
Inför fjällmötet 2009 i Mieseken gjorde jag 
en sammanställning över alla kända grottor 
på Artfjället, vilket inkluderade Rödingsfjäl-
lets grottor. Då noterades att koordinater-
na för dessa grottor i SSFs grottdatabas är 
mycket grova (uppskattningsvis fel på flera 
hundra meter i några fall). Å andra finns ett 
flertal detaljerade ytkartor publicerade över 
området, vilka visar hur grottorna är place-
rade i förhållande till Rödingsfjällbäcken. 
Dessa kartor saknar dock koordinatangivel-
ser vilket gör att det inte direkt går att få 
fram noggrannare koordinater ur dem.

För egen del blev det inget grottletande 
i fjällen den här sommaren då den istället 
ägnades åt att umgås med nyfödd dotter. 
Det närmaste praktiskt grottäventyr var 
rensning av mossa från taket då SRT-utrust-
ningen kom till användning (sk Single Roof 
Technique…). Men kan man inte vandra 
omkring i fjällen och leta grottor så kan 
man i alla fall försöka sig på lite fåtöljgrott-

ning. Idén blev därför att försöka passa in 
de tidigare publicerade ytkartorna över Rö-
dingsfjället mot moderna flygbilder, vilka 
är koordinatsatta. Med denna metod borde 
det vara möjligt att erhålla förbättrade koor-
dinater för grottorna på Rödingsfjället utan 
att behöva lämna vardagsrumssoffan! Det är 
denna fåtöljgrottning som artikeln handlar 
om.

Metod
Som utgångspunkt användes en av Rabbe 
Sjöberg publicerad ytkarta över Rödings-
fjället [1] från Grottan 2-1987. Sjöbergs 
ytkarta visas i figur 1.
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rödingsfjällets grottor
en fåtöljgrottares perspektiv

Andreas Wikström
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Figur 1 Sjöbergs ytkarta [1] tillsammans med 
passpunkter mot flygbild.

Ytkartan jämfördes sedan med flygbilden 
och det gick då att identifiera ett antal dis-
tinkta krökar på bäcken, bäckförgreningar 
etc vilka var synliga både på ytkartan och 
flygbilden, sk passpunkter. Under några 
sena kvällar i soffan tillsammans med liten 
dotter som inte ville sova hittades 29 st pass-
punkter mellan ytkarta och flygbild. Pass-
punkterna är också markerade på kartan i 
figur 1.

Därefter gjordes en gummidukstransfor-
mation för att få ytkartans alla passpunk-
ter att sammanfalla med koordinaterna 

på motsvarande punkter i flygbilden. En 
gummidukstransformation kan ses som att 
kartan är utritad på en gummiduk vilken 
man sträcker ut för att hamna på önskade 
koordinater. För de tekniskt intresserade så 
gjordes gummidukstransformationen med 
programmet gdalwarp [3] med transfor-
mationsmetoden ”thin plate spline trans-
former”. Den gummidukstransformerade 
kartan visas i figur 2.

Figur 2 Sjöbergs ytkarta efter gummidukstrans-
formation tillsammans med koordinatsystem 
(RT90 25 gon V).
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Man ser tydligt hur gummidukstransforma-
tionen sträckt och förvridit kartan för att 
anpassa den till passpunkterna. Att notera 
är att gummidukstransformationen endast 
ger ett korrekt resultat i nära anslutning till 
passpunkterna (dvs hur kartans ytterkanter 
förvrids behöver inte ha något med verklig-
heten att göra).

Motsvarande procedur gjordes även för 
den i Svenska Grottor ser C publicerade 
ytkartan över Rödingsfjället [2] då denna 
karta innehåller fler grottor i de nedersta 
delarna av karstområdet. Från de gummi-
dukstransformerade (koordinatsatta) ytkar-
torna noterades slutligen nya koordinater 
för grottorna.

Noggrannhet för metoden
Lägesriktigheten i flygbilden är ca 2-5 m. 
Precis intill en passpunkt bör felet inte vara 
mycket större än detta. Mellan passpunkter 
kan avvikelsen däremot vara större. Då pass-
punkterna ligger ganska tätt är en gissning 
att felet inte bör överstiga 20-25 m någon-
stans. Detta är betydligt noggrannare än de 
koordinater som finns i grottdatabasen i 

dagsläget. Det finns förstås alltid risk att nå-
gon passpunkt kan ha blivit fel så att någon 
enstaka grotta har större avvikelser än detta.

Slutsats
I tabell 1 visas nyuttagna koordinater för 
alla grottor på Rödingsfjället som finns re-
gistrerade i grottdatabasen. Utöver detta 
finns fyra ”nya” grottor med i listan. Dessa 
beskriv i [2] men är inte registrerade i grott-
databasen. Noggrannheten för de nya koor-
dinaterna uppskattas till 20-25 m.

När man talar om trollen…
När denna artikel var klar och inskickad 
till grottanredaktionen (och chefredaktör 
Gunnvall redan hade börjat arbeta med 
detta nummer av Grottan) kom plötsligt 
bud från Mark Dougherty. Han hade pre-
cis kommit hem efter en dykexpedition till 
grottorna på Rödingsfjället! Han hade då 
tagit GPS-koordinater för Raugrottans in-
gång vilket gav tillfälle att på allvar testa hur 
väl min metod fungerat.

Sheet1

namn X Y Z Riksnr Längd Beskrivning

Komuppstället 1446717 7310087 620 1522 ? Aktiv utloppsgrotta. Krypbar? [4][2]
Raugrottan 1446770 7310112 630 1496 100 Aktiv utloppsgrotta. Längst in slutar grottan i en sifon. 

[4][5][8][10][1][11][2]
Gömstället 1446745 7310108 620 1512 8 Grottöppning utgörs av smal spricka, ca 0.8x0.6 m. [4][2]
Väntans grotta 1446769 7310106 630 1517 4 Trång ingång i spricka, vattnet från Raugrottan slukas här. [4][2]
Pipgrottan 1446768 7310094 620 1521 8 En vågrät spricka med blockrik och obekväm botten. [4][2]
Grytrännegrottan 1447064 7310283 700 1376 30 Fossil grotta, har både in och utloppstunnel. [4][10][1]
Övre Glimåkragrottan 1447048 7310282 700 1377 80 Stor ingång, därefter grottgång med flera klätterstup. [4][6][9][10][1][2]

Nedre Glimåkragrottan 1447004 7310244 700 1378 155 Stor ingång, därefter lång tunnel som slutar i sifon. 
[4][6][8][9][10][1][11][2]

Höstgrottan 1447072 7310231 700 1492 ? En ca 3 m bred och 7.5 m hög vertikal spricka. [4]
Niagarasluket 1447391 7310543 780 1483 15 Kraftigt vattenförande sluk, vilket leder ned till sal ca 10 m i diameter. 

[4][8][10][1][11][2]
Dolinkällan 1447796 7311001 870 463 20 Låg utloppsgrotta. Syn. Namn Utlopp 16. [4][2]
Apparatsluket 1447862 7311041 870 479 10 10 m lång, låg och blöt grotta. Syn. Namn Sluk 15. [4][2]
Grytsluket 1448132 7311264 895 1375 100 Lågt men brett ingångsvalv. Mycket blockrik grotta, sifon finns.

Syn. Namn Övre grottan vid Rödingsbäcken. [4][9][10][1][2]
Schaktgrottan 1447816 7311080 880 2604 10 Ingång i botten på dolin, ett 5 m djupt schakt med liten sal.

Syn. Namn Åttangrottan. [4][2]
Vattenfallsgrottan 1447790 7310925 860 - 80 ca 80 m lång grotta med flera underjordiska vattenfall. [9][1][2]
Tvärkällan 1447837 7311013 870 - ? Beskrivning saknas. [2]
Tvärsluket 1447833 7311002 870 - ? Beskrivning saknas. [2]
Kamgrottan 1447263 7310517 780 - ? Beskrivning saknas. [2]
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Marks koordinater för Raugrottan var: 
1446763   7310102   628 m.
Dessa skiljer inte mer än 12 m från de jag 
tagit fram, vilket visar att metoden verkar 
fungera som tänkt.
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Tabell 1 Nya koordinater för grottorna på Rödingsfjället. 

Summary (editorial)
Older maps from cave areas often lack in-
formation like accurate coordinates. The 
author has been making an attempt to deal 
with the problem in a theoretical way. Us-
ing a map from a caving area, published in 
1987, with no coordinates, he compared 
this with a new aerial photo with coordi-
nates to identify a number of significant 
spots on the map. After marking 29 spots 
on the original map, these now had coor-
dinates. A ”rubbersheet transformation” of 
the original map was now made to make all 
the spots coincide with the same ones on 
the arerial photo. The program used to do 
this is called gdalwarp [3] with the method 
”thin plate spline transformer”. The trans-
formed map is shown in fig.2.

This way all the caves in the area was giv-
en coordinates which should be rather accu-
rate  with a margin for error not exceeding 
20 - 25 m.

By coincidence one of the caves was vis-
ited this summer (see article on next page). 
The GPS position was only 12 m from the 
one calculated. The method seems to work! 

Ibland är det bra med koordinater...
Foto: Andreas Forsberg
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On 2010-08-09 Kristian Lyberg and Mark 
Dougherty made a push on Raugrottan, 
the main resurgence cave for the caves of 
Rödingsfjället. It is a pleasant stream cave 
about 100m long which ends in a siphon. 
The walk is about 6.5 km and took nearly 
two hours with heavy rucksacks loaded with 
wetsuits and a full set of “lightweight” cave 
diving equipment, including two 4l cylin-
ders. It didn’t help that we had no very ac-
curate coordinates or elevation for the cave, 
which meant some time was wasted looking 
for the entrance. However, we did position 
the entrance of the cave with a GPS. This 
proved to be a happy coincidence and com-
plemented Andreas Wikström’s work nicely 
(see other article).

After we had transported the diving 
equipment through the cave to the siphon, 
Kristian kitted up and dived, returning after 
just a couple of minutes to report that the 
first siphon was only 5m long in a roomy 
tunnel and judged to be free-diveable. We 
therefore split the diving equipment and 
both divers free-dived through, each carry-
ing a single set of breathing gear as a backup 
in case of emergency.

Beyond the siphon is an elegant chamber 
about 15m long, “Single Cylinder Cham-
ber”, ending in a second siphon and with a 
roof rift sloping towards the east (in a simi-
lar fashion to the rest of the cave). Kristian 
reassembled the diving gear and dived the 
second siphon, but after just 7m the si-
phon descends a steep slope with a lot of 
loose material and he judged it too danger-
ous to continue. Meanwhile Mark climbed 
the roof rift, estimating it to be 8m high. 

There is some nice flowstone in the rift and 
a number of tree roots, indicating that the 
top of the rift must be close to the surface.

The divers then dived out without inci-
dent and made the long walk back to the car. 
A connection to the other caves of Rödings-
fjället was unfortunately not achieved, but 
it was a great day out! The first siphon is 
perhaps the only known siphon in Swe-
den which is relatively easily free-diveable 
without diving equipment (there are one 
or two sumps in Lummelunda which also 
fit this description, but to reach them you 
have to pass other sumps where diving gear 
is definitely required). However, anybody 
contemplating doing the free-dive should 
be well equipped with a good wetsuit in-
cluding a hood, a mask, reliable waterproof 
torches and a thick line should be installed 
first by a fully equipped cave diver.

raugrottan - rödingsfjället
Mark Dougherty

Raugrottan
BRCA 3B Rock slope. Very loose fist size rocks.

20 cm gap between slope and roof.

Small room, 1.5m high
Rock floor, -4.5m

Small handy shelf

Choke

Sump 1
-2.0m

Single cylinder
chamber

Sump 2

7m

-5m+?

-3.3m

Kristian Lyberg
August 2010

1m
Kristian Lyberg in the entrace to Raugrottan. 
Photo: Mark Dougherty
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Tiden går. Det är nu mer än femton år se-
dan jag var på min senaste internationella 
grottkonferens. Nu, inför vår egen interna-
tionella granitgrottkonferens (CGC 2011) 
nästa år var det åter dags att åka ut och 
representera och marknadsföra. Nu gällde 
det UIS internationella pseudokarstsympo-
sium. Vi var tre svenska deltagare. Förutom 
undertecknad deltog även Christopher 
Krafft och Rune Magnusson.

Symposiet som ägde rum 12 – 16 maj 
2010 i en bergsklättrarhytta, inrymt i en 
gammal bondgård i byn Saupsdorf, mitt i 
Elbesandstensområdet. Det genomfördes 
med tyskt ”gemüt” av Höhlen- und Karst-
forschung Dresden e.V, på uppdrag av UIS 
kommission för pseudokarst. Denna kom-
mission är faktiskt en av de mest aktiva och 
bäst fungerande inom UIS. Mötet var det 
elfte i ordningen. Av för många känd an-
ledning deltog jag redan i det andra mötet 
i Broumov i dåvarande Tjeckoslovakien 
1985 och tillsammans med Ljuba, Chris-
topher Krafft, Johannes Lundberg och 
Gunnar  och Ulrike Isacsson på det fjärde 
mötet i Podolansky i Tjeckoslovakien 1990.  
På dessa möten var jag väldigt aktiv och det 
var angenämt att märka att jag nu inte var 
bortglömd!

Det var mer än 40 deltagare från tio 
länder som deltog i årets symposium. Nu 
liksom tidigare dominerade de centraleuro-
peiska länderna. Symposiet bestod av före-
läsningar på förmiddagarna och sex timmar 
långa exkursioner och grottbesök på efter-
middagarna. Föreläsningarna visade både 
på pseudokarstforskningens bredd och på 

problemen med begreppet ”pseudokarst”. 
Definitionsmässigt skall pseudokarst be-
tyda ”karstliknande former och bildningar 
i icke kalkberggrund”. Denna definition har 
dock de facto frångåtts sedan länge och nu 
innefattar begreppet mera något liknande: 
”grottor och karstliknande former bildade 
genom annat än karstprocesser”. 

Under mötet fick vi därför rapporter 
från och om Elbesandstenen och dess vitt-
ringsformer i såväl Tyskland som Tjeckien, 
grottor i den polska karpaterflyschen, en 
intressant klimatisk studie från grotthå-
ligheter i White Mtns., New Hampshire, 
USA, imponerade forskning kring spanska 
granitgrottor och på alla sätt imponerande 
utforskning av enorma kvartsitgrottor i Ve-
nezuela och hemtrevlig forskning av Nya 
Zeeländska strandgrottor. Även föredrag 
med botaniska, zoologiska och ekologiska 
teman förekom, liksom spännande studier 
kring speleothem i granitbergarter.

För mig var det intressant att jämföra 
vad som hade hänt inom pseudokarstforsk-
ningen under den period jag inte deltagit på 
dessa möten. Vad gäller forskningen kring 
grottor i sandsten och flysch verkar inte så 
mycket nytt ha hänt och precis som för tju-
go år sedan ansågs rotstalagmiterna (Würt-
zelstalagmiten) fortfarande vara mycket 
intressanta. Dessa bildas av rotnystan från 
björk och lärk som på grund av ett inten-
sivt vattendropp börjar växa uppåt och kan 
nå höjder på flera decimeter. Helt nytt var 
utforskningen av de många, 2-16 km långa 
och ned till 480 m djupa, kvartsitgrottorna i 
Venezuela som genomförts i samarbete mel-

pseudokarstsymposium bland 
sandstensklippor

Rabbe Sjöberg

Diebskellers 23 m breda ingång i Hohnsteinområdet. 
Foto: Rabbe Sjöberg

Rune Magnusson efter tuff klättring i Aftensteinsområdet. 
Foto: Sandro Galdenzi
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En varm, somrig marsdag 1999 åkte min 
vän Lennart Richt och jag på vår vanliga 
helgutflykt för att fortsätta utforskningen 
av grottorna mellan byarna Ma’aqala och 
Shawyah, runt 20 mil norr om Riyadh. Vi 
hade utforskat området under nästan ett år 
nu, men förutom de grottor som John Pint, 
områdets upptäckare, hade funnit 1983 och 

de som en gemensam Saudiarabisk - Öst-
errikisk expedition hittade något senare, så 
hade vi inte hittat något nytt eller upphets-
ande.

Vi visste att det måste finnas flera okända 
grottor under ytan, som bara väntade på att 
bli upptäckta. Det är ett jobbigt, smutsigt 
och dammigt jobb att utforska slukhålen, 
eller duhul (singular: dahl) som de kallas 
lokalt. Beduinerna har känt till dem i år-
hundraden, som möjliga vattenkällor, men 
det är bara under de senaste åren som det 
har skett ett mer systematiskt utforskande. 
De flesta slukhålen består av ett 5-15 me-
ter djupt vertikalt schakt med branta väg-
gar och i botten horisontella gångar som allt 
för ofta slutar efter bara några meter i sand 
och avsättningar som blockerar vidare fort-
sättningar. De flesta är torra, trista och utan 
några dekorationer.

Lennart ville visa mig ett intressant hål, 
men vi kunde inte hitta igen det. När vi 
hade kört omkring ett bra tag, råkade jag 
se en liten öppning, knappt stor nog för en 
person att ta sig igenom. Jag föreslog att vi 
skulle utforska det istället.

Rep och utrustning plockades fram, och 

öknens grottor
          Lars Bjurström

Lars bodde i Riyadh i Saudiarabien under tolv år 
där han jobbade som tandläkare, men använde 
en stor del av sin fritid åt naturfotografering och 
att utforska grottorna under öknen. Han bor nu 
sedan en tid tillbaka i Spanien.

lan venezuelanska, slovakiska, engelska och 
italienska grottklubbar. Bara logistiken för 
att nå dessa grottor imponerade. Mycket god 
vetenskaplig klass höll M. Vaqueiros fram-
förande av hur vissa granitgrottor i Spanien 
bildats, liksom Vidal Romanís SEM-under-
sökningar av speleothem i spanska grottor. 
Här verkar det som om jag äntligen, efter 45 
år, skall kunna få koralloiderna i Tjuv-Antes 
grotta i Nordmaling analyserade!

Pseudokarstkommissionens möte är en 
viktig del av dessa symposier. Vid detta 
möte utses styrelsen och det framtida ar-
betet diskuteras och läggs upp. Professor 
Jan Urban från Krakow blev omvald som 
kommissionens president.  Rudolf Pavuza 
(Österrike) och Ludovit Gaal (Slovakien) 
fortsätter som v.president respektive sekre-
terare. Undertecknad blev invald som en av 
de tio funktionärerna i styrelsen. Nästa sym-
posium äger rum i Spanien 2012.

Det fanns ett rikt utbud av exkursioner 
både i form av vandringar i det fantastiska 
Elbesandstensområdet som rena grottbesök. 
Rune och jag höll oss mera på ytan medan 
Christopher gjorde ett tydligen nog så an-
strängande grottbesök ned i Wohlrabhö-
hle i Bielatal. Ansträngande och häftig var 

tydligen även Runes sistadagsexkursion till 
Aftensteinsområdet. Av olika anledningar 
deltog jag och av allt att döma de flesta rena 
forskarna i mindre äventyrliga men lärorika 
vandringar, där vi fick se och lära om detta 
spännande landskap. Tyvärr visade det sig 
inte från sin allra bästa sida i det genom-
gående niograders fuktkalla gråvädret. Av 
en ren tillfällighet hette den sista grotta jag 
besökte under exkursionerna ”Schweden-
höhle” med minnen från trettioåriga kriget. 
Namnet lovar väl inför CGC 2011! 
– Du är väl anmäld?

Summary (by author)
The 11th Symposium on Pseudokarst was 
held in May 2010 in the village Saupdorf,  
in Saxon Switzerland, south of Dresden, 
Germany. Forty delegates from ten coun-
tries participated, among them three from 
Sweden. The Pseudokarst commission led 
by prof. J. Urban, Poland, is the most active 
in UIS. During the symposium we listened 
to 24 paper presentations and had opportu-
nity to join three field excursions and three 
cave trips in the this very special sandstone 
region. The next symposium will be held in 
Spain 2012.

Avslutningsmiddag i  
Saupsdorf. Stående till 
höger vår värd Hartmut 
Zimmert från Dresden, 
sittande längst t.v.  
kommisionens presi-
dent Jan Urban, Polen. 
Foto: Rabbe Sjöberg
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200 meter, och de djupast liggande vatten-
fyllda gångarna har utforskats och fotografe-
rats av dykarna Erik Bjurström, Arelen Foss 
och Mike Gibson. 1970 fanns det en liten 
sjö inte långt från ingången, där de närbo-
ende brukade simma, men sedan dess har 
grundvattenytan sjunkit rejält på grund av 
omfattande utnyttjande av vatten för olika 
odlingsprojekt. Idag återstår bara en liten 
djupt liggande damm, som jag besökte 
1995.

Från runt 1,6 miljoner år sedan till 700 
000 år sedan härskade en varm, regnig pe-
riod som förvandlade Arabien till en frodig 
savann med mastodonter, noshörningar, 
grisar och krokodiler. Det var förmodligen 
under denna period som den mesta av upp-
lösningen av Umm er Radhums kalksten 
skedde.

Senare öppnades flera vertikala schakt 
i markytan, genom att taket på hålrum-
men närmast ytan kollapsade och gradvis 
åt sig uppåt tills de nådde ytan. De allra 
flesta sådana slukhål finns idag runt byarna 
Ma’aquala och Shawyah. Detta område, inte 
långt från Ad Dahnas sanddyner, är en del 
av As Summan-platån som sträcker sig från 
Kuwait ner till Rub al Kahi. Dess centrala 
del, där grottorna återfinns, kallas As Sulb.

Under de senaste 6000 åren har hela 
nordöstra Saudiarabien varit regnfattigt 
och duhul i Umm er Radhumakalkstenen 
har för det mesta varit torra, medan grund-
vattenytan har sjunkit. För tio år sedan låg 
den på ett djup mellan 150 och 210 meter 
under marken men har sjunkit ytterligare 
sedan dess.

Det är bara under de senaste två-tre decen-
nierna som vi har förstått hur sällsynta så-
dana slukhål är i de extremt torra områdena 
i nordöstra och centrala Saudiarabien, för-
utom då i Ma’aqala-området där karstbild-
ningen har fortsatt också under de torrare pe-

rioderna. Det största hittills kända slukhålet i 
Saudiarabien är Dharb el Najim nära staden 
Majmaa. Det har en diameter av 50 meter 
och ett djup på 100 meter.

År 1983 råkade engelskaläraren John Pint 
på en tjugoårig Aramcokarta[1] där han no-
terade ovanligt många duhul runt Ma’aqala. 
Tillsammans med sin fru Susana och en 
biolog, Dave Peters, började han utforska 
området. Till deras besvikelse fann de att 
gångarna i botten av de många duhul de 
utforskade slutade efter bara några meter i 
sandproppar.

Men en dag, då John vandrade runt i om-
rådet kring lägerplatsen, råkade han sånär 
trampa ner i ett litet, knappt tallriksstort, 
hål. När han undersökte hålet närmare kände 
han en luftström så varm och fuktig att den 
immade hans glasögon. De vidgade öppning 
med hjälp av slägga och mejsel, och lyckade 
klättra ner genom hålet med hjälp av en va-
jerstege. Så hade slutligen den första verkligt 
intressanta grottan i Ma’aqala-området hit-

Ingången till Dahl Sultan 
Foto: Lars Bjurström 

jag sänkte mig ner genom den lilla öppning-
en. Strax under ytan vidgade sig schaktet, 
och med kaminklättring kunde jag enkelt 
klättra ner för det breda men nästan verti-
kala, 14 meter djupa schaktet. Till att börja 
med såg det ut som ytterligare ett av de 20-
30 hålen vi hade undersökt under de tidiga-
re besöken. Mot botten smalnade schaktet 
av och jag var tvungen att pressa mig genom 
de sista metrarna av kalksten. Och där, till 
min överraskning och glädje, fann jag mig 
ståendes upprätt på ett mjukt, sandigt golv, 
tittandes in mot en bred, fortsättande gång 
som jag inte kunde se slutet av. Det fanns 
inga som helst tecken på att någon hade 
varit här förut. Grottan visade sig vara en 
av de mest imponerande i området, full av 
vackra stalaktiter och droppstensdraperier. 
Det var knappt att vi kunde vänta till nästa 
helg då vi skulle utforska fortsättningarna 
på den nya grottan, som jag döpte till Sur-
prise Cave.

Hur blev jag involverad i det här? På sätt 
och vis kan man säga att det startade 150 
miljoner år sedan, under yngre jura och 
äldre krita, under dinosauriernas högtid. 
Området låg då under ett stort men grunt 
hav som täckte det mesta av Saudiarabien. 
Havet kryllade av havsdjur och alger, många 
med skal av kalk.

Under årmiljonerna bildades ett tjockt 
lager kalksten genom de oräkneliga döda 
organismer som sakta sjönk mot botten och 
sedimenterade. Det var först för 60 miljo-
ner år sedan som bildandet av detta kalk-
stenslager, idag kallat Umm er Radhuma, 
avslutades.

Landet reste sig ur havet och lutades sam-
tidigt något åt nordost. Den upp till 250 
meter tjocka överlagringen som tidigare 
täckte Umm er Radhuma eroderades ner 
och blottade slutligen kalkstenen och grott-
bildningen kunde börja.

Kalksten består i princip av kalcit, ett kal-
ciumkarbonatmineral. Kalcit är i princip 
ogenomträngligt för rent vatten, men löses 
lätt upp av den mycket svaga syran som 
bildas när koldioxid löses upp i regnvatten. 
Grottbildningen skedde i flera steg: regn föll 
genom atmosfären och tog upp koldioxid 
och blev lätt syrligt; mer koldioxid togs upp 
när regnvattnet rann genom förnan, innan 
det sökte sig ner genom sprickor i kalk-
stenen. Det något sura vattnet åt sig sakta 
genom kalkstenen, utvidgandes sprickorna 
med i runda tal 10 mm per tusen år, och 
skapade så håligheter fyllda av ytvatten, un-
derjordiska sjöar och floder. Under torrare 
perioder, då bara lite vatten tillfördes från 
ytan, torrlades grottorna. Stalaktiter och 
stalagmiter kunde nu långsamt formas av 
droppande vatten i en omvänd process där 
kalcit fälldes ut.

De viktigaste karstformerna i Saudia-
rabien, bildade genom denna upplösande 
process, är torrdalar, så kallade wadi, och 
raviner, som bildats av numera avsomnade 
floder, sjöar och källor, dessutom dolinfält, 
slukhål och grottor.

Det är inte bara växlingen mellan regnpe-
rioder och torrperioder som skapat Saudia-
rabiens karstformer, utan också den tekto-
niska lutningen av landmassan åt nordost, 
vilket gör att vattnet, med upplösningsres-
terna, hela tiden rinner mot Persiska viken; 
på så sätt skapas hela tiden möjlighet för 
nytt vatten att fortsätta utvidgningen av 
grottorna.

Ett fint exempel på en stor karstbildning 
nära Riyadh är Dahl Hith. Den ligger cirka 
35 kilometer sydost om Riyadh där lättupp-
löst anhydrit i Hithformationen från den 
översta delen av juraperioden har lösts upp 
och bildat ett stort slukhål.

Grottan under slukhålet går hela vägen 
ner till grundvattenytan på ett djup av runt 
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Trident Leaf-nosed Bat, Asellia tridens 
Foto: Lars Bjurström 

The Dome 
Foto: Lars Bjurström 

tats. Den fick namnet Dahl Sultan efter den 
lokala guiden som hade hjälpt dem. Idag är 
mer än 2 km av gångar i Dahl Sultan utfors-
kade och kartlagda. John lämnade dock Sau-
diarabien innan området hade utforskats mer 
ingående.

En gemensam expedition från King Fahd 
University of Petroleum and Minerals och 
den österrikiska vetenskapsakademien ut-
forskade och kartlade ett 500 km2 stort om-
råde med 58 duhul mellan byarna Shawyah 
och Ma’aqala i februari 1986. De veten-
skapliga rapporterna från expeditionen kom 
till slut att omfatta hela 600 sidor med text, 
diagram och kartor!

Tidigt år 1998 blev jag introducerad 
för John Pint som hade kommit till Jed-
dah. Han behövde en erfaren fotograf som 
kunde fotografera grottorna. Så började ett 
intensivt år med utforskning och fotografe-
rande av grottorna tillsammans med John 
och mina vänner Lennart och Arlene.

Den första grotta du kommer att råka på 
ligger fyra km norr om Shawyah. Det är 
UPM-grottan, uppkallad efter University 
of Petroleum and Minerals i Dhahran som 
upptäckte den i februari 1986. Dess största 
sal, Dabbagh Hall, är cirka 45x80 meter vid 
och 17 meter hög! Det är den största grott-
salen hittills upptäckt i området.

Det är inte särskilt svårt att besöka UPM-
grottan, men du behöver en vajerstege för att 
klättra ner något av de tre vertikala schakt 
som leder ner till de horisontella passagerna. 
Tre nivåer med rätt trånga men korta gångar 
leder ner till Dabbagh Hall. Efter att ha pas-
serat den sista gången in till salen öppnar 
sig en magnifik syn. Här fanns en gång en 
underjordisk sjö. Det är lätt att se de olika 
vattennivåerna; på den forna vattenytan bil-
dades en skorpa som nu är synlig längs väg-
garna. Grottan har inte många stalaktiter, 
men många mycket vackra gipsblommor. 

Dessutom finns det sällsynta grottpärlor, 
små pärl-liknande korn som bildats genom 
att lager efter lager med kalcit avsatts. Så-
dana pärlor har inte hittats i andra grottor 
i området. Det finns ytterligare en bildning 
som verkar vara unik för grottan: en liten 
sinterdamm, som fylls med droppande vat-
ten, som avsätter sitt kalkinnehåll som en 
evigt växande kant av kalcit. Kol-14-date-
ringar av stalaktiter från nivå ett har gett en 
ålder på mer än 47 700 år. Grottan måste 
förstås vara mycket, mycket äldre.

Varje grotta i området har sin egenart 
och charm. Var gång vi besöker dem hittar 
vi något nytt och fascinerande. Vi dröm-
mer förstås om att hitta något sensationellt 
nytt, som ben från en mastodont, eller en 
gammal grottman. Hittills har vi inte hittat 
just det, men den mest intressanta grottan 
från en naturalhistorisk synpunkt är Dahl 
Shawyah.

Denna grotta utforskades av österrikarna 
i februari 1986 och ligger bara 500 meter 
norr om UPM-grottan. Den har två ingång-
ar; den största leder till ett stort rum med en 
vacker kupol och en sidogång med utsökt 
vackra gipshår.

Men kanske är den mest intressanta de-
len av grottan en liten ingång till höger om 
huvudingången där du kan få närkontakt 
med fladdermössen. De tillhör en art som 
på engelska heter Trident Leaf-nosed Bat 
(Asellia tridens). Under dagtid lämnar de 
aldrig grottan och kan då beskådas från 
nära håll; de är ofarliga insektsätare. Andra 
nutida grottinnevånare är rävar, klippdu-
vor, ugglor, stora svarta skalbaggar och en 
svart spindel-art som alltid går att hitta i 
skuggzonen i grottorna. Ormar är sällsyn-
ta, men verkar vara den största källan till 
oro hos saudierna när de ser oss klättra ner 
i grottorna.

De andra grottorna i området är fuktiga 
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och varma, ofta mellan 26 och 28 grader. 
Dahl Shawyah är däremot kylslagen och 
torr och därför en perfekt plats för att be-
vara kvarlevorna av byten som burits in i 
grottorna av rovdjur för många århundra-
den sedan. För ungefär tusen år sedan levde  
strimmig hyena (Hyaena hyaena)  här. På 
den tiden var grottan mycket mer öppen, 
och också i de innersta salarna trängde ljus 
in. Därefter har taket rasat in och nu lig-
ger salen i kompakt mörker. Runt 30 meter 
längre in hittar du hyenornas lya. I närhe-
ten av den har vi hittat mängder av kvar-
levor från kameler, åsnor, igelkott, gazeller 
och dessutom två mänskliga kranier. Ett av 
de mest uppseendeväckande fynden var ett 
perfekt vikt skinnstycke gjort från djurhud.

Vad vi saknade efter flera månaders ut-
forskning var en grotta med vackra dekora-
tioner som kunde göra sig bra på fotografi. 
De flesta grottorna var små och ”döda”, det 
vill säga tråkiga, torra och svåra att ta sig in 
i med golv täckt av vassa stenar.

En av de första grottorna jag besökte, 
kallad Mossy Cave, var lovande med en sal 
full av vackra stalaktiter. Grottan gav mig 
också en nyttig lektion i grottsäkerhet. Min 
bror Erik och jag blev guidade av en annan 
grottis, men vi stannade ensamma kvar i sa-
len för att fotografera. Då det var dags för 
oss att fortsätta hittade vi inte ut! Av någon 
anledning blev vi desorienterade och kom 
tillbaka till samma plats gång efter annan. 
Vi gick i cirklar! Till slut gav vi upp, släckte 
våra lysen och satte oss ned i mörkret för att 
vänta på att de som var kvar på ytan skulle 
ge sig ner och leta rätt på oss. Vi visste att de 
skulle hitta oss men det var ändå en mycket 
obehaglig upplevelse. Efter det har vi alltid 
haft ett tunt men starkt, vitt snöre med oss 
för att markera vägen ut. Dessutom är för-
stås hjälm obligatorisk att bära, liksom två 
eller tre ljuskällor och extrabatterier.

Varje ledig helg gav vi oss iväg för att 
fortsätta leta, med hopp om att hitta Den 
Stora Vackra Grottan. Det var ett slitsamt, 
svettigt, dammigt, smutsigt och ibland risk-
fyllt jobb. Du kan inte bara gå vilse, du kan 
också bli instängd bakom ett ras eller bryta 
en fot. En nyttig regel är att alltid tala om 
vart du ska.

Så nyåret 1998 hittade jag en grotta som 
jag kallade Friendly Cave. Det är en rätt li-
ten grotta men lätt att besöka och mycket 
vacker. Grottans utsmyckning är mycket 
imponerande och är koncentrerad till en 
sal, the Show Room. Jag spenderade många 
fototillfällen där. Jag känner mig mycket 
ödmjuk, nästan som om jag vore på en he-
lig plats när jag besöker grottor som denna. 
Dateringar av droppstenar i de övre delarna 
av grottan har gett en ålder till mer än 47 
000 år. I de nedre delarna är de runt 35 000 
år gamla .

Droppstenar, eller speleotem såsom sta-
laktiter och stalagmiter, är mycket ovanliga 
i Saudiarabien, men i grottorna i Ma’aqala 
kan de hittas i mängder[2]. Grottor som 
Dahl Sultan, Friendly Cave, Surprise Cave 
och Mossy Cave innehåller alla stalaktiter, 
droppstensdraperier, gipsblommor och se-
lenitkristaller. Stalagmiter verkar däremot 
vara ovanliga också här, förutom i Surprise 
Cave. Förmodligen är de bara begravda i 
den sand som gradvis fyller grottorna.

Det är alla grottutforskares dröm att hitta 
en ny, vacker grotta där ingen har varit förr. 
Så, till slut, i mars 1999, hittade vi Surprise 
Cave. Grottan uppfyllde våra drömmar om 
en ren, oförstörd grotta. Den är stor och har 
mängder av spännande, vackra speleotem 
och kristaller. Och grottan är fortfarande 
levande då droppstenarna fortsätter att växa 
till genom vattens droppande från stalakti-
terna.

Upptäckten var mycket spännande och 
en perfekt belöning för allt jobb vi hade 
lagt ner dittills. Var gång vi besökte grot-
tan fann vi nya överraskningar. Till exem-
pel Chandelier Room, med ett slags mycket 
ovanliga, nästan genomskinliga stalaktiter. 
Vi förbisåg Arlene’s Loop under en lång tid, 
men den visade sig hysa fantastiska kristall-
formationer. Andra vackra platser är Dra-
gons Mouth, med ett vackert draperi, och 
the Jaws Room med droppstenar som ser ut 
som rovdjurständer. Hittills har vi kartlagt 
mer än 500 meter av grottan men arbetet 
med utforskningen fortsätter. Och förmod-
ligen finns det fler gångar kvar att upptäcka.

Nu när Saudiarabien börjar öppna sig för 
turism kommer tidigare otillgängliga områ-
den och grottor att upptäckas och besökas 
av alltfler människor. Alla ni framtida ut-
forskare måste dock komma ihåg två saker.
För det första: Att utforska grottor kan vara 
farligare än det först verkar. Om möjligt, 
försök följa med en mer erfaren grottutfors-
kare. Tala alltid om vart du ska!

För det andra: Grottor kan vara mycket 
känsligare än de verkar vara. En bråkdels se-
kund av ouppmärksamhet kan ödelägga en 
vacker mångtusenårig stalaktit. Envar som 
besöker en grotta måste följa de gyllene reg-
lerna att Ta aldrig något annat än fotografi-
er, lämna aldrig något annat än fotsteg (och 
helst inte ens det), döda inget annat än tid.

Mer och detaljerad information om grottor 
i Saudiarabien kan hittas på webbadressen 
www.saudicaves.com [3].

Artikeln har tidigare publicerats i The De-
sert Rambler, september 2000. Översätt-
ning och bearbetning för Grottan av Johan-
nes Lundberg och författaren.

Summary (Editorial): 
The author lived in Riyadh for several years, 
and took up caving there in the  1990’s. 
Here he describes the karstic caves under 
the desert in the neighbourhood of the 
villages Ma’aqala and Shawyah north of 
Riyadh. The caves were probably formed 
during wetter periods for 1.6 to 0.7 mil-
lion years ago, and often only consist of a 
vertical pit from the surface down to hori-
zontal passages that too often are blocked 
by sand. A few caves however are more ex-
tensive, including Surprise Cave discovered 
in March 1999 and with many speleothem, 
and the UPM-cave and Dahl Shawyah dis-
covered by a joint expedition between the 
Austrian Academy of Science and the King 
Fahd University of Petroleum and Minerals. 
Much more information on the caves and 
caving in Saudi Arabia can be found on the 
web site www.saudicaves.com

[1] Saudi Aramco är det statsägda oljebo-
laget i Saudiarabien och tillika världens 
största oljebolag.

[2] Tyvärr har många av grottorna, inklu-
sive Dahl Sultan, Surprise Cave och Dahl 
Shawya, blivit ödelagda. Tidigare var in-
gångarna mycket svåra att hitta, men med 
en GPS och noggranna koordinat har de 
blivit allt mer tillgängliga också för vanda-
lism. Se till exempel artikeln av John Pint på 
www.saudicaves.com/gps

[3] För den som vill läsa på papper finns 
boken The Desert Caves of Saudi Arabia av 
John Pint med bilder av Lars Bjurström och 
publicerad av Stacey International, Lon-
don, 2003. Går att köpa direkt från förlaget 
http://www.stacey-international.co.uk/
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Surprise Cave.
Foto: Lars Bjurström 

Arlene och ”Jaws”. 
Foto: Lars Bjurström 
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nystart för SRT-utbildningen
Sven Gunnvall

SRT 1  grundkurs i enrepsteknik
Nu har vi (äntligen) fått litet struktur på 
våra utbildningsplaner. När det gäller kur-
ser i vertikalgrottning startar vi nu i höst 
med en SRT1-kurs i C2s lokaler i Uppsala 
och bättre kan det knappast bli. C2 Vertical 
Safety sysslar bland annat med utbildning i 
fallskydd och säkerhet för industrin och har 
en lokal helt anpassad för ändamålet. (Se 
nästa uppslag!) I samband med kursen finns 
även möjlighet för kursdeltagarna att köpa 
Petzl-utrustning med 20% rabatt!
Höstens kurs hålls lördagen den 27 novem-
ber och adressen är: Börjegatan 78, Uppsa-
la. Mer information om övningscentret och 
C2 hittar du på deras hemsida: 
www.c2safety.com
Vi börjar redan kl 09:00 för att utnyttja da-
gen. Så här ser programmet ut (med avbrott 
för fika och lunch):

Målsättning
Utbildning i säker teknik för att ta sig ner 
och upp i en vertikal grottmiljö.
Teori
Risker med vertikal grottning
Personlig SRT-utrustning
Knopar
Firning
Klättring
Passage av omsäkring och repstyrning
Traversering
Praktisk träning
Inomhus i C2s övningscenter.
Utvärdering
Bedömning av instruktör under övningen. 

SRT2 i Yorkshire - Björn Gunnvall i Notts Pot.  Foto: Andreas Forsberg 

SRT3 i Vadvevagge - Gary Evans inspekterar ett firningssystem i Lämmelhålet. Foto: Ola Siljedahl

Kursen riktar sig både till nybörjare och till 
er som redan har litet erfarenhet men vill 
fräscha upp kunskaperna. Kostnaden för 
deltagande är 250 kr och anmälan kan göras 
antingen till sven.gunnvall@telia.com
eller på vår hemsida www.speleo.se
Du kan använda egen utrustning eller låna 
från SSF - kom också ihåg möjligheten att 
köpa utrustning till rabatterat pris! 

SRT 2  riggning av vertikala system

Till våren, runt påsk, följer vi upp med en 
SRT 2-utbildning i Yorkshire. Datum och 
detaljer meddelas senare, men så här ser 
programmet ut:

Målsättning
Utbildning i säker riggningsteknik för SRT.
Teori
Principer för SRT-riggning – säkerhet.
Att planera och leda en vertikal förflyttning.
Olika typer av infästning (naturliga, bultar, 
slingor).
Chockbelastning och fallfaktor.
Repnötning.
Att rigga repstyrningar, omsäkringar, 
repskarvar och traverslinor.
Att undvika faror som vatten och lös sten.
Säkringslinor.
Vård av SRT-utrustning.
Praktisk träning
Riggning av flera vertikala grottor under 
överinseende av instruktör.
Vård av utrustning.
Utvärdering
Bedömning under övningarna samt skrift-
ligt prov.
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C2 Vertical Safety är specialister 
inom den vertikala världen och 
erbjuder utbildning för alla som 
arbetar på hög höjd eller i trånga 
utrymmen.
Här ser du en sprängskiss på C2 
Training Centre i Uppsala där 
vi kommer att hålla till med vår 
SRT1-utbildning. Missa inte till-
fället att besöka en proffessionell 
träningslokal för vertikala miljöer.
I byggnadens bakre del (med C2-
loggan) finns en helt mörklagd 
vertikal labyrint som gjord för 
våra behov.  

C2 är också leverantör av utrust-
ning för vertikala miljöer - rep, se-
lar, teknisk utrustning och lampor 
från leverantörer som Petzl och 
Beal.
Passa på att handla din utrustning 
till rabatterat pris i samband med 
kursen. 
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Våra fjällmötesgäster från Frankrike hit-
tade två nya grottor, och lärde oss en del 
om hur man hittar grottor. Helt oväntat 
– inte! – ligger bägge grottorna på ”fel” 
sida gränsen. Vårt hopp om en ny större 
svensk grotta just här ligger i att knyta 
ihop de två nyfynden med en dolin som 
ligger på ”rätt” sida gränsen. Med bättre 
utrustning för rensning kan området 
mycket väl vara värt ett nytt besök. I öv-
rigt antog mötet i huvudsak den karaktär 
av ”rekognosceringsmöte” som kallelsen 
i Grottan antytt. Inga större nyheter an-
gående de sedan tidigare kända grottor-
na, annat än säkrare positioner tack vare 
GPS-registreringar.

Av de tre föreslagna vandringsalternativen 
till mötet – vandring från Vuostagorzi via 
Čunojåkka, från Abisko eller Riksgränsen/
Katterjåkk – valde Peter Blomqvist och jag 
ett fjärde, nämligen tåg till Katterat och 
vandring via Sørdalen, Oallavagge och 
Čunojaure. Det är en sträcka på cirka 27 
kilometer, varav de första sex mycket lätt-
vandrade tack vare anläggningsvägen till 
dammen en dryg kilometer från Hund-
dalshyttene. Vi kom fram lördag förmid-
dag som första man på plats, strosade runt 
och nosade på omgivningarna, och tog god 
tid på oss att hitta en bra tältplats på 900 
m-platån en kilometer SSV 1145-marke-
ringen på fjällkartan.

Peter och jag hade utifrån kartstudier be-
dömt branten öster om lägret som för svår 
att vandra med packning, men medan vi 
reste tältet dök Leif Engh upp just därifrån. 
Rolf Engh och Renate Troxler kom samma 

väg inte långt därefter. Runt klockan fem an-
lände Curt Wallin, Kjerstin Löfgren, Richard 
Årlin och våra franska gäster Jean och Annick 
Blanc med sina barn, samt François i två om-
gångar med helikoptern. Rune Magnusson 
kom vandrandes via den något mindre bran-
ta sydsluttningen på måndagen. Ett par plus 
men desto fler minus i deltagarlistan, och vi 
kunde summera deltagarantalet till fjorton. 
En bonus var dock att hela familjen Krafft 
susade in på onsdagen med helikopter. Björn 
Bergkvist och Kjell Sörklint förväntades 
komma under måndagen, men på grund av 
trassel med bilen dök de inte upp förrän på 
onsdag eftermiddag. Totalt var alltså 20 per-
soner på fjällmötet, varav fem från Frankrike.

Lördag kväll bjöd våra franska gäster in 
oss övriga på en kåsa vin, vilket mottogs och 
intogs med stor glädje. Deras gästfrihet – el-
ler vad man ska säga då de själva var ”gäs-
terna” – visade sig än större på måndag kväll 
då de bjöd alla på en mycket välsmakande 
anka med pasta! 

Söndag förmiddag gick de flesta av oss åt 
nordväst för att rekognoscera området läg-
ret - Ripgrottan - Norskgrottan. Peter och 
jag fortsatte därefter förbi 1060-platån till 
Sjangelijaure och undersökte de två jokkar-
na väster om sjön, som på fjällkartan uppvi-
sar avbrott i flödena. Vid den mindre, som 
rinner ut i södra änden på sjön, hittade vi 
kalk och ett litet sluk. Vi lyfte bort ett block 
ur sluket med vår medhavda rensvajer, men 
fortsättningen var för trång. Den norra jok-
ken, som på kartan verkade mer lovande – 
en ”död” sträcka på 50 meter och cirka 20 
höjdmeter– visade sig vara en besvikelse, ef-
tersom vi inte hittade vare sig kalk eller nå-

fjällmöte i sjangeli/ruovssuk
Kalle Grönvik

got grottliknande. Den troliga anledningen 
till avbrottet på kartan är att jokken breder 
ut sig över ett stenfält där.

Därefter rundade vi Sjangelijaure på 
norra sidan och kollade in gruvbyn vid 
Sjangelistugan innan vi vände hemåt via 
grottravinen öster om leden till Unna 
Allakas. Grottobjekten positionerades med 
GPS men vi stannade inte längre än nöd-
vändigt för att slippa de ettriga myggorna, 
som var otaliga på grund av stiltje och den 
annars behagliga temperaturen.

Förutom ravinens redan kända tre grott-
objekt hittade vi även ett fossilt utlopp 40 
meter ONO utloppsgrottan. Intressant, 
men myggen vann kampen och utloppet 
undersöktes inte närmare. Förhoppningsvis 
kan det kopplas ihop med det aktiva utlop-
pet. Värt att notera är att ravinen är fossil 
mellan Storsalsgrottan och Utloppsgrottan, 
vilket framgår av att ravinen är beväxt den 
sträckan. Hela vårfloden från jokken sväljs 
alltså av grottan i den nedre delen av ravi-
nen.

Vi följde kalken längs sluttningen upp 
mot lägret men hittade inget riktigt intres-
sant. Med ett tilltagande regn i ansiktet tog 
vi sikte på en del av bergsbranten som ver-
kade framkomlig och tog oss upp relativt 
lätt.

Måndagen blev en vilodag för de flesta av 
oss, för vilket vi alltså något oförtjänt belö-
nades med den ovan nämnda ankan. Nästa 
dag började Annick, Jean och François un-
dersöka dolinerna SV om lägret, medan 
Rune, Richard, Kjerstin, Curt, Peter och jag 
gick för att hitta Norskgrottan. I närheten 
av de angivna koordinaterna hittade vi en 
mindre hålighet som dock inte var Norsk-
grottan. Efter visst irrande hittade vi den 
slutligen på 930 meters höjd, svidade om 
till grottutstyrsel och begav oss in.

Efter tvåmetersschaktet ålade vi genom 

den något trånga passagen för att komma 
vidare neråt i grottan. Jag klättrade ner i det 
avslutande schaktet bara för att konstatera 
att det genast blev för trångt för att fortsät-
ta. Efter undersökning av de lägre belägna 
gångarna klämde Peter och jag oss förbi ler-
branten i den högre liggande gången som 
Rolf vände vid 1998 (ref 1). Troligen har 
fler krypare varit här och slitit på branten se-
dan dess, alternativt naturlig erosion, för nu 
är branten inte tre meter hög längre. Troli-
gen var kanten längre ner då, för där vi kröp 
upp över sedimenten såg vi även en parallell 
gång på vänster sida, ej nämnd i Rolfs arti-
kel. Sannolikt leder gången till avstickaren 
strax före tvåmetersschaktet.

Ovanför sedimentkrypet fortsätter gång-
en brant uppför ungefär fem meter, varefter 
den svänger tvärt vänster, blir i stort sett ho-
risontell, bredare och lägre. En bit in finns 
en liten kammare med en smalare gång åt 
vänster och en bredare fortsättning neråt. Vi 
provar vänster men där blir det snart stopp. 
Tillbaks till kammaren, neråt då? Nej, sedi-
mentpropp. Men vänta, där i taket då? En 
liten fin krypgång! In och vidare men bara 
någon meter innan även den delar sig. Vi 
provar bägge gångarna men får ge upp, de 
är precis för smala att ta sig vidare i.

De andra har tålmodigt väntat på vår 
återkomst till ytan, och med den äran vak-
tat min minirygga från en hungrig lämmel 
som nästan bitit sig igenom tyget. Peter och 
jag plockar fram våra lunchpaket medan de 
andra återvänder till lägret. 

När vi kommer nerför slänten mot lägret 
vinkar Jean och François åt oss, och förkla-
rar att de hittat en grotta! Det vill säga, de 
hade rensat den nedre dolinen från en massa 
stenar och frilagt en gång ner till en stor, 
vacker passage. (En artikel om utgrävning-
arna planeras till nästa nummer av Grot-
tan.) Peter och jag beger oss ner och finner 
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Artikelförfattaren vid vattenfallet 
i Norskgrottan.
Foto: Peter Blomqvist

Norskgrottans utgång.
Foto: Peter Blomqvist

Rune och Richard i Norskgrottan.
Foto: Peter Blomqvist
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en fem meter bred, cirka tio meter lång gång 
som sluttar sydväst mot Čunojaure. Golvet 
är fyllt med sediment men taket är grädd-
vitt, renspolat och oerhört vackert.

Efter middagen laddar vi för att ta oss 
till Sjangeliravinen nästa dag, men vi änd-
rar oss när vi vaknar och det är total stiltje 
och varmt. Myggen vid Utloppsgrottan får 
vänta. I stället siktar vi in oss på ytterligare 
en vilodag. Till slut lessnar vi dock på det, 
och beger oss ned i Dolingrottan och fort-
sätter grävarbetet som fransmännen påbör-
jat på två ställen. Det lilla vatten som rinner 
i grottan sipprar ner mellan stenarna, men 
det finns två möjliga grävprojekt. 

Den ena gången är helt enkelt för trång, 
det är solitt berg som vi inte kommer förbi. 
François har dock lyckats klämma sig ige-

nom och konstaterat att den gången leder 
till mer grävning. Peter och jag börjar arbeta 
med den andra gången där det verkar finnas 
en viss chans till fortsättning. Här är det till 
viss del lösa stenar, om än stora, så om man 
bara får bort en del lera bör det gå att kom-
ma vidare. Ett arbete som med ett bräckjärn 
och en trädgårdspade skulle ha varit avkla-
rat på en kvart tar istället bortåt två timmar 
och en hel del svett att avsluta. Efter att 
vi tillsammans med Annick en lång stund 
ruckat en större sten fram och tillbaka, hit-
tar Jean, som kommit ner för att kolla läget, 
en spricka där det går att få in det enda verk-
tyget vi har att jobba med – fransmännens 
bulthammare – och han lyckas bända bort 
blocket. Äntligen kan vi ta oss vidare! Men 
också nu bara en tillfällig lycka eftersom 
gången bara är ungefär fyra meter innan det 

tar stopp i en sedimentpropp, bortsett från 
en trång gång som visar att det inte tar helt 
slut här.

Jean och François har inte varit overksam-
ma medan vi jobbat i Dolingrottan. De har 
frilagt ytterligare en grotta cirka 130 meter 
längre ner i dalgången, så nu beger vi oss 
dit. Den här grottan är trängre men längre 
och lutar åt väster. Cirka 20 meter kommer 
vi innan det tar stopp. Nära botten norr om 
huvudgången finns en liten kammare. Inte 
heller här finns någon rimlig fortsättning, 
men i alla fall lite vattenstril att svalka sig 
med. En sidopassage i sydlig riktning görs 
åtkomlig medelst flytt av ett antal större ste-
nar. François ålar in men även här blir det 
för trångt.

Torsdagen infinner sig och Peter och jag 
är lika loja idag. De nyanlända Björn, Kjell 
och Christopher är förstås pigga och beger 
sig till grottravinen. Rune beger sig av i 
samma riktning men har siktet inställt på 
Sjangelistugorna. Björn och Kjell återvän-
der runt sex, Rune enligt plan precis klock-
an åtta. Christopher har fortfarande inte 
återvänt när vi gått och lagt oss. Han skulle 
till Sjangelistugorna efter grottravinen och 
väntas tillbaks sent.

Leif, Rolf och Renate lämnade mötet 
redan på tisdagen, och återresan för frans-
männen och Richard, Curt och Peter med 
helikoptern blev ombokad till fredagen. 
Rune, Kjerstin och jag vandrade samma dag 
åt olika håll så kvar i lägret var då familjen 
Krafft, samt Björn och Kjell.

Jag valde att vandra till Riksgränsen förbi 
Ripgrottan och Ruovssukjaure. En ripa flög 
ut ur Ripgrottan när jag passerade, och vi-
sade därmed att namnet var väl valt. Vidare 
norrut mellan topparna 1259 och 1296 ned 
till de markerade vaden längs leden Unna 
Allakas – Katterjåkk. På fjällkartan edition 
1998 är ett vad markerat i västra änden på 

sjön 946, möjligen felaktigt? På min nyligen 
inköpta Utekarta i Tyvek är inget vad utsatt 
där. Jag var visserligen inte ända fram dit, 
men på avstånd såg jokken väldigt strid ut 
där. Jag hade på förhand hört att det vadet 
var onödigt riskabelt och siktade istället in 
mig på vadet mellan den mellersta sjön och 
det lilla selet uppströms sjön 946.
Jag tog en liten vilopaus innan jag utan 
problem kunde ”steingå” över, som norr-
männen säger. På andra sidan sjön mötte 
jag ett norskt par som upplyste mig om 
svårigheterna med att hitta tältplats de när-
maste timmarna. Det låg onekligen en hel 
del i det, för från att leden börjar gå upp 
mot sjön 1016 är det sten- och blockmark 
större delen av sträckan fram till Stuor Kär-
pel. Blocken gör sträckan något svårvandrad 
även om det är spångat till viss del. Längs 
den sträckan finns det visserligen ett och an-
nat ställe som rymmer ett tält, men det kan 
vara svårt att få ner tältpinnarna. Längs de 
små sjöarna norr om 1046 finns faktiskt en 

Jean och François utanför Dolingrottan.
Foto: Peter Blomqvist

Peter Blomqvist undersöker ett hål...
Foto: Kjerstin Löfgren
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yta som med lite god vilja rymmer ett par, 
tre tält, kanske fyra om de är självstagande. 
Nära den brusande jokken i Dossagevagge, 
en knapp kilometer från Stuor Kärpel där 
terrängen börjat bli något tältvänligare, hit-
tade jag ändå en ideal tältplats, plan och 
inga problem att få ner tältpinnarna.

Sommarleden är numera omdragen förbi 
riksröse 265A, och går tvärt upp på berget 
strax innan ravinen börjar. Leden är här tyd-
ligt märkt med både skylt och klart rödmå-
lade stenar. Någon verkar alltså angelägen 
om att man väljer den vägen framför den 
smala nisch som är alternativet (ref 2). längs 
jokken. Jag känner inte till att någon olycka 
hänt här, men kanske har risken med det se-
nare alternativet bedömts vara onödigt stor.

Referenser:
1: Rolf Engh och Yngve Freij (1999): Sjang-
eligrottorna 1998. Grottan 34(2): 4-20. 

2: Claes Grundsten (1997) På fjälltur, Keb-
nekaise och Abisko, Ss. 51-58. Stockholm: 
Rabén Prisma. ISBN 91518-3252-6S

Summary (editorial)
The fell meeting this summer was visited 
by 20 cavers, including 5 french cavers. 
The area was Sjangeli/Ruovssuk on the bor-
der between Sweden and Norway 30 km 
southwest from Abisko. The area has only a 
few small caves known, so the meeting was 
something of a reconnaissance trip. Some 
new caves were found, tight boulder choked 
passages but no big ones... However the area 
may still hide some more, only future will 
tell.

All in all a lot of work, a lot of mosqui-
toes, and some really good food thanks to 
the very  hospitable french group. 

Dolingrottan. 
Foto: Peter Blomqvist

Tema för årets fjällmöte vid Sjangeli, 
att gräva fram grottor. 
Kalle Grönvik vid ett av projekten.
Foto: Peter Blomqvist
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I slutet av 1960-talet var världens djupaste 
grotta, Gouffre de la Pierre Saint-Martin i 
Pyreneerna, 1171 meter djup. Det var bara 
några år tidigare som PSM. som andra 
grotta hade passerat 1000-metersstrecket 
i djup, men redan gick jakten på nästa tu-
senmetersgrotta, nästa världens djupaste. 
Expeditioner gick till all världens hörn, och 
i början av 70-talet var det dags för Zagros-
bergen i västra Iran att få besök av britter[1]. 
Zagrosbergen var ett av de riktigt lovande 

områdena, med stora områden karst och 
2000-metersreliefer. Redan den första expe-
ditionen 1971, med nio man och två kvin-
nor i en Landrover och en minibus, var en 
succé. De åkte, via balkanstaterna, Turkiet 
och västra Iran, till Kermanshah och Kuh-e 
Parau där ingången till Ghar Parau snabbt 
hittades[2]. Expeditionen utforskade grot-
tan till ett djup av runt 740 meter, där de 
vände på toppen av ett schakt. Djuppoten-
tialen var uppskattad till minst 1700 meter, 
och året efter återvände britterna med en 
16 personer stark och välfinansierad expedi-
tion[3], den här gången för att utforska näs-
ta tusenmetersgrotta och slå världsrekordet i 
grottdjup. Intet av detta lyckades. Den för-
sta turen ner i grottan nådde fjolårets vänd-
punkt, tog sig ner för schaktet och, några 
meter längre ner, möttes av en obönhörlig, 
lerig sifon. Ghar Parau hade ”Paraued” och 
blev bara 751 meter djup [4]. Återkom-
mande expeditioner under 1970-talet, från 
Storbritannien, Frankrike, Italien och Po-
len, lyckades inte hitta någon djupare grotta 
[5, 6]. Under 1970-talet började också tå-
lamodet med den allt mer opopulära shah 
Mohammad Reza Pahlavi och hans hatade 
säkerhetspolis SAVAK tryta, och så i decem-
ber 1978 inleddes den gröna revolutionen 
som äntligen befriade Iran från shahernas 
förtryck. Men efter ett år med doft av frihet 
sänktes ett nytt mörker över Iran, ayatholla 

Khomeini och hans fundamentalistiska 
revolutionsgarde hade befäst makten och 
infört sharialagar. De utländska grottex-
peditionerna upphörde och den inhemska 
grottmiljön förde en tynande tillvaro. Inte 
förrän i slutet av 1990-talet började de ut-
ländska grottutforskarna återvända till Iran, 
och sedan en tjeckisk expedition 1997 har 
tyskar, britter, tjecker, spanjorer, schweizare, 
italienare, ryssar, ukrainare, österrikare, po-
lacker och möjligen ytterligare någon natio-
nalitet besökt Iran för att utforska grottor, 
nu tillsammans med iranska speleologer [6, 
7]. Men ännu är Ghar Parau ohotad som 
djupast grotta i Iran.

Så i mitten av maj satt jag på ett Iran 
Air-plan på väg till Imam Khomeini Inter-
national Airport utanför Teheran. Det var 
lite av en överraskningsresa, det var bara tre 

månader tidigare som jag under ett besök 
i Kraków hade blivit tillfrågad om jag ville 
följa med på en kort rekognoseringsexpedi-
tion till Iran. Syftet med turen var att hitta 
ett område som polackerna skulle kunna 
återvända till med en större expedition se-
nare under året. Vi skulle hålla oss till Za-
grosbergen och koncentrera oss på området 
runt Kermanshah i provinsen med samma 
namn i västra Iran, inte långt från gränsen 
till Irak och strax söder om Kurdistan. Vår 
expeditionsledare var Marcin ”Qb” Kubarek 
som jag kände sedan tidigare. Nyss fyllda 
28 år var han näst yngst av oss, men den 
mest erfarne, med expeditioner till Norge, 
Montenegro, Kaninmassivet i Slovenien, 
Lamprechtsofen, Feichtnershachthöhle och 
andra djupa grottor i Österrike, och inte 
minst en National Geographic-sponsrad 
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expedition till Påsköarna. Dessutom är han 
den ende av oss utlänningar som har varit 
i Iran tidigare, i oktober i fjol tillsammans 
med några andra grottisar från Kraków på 
en första rekognoseringstur. Vår expedition 
var alltså den andra rekturen. Från Polen 
kom ytterligare två grottkrypare. Bogusław 
Wypych, 30 år, är grottinstruktör och arbe-
tar bland annat, liksom många andra polska 
grottisar, med höghöjdsarbeten. Med sin 
långa hästsvans är han också den av oss som 
väcker mest uppmärksamhet bland folk; på 
flyget in till Teheran hade han blivit tillsagd 
av en medpassagerare att han måste täcka 
håret, innan hon upptäckte sitt misstag... 
Zbigniew Wiśniewski, eller Stanley, är med 
sina 45 år expeditionens äldsta heltidsdelta-
gare, och har också han en hel del resor i ba-
gaget, bland annat till Nya Guinea, Mexico 
och den stora Påskö-expeditionen. Åldern, 
eller kanske snarare det goda livet, har bör-
jat ta ut sin rätt, men Stanley hängde med 
rätt bra. Förutom oss fyra utlänningar har 
vi också en iransk grottis med oss, Alireza 
”Ali” Balaghi. Med sina 26 år var han vår 
yngste fulltidsdeltagare; seriös, engagerad 
men alltid nära till skratt. Dessutom skulle 
vi få tillfälliga besök av både lokala grottisar 
och grottisar från Teheran under olika delar 
av vår två veckor korta resa. Ett par dagar 

skulle också Jalil Noroozi, en botaniker från 
Teheran, följa med.

Kermanshah
Bussen, en inte helt ny Volvobuss, tog inte 
mer än fem timmar från Qazvin några mil 
från Teheran där vi hade stannat över natt 
hos Ali. Kermanshah är en livlig stad med 
tre kvarts miljon invånare i provinsen med 
samma namn mindre än 14 mil från gränsen 
till Irak. För de rätt få turisterna som hittar 
till Kermanshah är staden mest känd för de 
2500 år gamla akemeneidiska relieferna i 
Behistun som är den fornpersiska kilskrif-
tens rosettasten, men vi var inte där som tu-
rister så de missade vi förstås (däremot fick 
vi en titt på de tusen år yngre sassanidiska 
relieferna i Taq-e Bostan). Mer upphetsande 
just då, under just den här resan, var att vi 
passerade bara några kilometer från Ghar 
Parau. Inte heller Kuh-e Parau-området 
med Ghar Parau besöktes. Vi ville koncen-
trera oss på det rätt dåligt undersökta grann-
massivet Kuh-e Shahu. De intressantaste 
områdena, precis på andra sidan gränsen till 
Kurdistan vågade vi inte besöka; det hade 
nyligen varit strider där mellan regerings-
trupper och kurdiska separatister. Rekogno-
seringstur som det här var började vi med 
dagsturer, men denna första dagen (stekan-
de sol, över 1000 meters höjdskillnad, full 
grottpackning på ryggen) hittade vi ingen-

ting. Inte de nästföljande heller, om man 
inte räknar ett par smågrottor på upp till 
tjugo meter i längd med mycket sediment 
och block. Fortsatte gjorde nog grottorna, 
men inte utan grävning. Jag ägnade ett par 
dagar åt att botanisera i den subalpina zo-
nen med Jalil, innan han var tvungen att 
återvända till Teheran. Några av de iranska 
grottisarna och klättrarna som hade anslutit 
i Kermanshah gjorde ett par försök att nå en 
stor öppning som vi kunde se högt upp i en 
otillgänglig klippbrant, men de nådde inte 
ens fram. Några av polackerna och iranierna 
åkte till Paveh nära den Irakiska gränsen för 
att titta på Bel Cheshmeh, en stor karstkälla 
som gav runt 4 000 liter per sekund. Stora 
hydrologiska system i karsten finns det i alla 
fall. Men vattnet trängde upp ur helt vat-
tenfyllda gångar, och var det börjar sin färd 
under jord är inte känt. Det verkar vara rätt 
vanliga fenomen i Iran, grottrelikter som 
slutar i sedimentproppar och stora karstkäl-
lor[8], något som de flesta expeditionerna 
sedan sjuttiotalet har fått erfara. Vi besökte 
också en turistgrotta, den drygt 3 km långa 
horisontella och vattenförande Ghar Quri 
Qal´eh.

Efter bara några få dagar hade vi i stort 
sett slut på intressanta områden runt Ker-
manshah, bortsett från de som just nu låg 
otillgängliga för oss i Kurdestan. Återstod 
gjorde ett massiv strax utanför Kermans-
hah, och vi planerade en tredagarstur dit. Vi 
har sett bilder på ett snöfyllt slukhål, så vi 
vet att det finns potential i området. Bus-
sen släpper av oss en bit från bergsfoten. Vi 
har sju eller åtta hundra branta och varma 
höjdmetrar till passet, och det blir ett par 
svettiga timmar genom ett torrt och stenigt 
landskap utan träd eller andra buskar än 
torniga astragalus. Så når vi passet på 2400 
meter över havet och kan ta oss en första titt 
över U-dalen. Det vi ser gör oss inte glada. 

Dalbotten som ligger ett par hundra meter 
under oss är täckt av djupa sediment. På 
andra sidan dalen finns kalkstenen i dagen, 
men den ser frostsprängd och uppsprucken 
ut. Inga öppningar kan ses. Vi känner oss 
lite lurade, det här var det sista området vi 
planerade att besöka, och än har vi inte varit 
iväg en vecka. Nödlösningen får bli Luris-
tan. De flesta av iranierna vill inte stanna 
över natten här uppe, men vi andra känner 
inte för att gå ner direkt, utan tänker kartera 
en känd och utforskad men okarterad grotta 
lite längre in i dalen, och sedan gå ner tidigt 
dagen därpå. Stanley och jag avstår från att 
grotta idag; ensam tar jag en tur längs med 
bergsryggen nedåt dalen. Efter någon kilo-
meter når jag dalbotten och den lilla bäck 
som rinner genom den. Lite längre bort ser 
jag en öppning som nog bara är en grund 
nisch, men jag går ändå dit. Ingången leder 
direkt in till en tvärpassage med en stor skor-
sten sex meter rakt upp i luften. Till höger 
går gången vidare till en halvannan meter 
hög mur innan den mynnar rakt ut i dalen, 
medan den till vänster går till en liten flask-
hals. På andra sidan är en liten sal, gott och 
väl ståhöjd och med plant och torrt golv. 
Det luktar starkt av inpyrd rök i hela grot-
tan, och det finns några eldstäder. Totalt är 
den lilla ”nischen” bortemot 50 meter lång 
och en av de finaste grottrelikterna vi hittar 
under resan. På väg tillbaka mot passet där 
vi kommer att tillbringa natten hämtar jag 
vatten i bäcken. Det kryllar av liv i det, men 
det duger till te och matlagning. Ingen av 
oss blev heller magsjuka under resan, trots 
sallader, morotsjuice med glass och vatten 
ur knappt strömmande småbäckar. Vi över-
nattar under bar himmel i det blåsiga pas-
set på de sex små sovplatserna som Stanley 
har gjort i ordning, bäddade med bergssilja. 
Himlen brann i rött vid solnedgången; det 
är sandstorm i Irak.

Kalk i dagen men inga grottor (Kermanshah, 
Iran). Foto: Johannes Lundberg
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När vi ändå var uppe på berget bestämde 
vi oss för att ägna en dag åt att gå uppför 
dalen och i alla fall försöka återfinna sluket 
vi sett bilder på. Vi gick utan någon särskild 
ordning, ibland var för sig, ibland tillsam-
mans. Och vi hittade en hel del grottöpp-
ningar på det sättet. Men bara öppningar 
till grottrelikter; de flesta var bara nischer, 
endera slutade de i ingenting, eller i stora 
blockhögar, eller så gjorde de bara en sväng 
in i berget och mynnade åter i det fria efter 
något tiotal meter, skvallrandes om att det 
en gång fanns mycket längre grottor här. Jag 
går i mina egna tankar tillbaka från ett helt 
igenproppat sluk och råkar nästan helt mis-
sa öppningen som gömmer sig några meter 
till höger. Det är ett schakt på några meter 
med en fortsättande gång i botten, det mest 
lovande vi har hittat hittills! Qb håller på 
att försvinna åt andra hållet men ropas över 
till min öppning. Han klättrar ner för in-
gångsstupet och når snart ett större schakt. 
Längre kommer vi inte utan utrustning. Vi 
hittar ett till öppningsschakt bara några me-
ter bort. Utforskning och kartering får vänta 
till i morgon. Vi har dock ett problem: det 
mesta av vårt rep och borrmaskinen bars ner 
av iranierna redan första dagen...

Medan Qb och Bogus riggar grottan kar-
terar Stanley och jag. Ali gjorde en tur till 
bergsfoten och tillbaka tidigt på morgonen 
för att hämta tillbaka borrmaskinen så rigg-
ningen går raskt. Karteringen också, vi an-
vänder en prototyp till en ny version av Ca-
veSniper, en polsk sikta-och-tryck-kompass/
klinometer. Grottan sluttar brant nedåt, och 
snart är vi i toppen av ett fint frihäng i ett 
rymligt schakt, 18 meter djupt. I botten lig-
ger några ben från förolyckade djur nedan-
för en brant sintervägg. Grottan fortsätter en 
liten bit till, men är nu trängre och blocken 
fler. Drygt 60 meter under ingången kan 
man klämma sig genom en trång spricka 

och titta ner i en liten vattenfylld sal med 
botten fem-sex meter längre ner. Djupare 
än så kommer vi inte. Sinterväggen går att 
klättra upp till ett par droppstensfyllda salar, 
också de utan fortsättningar. Det är vackert, 
men just inte mer än så.

Efter tre nätter under bar himmel, stjär-
nor mellan molnen som blåste förbi och tre-
kvarts måne, är det dags att gå ner. Vi är fär-
diga med Kermanshah för den här gången. I 
morgon bitti tar vi bussen till Khorramabad 
i Luristan.

Khorramabad
Khorramabad, en liten stad inklämd mel-
lan två låga bergskedjor, i ett landskap dit 
människor kom snart efter vår utvandring 
från Afrika för runt 50 000 år sedan. De 
välkända luriska bronserna är förstås mycket 
yngre, bara runt 3000 år gamla, och många 

av dem går att se på den fina lilla utställ-
ningen i borgen Falak-ol-aflak som domi-
nerar stadsbilden. Vi börjar med att träffa 
representanter för stadens och provinsens 
klätterförbund (som lyder under idrotts-
ministeriet), och liksom i Kermanshah blir 
vi sponsrade med en minibuss och boende. 
Men första natten stannar vi ute, halvvägs 
upp till ett område där en man från byn 
nedanför berget känner till ett djupt schakt: 
näst intill bottenlöst och med stora fortsätt-
ningar, hur han nu kan veta det. Vägen från 
byn till berget liftade vi, sju personer med 
packning, på en liten traktor; det var bara 
genom ett under som vi överlevde den fär-
den! Morgonen efter fortsatte vi uppför ras-
branten till topp-platån och schaktet, som 
visade sig vara om inte bottenlöst så drygt 
45 meter djupt. Det var först när vi började 
bulta för riggningen som vår guide, mannen 
från byn, förstod att vi tänkte klättra ner i 
schaktet. Hade han vetat att vi var så galna 
hade han aldrig visat oss det! Allt han kunde 
göra nu var att hoppas att vi mot alla odds 
skulle klara oss helskinnade från turen... 
vilket vi förstås gjorde. Schaktet gav dock 
inte mycket mer grotta; det slutade i en snö-
kon, och den lilla gången som ledde djupare 
blockades snart av block och sediment. En 
mängd svalor hade byggt bo i schaktets väg-
gar och de flög upprört ovanför våra huvu-
den. De hade också skapat en guanobrant 
upp till en liten öppning drygt sex meter 
upp i schaktväggen. Den här gången slutade 
gången i en liten kammare med en torrlagd 
sjö och fina stalagmiter och sinter; man 
kunde tydligt se spåren efter den forna vat-
tenytan. Vi slapp traktorn tillbaka till byn, 
men blev inbjudna till te, iskall bergsmyn-
takryddad dugh (drickyoughurt) och frukt 
hos vår guide. Vi hade fått tips om en grotta 
som skulle, så vitt vi kunde förstå, vara upp 
mot 500 meter lång men sluta i vatten som 

hade hindrat vidare utforskning. Nu hade vi 
lärt oss att inte lita på våra uppgiftslämnare; 
Qb började bli rejält desillusionerad vid det 
här laget, och rätt besviken över att vi inte 
redan i Kermanshah hade hittat ett område 
värt vidare utforskning. Men vi tog vår mi-
nibuss och fick hjälp av en lokalkänt man 
som visste var grottan skulle vara, och åkte 
mot Alashtar. Vi hamnade i en liten by vid 
vägs ände, där vi ockuperade ett rum i byns 
sista hus. De var släktingar till vår guide, 
men såg på oss med stor misstänksamhet. 
Vandringen därifrån gick genom en under-
skön men trång dal längs med en stor bäck 
och små åkrar och fruktodlingar klättrandes 
uppför dalväggarna. Efter en lätt halvtimme 
kom vi till källan, en liten damm som hade 
byggts av amerikanska ingenjörer åren före 
revolutionen för att förse byn med dricks-
vatten. Källans vatten är drygt tio kyliga 
grader varmt och strömmar ut ur sprickor 
någon meter under dammens yta. Lite 
längre bort finns en liten öppning som ska 
vara vattenförande vid högvatten, men vi 
kommer inte mer än kanske tjugo meter in. 
Några hundra meter längre in i dalen finns 
grottan vi ska till. Ingångskammare, ett li-
tet schakt och så en till sal. Ännu ett schakt 
– men vattenfyllt. Man kan se hur gången 
fortsätter under vattenytan. Inte var grottan 
500 meter inte, med en sidogång kommer 
vi upp till en längd av 74 meter. Qb är helt 
uppgiven, och orkar inte ens tänkta på att 
kartera grottan utan stannar utanför i skug-
gan av ett stenblock, medan det blir Ali och 
jag som får göra en snabbkartering.

Dorud
Gav inte expeditionen mer än det här? Vi 
har i praktiken bara en expeditionsdag kvar, 
och den kommer vi att förlägga någonstans 
utanför Dorud, en timmes vansinnesfärd 

Johannes i ett av schakten i den nya 
grottan utanför Kermanshah, Iran.
Foto: Boguslaw Wypych
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med taxi från Khorramabad. Taxin började 
med att köra på fel sida av vägen, och se-
dan blev det bara värre. I Dorud skulle vi få 
bo i en idrottslokal, men en grupp poliser 
skulle också övernatta där, och då vi som 
utlänningar klassades som säkerhetsrisk (för 
polisen alltså) fick vi istället sova över hos 
en av Alis klätterkompisar. Hans åldriga 
mamma lämnade den lilla lägenheten, vart 
vet vi inte, för att vi skulle få vara ifred, el-
ler för att det passade sig så, där i Dorud. 
Morgonen efter tog vi taxin till en liten by 
just utanför Dorud; därifrån gick vi upp 
mot Kuh-e Pariz-massivet. Det är ett intres-
sant massiv, hela toppen består av konglo-
merat, men lokala klättrare känner till flera 
schakt, det största ska vara runt 100 meter 
brett. Vi går med lättast möjlig packning, 
och får en byracka som sällskap från byn. 
Vi startade tidigt och tog vår frukost vid ett 
litet källflöde. Stanley och Hossein Boueini, 
en ung och entusiastisk grottis från Teheran 
som varit med de senaste dagarna, stannade 
vid källflödet medan vi andra fortsätter upp 
mot platån i sällskap med två av de lokala 
klättrarna. Av någon anledning ville irani-
erna inte lämna Stanley ensam. Kan det vara 
för att Luristan har rykte om sig att vara den 
farligaste provinsen för turister och resande 
i Iran? Lurerna gör skäl för sitt namn, i alla 
fall om man ska tro iranierna från de andra 
provinserna.

Från platån på runt 2700 meters höjd har 
vi en fantastisk utsikt över dalarna nedan-
för. Små byar som ligger som ljusa fläckar 
utspridda på de trädfattiga dalsidorna. Åt 
sydost ser vi Ostran Kuhs snöklädda toppar 
skina ikapp med solen. På några ställen på 
platån bryter berg fram idagen, och där har 
det bildats flera schakt och smågrottor. Någ-
ra av grottorna har en del speleotem, men 
också mängder av block som frigjorts från 
konglomeraten. Det är en vacker konglome-

rat, med en mängd olika storlekar och färger 
på bergartsbollarna, från små gruskorn till 
stora stenar, ja nästan små block. Kittet är 
med all sannolikhet kalciumkarbonat. Men 
bergartsbollarna när de har lossnat från kit-
tet blockerar effektivt de små grottorna vi 
hittat, och den längsta är nog inte mer än 
tjugo meter. Schakten är djupare, men hur 
djupa får vi inte veta, eftersom vi inte har 
med någon utrustning för att ta oss ned i 
dem. Och hur riggar man säkert i konglo-
merat? Det känns som om bollarna kommer 
att dras ut ur kittet om de belastas det mins-
ta lilla... Så kommer vi till det stora schaktet. 
Och det är stort. Säkert hundra meter långt, 
en 30-40 meter brett och, sägs det, minst 50 
meter djupt. En klättrare från Dorud ska ha 
varit ner i schaktet, som var delvis snöfyllt, 
och sett en gång fortsätta in i berget... Men 
utforskningen av platåschakten får vänta 
till en annan gång! Det är ändå en rätt fin 
avslutning på vår annars rätt misslyckade 
och humörsänkande rekognoseringstur[9]. 
På väg ner från platån klättrar vi genom ett 
halvt schakt, numera utan yttervägg. Från 
källan där vi hade frukost kunde vi se en stor 
öppning i väggen strax nedanför platån, men 
gissat att det bara var en grund nisch. När vi 
kommer fram till nischen hittar vi istället en 
imponerande grottöppning, cirka 20 meter 
bred och tio meter hög och med en meter-
hög stenmur som spärrar öppningen. Den 
stora gången fortsätter kanske trettio meter 
in, och längst in mynnar ett par höga skor-
stenar i taket. Till höger och vänster mynnar 
också ett par trånga gångar. Den ena leder 
till en liten kammare med vackra, massiva 
stalagmiter och en möjlig fortsättning högre 
upp. Den andra gången går brant uppför 
ett vackert gult sinterfall, och därefter en 
liten gång med sinterdammar, den innersta 
fortfarande vattenfylld. Det är inte mycket 
grotta, men det är vackert.Ovanför 45-metersschaktet i närheten 

av Khorramabad, Luristan, Iran.
Foto: Johannes Lundberg
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Var det allt? Ett par 60-metersschakt, va-
rav ett en drygt hundra meter lång grotta, 
några grottrelikter, och ett konglomerat-
schakt vi inte kunde ta oss ned i. Ja, det 
var allt, i grottväg i alla fall. Inte riktigt vad 
vi hade hoppats på, men vi fick resa runt i 
ett vackert landskap. Våra förhoppningar 
om den iranska gästvänligheten infriades 
många gånger om. Även om det inte ver-
kar helt lätt att hitta de djupa och långa 
grottorna som säkert finns i Iran så lockar 
landet till fler resor, för att besöka våra ny-
funna vänner där, uppleva en uråldrig his-
toria, fascinerande flora och höga berg. 
Och grottorna finns ju där, någonstans... 
Vi vill tacka The Iranian Mountaineering 
Federation för stöd och sponsring via de 
lokala organisationerna i Kermanshah och 
Luristan. Vi vill också tacka alla de irani-
erna som upplät sina hem och sin tid åt oss! 

Summary (Author): 
In May 2010 I joined a small Polish-Iranian 
reconnaissance expedition to Kermanshah 
and Lorestan Provinces, Iran. We failed 
to find The Deep Cave, but found some 
smaller, up to 65m deep and somewhat 
more than 100m long caves. And a beauti-
ful landscape and very friendly people!

[1] Men de var inte först med att utforska 
grottor i Iran. Redan på 1940-talet besökte 
den svenske läkaren Knut Lindberg (1892-
1962) Iran för biospeleologiska studier, se 
Rabbe Sjöberg 1975. Knut Lindberg. Grot-
tan 10(3): 3-6.

[2] Ghar betyder  grotta på persiska, och 
Kuh berg.

[3] Den brittiska grottexpeditionsfonden 
Ghar Parau Foundation, ännu idag stöt-
tandes expeditioner till världens alla hörn, 

grundades på överskottet från 1972 års 
Ghar Parau-expedition.
[4] D. Judson. 1973. Ghar Parau. New 
York/London: Macmillian Publishing. 216 
sidor.
[5] De djupaste grottorna förutom Ghar Pa-
rau som hittades under 1970-talet var 315 
meter djupa Ghar Shah Banu och 308 me-
ter djupa Ghar-i Cyrus. De var intill nyligen 
fortfarande de tre djupaste grottorna i Iran 
och ligger alla i samma område i Kerman-
shahprovinsen. Helt nyligen har en ny djup 
grotta, Som, utforskats till drygt 400 meters 
djup. Något oväntat ligger Som i den östli-
gaste delen av Elburz-massivet.

[6] E. Raeisi och M. Laumanns. 2009. Iran 
cave directory. Andra upplagan. Berliner 
Höhlenkundliche Berichte Band 37. 143 
sidor.
[7] M. Laumanns, S. Ghazy och S. Brooks. 
2009 och senare. Nätsida Caving in Iran, 
http://cavinginiran.de/. Besökt 2010-07-
03. Se också Iran Caves (http://irancaves.
com/).

[8] Det verkar vanligt med diffus dränering 
av ytvatten till karstakvifärerna; på grund 
av den stora lutningen hinner inte heller 
vattenflödena förenas i större passager för-
rän på rätt stort djup. Zagrosbergen växer 
fortfarande, och det skapar en intensiv ero-
sion som i sin tur skapar stora mängder 
sediment, som helt eller delvis fyller upp 
grottorna.

[9] Konglomerat har potential för grottbild-
ning. Bob Gulden (http://www.caverbob.
com/other.htm) listar flera långa och djupa 
konglomeratgrotta, den längsta är den 58 
km långa Bol´shaja Oreshnaja i Krasnojarsk 
i centrala Sibirien, och den djupaste är en 
grotta i Honduras, den 386 meter djupa 
Pozo del Portillo.

I våras blev jag kontaktad av frilansjourna-
listen Johan Joelsson och fotografen Jona-
tan Jacobson. De brukar göra reportage om 
bla kartor/kartering och var nu intresserade 
av att skriva en artikel om grottkartering. I 
början av juni gjorde de därför ett hembe-
sök för att lära sig mer om hur det går till 
att kartera grottor. Först blev det fika med 
grottkartor och genomgång av hur grottkar-
tering går till i teorin. Därefter åkte vi bort 
till den för oss närbelägna grottan Börsås 
hål för att även få lite praktisk upplevelse av 
grottkartering. Besöket i grottan var lyckat 
och det kröps så friskt att byxorna sprack 
för somliga.

Artikeln är tänkt att publiceras i Lant-
mäteriets tidning Gränssnittet i september. 
Prenumeration på Gränssnittet är kostnads-
fri och kan beställas här:

http://www.lantmateriet.se/templates/
LMV_GranssnittPrenumereraForm.
aspx?id=10889

Det är också möjligt att bara beställa en-
staka nummer av tidningen om man hellre 
vill det. Vi återkommer med en notis på 
hemsidan om i vilket nummer artikeln slut-
ligen blir publicerad.

I Börsås hål. Från vänster Mikaela Löfgren 
(SSF), Johan Joelsson och Jonatan Jacobsson. 
Foto: Andreas Wikström

artikel om grottkartering i 
gränssnittet

Andreas Wikström 
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Min mamma och pappa tycker grottor är det 
bästa de vet. Näst mej förstås. Så nu tyckte 
jag att det var dags för mej också att testa. Jag 
tänkte att det här måste bli en succé. Därför 
tog jag med mej fyra erfarna grottisar och så 
en lite mindre erfaren grottis. Och så drog 
vi till Börsås hål, i Halland. Det är brant att 
gå upp till grottan. Jag ville inte slita ut mig 
innan grotturen så jag såg till att bli buren. 
Också min utrustning bars av mina bärare.

Det har varit lite svårt att hitta bra 
utrustning i min storlek. Jag är ju bara 56 
cl. PVC-overall var stört omöjligt att hitta. 
Jag fick göra min grottdebut i mitt lila 
underställ istället. Tur att Sweet Sheep i alla 
fall satsar på grottkläder i små storlekar. Inte 
heller hjälm var lätt att hitta. Men så hörde 
jag att gamla farbror Leander Tell använt 
sej av keps, kanske med pappskiva. Så jag 
tog min solhatt. Det gick fint. För att slippa 
grus i munnen använde jag napp.

Jag blev lite trött under själva grottbesöket. 
Men jag hade ju sett till att bli buren också 
i grottan. Så det var inget problem att ta 
en tupplur. Hungrig blev jag också. Men 
det löste sej lätt - med en slurk flytande 
grottgodis.

Det var trevligt i grottan. Nästa gång ska 
jag försöka krypa själv. Mina bärare vägrade 
ta mej in i de trängre delarna. Fega personer 
de där. Det hade ju varit jättespännande 
att ta sej dit också. Jag hjälpte till med att 
göra en karta över grottan också. Jag var 
ytsamordnare. Det är en mycket viktig 
uppgift. Jag tyckte det var så roligt med 
grottor, att jag tror att mina föräldrar 
kommer att tillbringa varenda semester i 
framtiden under jord. För min skull!

Min första grottur
Linnea Löfgren

?

Börsås hål
N
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S

Karterad av Andreas Wikström
2010-07-31.
BCRA 2A (BCRA2002).
Längd: ca 60 m.

Lilla ingången

0m 10m

Stora ingången

Kartan över grottan som pappa ritade.

Linnea och mamma Mikaela Löfgren i grottan.
Foto: Andreas Wikström

Linnea Löfgren, i skrivande stund 6 veckor 
gammal. Har precis introducerats i grottvärlden 
vid en tur till Börsås hål i Halland. Det lär nog 
bli mer grottbesök i framtiden då både mamma, 
pappa och gammelmormor är grottokiga.
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Har du provat grottning någon gång? Det 
är spännande och något som hela familjen 
kan vara med på!

När den repliken nådde min sambo Niklas 
Konstenius öron för några år sedan, var det 
som om en ny era i vårt liv inleddes, livet 
före och efter grottning.

Det var en entusiastisk arbetskollega till 
Niklas som verkade tycka att Niklas hade 
för lite äventyr i sitt liv. Vi andra som kän-
ner Niklas vet att när man fäller en sådan 
replik till honom hör han inte en fråga, utan 
en utmaning: Du MÅSTE prova grottning, 
det är äventyr, smutsigt, kan vara farligt, 
äventyr, äventyr, ÄVENTYR!!!

Sagt och gjort, vår första kontakt med en 
grotta blev Bodagrottorna som låg relativt 
nära Gävle, men också var, har jag förstått 
i efterhand, relativt enkel att prova. Vi ram-
lade iväg mot grottorna, Niklas upphetsad 
och ivrig, vi andra i familjen (jag och bar-
nen, Tilde och Felix, då 9 och 11 år)  nå-
got mindre ivriga - men med glatt humör. 

Overaller, diskhandskar, rep, våtdräkter, se-
lar, karbiner, hjälmar och pannlampor hade 
liksom inte gjort sitt intrång i våra liv ännu, 
så matsäck och en väl fungerande ficklampa 
fick duga gott! Hade jag vetat vad som kom-
ma skulle efter detta första grottbesök, kan-
ske jag eller barnen plötsligt hade insjuknat 
i kraftig magsjuka eller till och med spelat 
död för att inte komma iväg…

Niklas var fast. Vi besökte Bodagrottorna 
vid flera tillfällen, mer och mer utrustad 
med diverse grottbestyr. Barnen var med 
på tåget och kröp med sin pappa, medan 
jag fortfarande mest stod för markservicen. 
Niklas fick oss i familjen sedan att se det fan-
tastiska med stranden vid Hölick, och den 
otroligt vackra campingen som fanns där. Vi 
åkte dit med vårt tält, och visst var stranden 
och campingen vacker, men Hölickgrottan 
var det som egentligen drog. Alla i familjen 
kröp in i denna grotta, min första grottupp-
levelse! Det var väl sådär, fick lite panik vid 
någon krök inne i grottan, men det gick 
bra. Efteråt satt jag på den vackra stranden 
och försökte verkligen känna in det fantas-
tiska med grottning… det inföll inte riktigt. 
Kanske nästa gång tänkte jag.

Ett år gick och vi planerade nästa som-
marsemester vid Ankarvattnet där Korall-
grottan finns med sin stora yta och långa 
gångar. Jag var tveksam till denna tur, men 
kände att jag måste prova igen, kan inte 
bara säga att jag inte vill utan att ha provat 
på riktigt. Kanske skulle utmaningen och 
”kicken” av grottning komma nu? Vi fick 
låna all utrustning som vi behövde av gui-
derna, och jag, Niklas, barnen samt 8 per-
soner till, kröp in i, vad jag hört, Sveriges 

längsta grotta. Skulle jag jämföra mig med 
er erfarna grottisar skulle ni nog inte tycka 
att denna tur var svår eller ens trång, men 
för mig var denna 2,5 timmes långa grott-
ning både svår och trång. Jag fick lära mig 
om stalaktiter och stalagmiter, om mörkret 
som blir så totalt i grottor. Återigen blev jag 
delgiven det fantastiska med att grotta, att 
inte veta vad som kommer efter nästa krön, 
att hitta oupptäckta gångar, att vara först! 
Jag kom ut ur grottan vid gott mod. Vi åt 
en middag i naturen med de andra och jag 
fann mig åter sitta och leta efter den känsla 
som alla pratar om…

Med åren har grottförrådet hemma hos 
oss fyllts på, och när det är dags för en ex-
pedition så plockas allt ner från vinden till 
vårt vardagsrum, där det ligger i flera dagar 
och bara väntar på att bli nerpackat och få 
användas. Jag får testa min tålamodsmuskel 
till det yttersta, men kan samtidigt bli tagen 
av det engagemang som finns hos Niklas 
med planering i minsta detalj både vad gäl-
ler packning och utrustning. Det har blivit 
utlandsexpeditioner, Gotlandsveckan samt 
andra större och mindre expeditioner. 

Känslan som Niklas och många av er an-
dra grottisar pratar om har inte infunnit sig 
hos mig, men vid de tillfällen jag och barnen 
varit med vid olika arrangemang, haft grot-
tisar sovande hemma hos oss, osv, infinner 
sig en annan känsla, känslan av gemenskap. 
Alla de personer jag träffat på i samband 
med Niklas äventyr och grottning har varit 
vänliga, inbjudande och verkar ha förståelse 
för mig som grottänka. 

Kunde inte sagt det bättre än Askungen…
Vad är ett vardagsrum utan grottgrejer… 
hemskt och tråkigt och.. ...och alldeles all-
deles Underbart!!!

Summary
Thoughts from a ”cavers widow” that has 
not herself realized what is so fantastic about 
getting soaked, dirty, and completely knack-
ered from crawling around in the pitch 
dark, narrow and hostile environment of a 
cave. Just can´t get the right feeling...

Her adventurous husband can though, 
and the house nowadays is filled to the roof 
with all kinds of strange equipment. All 
the husbands friends also seems to enjoy 
the strange habit. Anyway, they are all very 
friendly and quite understanding, so things 
could probably be worse...

reflektioner från en grottänka…
Anna Krentze, sambo med Niklas Konstenius

Grottänkan bekvämt tillbakalutad i en solstol 
vid Lummelunda medan grottgubben krupit sin 
väg. Foto:Sven Gunnvall
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Adresser
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förteckningen efter inloggning på förbundets 
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ulla.pettersson@mdh.se
eller på SSFs hemsida www.speleo.se
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Tomma blanketter kan hämtas på 
www.speleo.se (eller beställas från Hans Beskow, 
070-676 20 02, h@nsbeskow.se) 
Den ifyllda blanketten skickas till SSFs bib-
liotek. Du kan också fylla i blanketten direkt i 
datorn och skicka den som e-post till:
grottblankett@speleo.se
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Grotträddningskommittén Sven Gunnvall  070-943 49 36 sven.gunnvall@telia.com 
Gruvsektionen Jenny Bernström 070-464 25 50  indypindy@hotmail.com
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