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På gång i SSFLedare

SRT2-kurs i Yorkshire 16 - 23 april 2011
Vi håller till på Greenclose där vi bott tidigare.
Håll utkik på hemsidan www.speleo.se för mer information och anmälan.

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.
Artikel och anmälan i nästa nummer av Grottan.

Fjällmöte 2011 augusti  2011
Fjällmötet kommer att ligga i första halvan av augusti 2011. 
Delta gärna i planeringen och diskussionen som pågår på 
hemsidan www.speleo.se (eller Facebook). På hemsidan får du 
senaste nytt, detaljinformation i kommande nummer av Grottan. 

Grottresa till Ungern  september 2011
Planer finns på en resa till Ungern och en grott-tävling 
där 11 SRT-grottor skall besökas. Mer info om detta senare. 

På gång internationellt

Rescon 2011  12 - 15 maj 2011
12:e internationella grotträddningskonferensen i 
Dryanovo, Bulgarien. 
Besök ett spännade karstområde!
Föreläsningar, övningar och exkursioner.
Läs mer på  http://resconf2011.asobulgaria.org/

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

Att arrangera träffar, kurser, möten och 
resor är en viktig del av vår verksamhet. I 
höstas fick vi ett informationsmaterial från 
konsumentverket som handlade om arran-
görsansvar. Enligt lagen om produktsäker-
het, har alla som arrangerar någon verksam-
het ett ansvar för deltagarnas säkerhet. Det 
spelar ingen roll om det är ett vinstdrivande 
företag, en ideel förening eller någon en-
skild person som arrangerar. Något ”delta-
gande på egen risk” finns inte och de som 
tror att de kan friskriva sig från ansvar på 
det sättet misstar sig. Vad innbär det för oss 
som anordnar aktiviteter?

Produktsäkerhetslagen ställer krav på att 
all verksamhet skall utföras på ett säkert 
sätt. För att avgöra om riskerna är rimliga 
tar man bland annat hänsyn till

•	 hur verksamheten bedrivs
•	 vilken säkerhetsinformation som läm-

nas till deltagarna
•	 vad som är god sed för säkerhet i den 

berörda verksamheten
•	 vilken skyddsnivå man rimligen kan 

förvänta sig

Deltagarna i en aktivitet är ansvariga för 
sitt eget uppträdande, att följa instruktioner 
och att inte uppge felaktiga uppgifter om 

sin egen förmåga eller hälsa. Arrangören 
ansvarar för att verksamheten är säker. Det 
gäller både kunskapsförmedlande och guid-
ning men också utrustning som lånas eller 
hyrs ut.

Det innbär inte att vi skall sluta med 
fjällmöten, Lummelundaveckor eller SRT-
kurser men det betyder att vi måste fundera 
över vårt ansvar. Det som krävs är att vi be-
driver ett systematiskt säkerhetsarbete och 
upprättar en säkerhetsplan med dokumen-
tation som skall innehålla

•	 riskanalys för verksamheten
•	 åtgärder för att minska riskerna
•	 handlingsplan vid en olyckshändelse
•	 regelbunden kontroll av utrustning
•	 utbildning av ansvariga
•	 ansvarsfördelning; ledare - deltagare
•	 instruktioner och regler med säkerhets-

krav för deltagare

Det här låter ju ruskigt tungt och byrå-
kratiskt men faktum är att mycket av det 
som krävs är sådant som vi redan praktise-
rar. Vad vi främst behöver förbättra är do-
kumentationen av vad vi gör för säkerheten. 
Det är ett arbete vi sätter igång omedelbart. 

I ett telefonmöte med konsumentverket 
för några veckor sedan fick vi också rådet 
att se på möjligheten att teckna en kollek-
tiv försäkring för medlemmarna. Vi har 
tagit kontakt med andra organisationer 
som Svenska klätterförbundet och Svenska 
sportdykarförbundet för att titta på deras 
försäkringslösningar. 

Under tiden kryper vi väl på som förr - se 
bara till att göra det på ett säkert sätt!

   Sven Gunnvall
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Rabbe Sjöberg skrev sin doktorsavhandling 
om seismotektoniska grottor (1994). Själv 
sammanfattade jag alla kända jordbävnings-
lokaler i en större bok (2003). Då kände vi 
54 stora jordbävningar efter istiden. Nu har 
antalet ökat till 59 (och många fler lär det bli 
med åren). Bevisen för dessa jordbävningar 
hämtar vi från sedimenten (liquefaction-
strukturer, tsunamilager, deformerade varv, 
etc) och berggrunden (sprickor, förkast-
ningar och grottbildningar). Det står nume-
ra höjt över normala tvivel att många av vårt 

lands grottor bildats vid stora jordbävning-
ar. Vi har varit mycket framgångsrika med 
dessa studier just tack vare vår kombination 
av berggrundsstrukturer med sediments-
trukturer och datering med varvkronologi. 
Så borde det också vara i Finland. Men så 
var inte fallet förrän vi förra året steg in på 
arenan och började hitta typiska jordbäv-
nings-strukturer i berg och sediment. Det 
är detta denna lilla uppsats skall handla om. 

1. Åbo
Det berg där Åbo vattentorn är placerat he-
ter Luolavuori, vilket betyder ”grottberget” 
(Fig. 1). Här finns grottor, sprickor, stora 
kantiga block som rivits ur plats efter istiden 
(Fig. 2). Så känner vi många lokaler i Sve-
rige (inte minst Bodagrottorna). Det intres-
santa i detta sammanhang är att vi för första 
gången beskriver sådana grottor i Finland 
och kan förklara dess bildning som orsakad 
av en jordbävning av hög magnitud. 

Strax intill själva grottorna finns en de-
formerad bergknalle (punkt 2 i Fig. 1) som 
klart och tydligt visar att berget deformerats 
av en stor jordbävning efter istiden. En tidi-
gare berghäll av typ rundhäll har här styck-
ats i tre delar av två spricklinjer längs vilka 
de individuella blocken förkastats. Den do-
minerande deformationsriktningen är upp-
åt (Fig. 3) - d.v.s. mot gravitationen, något 
som bara är möjligt vid stora jordbävningar. 
Därmed visar denna lokal klart och tydligt 
på att området har utsatts för en stor jord-

seismotektoniska grottor i finland
Nils-Axel Mörner
i samarbete med

Arto Lauri och Vesa Noroviita

Fig. 1. Karta över ”grottberget” Luolavuori i Åbo. WT = vattentorn, (1) själva grottan och blockbran-
ten, (2) det seismotektoniskt deformerade berget, (3) stort lösbrutet block, (4) stort lösbrutet block 
med gamla glacialytan i vertikalled. 

Fig. 2. Luolavuorigrottan (till vänster) och omkringliggande skarpkantade block (till höger) som 
brutits loss ur berget efter isavsmältningen. Berget genomkorsas av stora sprickor, några med 
öppna gångar.

Nils-Axel Mörner är docent i geologi. Han var 
föreståndare för enheten för Paleogeofysik & 
Geodynamik vid Stockholms universitet (1991-
2005). Han kom tidigt att arbeta med neotekto-
nik och paleoseismisitet. Hans ”Paleoseismologi-
cal Catalogue of Sweden” omfattar idag 59 stora 
jordbävningar efter istiden. Han är författare till 
böckerna Paleoseismicity of Sweden - a novel 
paradigm (2003) och Detta Eviga Avfall (2009). 
Med denna artikel tar han steget över till Finland 
och visar att där föreligger samma strukturer och 
händelser som i Sverige.
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bävning. Denna måste ha skett efter det att 
landisen lämnade, eftersom blocken, trots 
att de nu är lösa, ligger kvar på plats. Dess-
utom är blocken skarpkantade och utan 
spår av glacialerosion.

Deformationen framgår av Fig. 3. Det 
högre blocksegmentet uppvisar klar för-
skjutning uppåt samt uppsprickning i två 
större block. Det mellersta segmentet visar 
en upplyftning med tippning mellan de 
två förkastningssprickorna. Dessa förskjut-
ningar av jättelika block direkt mot gravita-
tionen kan, som sagt, bara förklaras med en 

jordbävning. I det avseendet är denna lokal 
(Fig. 3) mycket mer entydig än vad defor-
mationerna vid själva grottorna är (Fig. 2) 
men ger samtidigt starkt stöd för en seismo-
tektonisk bildning av Luolavuoris grottor.
 
2. Laitila
Vid Laitila har vi två fina grottlokaler (Haut-
vuori och Linnavuori; Fig. 4) som helt och 
fullt svarar mot de seismotektoniska grottor 
som tidigare beskrivits i Sverige. Dessutom 
är den seismotektoniska händelsen belagd 

och daterad i fyra separata sedimentlokaler 
över ett område på 10 km (Fig. 4). Uppen-
barligen skakades området av en mycket 
stor jordbävning 67 år efter det att landisen 
lämnat Laitila-området. 

Lokalen Hautvuori består av några berg-
knalla som mer eller mindre totalt defor-
merats till blockhögar (Fig. 5). Likheten 
med Bodagrottorna i Sverige är slående. Ett 
antal separata grottor förekommer på olika 
platser. Det rör sig om fritt rum mellan och 
under stora block (Fig. 6). Dessa har inte 
detaljstuderats och någon kartering förelig-

ger inte. I en av grottorna är botten täckt av 
littorinalera med marina skal (Fig. 6), vilket 
bevisar att grottsystemen låg öppna på Öst-
ersjöns botten för ca 6000 år sedan. Huvud-
syftet med vår dokumentation var deforma-
tionen och dess orsak. De enskilda blocken 

Fig. 3. Starkt deformerat berg som ger klart bevis på en kraftig jordbävning efter det att landisen 
lämnat området. Bergknallen (en tidigare rundhäll) har spruckit och förkastats längs två linjer mar-
kerade med pilar. Bergsegment 1 visar en stark uppförkastning och uppdelning i två stora block som 
förskjutits inbördes samt ett spetsigt fragment som brutits loss och fallit framåt (4). Centralblocket 
(2) visar en uppförkastning och tippning mellan de två sprickplanen. Block 3 är starkt uppförkastat. 
Som helhet domineras hela deformationen av en uppåtgående rörelse (alltså mot gravitationen) 
något som bara kan ske vid en jordbävning av hög magnitud.

Fig. 4. Området SV om Laitila. Punkterna 1 
och 2 refererar till de seismotektoniska grot-
torna Hautvuori och Linnavuori. Punkterna 3-5 
refererar till sedimentlagerföljder där händelsen 
registrerats och daterats till 67 varv efter isav-
smältningen. En 6:e sedimentlokal ligger 7 km 
NV om Laitila och där finns samma deformation 
registrerad.
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Fig. 5. Den centrala bergknallen vid Houtvuori 
är deformerad till något som närmast är att be-
teckna som en blockhög bestående av kantiga 
block staplade på varandra av enorma krafter 
som skakat berggrunden och fått den att spricka 
och blocken att hoppa och dansa.

Fig. 6. Hautvuori; grottbildningar (pilar) mellan 
och under de separata blocken (A). I en av grot-
torna täcks bottnen av littorinalera med marina 
skal (B).

är skarpkantade och utan påverkan av gla-
cialerosion (utom vad gäller gamla glidytor 
som förekommer på några block men nu i 
deformerade och roterade lägen). Det är frap-
perande hur långt åt sidorna som blocken 
kastats (Fig. 7). Detta tyder på att marken 
skakat våldsamt; alltså en jordbävning. På 
ostsidan mätte vi in blockens skivighet och 
riktningen för den sidledes utkastningen till 
O12oN, och på västsidan till V15oS. Detta 
skulle kunna tyda på en skakriktning längs 
linjen 255-75 grader. I så fall skulle berget 
ha kunnat fungerat som en ”seismograf”(på 
samma sätt som Telegraf-berget på Runmarö 
i Sverige gjorde; Mörner, 2003, sid.241) vil-
ket innebär att epicentrum kan vara att finna 
längs denna linje.

Lokalen Linnavuori (Kirkkelinna) är en 
annan bergknalle med omgivande berg-ytor 
som deformerats mer eller mindre totalt 
(Fig. 8). Därvid har grottor och gångar bil-
dats på flera platser. På Fig. 8 ser man hur 
kolossala blocksegment lyfts upp längs ett 
förkastningsplan och tippats över i lutande 
position. Inget annat än en jordbävning kan 
åstadkomma en sådan rörelse mot gravita-
tionen. Blockets storlek och deformation 
anger att jordbävningens storlek måste ha 
varit avsevärd. 

En sådan jordbävning måste naturligtvis 
även lämna spår i sedimenten. Just därför är 
det av stor betydelse att vi i detta fall även 
dokumenterat denna jordbävning i sedi-
ment-lagerföljden på fyra olika platser (Fig. 
4). På samtliga fyra platser dokumenterade 
vi liquefaction (d.v.s. lager som blivit flytan-
de på grund av skakningen) och deforma-
tioner. Den flytande sanden har trängt upp 
genom överliggande varviga lera, deforme-
rat leran och spritt ut sig som en svamp på 
överytan (vi kallar det lagret för en ”seismit” 

Fig. 7. Houtvuori sett från söder. Deformationen domineras av en uppåtgående rörelse (kraftig pil 
uppåt) och en sidledes utkastning av block (lutande pil) i riktning O12°N som är ca tre gånger så 
lång. Vertikalförskjutningen kan bara ske vid en jordbävning. Längden på den sidledes utkastningen 
av block kan knappast förklaras utan en våldsam skakning av berggrunden så att blocken får extra 
kraft att förflyttas utåt.

eftersom det orsakats av en jordbävning). I 
två av lokalerna har vi lyckats mäta in var-
ven mellan bottnen och denna ”seismit”; i 
lokal 3 mätte vi in 65 varv (exklusive några 
i botten) och i lokal 4 mätte vi in 67 varv 
(Fig. 9). Därför anser vi att jordbävningen 
skedde 67 år efter det att landisen lämnade 
området. 

Den jordbävning som vi dokumenterat i 
sex olika lokaler i Laitilaområdet måste ha 
varit av en betydande magnitud att döma av 
deformationernas karaktär och utbredning; 
troligen runt 7 på Richterskalan.

3. Sorkka
Här har vi en serie mindre blockgrottor. Vi 
har inte intresserat oss för dessa grottor i 
sig, men för deformationen som sådan. På 
dalens nordsida reser sig en vertikal basalt-
vägg. Det ser ut som en förkastningsbrant, 
men behöver inte vara det. Utanför ligger 
en 200-300 m bred dal som är täckt av 
leror. Den andra sidan av dalen utgörs av 
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Fig. 8. Linnavuori; bergytan har förkastats uppåt längs den vertikala ytan och två jätteblock har 
stjälpts över i lutande position. Kolossala krafter har varit verksamma. Hela höjden bakom är de-
formerad till block som rört sig och roterat. Under och mellan blocken har större och mindre grottor 
bildats.

Fig. 9.  Valda avsnitt av sedimentlagerföljderna i lokalerna 3 (A) och 4 (B). En jordbävning orsa-
kade omfattande liquefaction i båda lokalerna samt kraftiga deformationsstrukturer (inte med på 
bilderna). Den flytande sanden penetrerade den varviga leran (under deformation) och spred sig 
sedan sidledes som en ”seismit” (senare täckt av yngre leror). I sektion A räknades 65 varv mel-
lan seismiten och det första lervarvet (två sandiga varv ej medräknade). I sektion B räknades 67 
varv från det allra först varvet efter isavsmältningen upp till botten av seismiten. Lokalerna visar 
att jordbävningen skedde 67 år efter isavsmältningen.

ett sluttande granitberg vars yta är starkt 
uppsprucket och deformerat. Blocken är 
skarpkantade och utan spår av glacialero-
sion. Uppenbarligen har ytan deformerats 
efter det att landisen lämnat området. I 
detta blockkaos finns många mindre grot-
tor. Ingen som helst kartering föreligger.

Den bakomliggande tektoniska modellen 
framgår av Fig. 10. Det rör sig om en mega-
tektonisk struktur. Vid en - eller snarare flera 
- jordbävningar förkastades basaltberget 
uppåt med 10-15 m. Samtidigt försköts och 
skakades granitberget i söder varvid dess yta 
sprack upp och deformerades. Detta måste 
ha skett någon gång efter det att landisen 
lämnat området.

4. Irjanne
Här hittade vi hösten 2009 för första gång-
en klara liquefaction-strukturer vilka bevi-
sar att området skakats av en större jordbäv-

ning (med en magnitud på minst 6). När 
detta skett kan vi inte avgöra utan komplet-
terande studier av närliggande varviga lera. 

5. Olkiluotohalvön
Även här i den direkta närheten till kärn-
kraftverken och den planerade avfallslag-
ringsplatsen förekommer det förkastningar, 
sprickor och mindre grottbildningar. De 
stora förkastningslinjer som omger halvön 
har rört sig strax efter istiden enligt en stu-
die av Kotilainen & Hutri (2004).

Metangasavgång har iaktagits på havs-
bottnen och uppmätts i borrhål. Uppenbar-
ligen har vi att göra med ovanligt stort me-
tangasläckage. Detta är intressant, eftersom 
vi därmed kan förmoda att området även 
kan ha utsatts för metangastektonik (Mör-
ner, 2003). 

6. Slutsatser
Vi finner precis samma förhållanden i Fin-
land vad gäller granitgrottor och paleo-
seismisitet som vi tidigare funnit i Sverige 
(Mörner, 2003). Vad vi presenterat kan 
knappast hänföras till en singulär jättejord-
bävning utan snarare en serie kraftiga skalv 

där samtliga skalv måste haft en magnitud 
på minst 6. Vad gäller jordbävningen vid 
Laitila, megatektoniken vid Sorkka och för-
kastningarna runt Olkiluotohalvön måste 
det röra sig om magnituder runt 7 (eller 
mer). 
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Summary (Author):
In southwest Finland, there are granitic 
caves. We discuss caves in Åbo, at Laitila, 
at Sorkka and on the Olkiluoto peninsula. 
They all have a seismotectonic origin. The 
caves at Laitila are especially clear because 
the deformation is also recorded in 4 sedi-
ment sequences, where it is shown to have 
occurred 67 varves after deglaciation.

Fig. 10. Modell för megatektoniken vid Sorkka. Den 15 m höga basaltväggen i norr har uppförkas-
tats vid en eller snarare fler jordbävningar. Granitblocket i söder måste också ha rört sig och skakat 
våldsamt, vilket fick bergytan att spricka upp i ett mycket stort antal kantiga block som nu ligger 
huller om buller. Mellan och under dessa block har ett flertal grottor bildats. 
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This summer we spent two weeks on a cav-
ing expedition in Montenegro in the moun-
tains of the Durmitor National Park. Al-
though we went with York University Cave 
and Pothole Club (YUCPC), it was part of 
a wider international expedition organised 
by the Student Speleologic and Alpinistic 
Club of Belgrade (ASAK) and included 
clubs from Belgium, Poland and Slovakia. 
The area was first visited by cavers in 1984 
and 1985 when international expeditions 
were organised involving many clubs from 
former Yugoslavia. Their choice of area was 
vindicated by the discovery of Jama na Vje-
trenim Brdima (Cave of the Windy Hills), 
initially measured at 897m deep, but later 
revised to 775m, and a number of other sig-
nificant caves. Despite these early successes, 
cavers didn’t return to Dermitor until 2002, 
with the expedition now coordinated by 
ASAK. Our club, YUCPC, first took part in 
the expedition 2004 with 5 members join-
ing the international team and then again 
in 2007. Their experience was so good that 
we and 21 other members travelled out this 
year. Combined with the Polish, Belgian 
and Serbian cavers, the population of the 
camp peaked at around 70 people, which 
made for both international sing-alongs and 
imaginative and desperately uneven camp-
ing.

Geologically, the park is an inland moun-
tainous limestone karst, ranging from 1456 

m at the nearest town, Žabljak, to 2523 m 
at the highest peak, Bobotov Kuk. The po-
tential maximum depth for undiscovered 
caves is therefore pretty enormous, but the 
successes of the 84 and 85 expeditions have 
proved to be a hard act to follow. YUCPC’s 
deepest discovery in previous expeditions 
was -158m in 2004 (“X3”) and what seems 
a paltry -43m in 2007 (“T34”). However, 
given that the deepest cave in the Yorkshire 
Dales, our habitual caving area, is -211m, 
this was still pretty exciting. 

Steve and I arrived earlier than the rest 
of the British group, flying from Arlanda 
to Belgrade, then taking the overnight bus 
to Žabljak in Montenegro. Belgrade was 
blazing sun with temperatures that must 
have been approaching 40o, so we were a 
little disoriented to arrive in low cloud at 
Žabljak in temperatures which couldn’t 
have been more than 15o. I had been as-
sured by Steve of the impressive mountain 
scenery, but we saw none of this as we hiked 
the 2 hour walk in to base camp, carrying 
our combined load of 60 kg. The low cloud 
may have been a blessing, hiding some of 
the more precipitous drops we had to climb 
past and shielding us from the heat of the 
morning sun, but wasn’t helped by my hav-
ing left my raincoat on the train platform 
in Uppsala.  

Exploring the area, we were a bit alarmed 
to discover that the winter snow patches 
were still abundant at the foot of some 
of the cliffs and in the gullies. Although 
they had their uses (food refrigeration and 
snowballs), they potentially obscured cave 

montenegro caving – durmitor 2010
Stephen Gilbert & Eleanor Jones

Camp at night (2140m altitude). 
Photo: Mike Rippon

Eleanor Jones and Steve Gilbert moved to Upp-
sala in spring 2010, Eleanor to work at the uni-
versity, Steve as a migratory husband and soft-
ware analyst.

Mike pointing out where to go in Valoviti Do. 
Photo: Toby Buxton
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entrances, and some of the bigger shafts 
recorded by previous expeditions were still 
blocked with snow. Luckily, over the 10 
days we were there, the surface snow almost 
melted completely. Our main objective was 
to find and survey new caves by systemati-
cally prospecting over areas recommended 
to our club by ASAK. In reality, a number of 
prospecting trips didn’t make it past the ar-
eas that were previously prospected, as vari-
ous potential entrances or digs were too al-
luring to pass without being ‘checked-out’. 
Some of these areas where so riddled with 
potential entrances (mostly blocked with 
rubble or scree) that we did find a number 
of new caves this way.

The main ‘new’ area we covered, Valoviti 
Do, was a large limestone scree-filled bowl, 
one valley over from camp. It was a tough 2 
hour walk to get there, with difficult naviga-
tion across the side of a valley scored with 
gullies, and the first team to try the navi-
gation returned exhausted after repeatedly 
climbing up and down as they picked their 
way from gully to gully. Although the scree  
made the area seem unpromising, the ridge 
to the east of the bowl was crammed with 
the most amazing number and size of shafts. 
Ultimately, much of this ridge proved dis-
appointing, as all the shafts ended no more 
than 15 m down with no continuations. 
We surmised that this area has an imper-
meable band of rock running through it 
some 15m down. The photo is of one such 
shaft, which was about 6 m across at the 
widest point, with beautiful water-washed 
fluting around the mouth and a snow plug 
at the bottom which ended plain and flat at 
an earthen floor. However, it was at a low 
point on this ridge that “Concoction Pot”, 
the deepest cave we found this year, was 
discovered (- 36 m).

Over the 3 weeks of the expedition, we 

prospected over a great deal of ground, 
finding some 40 entrances that merited ex-
ploring. Although most of these terminated 
before they reached below -15 m depth, it 
was hard to subdue the “thrill of the hunt” 
given the massive depth potential. We had 
climatic extremes from near hypo- and hy-
perthermia, and some of the caves were far 
looser and less consolidated than I was used 
to, but the excitement of discovering and 
surveying new caves outweighed all that. 
ASAK has already started organising the 
expedition for 2011, and we’ll try to join 
them, and maybe find that elusive cave that 
goes below -1000 m.

YA7 – “Concoction Pot”

Chad Bullivant at the top of “Razzle Pitch” 
in Concoction Pot. Photo: Mike Rippon

Sammanfattning (red):
Rapport från en internationell grottexpedition 
till Montenegro sommaren 2010. Området 
som besöktes var Durmitor National Park, ett 
bergigt karstlandskap med stor grottpoten-
tial. Flera djupa grottor upptäcktes i om-
rådet på 80-talet. Årets expedition rekog-
noserade ett nytt område, “Valoviti Do” och 
upptäckte ett 40-tal grottöppningar som 
föranledde undersökning. Inga större fynd 
gjordes men området är klart intressant 
vaför man planerar ett nytt besök 2011.

Matt Bouwmann 
Prussiking up the 
YE3 pitch. 
Photo: Mark Sims
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X3 Survey - Discovered in 2004. Surveyed in 2007. T34 - discovered during the 2007 expedition



2322

Stein-Erik Lauritzen; GROTTER Norges 
ukjente underverden. 240 sid., väl illustre-
rad i fyrfärg, Tun Forlag (ISBN 978-82-
529-3267-6), pris ca: 400 kr, är den korta 
beskrivningen av en nyutkommen bok, som 
kommer att bli en klassiker.

Det har varit lite svårt att hitta sam-
lade uppgifter om norska karstgrottor. På 
1940-talet utkom Gunnar Horns skrift 
Karsthuler i Nordland (NGU nr. 165) 
och tjugo år senare, 1968, Per Gunnar 
Hjorthens bok Grotter og grotteforskning 
i Rana  (NGU Småskrift nr. 9). Vi får inte 
heller glömma Trevor Faulkners ytterst svår-
åtkomliga doktorsavhandling ”Cave incep-
tion and development in Caledonide meta-
carbon rocks” från 2005. I övrigt finns det 
mesta gömt i engelska expeditionsrapporter, 
i Norsk Grotteblad eller i ett större antal 
forskningsrapporter.

Det är svårt att finna en mera kapabel 
författare för denna bok än Stein-Erik Lau-
ritzen, professor i speleologi och kvartärgeo-
logi vid Bergens universitet, och därmed an-
svarig för Skandinaviens enda akademiska 
grottforskarutbildning [1]. Stein-Erik har 
studerat de norska karstgrottorna i mer än 
35 år. Hans internationella erfarenheter är 
mer än imponerande. Stein-Erik kan med 

rätta betraktas som Nordens enda professio-
nella grottforskare.

Författaren menar redan i förordet att 
målsättningen med boken är att på ett po-
pulärvetenskapligt sätt beskriva vad den 
aktuella forskningen kommit fram till vad 
gäller de norska grottornas bildning, geo-
logi, biologi m.m. Den känsla boken är 
skriven med framgår redan i inledningens 
förtext, där författaren skriver: ”Hensikten 
med denne boka er å formidle gleden ved 
og respekten for, og ikke minst  kunnskapen 
om, grotter. I sin essens er dette fortellinger 
og fakta om et ytterst sårbart miljø. Vi har 
svært lite av det i Norge; det er meget lett å 
ødelegge alt sammen. Grotter har stor verdi 
som kilde til kunskap, og det er igjennom 
økt kunnskap vi vil kunne bevare dem”.

För den som läst liknande böcker utgivna 
i andra länder känns upplägget bekant. För-
fattaren börjar med att beskriva det norska 
karstlandskapet och vad som särskiljer detta 
från de klassiska karstlandskapen i andra 
klimatzoner och geologiska förhållanden. 
Därefter följer kapitel om hur grottorna bil-
das och om grottornas innehåll. Även här är 
skillnaderna mot den klassiska karsten stor. 
Påföljande kapitel behandlar djur och män-
niskor i grottor. Härpå följer bokens kanske 
viktigaste kapitel: Grotter i Norge og hvor-
dan de er dannet.  Bokens avslutande kapi-
tel behandlar grottforskning och gruvforsk-
ning som hobby och ett mycket tänkvärt 
avsnitt om grottskydd.

Vad som gör denna bok så speciellt värde-
full är att den verkligen för läsaren till forsk-
ningsfronten. Vissa för oss gamla grottisar 
självklara fakta visar sig vara helt fel. Vi får 

NY NORSK BOK OM GROTTOR
Rabbe Sjöberg

[1] Information om kursen (10 poäng, 
Karstgeologi og karsthydrologi) finns på 
följande länk:
http://studentportal.uib.no/index.
php?link_id=2264&sublink_id=&toplink_
id=2411&mode=show_page&content_
id=343&modus=vis_
emne&kode=GEOV221
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talar om vern gjennom bruk. Att omfånget 
inte blir så stort att det ”ødelegger eller bru-
ker opp resursen”. Drastiskt tillägger han 
”Det er som å fiske havet tomt for fisk eller 
å spise opp  settepotetene sina”.

Skall man ha någon kritik av denna fan-
tastiska bok så är det att bild- och figurtex-
terna är nästan oläsliga. Stein-Erik ursäktar 
sig dock med att detta är förlagets fel som 
prompt ville ha denna design och att detta 
och de ovanligt få tryckfelen skall rättas till 
en förhoppningsvis andra upplaga.

Boken är ett måste för den som vill lära 
sig mera om grottorna i den Skandinaviska 
fjällkedjan, däribland våra egna. KÖP BO-

här hjälp att lära om! För mig med tyvärr 
bristande kemiska kunskaper var det t.ex. 
en nyhet att smältvattnet från glaciärerna 
(landisen) har ytterst lite korrosiv verkan. 
Den kraftigaste korrosionen äger faktiskt 
rum under mellanistiderna, där vi just be-
finner oss i en. Trevor Faulkner byggde hela 
sin avhandling på hur grottorna bildades i 
samband med avrinningen från isdämda 
sjöar. Författaren påvisar här hur dessa hade 
en mycket varierande regim och att de va-
rierande strandlägena faktiskt inte gav tid 
för grottbildning. Som god diplomat ger 
sig dock inte Stein-Erik in i konflikt med 
Trevor Faulkner i denna fråga – snarare 
förbigås Faulkner med tysthet. Inte heller 
i klimatfrågan sticker Stein-Erik ut hakan. 
Dock påtalar han de mycket snabba klimat-
variationerna nu och 700 000 år tillbaka 
och visar i ett diagram (Fig. 1) hur värdena 
för syreisotopen 18O varierat genom de två 
senaste mellanistiderna, den nuvarande ho-
locen och den för 120 000 år sedan. Dessa 
kurvor är slående lika. Författaren ställer i 
figurtexten frågan: Var klimatet likt under 
de två perioderna?  I en serie diagram över 
landskapets utveckling över flera istider vi-

sar författaren att de äldsta grottorna måste 
återfinnas som erosionsrester högt upp i fjäl-
let och hur dessa med största sannolikhet är 
de kvarvarande resterna efter ännu äldre sys-
tem. Jag kommer då direkt att tänka på vår 
egen grotta Hoppet, på fjällslätten ovanför 
Vadvedalen. Ett annat intressant exempel är 
ett tvärsnittskarta av Skandinaviens längsta 
(24 500 m) grotta Tjoarvekrájgge (Tjorve) 
som klart visar hur de olika gångsystemens 
fördelning i höjdnivå ligger på klara vå-
ningsplan som måste bero på hur de bildat 
olika basnivåer allt eftersom dalgången bli-
vit djupare och djupare. 

Författaren nämner, men relativt lite om, 
icke karstgrottor. Dock finner anmälaren 
till sin stora stolthet att avsnittet om strand-
grottor, eller brenningshuler som det heter 
på norska nästan helt baserar sig på min nu 
mer än 25 år gamla forskning.

Ett alltid lika intressant spörsmål är, hur 
många grottor finns det (i Norge)? I ett fan-
tasieggande diagram visar Stein-Erik att alla 
de allra längsta grottorna nog är funna. Ma-
tematiskt återstår 1 femtusenmetersgrotta, 
5 tusenmetersgrottor, 14 femhundrame-
tersgrottor  och 58 trehundrametersgrottor 
att finna. Om man nöjer sig med en tiome-
tersgrotta bör det finnas ytterligare 22 735 
stycken! Det vore roligt att göra något lik-
nande för svenska grottor. 

I det avslutande kapitlet tar Stein-Erik 
Lauritzen upp frågan om grottskydd, grott-
etik m.m. och sätter denna fråga i diskus-
sionen om grotturism, i synnerhet den så 
kallade upplevelseturismen. Han menar att 
det är antalet besökande som helt avgör om 
grottan ödeläggs, inte att den besöks. Han 

Fig. 1. En jämförelse av ändringar genom 
vår glacial underst och den föregående 
interglacialen överst. De två kurvorna är 
påfallande lika!

KEN. Ett tips! Ett mycket trevligt sätt att 
tillgodogöra sig det kunskapsrika innehållet 
är att ordna en studiecirkel, där man träff ef-
ter träff diskuterar sig igenom bokens olika 
kapitel.

Summary (editorial):
Presentation of a recently published book 
from the norwegian professor in speleology 
Stein-Erik Lauritzen - GROTTER Norges 
ukjente underverden. The book provides  ex-
tensive knowledge about norwegian karst 
caves, cave development, life in caves, sport 
caving and cave protection. 

ny fototävling

Nu utlyser vi en ny fototävling. Temat 
den här gången är ”VATTEN”. Bil-
derna kan vara i färg eller svart-vitt, på 
papper, dia eller som en bildfil i valfritt 
format. Alla bilder kommer att ställas 
ut vid SSFs årsmöte 2011. Då kommer 
också en omröstning att genomföras för 
att kora en vinnare.

Förra årets tävling, som hade temat 
”URBERGSGROTTOR” vanns av 
Andreas Wikström med en bild som 
man kan se på baksidan av Grottan nr 
2/2008. Ett annat tävlingsbidrag finns 
på det här numrets baksida.

Även om vi fick in många fina bilder 
var deltagarantalet ganska lågt. Nu hop-
pas vi på bättring. Leta igenom era arkiv 
eller ta nya bilder - det är ju helt OK om 
vattnet är fruset...
Skicka bilderna till: grottanred@speleo.se  
senast 15 maj 2011.

Vattenfall. Foto: Sven Gunnvall
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Attjo! Blev du förkyld efter din senaste 
grott-tur? Det har förmodligen inget sam-
band, men helt säker kan du inte vara. Till 
alla andra faror under grottbesök bör vi 
också lägga till en del av de mikroorganis-
merna som lever i dem [1]. Marburgviruset 
till exempel, som orsakar blödarfebern Mar-
burgfeber. Nära släkt med ebolaviruset or-
saker det liknande symptom: det börjar rätt 
oskyldigt med huvudvärk, feber och mus-
kelvärk, men övergår till våldsamma blöd-
ningar, cirkulationssvikt och funktionsbort-
fall hos inre organ. Dödligheten vid infek-
tion av vissa virusstammar kan vara så hög 
som 90%. Kanske inte en sjukdom man 
associerar med grottor i första hand, men en 
vanlig reservoar för viruset verkar vara hals-
bandsflyghunden (Egyptian fruit bat) som 
liksom många andra fladdermöss tillbringar 
dagen i stora kolonier i bland annat grot-
tor. Det är lyckligtvis inte vanligt att grott-
besökare smittas av Marburgviruset, men så 
sent som 2008 avled en holländsk kvinna i 
Marburgviruset, troligen smittad under ett 
turistbesök i the Python Cave i Marama-
gamboskogen, Uganda [2]. Under besöket 
hade hon kommit i kontakt med en av de 
många halsbandsflyghundarna som fanns i 
grottan, och insjuknat i Marburgfeber ett 
par veckor senare; senare undersökningar 
visade att 5% av fladdermössen i grottan bar 

på viruset. Fladdermöss är reservoarer också 
för andra virus; ebolaviruset, SARS, rabies, 
henipavirus, melakavirus, kaeng khoi-virus, 
herpesvirus med flera [3, 4].

Också andra däggdjur som använder 
grottor som bon eller skydd kan vara reser-
voar för patogener. En amerikansk speleolog 
återvände från en av Gunung Buda-projek-
tets expeditioner till Sarawak med leptospi-
rosis [5], som orsakas av en spiroketbakterie 
som kan spridas från gnagare och andra små 
däggdjur (inklusive fladdermöss förstås) via 
deras urin till vatten. Under grottutforsk-
ning är det inte ovanligt att man får skrubb-
sår och andra småsår, och det är möjligt att 
det bidrog till infektionen, som ledde till 
40-gradig feber, huvudvärk och muskelvärk.

Och vad sägs om grottfästingar? Jodå, 
sådana finns. I Mellanöstern, från Egypten 
österut till Indien och Kashmir, kan man 
hitta grottfästingen Ornithodoros tholozani 
(Cave tick, [6]) som är vektor för spiroketen 
Borrelia persica (med fler Borrelia-arter) som 
orsakar fästingburen återfallsfeber (tick-bor-
ne relapsing fever TBRF, [7]). I Israel är så 
många som 30-60% av undersökta grottor 
infekterade av grottfästingen! Symptomen 
är som namnet antyder återkommande fe-
berattacker, och många smittas när de över-
nattar i eller i närheten av grottor (och, i 
mindre grad, ruiner, stenblock och i närhe-
ten av bohålor). Grottfästingarna är på sitt 
sätt beundransvärda; de kan överleva upp 
till 10 år utan att äta, och de kan upptäcka 
en värd på nästan 30 meters avstånd!

Men vi då, här uppe i kalla nord, nog 
går vi säkra för infektioner och sjukdomar 

i våra grottor? Jo, förhoppningsvis, men det 
är faktiskt ingen som vet. I södra Europa 
har man hittat bakterier i de få grottor som 
har undersökts som skulle kunna vara sjuk-
domsframkallande. Några av de mest intres-
santa hör till gruppen aktinobakterier. De är 
vanliga jordbakterier (tänk doften av jord!, 
eller rättare sagt doften av geosmin som 
bildas av vissa aktinobakterier), som ibland 
bildar svamphyfsliknande kolonier (så kalla-
de aktinomyceter). Med största sannolikhet 
är aktinobakterier vanliga i skandinaviska 
grottor. De lever som nedbrytare, bland an-
nat av lignin som få andra mikroorganismer 
kan bryta ner. Men det förekommer också 
flera patogena arter. Arter ur släktet Nocar-
dia kan orsaka den svåra lungsjukdomen 
nocardiosis, men än har ingen av de många 
arterna Nocardia som isolerats från grot-
tor visat sig vara patogena [1]. En släkting 
som har hittats på stalaktiter i en grotta i 
Italien, Nocardiopsis dassonvillei, är däremot 
en känd patogen. Annars är många av ak-
tinobakterierna opportunister, som normalt 
inte utgör någon fara men kan angripa per-
soner med nedsatt immunförsvar. Det ska 
också sägas att många av de aktinobakte-
rierna man har hittat i grottor, eller i alla fall 
närbesläktade arter, också är vanliga utanför 
grottorna.

En av de mer välkända grottpatogenerna 
är varken virus eller bakterie, utan en spor-
säcksvamp. Till sporsäcksvamparna hör 
murklor och jordtungor, men också jäst och 
många mögelsvampar. Och Histoplasmo-
sis capsulatum som orsakar en tuberkulos-
liknande lungsjukdom som på engelska 
ibland går under namnet Cave disease eller 
Spelunker’s disease, men är mer känd som 
histoplasmosis. Det är en sjukdom som 
brukar drabba fladdermusforskare, grottbe-
sökare och andra som kan komma i kontakt 
med fladdermus- och fågelspillning (guano) 

i lite varmare länder. Vi brukar oftast för-
knippa den med resor till tropiska länder, 
särskilt till Centralamerika och delar av 
Afrika, men H. capsulatum är också vida 
spridd i USA. En annan sporsäcksvamp är, 
förmodligen, skyldig till mer än en miljon 
döda fladdermöss. Geomyces destructans [8] 
är en nyligen beskriven art som är starkt 
kopplad till White-Nose Syndrome (WNS) 
i östra USA. En annan Geomyces-art, G. pan-
norum, är en vanlig art i jord och fågelspill-
ning över större delen av världen, inklusive 
många grottor i bland annat Europa och Ja-
pan [9, 10]. Den är intressant eftersom den 
kan bryta ner vissa plaster, men också för 
att den i sällsynta fall kan angripa skinn och 
naglar hos människor [11].

Så, prosit, det är förmodligen en ren till-
fällighet, förkylningen efter grott-turen. 
Men helt säker kan du nog inte vara. Och 
har du varit i en fladdermusgrotta någon-
stans längre bort så kan det nog vara klokt 
att söka läkarkonsultation och hoppas att 
huvudvärken inte är Marburgfeber eller att 
andningssvårigheten inte är histoplasmos. 

grottsjuk
om patogener och sjukdomsspridare i grottor

Johannes Lundberg

[1] V. Jurado, L. Laiz, V. Rodriguez-Nava, 
P. Boiron, B. Hermosin, S. Sanchez-Moral 
och C. Saiz-Jimenez. 2010. Pathogenic and 
opportunistic microorganisms in caves. In-
ternational Journal of Speleology 39(1): 15-
24.

[2] A. Timen, M.P.G. Koopmans, A.C.T.M. 
Vossen, G.J.J. van Doornum, S. Günther, F. 
van den Berkmortel, K.M. Verduin, S. Ditt-
rich, P. Emmerich, A.D.M.E. Osterhaus, 
J.T. van Dissel och R.A. Coutinho. 2009. 
Response to imported case of Marburg He-
morrhagic Fever, the Netherlands. Emerging 
Infectious Diseases 15(8): 1171-1175.

[3] J.C. Osborne, C.E. Rupprecht, J.G. Ol-
son, T.G. Ksiazek, P.E. Rollin, M. Niezgoda, 

Patogen (fr. grekiska ”sjukdomsalstarare”), 
smittämnen som bakterier, virus , svam-
par eller parasiter som orsakar sjukdom 
hos andra organismer. 
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WNS i Europa

White Nose Syndrome (WNS) som redan 
dödat milliontals fladdermöss i USA  (http://
www.caves.org/WNS/) har nu konstaterats i 
Europa (Perigeux, Frankrike). Man kan läsa 
mer i en studie som finns att hämta på in-
ternet: http:/www.cdc.gov/eid/content/16/2/
pdfs/09-1391.pdf

För närvarande finns inget som tyder på 
att situationen skulle kunna bli lika allvarlig 
som i USA men det finns alla anledning att 
vara observant och att vidta en del försik-
tighetsåtgärder. Besök inga fladdermusgrot-
tor vintertid! Det stör deras vintersömn och 
kan orsaka svåra skador. Sanera all grott-
utrustning efter besök i Grottor där WNS 
skulle kunna förekomma.

Den europeiskiska speleologfederationen 
FSE har tillsatt en arbetsgrupp om WNS 
med uppgift att bevaka och informera om 
den aktuella situationen i Europa. Om nå-
gon skulle stöta på ett misstänkt fall skall 
det rapporteras till wns@eurospeleo.org

Bilderna publicerade med tillstånd av U.S. Fish 
and Wildlife Service

om en nordlig resa
Jean Blanc

Ordförande i Spéléo Club de la Serre de Roquefort des Corbières

(översättning Richard Årlin)

Vi är nu hemma igen efter att ha färdats 11 000 
km genom Frankrike, Tyskland, Danmark, 
Sverige, Norge, Belgien, Luxemburg och till 
slut åter genom Frankrike. Allt i fascinerande 
landskap, särskilt i de skandinaviska länderna 
med allt från slätter till hav, skog, åter hav, berg 
och slutligen hav igen. En fantastisk resa som 
gick längs Bottenviken i Sverige och det iskalla 
Norra Ishavet i norra Norge ända till Nordsjön.

Förutom den turistiska biten var grott-
utforskning vårt huvudsyfte. Det förverkli-
gades först på gränsen mellan Sverige och 
Norge. Kanske inte de stora nyupptäckter-
na, men fyra vackra nyfunna håligheter, den 
djupaste minus 25 m utbildad i sockerlik 
marmor där man fick känslan av att befinna 
sig inne i en glaciär; vitheten och genom-
skinligheten var magnifik. Topografin fick 
oss att ana större djup men vi var tvungna 
att vända i en trång passage med luftdrag - 
det var bara brist på materiel till rensning, 
som hindrade fortsatt utforskning. Det var 
tråkigt eftersom hänsyn till vikten vid he-
likoptertransporten tvingade oss att lämna 
materiel vid baslägret som normalt tas med 
till höjdlägret.

Den första kontakten med de svenska 
speleologerna togs vid ett glas Audois-vin 
och 3,5 kg inkokt anka, intaget under vårt 
gemensamma tälttak. I fortsättningen tog 
dom oss för galna när dom även såg oss 
flytta kubikmetervis med sten för att rensa 
sänkor och doliner. Men resultaten talade 
för sig själva och inför vår glöd föll de till 
föga och anslöt till rensprojekten.

Deltagarna
Svenskar
Leif Engh
Kjerstin Löfgren
Curt Wallin
Kalle Grönvik
Peter Blomqvist
Rolf Engh
Renate Troxler
Richard Årlin som pratar svenska, franska, 
spanska, tyska och engelska. Han var en 
ovärderlig tolk, ty om samtalen bara varit på 
engelska tidigare blev dom nu mycket fyl-
ligare och detaljerade för alla oss som inte 
var anglofiler.

Medlemmar av Speleo Club de Serre de 
Roquefort des Corbières
Jean Blanc, Ordförande i SCSRC, teknisk 
rådgivare i SSF Aude
Annick Blanc, Skattmästare i CSRC och i 
Comité Départamental de Speleologie
Benoit Blanc
Arnaud Blanc

En deltagare från Spéleo-club de la MJC 
Narbonne
François Purson, Sekreterare i Club MJC 
Narbonne, ordförande i Comité Départe-
metal de L’Aude.
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Metodik och Materiel [Använda 
metoder och använt material]
Fordon
•	 Renault Master med 9 sittplatser om-

byggd till 6 platser och försedd med re-
servdelar från ett bilvrak, nya däck samt 
given en komplett överhalning både för 
att alls komma iväg men också för att 
vara säkra på att kunna återvända hem

•	 Ett bilvrak
•	 En verktygsväska
•	 En liten kompressor
•	 En vindruta, insatt i sista minuten för 

att skydda oss mot regnet

Speleologi
•	 5 kompletta grottutrustningar
•	 10 kg karbid
•	 5 våtdräkter
•	 2 kompletta karteringskit
•	 200 m rep, 50 kilar, 10 slingor och 4 

SRT-kit

Gemensam utrustning
•	 Ett komplett gasolkök
•	 Ett 40 l kylskåp för 12V, gas och 220V
•	 70 kg mat vid avfärden från Sigean
•	 Vattenreserv 1 x 40 l och 2 x 20 l
•	 En elcentral 500W med 40 m kabel 

och olika laddare för telefoner och an-
dra nyttiga apparater (dator, GPS, la-
sermätare)

•	 En solcellsladdare med två plattor för 
laddningsbara batterier

•	 Två handfat på 15 l och tre på 25 l att 
användas till klädtvätt

•	 Ett tvålågigt campingkök

Personlig utrustning
•	 En klädsäck per person
•	 En necessär, begränsad till ett strikt mi-

nimum 
•	 Ett tält för två, dessutom för höghöjds-

lägret 5 tält och inte att förglömma 
skåpbilen som några kunde sova i un-
der vägen.

•	 Dunsovsäckar, soltak

Diverse
•	 2 bärbara datorer
•	 3 stora presenningar som skydd samt 

snören
•	 Anteckningsblock och pennor
•	 Hammare och mejsel
•	 En komplett förstahjälpen-väska
•	 Biospeleologisk utrustning: mikroskop, 

såll och olika flaskor
•	 En vacker klubbvimpel som prydde läg-

ret (översättarens anmärkning)



Lägret i de svenska Abisko-
fjällen alldeles intill norska 
gränsen nordost om Bodø 
och ungefär 30 km söder om 
Riksgränsen i ett svårtillgäng-
ligt område. Se pilen på kartan 
och bilden på nästa sida.

Intyg från Franska spelolog-
förbundets (FFS) kommission 
för internationella relationer 
och expeditioner att projektet 
stöds av FFS  
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Första dagen
(lördagen 31 juli 2010)
Morgonen ägnades åt packningsbestyr och 
åkarbrasor (kyligt). I början av eftermidda-
gen såg vi några grottisar men inte dom rätta. 
Klockan 15.30 syntes fortfarande inte en själ 
och vi började bli fundersamma; vi inväntade 
dock följande tåg vilket tre åldriga personer 
lämnade. Dessa begav sig till helikopterplat-
tan.

Det var nu vi verkligen började undra. Vi 
frågade om dom kände till Sven Gunnvall 
och till vår stora lättnad meddelade dom oss 
att dom själva också tillhörde gänget. Dom 
förklarade att Sven hade fått plötsligt påkom-
met yrkesmässigt förhinder. Patratas! (Skit 
också!)

Å andra sidan hade dom ytterligare en he-
likopterplats ledig eftersom en person hade 
blivit sjuk och inte heller kunde kunde delta. 
När helikoptern dök upp gick vi därför och 
pratade med piloten för att omförhandla tur 
och returresan för fem personer eftersom vi 
inte var helt klara över hur vi skulle ta oss till 
lägret och François hade sträckt en muskel i 
hälen. En av svenskarna meddelade piloten 
koordinaterna till Unna Allaka. Innan avfär-
den gjorde vi upp om priset på kontoret och 
fick en faktura av piloten på 3700 svenska 
kronor per resa. Någon gemensam grottut-
rustning var inte nödvändig att ta med då 
allt redan fanns på plats, sades det. François 
följde med den första gruppen med en del av 
utrustningen i det första lyftet över fjällen, 
andra resan följde familjen Blanc med från 
botten av dalen, allt medan tiden gick och 
regnet och dimman tilltog.

Vi anlände och reste tälten i det stilla reg-
net som inte upphörde förrän sent på kvällen. 
Andra personer var redan på plats. Vi bjöd på 
ett glas rödvin ur vår sista bag in box. Ett så-
dant första utbyte är viktigt och uppskattades 

av alla. Vi åt i lugn och ro vår måltid i vårt 
kollektiva skydd, det enda i lägret. Svensk-
arna var lite förvånade över våra rutiner. Vi 
kommer överens om ett morgonmöte nästa 
dag klockan 10 för att organisera det hela.

Prospektering och desobstruktion
Nästa dag möte klockan 9.30 med svensk-
arna. Dom ger oss kartutskrifter med mar-
keringar av alla kända hål med kommentarer. 
Det visar sig att alla koordinater är felaktiga.

Annick och d’Arnaud gör en rektur runt 
lägret. Först går dom till en kulle där dom 
ser en stor ren, sedan runt en liten sjö och 
på vägen tillbaks mot lägret en rad doliner. 
Dom hittar ett stiligt renhorn.

François och Jean går iväg med svenskarna 
för att kolla dom övre hålen i området. Nya 
koordinater för alla kända hål tas med GPS. 
Dom flesta håligheter är belägna i botten av 
dalen och har antagligen grunt belägen vat-
tenföring och eftersom dom är rester av flö-
den under moränen blir dom snabbt ofram-
komliga. Det är emellertid troligt att det här 
och var finns lager med djupare belägna vat-
tenflöden.

Vi började snabbt vår prospektering. Först 
fann vi ett litet sluk intill sjön ovanför läg-
ret, senare mitt på dagen en liten dolin under 
en snölega 50 m ovanför hål 17. Snart var vi 
igång med rensningen av mindre och större 
stenar med bara händerna; senare tog vi av 
oss våra bälten för att använda som slingor 
för att lyfta stora block. Svenskarna tog oss 
för galningar. Efter att vi fått bort en massa 
sten slank François in med huvudet före 
medan Jean höll fast honom i fötterna. Vid 
minus 4 meter fanns det en allt för smal för-
trängning. Riktningen på sprickan gör det 
troligt att det nya hålet är förbundet med hål 
17. Sprickans VNV riktning är vinkelrät mot 
områdets allmänna strykning ONO.

Dagen därpå var vår avsikt att besöka det 

andra karstområdet i trakten. Den täta dim-
man och regnet gjorde att gruppen höll sam-
man. Vi följde en klippkam och fann snart 
ett vackert utlopp med rejält flöde. Vi fort-
satte mot den närbelägna toppen 1145 m. 
Vädret hade blivit lite bättre och utsikten var 
magnifik trots den ganska kraftiga vinden. På 
eftermiddagen, efter att ha kommit tillbaka, 
rekade vi i riktning mot hål 2 och hittade en 
vacker tidigare känd (rösad) dolin, som dock 
inte var utmärkt på kartorna. Tyvärr var bat-
teriet i vår GPS alltför urladdat för att tillåta 
positionsbestämning. Grottbildningen har 
ett vackert ingångsvalv som öppnar sig un-
der ett mycket tjockt lager; den går in några 
meter men är blockerad av moränblock från 
gamla glaciärer. Vi hittade ytterligare en lite 
mindre dolin längs vägen tillbaks mot lägret.
De följande dagarna ägnades åt att rensa, pre-
miärkrypa och kartera dom nya grottorna.

Fransmännens första hål: 
Trou des Français I
“Första seansen”
Rensning i en stor dolin hela dagen: på mor-
gonen med en liten hammare eller på Cro-
Magnon-manér (det vill säga bulta med en 
stor sten; övers. anm.) och ett rep för att rub-
ba dom stora blocken. På eftermiddagen var 

vi nere i ingångshålet. Taket på grottan är helt 
vitt med vackra svarta runda stenar på golvet. 
Längst nere stötte vi på en spricka som var 
fullproppad med stenar och ett inflöde som 
tyvärr genast åter slukades. I överkanten på 
sprickan fann Annick en möjlig fortsättning. 
Hon klämde sig åt vänster i en låg passage 
med finkornig sand. Svenskarna Kalle och 
Peter anslöt och kände ett uppmuntrande 
luftdrag medan François och Benoit försökte 
forcera en annan fortsättning.

“Andra seansen”
Vi fortsätter rensningen av Annicks låga pas-
sage, Jean splittrar dom hindrande blocken: 
fortsättningen är mycket trång men François 
lyckas klämma sig igenom och kan gå upp-
rätt i en passage som stiger åt vänster till en 
liten sal. Vi får en riktig chock när ett stort 
block rör sig vid utkrypet; François skriker 
till men lyckas undgå att klämmas fast. Vi 
gör nu klar karteringen innan vi fortsätter 
rensningen.

Tillsammans med Kalle och Peter ägnar vi 
oss att försöka sänka golvnivån i meandern 
som går åt höger. Ett megablock ligger i vä-
gen; det ligger ordentligt fastklämt men dom 
lyckas rubba det med ryggen och fötterna och 
slår på det uppifrån för att få det att spricka 
- det händer faktiskt efter en timma. Jean 

Jean och François letar grottor.
Foto: Peter Blomqvist
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Detalj av området närmast lägret (1).
Kartor: Andreas Wikström

Fransmännens andra hål: 
Trou des Français II
Innan vi träffas igen har Richard och Jean 
rekat dolinerna och öppnat TDF 2. Vi går 
iväg för att kika på det nya hålet i sällskap 
med Peter och Kalle. François går till attack 
under en skiktfog men en skiva hindrar snart 
hans framfart. Den alltför låga passagen tillå-

anländer och lyckas använda hammaren som 
hävstång och få blocket ur sitt läge. Det faller 
dundrande lite lägre ner. Peter och Kalle är 
klart imponerade. Dom ger sig huvudstupa 
in i meandern. Sedan försöker François med 
fötterna före innan han några meter (4 m) 
får stopp i en fortsättande gång. Han ledsnar 
och sätter i stället ut fångstfällor för småkryp 
och övergår därmed till biospeleologin.

 N E Z Kommentarer 
Kända 
objekt 

    

2 68°13'13,68'' 018°08'01,68''  Norskgrottan 150m+, vacker och sevärd 
3 68°13'23,54'' 018°09'06,44''  Gränsgrottan, aktiv bäck finns 
4 68°13'29,97'' 018°09'19,48''  Ripgrottan har flera lovande gångar samt aktiv bäck. 
5 68°13'31'18'' 018°12'22,47''  Sjangeligrottravinen, övre smala spricksluk samt nybildad dolin.  

Kan nu eventuellt sluka hela bäcken. 
6 68°13'23,05'' 018°12'03,27''  Gryningssalen/Storsalsgrottan, spännande fortsättande gång. 
7 68°13'13,24'' 018°11'52,84''  Utloppsgrottan, spännande forsättande gång. 
17 68°13'21,65'' 018°08'50,46''  4-m schakt med låg sal på botten. 
12 68°12'57,57'' 018°09'25,90''  Minilämmelsluk 
14 68°12'45,70'' 018°08'54,60''  Bamselämmelutlopp under hög klippa precis vid riksgränsen. 
10 68°13'26282' 018°09'10,89''  Stråk med blockfyllda doliner och sprickor mellan Gräns- och  

Ripgrottan 
11 68°13'31,96'' 018°09'28,61''  Flera doliner på högplatå, ca 1060 möh. En av dem kan vara  

värd att rensas. 
13 68°12'47,35'' 018°09'03,25''  Två medelstora doliner. 
15 68°13'26,79'' 018°12'16,24''  Ravinsidehålet, kollas. 
     
Nya objekt     

1 Läger 2010 68°12'46,98'' 018°09'11,85'' 888 Gemensamt regnskydd, kök 
     
2 Rensprojekt  68°13'15,80''  018°08'35,00'' 984 Stort utlopp i snölega. Cro-Magnon och bältesrensning.  

      Stopp vid blockras – 5m. 
3 Rengrottan 68°13'15,10'' 018°08'37,40'' 984 I närheten och i säker kontakt  

med rensprojekt 1. Samma spricka. Renskelett. 
4 Utlopp 68°12'38,60'' 018°09'05,60'' 839 Vattnet slukas på nytt litet längre ner. 
5 Dolin 68°12'46,40'' 018°08'53,9'0'' 842  
6 Dolin 2 68°22'27,10'' 018°14'59,40''   
7 Dolin 1 68°12'47,60'' 018°09'04,90'' 873  
8 Sluk 68°12'47,80'' 018°09'05,40'' 866  
9 Spricka 68°12'48,10'' 018°09'03,70'' 864 Spricka NO/SV 
10 Stort sluk 68°12'47,60'' 018°09'02,50'' 866 Stort sluk från sjön och slätten ovanför, uppskattning 400-500 l/min 
11 Sluk 68°12'47,30'' 018°09'01,90'' 868  
12 Litet sluk 68°12'46,10'' 018°08'56,80'' 867  
13 Dolin 3 68°12'46,40'' 018°09'00,00'' 868  
14 Sluk 68°12'46,00'' 018°08'56,50'' 866 Inlopp under skivor. 
15 TdF 1 68°12'45,70'' 018°08'54,60'' 861 Stort rensobjekt i ingången, 2 möjliga fortsättningar, 2 pågående  

rensprojekt i botten. 
16 Dolin 4 68°12'46,10'' 018°08'52,90'' 868  
17 Dolin 5 68°12'45,50'' 018°08'51,50'' 851  
18 Dolin 6 68°12'44,90'' 018°08'50,20'' 853  
19 Dolin 7 68°12'44,20'' 018°08'49,10'' 844  
20 Dolin 8 68°12'43,90'' 018°08'47,80'' 848  
21 Dolin 9 68°12'43,60'' 018°08'47,10'' 850  
22 Dolin 10 68°12'42,50'' 018°08'45,60'' 843  
23 Dolin 11 68°12'42,40'' 018°08'44,30'' 835  
24 Under block  68°12'42,40'' 018°08'44,10'' 836  
25 Dolin 12 68°12'46,30' 018°08'54,70'' 865  
26 TdF 2 68°12'43,00 018°08'46,40'' 846 Ingång under klippskiva, två möjliga, lovande fortsättningar,  

vacker, sockerlik, mycket vit kalk. 
27 TdF 3 68°12'47,35'' 018°09'03,25'' 890 Mycket djup dolin (5-6 meter ), mycket instabila block.  
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landskapet, kulturen, människorna vi mötte 
och miljöombytet. Vad gäller det speleolo-
giska som vi nu bara snuddade vid förtjänade 
området bättre förberedelser och kunskap för 
det har en inte oansenlig potential.

Umgänget med de svenska speleologerna 
var utmärkt och vi tackar dom varmt, men 
våra förväntningar och mål och deras skiljde 
sig och vice versa. Dom flesta kom med tåg 
utom ett par med barn, vilket lite grand för-
klarar vad som (inte) togs med av material 
och av att Sven, som var vår kontakt och 
skulle ha svarat för transporter fick förhin-
der i sista minuten, vilket vi inte visste när vi 
lämnade Sigean.

Helhetsintrycket är trots allt positivt; visst, 
vi gjorde inte några fina klassiska turer men 
prospekteringen var fruktbar med fyra nya 
håligheter: en liten under en snölega som 
skulle förtjäna mer uppmärksamhet, en an-
nan säkert betydande där brist på materiel 
inte lät oss säkra ingången, och två mycket 
vackra håligheter med god potential till fort-
sättning.

Vi borde ha haft delvis andra planer, då 
vi i sista minuten togs på sängen när vi fick 
höra att veckan i Tjoarvekrájgge inte skulle ta 
emot nya deltagare eftersom bara två eller tre 
ledare var närvarande och man inte priorite-
rade att hjälpa nybörjare i systemet.

Tack till: 
Vi tackar särskilt Xavier Nougès, vår kontakt 
i CREI för alla upplysningar och dokument 
som han skaffade oss. Hans hjälp var oum-
bärlig för vår planering som krävde ett och 
ett halvt års förberedelser. Med många för-
ändringar. Och så alla kontakter vi fått ge-
nom honom:

Vi tackar Anders Westlund, det norska för-
bundets internationella kontakt. Och Sven 
Gunnvall för hans bjudan till det internatio-

nella lägret nära Abisko, de många upplys-
ningarna om området och för att han reser-
verade helikoptertransport med Kallaxflyg.
Sven fick tyvärr yrkesmässigt förhinder i sista 
minuten och kunde inte komma till lägret. 
Vi beklagar att vi inte fick träffa honom. 
Men vi fick bra kontakt och ett fint motta-
gande av de svenska speleologerna. Brist på 
tid gjorde det omöjligt att göra den klassiska 
turen genom Råggejávrrerájgge. Å andra si-
dan stannade vi på hemresan i Namur i Bel-
gien hos våra belgiska grottdykarvänner Eric 
Bertrand och Georges Delaire som vi brukar 
jobba med i Pierre St Martin. Och så gjorde 
vi en klassisk tur på ett annat ställe i den un-
derjordiska floden Le trou d’Aquin.

Ett projekt: 
Vi förvarnar att vi kan tänka oss att återkom-
ma 2012 för att fortsätta där vi slutade, eller, 
om svenskarna föreslår det komma och jobba 
på något annat ställe för att dela erfarenheter 
och kunskap.

Summary (editorial)
Expedition report from the French partici-
pants in the Swedish mountain meet 2010. 
After a long journey from France and some 
time spent in Norway they meet the Swed-
ish cavers in Abisko. The camp in Unna 
Allaka is reached by helicopter. During the 
following days a lot of prospecting is done 
and lots of new, but small objects are found. 
GPS-coordinates are recorded for all objects.
Two digging projects reveals two small, but 
beautful caves; Trou des Français I and II. 
In spite of differences in expectations and 
goal the cooperation between Swedish and 
French cavers worked just fine and plans are 
made for a return trip to the area in 2012.

ter inte någon hammare men man kan se 7-8 
meter in och det utvidgar sig där inne. Där-
efter angriper han en trång parallell gång som 
Jean har funnit. Den är besvärlig med sina 
väldigt vassa utstickande skivor som block-
erar gången; den slutar i intet där man har 
fötterna i ett tomrum nedanför men inte kan 
pressa genom skuldrorna i det trånga galleri-
et. Av försiktighetsskäl försöker vi inte pressa 
oss genom. Först måste man rensa och säkra 
passagen. Richard går senare iväg ensam och 
kryper dom båda hålen.

Sluk
Vi ägnade oss också åt att försöka rensa hu-
vudsluket för bäcken som rinner genom 
lägret, men eftersom vi saknade lämplig ut-
rustning kunde vi bara stå och se vattnet för-
svinna ner i den vackra vita kalken.

Biospeleologi
Vi utförde även en liten studie över den bio-
logiska mångfalden. François satte ut fällor 
i TDF I men tiden mellan placeringen och 
observationen var alltför kort (2 dagar). 
Dessutom gjorde den låga temperaturen i 
grottan (1°C i luften och 2,2°C i rännilen) 
det nödvändigt att göra längre observationer 
om dom skulle vara meningsfulla.

Avslutning
Lägret bröts på fredagen med två rundor av 
helikoptern. Avskedet från svenskarna var 
kort men hjärtligt eftersom tåget redan stod 
inne på stationen i Abisko och inte tillät att 
det drog ut på tiden. För vår del lastade vi 
åter vårt gistna plåtskrälle till skåpbil med 
tankarna kvar där uppe i bergen. Mot kvällen 
var vi åter på väg, mot Narvik där vi slog lä-
ger vid en av alla dessa oräkneliga sjöar bland 
torvmossarna som med sitt föränderliga ljus 

tog emot oss för natten och lät oss komma i 
ordning och gå ner i varv.

Det återstod oss fortfarande ett femtontal 
dagar av hemresan och att upptäcka det mag-
nifika landskapet i dom norska fjordarna.

Logistik
Vi hade problem med tillgången på dricks-
vatten; man finner inte självklart tappstäl-
len på rastplatser längs motorvägarna eller i 
samhällena i Sverige. Till slut upptäckte vi en 
vattenkran utanför en COOP-butik som vi 
kunde låna nyckeln till i kassan och fylla våra 
dunkar.

Camping
Under en månad och tio dagar tillbringade vi 
fyra nätter på campingplatser (ett camping-
kort för 10€ och 22€ per tält tyckte vi var 
billigt). Vi lyckades hitta platser för vildcam-
ping utan större problem.

Däremot visade det sig vara omöjligt att 
hitta ställen för att fylla våra blåa gasflaskor, 
så vi blev tvungna att köpa en stor svensk 
flaska med regulator för nästan 200€. På 
hemresan var vi tvungna att hitta en Q8-
butik för att kunna få tillbaks pengarna för 
panten (det måste vara samma kedja som där 
man köpte den).

Vi tvingades ta oss till lägret med helikop-
ter vilket allvarligt krympte vår reskassa.

I Sverige erbjuder en järnvarukedja, JULA, 
samma varor som hemma men till ett betyd-
ligt lägre pris än i Frankrike; till exempel en 
solladdare för mobiltelefoner för endast halva 
priset mot hemma.

Det förekom inte någon som helst kontroll 
vid gränserna.

 För att sammanfatta var denna färd myck-
et mångfacetterad. Själva resan var helt enkelt 
magnifik och nästan lite magisk vad gäller 
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Syftet med denna artikel är att visa hur ett 
karstlandskap kan se ut på en detaljerad 
karta samt att ge en inblick i en mångfacet-
terad sport, radiopejlorientering, som en 
del SSFare utövar eller har utövat.

I mitten av september 2010 var vi två SSFare 
som besökte ett mycket intressant och extremt 
karstområde i Kroatien. Erik Agrell och jag åkte 
dit för att delta i VM i radiopejlorientering. 
Både Erik och jag hade kvalificerat oss för att 
representera Sverige i klasserna M40 och M60 i 
detta världsmästerskap. Varje land får sända tre 
deltagare per klass.

10 september kommer vi till Opatija, en 
anrik kurort vid Adriatiska havet i Kroatien. 

Redan nästa dag är det dags för vår första 
träningstävling. Kanske 40 % av VM-lö-
parna har, liksom de flesta av oss i den 11 
man starka svenska truppen, valt att delta i 
dessa träningar några dagar innan VM går 
av stapeln. Vi skall tävla med kortvågspejl 
(ca 3580 kHz) och starten är vid en militär-
förläggning i Delnice, ca  42 km  O Opa-
tija. Terrängen består av ett bergigt karst-
landskap, ca 700 m ö h. Bergen är täckta 
med vacker blandskog och tack vare riklig 
förekomst av bok så är undervegetationen 
inte så besvärlig. Tävlingskartan är av god 
orienteringsklass och i skala 1:15 000 med 5 
m ekvidistans. Det är 500 m mellan meridi-
anerna. Det är inget blått (vatten) på kartan, 
men med tanke på att det är ett karstområde 
så kan det misstänkas att det finns gott om 
den varan djupt under markytan. Det är 
massor av höjdkurvor på kartan så det ser ut 
att bli jobbigt. Det finns många  stigar och 
mindre körvägar i området. Ett gott råd är 
att springa stig så långt det går, även om det 
blir längre, för att undvika besvärlig terräng. 
Eftersom radiosändarna arbetar på kortvåg 
så blir pejlingen någotsånär förutsägbar – 
riktningarna blir hyfsade medan sändarnas 
styrka i pejlmottagaren kan vara kraftigt på-
verkad av terrängformationerna. 
Den här första kontakten med terräng och 
karta går åt till att få hum om vad kartan 
innebär i form av framkomlighet o s v. 
Medvetet satsar jag på lite mindre bra väg-
val för att spana in terrängens olika facilite-
ter. Det visade sig vara ett mycket trevligt 
terrängavsnitt med massor av stora doliner, 
en del med hål i botten. De många koncen-
triska höjdkurvorna är alltså oftast doliner, 

vilket kan utläsas på det lilla streck som sit-
ter på kurvan och pekar åt det håll som lutar 
nedåt. Ju grönare kartan är ju besvärligare är 
terrängen att ta sig fram i. På marken under 
de stora bokarna växer en hel del cyklamen 
– en omtyckt blomma i svenska blomkru-
kor. Tidlösa växer också här och där.

Träningen går bra och vi blir också en 
hel del naturupplevelser rikare. Vi ser dock 
varken björnar eller vildsvin, som det hade 
varnats för. (se också www.pejla.se – GPS-
spår – 2010-09-11 VM träning 3,5 MHz, 
Kroatien)

12 september är det dags för träning på 144 
MHz frekvens. Nu blir det svårt -  de korta 
vågorna (ca 2m) studsar gärna mot detaljer 
i terrängen och blöta träd och buskar. Det 
är vanligt med i värsta fall så stora pejlfel 
som kontrakurs om man inte ser upp. Bästa 
noggrannheten får man genom att pejla 
från terrängens högsta punkter vilket känns 

ordentligt i benen. I EM- och VM-sam-
manhang får höjdskillnaden på tävlings-
banan vara upp till 300m. Vi åker tillbaka 
till samma startplats som dagen innan. Det 
här skall bli riktigt intressant! Doliner är 
som gjorda för att spöka till det ordentligt 
när det gäller korta radiovågors utbredning. 
Här gäller det att vara på sin vakt och pejla 
från så högt belägna  platser som möjligt. I 
dalarna i landskapet kan omgivande höjder 
lätt stå i vägen för  signaler från sändare som  
är placerade bakom höjderna – man kanske 
inte ens hör dem, och om man hör dem så 
kan det vara via en reflex från helt fel håll. 
Vi svenskar är ganska ovana vid så här be-
svärliga förhållanden. Vi är rätt tacksamma 
för att det bara är en träningstävling, och 
vi får många värdefulla och nya erfarenheter 
inför VM. (se också www.pejla.se – GPS-
spår – 2010-09-12 VM träning 144 MHz, 
Kroatien).

13 september är den stora ankomstdagen 
för VM-deltagarna. Totalt är vi 383 täv-
lande från 33 länder i fyra världsdelar som 
skall kämpa väl om ett antal mer eller min-
dre ädla medaljer. De tävlande är herrar och 
damer i åldrarna 15 – 85 år, indelade i olika 
åldersklasser. Tillsammans med anhöriga 
och tävlingarrangörer blir det över 500 per-
soner, varav vi är många som har träffats på 
tidigare EM och VM. Det blir alltså många 
trevliga återseenden och gamla minnen dis-
kuteras.

14 september är det dags för sedvanlig trä-
ning där sändar- och antennutrustning skall 
demonstreras i realistisk terräng. Detta för 
att alla tävlande skall ha samma förutsätt-
ningar inför VM-loppen. Vi åker till ett fri-
tidsområde i Fuzine, ca 35 km O Opatija. 
Terrängen är rätt kuperad och har en hel del 
inslag av karst. Vi svenskar som redan har 

”GULDKARST”
Bo Lenander

De flesta ringformade höjdkurvorna är doliner, 
inte höjder. 

Artikelförfattaren spurtar i mål. Det kan gälla 
sekunder! 
Foto: http://www.ardf.de/Aktuell/Ablage/2010/
WM_2010/2.day/Images/Dsc_3726.jpg 
(tysk fotograf) Via den här länken kan många 
fler stilar studeras:   ….2.day/index1.html
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varit på två träningstävlingar koncentrerar 
oss på den tekniska delen d v s våra pejl-
mottagare och hur de beter sig i närheten 
av sändarna. När vi återvänt till Opatija är 
det dags att gå till idrottsplatsens fotbolls-
arena och titta på VM i radiopejlorientering 
för blinda, med 19 deltagare. De tävlande 
letar då fem radiosändare som är placerade 
på fotbollsplanen. En del springer men de 
flesta går och var och en har en ledsagare 
och en domare med sig som skall få stopp 
på den tävlande så att han/hon inte springer 
in i t ex något staket. På kvällen är det in-
vigning av VM med allt vad det tillhör av 
ceremonier, tal och uppträdanden.

15 september är det dags för första VM-
tävlingen där en del klasser tävlar på 3,5 
MHz och övriga på 144 MHz. Tävlingen 
går i karstterräng uppe i bergen vid Lividra-
ga, ca 30 km NO Opatija och 900 m ö h. 
Vädret är utmärkt och terrängen inte alltför 
besvärlig. Tillsammans med Håkan Melin 
från Stockholm (med en individuell tredje-
plats) och Ingvar Ehrsson (40:e plats) från 
Stockholm bildar Erik Agrell (17:e plats av 
56 tävlande) det svenska laget i M40. Sam-
manlagda resultatet, 97,5 minuter, gör att 
Håkan, Erik och Ingvar hamnar på brons-
plats i lagtävlingen (av 19 lag), 5,5 minu-
ter efter 2:a plats. Stämningen är på topp i 
svenska gänget. För min del blir resultatet 
en 17:e plats av 46 tävlande och 6:a i lag 
(av 14 lag).

16 september är en vilodag med exkur-
sion till några intressanta platser väster om 
Opatija. Vi besöker den gamla romarstaden 
Poreč, Istriens lilla huvudstad Pazin samt 
den största staden på Istrien, Pula, där vi 
beundrade den antika Colosseumliknande 
amfiteatern. Dagens bussresa går på relativt 
nya och fina vägar som skär igenom land-

skapet. I vägskärningarna kan vi se en del 
mindre grottgångar som har blottlagts.

17 september är den sista tävlingsdagen och 
liksom vid förra tävlingen springer en del 
klasser  på 144 MHz och de andra på 3,5 
MHz, alltså ombytta roller. Den här dagen 
bjuder på ösregn och eftersom vi skall upp i 
bergen igen till en plats som heter Crni Lug, 
på 700 m ö h, blir det lite kylslaget också. 
De tävlande samlas i ett jättestort tält som 
skyddar oss från regnet men inte regnvatt-
net som forsar in och ordnar översvämning 
på en stor del av golvet. Väntan blir lång och 
från det att vi anländer tills att siste tävlande 
ger sig ut i skogen går det flera timmar. Det 
är start var femte minut och eftersom de 
största klasserna har ca 45 deltagare blir det 
en utdragen startsekvens.

Terrängen är fruktansvärt blöt och lerig ef-
ter det stundtals skyfallsliknande regnandet. 
Den heldragna stigen österut från starten 
liknar bitvis en bäck eller ränna med lera. 
Den röda cirkelbåge som syns på kartan 
markerar gränsen, 750 m från starten, inn-
anför vilken det inte finns någon kontroll 
(”räv”). Här gäller det alltså att så fort som 
möjligt ta sig ur cirkeln och samtidigt för-
söka pejla de kontroller som skall tas. Erik 
skall ta fyra kontroller medan jag bara skall 
besöka tre av de fem som sänder. Jag tävlar 
på 3,5 MHz kortvåg och min uppgift blir 
inte så svår eftersom det inte finns några 
stora berg på kartan. Erik däremot ställs 
ovetande inför något som i efterhand kom 
att betraktas som den kanske svåraste täv-
lingen i VMs historia. Den stora mängden 
doliner och andra speleologiska faciliteter 
kan verkligen ställa till det på 144 MHz.
Ösregnet gör att stora buskar och lövträd 
också reflekterar radiovågorna och de upp-
mätta bäringarna till ”rävarna” pekar helt fel 

om man inte är mycket observant och nog-
grann vid val av pejlplats. En del får också 
problem med sina utrustningar när vatten 
tränger in i elektroniken. Ingvar ger sig in 
i terrängen och får där se att några av do-
linerna har djupa schakt i botten – på en 
del kroatiska kartor finns det speciella var-
ningar för dessa farliga schakt. Erik börjar 
en rätt hopplös kamp och hittar sin första 
räv först efter 42 minuter och 5,2 km trots 
att avståndet från start var endast 1,2 km. 
Erik ger dock inte upp utan ger sig iväg mot 
resterande tre rävar och genom en förnämlig 
insats blir den dåliga sluttiden i mål ändå 
riktigt bra – storlöparna hade sprungit bort 
sig. Tillsammans med Håkan (med en in-
dividuell andraplats) och Ingvar (34:a) blir 
Eriks 8:e-plats (av totalt 57 tävlande) i M40 
riktigt intressant. Resultatet av dagens blöta 
övning blir en stor och glädjande överrask-
Det svenska laget består av idel mogna män.
Erik Agrell  stående längst till höger, Bosse Le-
nander hukande längst till vänster
Foto: David Williams, M3WDD, GB

Lägg märke till de öppna schakten i norr (ringar) 
och de försvinnande bäckarna i SV. Bäckarnas 
utlopp synns inte på hela kartbladet, vilket bara 
kan betyda att hela området är underminerat av 
underjordiska floder.
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ning – M40-laget blir guldmedaljörer  (av 
16 lag i M40), med 204 minuter, nästan 
11 minuter före 2:an Ryssland. Detta är 
den första guldmedaljen till Sverige i VMs 
historia! Gissa om vi jublar i det svenska 
gänget. På kvällen är det högtidlig prisut-
delning och vi får höra ”Du gamla du fria” 
- en riktig höjdare. För min del blev det en 
14:e plats av 45 tävlande och 4:a i lag, 3,5 
minuter efter bronsplatsen (av 14 lag).

En summering av Eriks och mina intryck 
blir: Ett fint arrangemang, justa tävlingar 
och mycket spännande tävlingsterräng – 
här skulle vi allt vilja ta oss en titt till under 
lugnare former.

Summary (by author)
Two members in SSF, Erik Agrell and Bo 
Lenander, participated in the ARDF World 
Championship in September 2010. The 
championship was held in a very karstified 
area in Croatia. ARDF (Amateur Radio Di-
rection Finding), also called ”foxhunting”, 
is a sport that combines orienteering, know-
ledge of radio wave propagation, radio di-
rection finding and strategy as well as good 
physics. The Swedish M40 team, with Erik 
Agrell, won the gold medal – the first gold 
medal for Sweden in a world championship 
in that sport. See also:  www.pejla.se (Eng-
lish version) and www.ardf2010.com

SSF-are som är eller har varit ”rävjägare”:
Rune Magnusson, aktiv 1949 - 1953,  
SM-deltagare och en av pionjärerna 
i Sverige
Bo Lenander, 1963 -          
SM-, NM-, EM-, VM-deltagare
Adam Bonnevier, aktiv under 90-talet  
SM-deltagare
Erik Agrell aktiv 2002 -             
SM-, NM-, VM-deltagare

Fakta:
Radiopejlorientering  (RPO) är en sport 
som bygger på orientering, men där man 
inte vet kontrollernas läge vid start. Den 
tävlande har karta, kompass och en pejl-
mottagare. Varje kontroll har en sändare 
som sänder morsesignaler en minut var 
femte minut och med hjälp av pejlmotta-
garen tar man reda på kontrollernas läge 
och uppsöker dem. Den som har besökt 
flest kontroller på kortast tid vinner. Här 
gäller det alltså att orientera sig fram mot 
kontrollerna under de 80% av tiden då 
sändarna är tysta för att sedan springa för 
allt vad tygen håller under den en minut 
korta sändningen. Hinner man inte fram 
fortsätter man sökandet utefter kompass-
kurs för att om möjligt hitta sändaren 
innan nästa sändningspass.

RPO har sin grund i militär signalspa-
ning och den har utövats sedan andra 
värlskriget i främst de gamla ”öststa-
terna”. Sporten rymmer en hel del fy-
sisk ansträngning, orientering, kunskap 
om radiovågors utbredning och taktik. 
RPO kallas också ”rävjakt” (även inter-
nationellt och där används också beteck-
ningen ARDF, Amateur Radio Direction 
Finding).

Ukraina, Ryssland och Tjeckien, med 
tiotusentals utövare,  är de länder som 
dominerar i resultatlistorna. Rävjakt 
är mycket större än orientering i Kina. 
I västeuropa har Tyskland ca 3500 ak-
tiva medan vi bara är ca 40 i Sverige. Se 
också www.pejla.se, där du bl a finner 
Erik Agrells trevliga reseberättelse samt 
kan studera hur vi har sprungit på täv-
lingarna eftersom vi bar på GPS-logger. 
Dessa GPS-data och en kartbild har se-
dan resulterat i kortfilmer där allt finns 
med – även förargliga misstag.

nedåt 
Sveriges Speleologförbunds bok- & diversehandel

c/o Kalle Grönvik, Tulegatan 12, 172 78 Sundbyberg
tel 08-98 72 96,  kallegk@gmail.com  PG: 79 63 90-3

100 SVENSKA GROTTOR
Sverigekarta i färg i formatet 85 x 30 cm 
med ett urval av de mest kända grottorna 
i varje landskap. Här finns bland annat alla 
svenska landskapsgrottor. Ett måste för var-
je sann grottälskare! Pris 70 kr (porto till-
kommer).

Gå in på hemsidan www.speleo.se och be-
sök bokhandlen NEDÅT så hittar du kartan 
och mycket annat intressant!

Bli medlem även i Norsk 
Grotteforbund!

Med detta nummer av Grottan följer en 
faktura på medlemsavgiften i SSF för 2011. 
Om du även vill gå med i Norsk Grottefor-
bund kan du betala via SSF, vilket är både 
enklare och billigare än att betala direkt till 
deras norska konto. Avgiften för 2011 är 
240 SEK, studerande 120 SEK och stöd-
medlem (familjemedlem) 60 SEK. (För de 
som 2010 betalade avgiften till NGF via 
SSF har jag tagit med den på fakturan för 
2011.)

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

Ulla Pettersson	
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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
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

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, Älghornsvägen 20,  
179 98 Färentuna tel 08-560 43 300 eller 
070-922 51 92, 
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
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Läs om årsmöte och fjällmöte 2011. Vi hoppas på rapporter från 
nyfynden i Vadve, SRTkursen i Uppsala, den länge utlovade 
rövarhistorien mm. Skriv, ta bilder och skicka in i god tid (före 
10 februari) så kanske det blir ännu ett nummer av Grottan...
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