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På gång i SSFLedare

SRT2-kurs i Yorkshire inställd
Tyvärr har vi blivit tvugna att ställa in kursen på grund av sjukdom/skador.
Med litet tur lyckas vi få till en SRT2 kurs vid Kleva senare under våren.
Håll utkik på hemsidan, www.speleo.se 

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.

SSF årsmöte 2011 2 - 6 juni 2011
Höga kusten, Dekarsön utanför Örnsköldsvik.
Artikel och anmälan på sid. 6.

Fjällmöte 2011 30 juli - 6 augusti  2011
Området norr om Torne Träsks västra del. 
Läs mer på sida 40. På hemsidan får du 
senaste nytt.

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. 

Höstläger vid Bjurälven  v 39, september 2011
På planeringsstadiet - håll koll på hemsidan.

På gång internationellt

Rescon 2011  12 - 15 maj 2011
12:e internationella grotträddningskonferensen 
i Dryanovo, Bulgarien. 
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

MESS 2011 (middle-east speleo symposium) 22 - 28 sept 2011
Kaslik, Beirut, Libanon.
Läs mer på: www.speleoclubduliban.com (sök på MESS 3 
och ladda ner 1:st announcement på engelska.

Var är ni allihop?
SSF är inne på sitt 46:e år - inte illa för en li-
ten ideell organisation med ett ganska smalt 
intresse. Medlemsantalet ökar sakta men 
säkert och är nu uppe i c:a 600. Det är ju 
en ganska imponerande siffra. Ändå är det 
svårt, ibland nästan omöjligt, att hitta fri-
villiga krafter som vill bidra med något till 
föreningen. Det blir allt svårare att få ihop 
material till Grottan. Vi har ingen som vill 
ta på sig ansvaret för att utveckla och sköta 
hemsidan. Det finns mängder med idéer 
och uppslag till aktiviteter, utbildningar och 
kurser men alltför få som vill arbeta för att 
förverkliga dom. Det tycks vara ett problem 
för alla idag att få tiden att räcka till. Ändå 
har vi, åtminstone på papperet, mer fritid 
än någonsin tidigare. Men nu är det ju så att 

i en ideell organisation blir ingenting gjort 
om inte frivilliga krafter anmäler sig. SSF 
har ingen avlönad personal att ställa krav på 
så vi får snällt ställa kraven på oss själva.

Det blir lätt så att styrelsen får dra lasset 
men det är ju knappast meningen. Inte hel-
ler är det meningen att Grottanredaktionen 
skall skriva innehållet i tidningen, det måste 
komma från medlemmarna. Det är kanske 
lätt att tänka att man inte kan eller att det 
inte blir tillräckligt bra, men utan era bidrag 
blir det ingenting. Vi har haft många upp-
rop i Grottan genom åren men gensvaret är 
oftast dåligt, vad det nu kan bero på.

Hör av dig, skriv något, berätta vad du är 
intresserad av, vad du kan och vad du vill 
med SSF. Det är din förening och den blir 
vad du gör den till.

Sven Gunnvall
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I år sammanfaller kristhimmelsfärdshelgen 
med nationaldagen vilket innebär att vi får 
en dag extra till årsmötet. Ja kanske inte 
själva mötet som förhoppningsvis klaras av  
på fredag kväll utan till utflykter, föredrag 
och umgänge. Årsmöteshelgen infaller dess-
utom ovanligt sent på året och vi vill där-
med önska er varmt välkomna till mittersta 
Sverige, Örnsköldsvik, Ångermanland och 
Höga kusten. 

Vi kommer att hålla till på Solbackens 
vandrarhem på Dekarsön utanför Örn-
sköldsvik. Där har vi tillgång till stor sam-
lingslokal, matsal, storkök och boende. Vi 
hoppas på försommarvärme och förhopp-
ningsvis en grillkväll ute i kvällssolen.

Vägbeskrivning
Kommer du med bil på E4 söderifrån kör 
du till Örnsköldsvik och i första rondellen 
vid hoppbacken kör du rakt fram, i nästa 
rondell svänger du vänster. Sedan följer du 
vägen genom stan och ut på Järvedsleden. 
Efter att du passerat Bonäset och ”Övik Ma-
rina & Motor”ska du svänga höger där det 
är skyltat Dekarsön, efter en dryg kilometer 
finns det en skylt där det står Solbacken till 
vänster.

Kommer du på E4 norrifrån svänger du av 
där det står skyltat Järved strax efter Idbyn 
innan du kommer fram till Örnsköldsvik, 

följ vägen tills du kommer till samma skylt 
mot Dekarsön fast nu med vänstersväng.

Vill man flyga flyger man till Örnskölds-
viks flygplats och tar flygbuss in till buss-
stationen. Det går även att ta sig med buss 
eller tåg till Örnsköldsvik, boka biljetten 
till Örnsköldsvik central eller resecentrum. 
Nattågen från södra Sverige kommer tidigt 
på morgonen till Örnsköldsvik. Ange på an-
mälan om du vill bli upphämtad, anländer 
du tidigt torsdag morgon så räkna med att 
det kan ta ett tag innan du kan bli häm-
tad. Det går även att komma fredag morgon 
med nattåget och inte missa speciellt myck-
et av programmet.

Utflykterna
Vid publiceringen av denna artikel är inte 
utflyktsprogarmmet helt klar ännu. De-
taljerat program kommer att presenteras 
på själva årsmötet men bland de plane-
rade besöksmålen finns både klassiker som 
Räckebergskyrkan och Skallbergsgrottan 
för den som saknar dem på sin klassikerlista 
och grottorna på Ringkallen som nog är 
okända för de flesta. Även Stockholmsgata, 
Degerfällegrottorna och Mycklingeskrevan 
ska förhoppningsvis hittas på programmet. 
Dessutom planerar vi två specialutflykter 
som kräver föranmälan.

Kajakpaddling 
En kajakutflykt kommer att ordnas om 
tillräckligt intresse finns. Om vädret till-
låter kommer vi att besöka Råskärsön och 
de sprickgrottor som finns där. Om det är 
för kraftig sjö kommer vi att välja en annan 
tur. Turen kommer att ta hela dagen. För att 
delta ska du ha paddlat havskajak tidigare 
då vi kommer att paddla utomskärs. Kost-
nad för hyra av kajak är 300 kronor och då 
ingår paddel och flytväst. Har man egen 
kajak kostar turen inget extra. Man bör ha 
med regnkläder som skydd mot stänk och 
bra handskar för att undvika skavsår i hän-
derna. Ange vid anmälan om man vill delta 
på denna aktivitet som kommer att ordnas 
en av dagarna parallellt med andra utflykter, 
dock ej samma dag som via ferrata. Tänk på 
att det är först till kvarn som gäller, det finns 
ett begränsat antal kajaker att hyra.

Via ferrata på Skuleberget
Vid Skuleberget finns en grotta som finns 
på besöksprogrammet. Där finns även möj-

lighet att prova bersklättring längs en via 
ferrata. Skuleberget är nästan 250 meter 
högt och det finns flera leder från medel till 
svår att välja på. Hyra av utrustning samt 
inträde kostar 300 kronor. Om man är un-
der 16 år måste en vuxen följa med på klätt-
ringen. Ange vid anmälan om man vill delta 
på denna aktivitet som kommer att ordnas 
en av dagarna parallellt med andra utflykter,  
dock ej samma dag som kajakturen.

Vi hoppas att vi ska klara oss med egna bi-
lar på utflykterna. Meddela vid anmälan om 
du har egen bil med platser över eller om du 
är i behov av plats i bil på utflykterna.

Boende
Du kan välja att sova i säng, på golv eller 
i tält. För att hålla nere kostnaderna kom-
mer vi att försöka placera ihop folk. Ange 
på anmälan om du önskar bo med någon 
särskild. Naturligtvis kommer vi att försöka 
se till att barnfamiljer med små barn får 
möjlighet till egen stuga eller eget rum så 
lång som det går.

Ta med
Lakan om du sover i säng, sovsäck och lig-
gunderlag om du väljer golv och full cam-
pingutrustning om du väljer tält. Dessutom 
behöver du termos och fikalåda till matsäck-
en. För de grottor som kommer att besökas 
krävs normal blockgrotteutrustning, dvs 
ficklampor, hjälm och någon typ av overall.

Vill du komma fullkittad med SRT och 
allt så kommer vi att ordna en utflykt för 
hågade till Ringkallen som erbjuder flera 
outforskade skrevor (i alla fall icke grott-
blankettade). Denna utflykt kommer dock 
att ordnas parallellt med andra aktiviteter 
då Ringkallen även erbjuder områdets bästa 
klippklättring och därmed inte är så barn-
vänligt.

årsmöte 2011 höga kusten, 2-6 juni
Lina Lindén

Kallelse till Sveriges Speleologförbunds årsmöte 2011
Tid: Fredag den 3 juni, kl 19:00
Plats: Dekarsön, Örnsköldsvik
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Antal Pris

Vuxna 150

Ungdom 7-20 år 75

Barn under 7 år 0

Mat vuxna 450

Mat ungdomar 7-20 år 300

Mat barn under 7 år 0

Sängplatser (alla åldrar) 600

Golvplatser vuxna 200

Golvplatser ungdom 100

Tält (per tält, oavsett antal pers.) 200

Hyra kajak 300

Delta i kajakutflykt 0

Via ferrata 300

Summa:

Önskar bo tillsammans med:

Jag vill gärna bidra till kvällsprogrammet 
med:

Jag har bil med platser över / jag behöver 
bilplats på utflykterna:

Jag behöver hämtas vid tågstation / 
busstation klockan:

Jag vill att kockarna tänker på följande 
angående mina måltider (vegetarian, 
allergi, etc.):

Övrig information till arrangörerna:

Anmälan
Anmälan sker senast 3 maj på SSFs hemsida eller om du inte har tillgång till internet via 
post till SSF, Box 16013, 720 16 Västerås. Betala gärna i samband med anmälan eller senast 
26 maj. Sätt in pengar på SSFs plusgiro 63 42 08-3 eller bankgiro 5002-0494 och märk in-
betalningen med ditt namn. Det går även att betala på plats på årsmötet men tänk då på att 
ha med dig jämna pengar i kontanter då vi inte tar kort och det inte finns någon bankomat 
i närheten. Om du betalar på plats måste du ange det när du anmäler dig.
För ytterligare information kontakta info@speleo.se

Namn Ålder epost /mobil
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Ett av årsmötets utflyktsmål; 
Cecilia Höflinger på väg ner i Skallbergsskrevan. 
Foto: Andreas Wikström

Årets årsmöte i Örnsköldsvik och den av 
SSF anordnade ”2nd Conference on Gra-
nite Caves 2011” (CGC2011) kolliderar 
oturligt nog i tid. Tyvärr har inga svenska 
deltagare anmält sig till denna konferens, 
däremot närmare 20 internationella specia-
lister från 9 länder. CGC2011 avslutas med 
en exkursion upp till de fantastiska grottor-
na i Hälsingland, där det största grottforsk-
ningsprojektet i Sveriges historia pågick i 
slutet av 1900-talet.
Då årsmötesdagarna i Örnsköldsvik avslutas 
söndagen den 5 juni vill vi därför erbjuda de 
SSF-are som är på hemväg med bil att vara 
med på exkursionens två viktigaste dagar 
söndag och måndag, som ju är helgdag. Pro-
grammet dessa dagar ser du i slutet av denna 
notis. Vi garanterar att ni kommer att lära er 
mycket och träffa underbara människor! Vi 
bor på Ängersjöns Mat & Camping mellan 
Njutånger och Söderhamn och får vi veta 
det i tid kan vi säkerligen ordna enkel bädd-
plats i Storkåtan, tältmöjligheter finns även. 
Vi kan även ordna så att de som kommer 
får vara med på exkursionens måltider, fru-
kost, fältlunch och middag. Exakt vad detta 
kostar vet vi ännu ej, men billigt blir det! 

Mellan Örnsköldsvik och Bodagrottorna är 
det 24 mils körning, vilket tar ca 3 timmar.

Vad vi vill veta så snart som möjligt är:
Vilka vill ansluta till exkursionen och vilka 
dagar vill ni vara med (en eller två nätter, 
en eller två middagar)? Meddela Rabbe Sjö-
berg  (rabbe.sjoberg@telia.com) så snart som 
möjligt!

Exkursionsprogrammet:
Söndag 5 juni: exkursion dag 2
•	 Svartsjön, borrning av tsunamilager
•	 Hög sandtag, liquefaction 
•	 Bodagrottorna, seismotektonisk grotta 
•	 Alfs gryt, seismotektonisk grotta (med  

sandinfyllnad)
•	 åter till Ångersjön, middag

Måndag  6 juni: exkursion dag 3
•	 Skålboberget, metanutbrott, tektonik 
•	 ”Niklas’ tea-house”, seismotektonik
•	 Torshamn, landhöjning
•	 Höllik, seismotektoniskt grottsystem
•	 åter till Ångersjön, middag

vill du vara med på exkursion?
Rabbe Sjöberg och Nils-Axel Mörner

Summary (editorial)
Invitation to the SSF annual meeting June 3 
at 19.00. We will stay at the youth hostel at 
Dekarsön near Örnsköldsvik in the Höga 
Kusten (High Coast) area. From Thursday 
2/6 to Monday 6/6 there will be excursions 
to several caves in the area. To mention a few; 
Räckebergskyrkan, Skallbersgrottan, the ca-
ves at Ringkallen, Stockholmsgata, Deger-

fällegrottorna and Mycklingeskrevan. There 
will also be a cayak excursion to sea caves 
along the coast and a via ferrata tour on Skule-
berget. The evening program contains lectures 
and talks on different caving subjects. 
For further information please contact: 
info@speleo.se
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För bara drygt 22 000 år sedan nådde den 
senaste istiden, Weichselistiden, sin största 
utbredning. Det var många tusen år efter 
Chauvetgrottans målningar men innan 
Altamira och Lascaux fick sina. Isranden 
nådde då ända ner till där Berlin ligger idag. 
Västerut sträckte sig ismassan långt utanför 
dagens norska kust. Sedan gick det raskt. 
Temperaturen steg och isen började snabbt 
smälta undan. Avsmältningen skedde från 
två håll, dels genom kalvning och lossbryt-
ning från isfronten där den låg mot vatten, 
dels avsmältning från ytan. Isdelaren som 
hade legat över dagens Bottenviken när is-
massan var som störst försköts västerut, och 
isen tunnades ut samtidigt som isfronten 
drog sig tillbaka. Nunataker, framsmälta 
bergstoppar, dök upp ovanför ismassan, 
och i anslutning till dem också de isdämda 
sjöarna (ice-dammed lakes, IDL). Många av 
sjöarna var kortlivade, medan andra växte 
till och fyllde senare också framsmältande 
dalgångar under många hundra år, kanske 
uppemot tusen år eller mer. En av de största 
var den centraljämtska issjön som täckte 
området kring Storsjön-Kallsjön (Lundqvist 
2002), men andra stora issjöar har kunnat 
spårats till flera andra nutida dalgångar 
och älvdalar. En issjö täckte vad som idag 
är området kring Leipikvattnet där Korall-
grottan och Bjurälvens karstlandskap ligger, 
en annan övre loppet av Umeälven kring 
Överuman och Artfjället med Rödingfjäl-
lets karstområde, Labyrintgrottan och Sot-
bäcksgrottan.

Enligt Trevor Faulkner, som disputerade 
år 2005 på en avhandling om uppkomsten 
av grottorna i de mellanskandinaviska kale-
doniderna (Faulkner 2005), har förekom-

sten av issjöarna varit central för uppkom-
sten av grottorna (se t.ex. referatet i Grottan 
nr 4, 2009 (Lundberg 2009), Faulkner 2009 
eller Faulkner 2010a). I korthet går hans 
modell ut på att en del av issjöarnas vatten 
sökte sig genom sprickor i marmorn som 
uppstått i samband med tryckavlastningen 
under inlandsisens avsmältning, och samti-
digt utvidgat dessa genom upplösningspro-
cesser och mekanisk erosion. Uppkomsten 
och livslängden hos issjöarna bestämdes i 
sin tur bland annat av inlandsisens tjocklek, 
och kan rekonstrueras utifrån modeller och 
topografin.

I en artikel i detta nummer av Grottan 
(sidorna 16-25) vidareutvecklar Trevor sina 
idéer kring hur issjöarna har påverkat grot-
torna på bägge sidor av nationsgränsen i 
mellanskandinavien. Han beskriver, utifrån 
rekonstruktioner av issjöarnas läge, ålder 
och livslängd, hur de har tappats och i vil-
ken riktning detta har skett. Flödesriktning-
en på vatten i grottor är något som enkelt 
kan studeras genom riktningen hos facetter 
i gångar, även om de facetter vi kan se idag 
förstås kan ha ätit upp tidigare facetter som 
visar en annan riktning, och senare flöden 
kan ha varit för kortvariga eller inte tillräck-
ligt aggressiva för att lämnat några tydliga 
spår.  Storleken på facetterna, liksom korn-
storleken hos sediment, ger upplysningar 
om strömningshastigheten. Det behöver väl 
inte sägas att det här är viktig information 
som ska tas med när man karterar en grotta?

Trevors hypotes om hur grottorna i de 
skandinaviska kaledoniderna uppstått har 
inte fått stå helt oemotsagd (Lauritzen m.fl. 
2010, se också Faulkner 2010b). Stein-Erik 
Lauritzen vid Universitetet i Bergen har 

tillsammans med kollegor och studenter 
bland annat studerat de långa och kompli-
cerade labyrintgrottorna norr om Trevors 
studieområde, och de har kommit fram till 
en modell som beskriver hur grottorna har 
bildats subglacialt, det vill säga under varm-
bottnade glaciärer (se till exempel Skoglund 
& Lauritzen, 2010, 2011). Men det är (kan-
ske!) en annan historia som jag hoppas vi 
kan få återkomma till i ett framtida num-
mer av Grottan! Stein-Eriks nyutkomna 
bok (Lauritzen 2010) kan varmt rekom-
menderas som läsning under tiden.

Med den här korta introduktionen till det 
intressanta men delvis komplicerade och allt 
annat än iskalla forskningsområdet hoppas 
jag att alla Grottans läsare ska få behållning 
av Trevors lite mer tekniska artikel, och kan-
ske också inspirera till egna undersökningar 
av facetter, sediment och spår efter avisning-
ar i våra grottor och karstområden.

1. Jag vill tacka Trevor Faulkner för värdefulla 
kommentarer och klargöranden.

Ordlista

Isobas: En isobas (strandförskjutnings-
kurva) förbinder punkter på en karta som 
uppvisar samma relativa landhöjning sedan 
en viss tidpunkt. De anges ofta i meter över 
(eller under) dagens havsyta. Isobas Yngre 
Dryas 190 meter (eller YD 190m) betyder 
alltså att längs den linjenstod havsytan på 
en höjdav 190 meter över dagens havsnivå 
under Yngre Dryas. Landet har alltså höjt 
sig 190 meter sedan Yngre Dryas längs iso-
basen, relativt havsytan.

Issjö (isdämd sjö, ice-dammed lake, 
IDL): Sjöar som i Skandinavien uppstod 
då inlandsisen retirerade från högre terräng 
till lägre. Vatten, till exempel smältvatten 
från isen, däms då upp mellan isfronten 
och terrängen. Vattnet i issjöarna dräne-
rades endera över iskanten, i kanaler inuti 
isen (englacialt), eller i kanaler under isen 

i kontakt med den underliggande marken 
(subglacialt). Många gånger tömdes issjö-
arna i dramatiska tappningar, så kallade 
jökulhlaup. Den kanske mest kända issjön 
i Skandinavien var den Baltiska issjön som 
tömdes på över 7000 kubikkilometer vatten 
under loppet av ungefär ett år för ca 11600 
år sedan, i slutet av Yngre Dryas (se nedan). 
Den täckte större delen av Gotland, och vi 
kan ju fundera på hur det kan ha påverkat 
Lummelundagrottan!

Kol-14 (14C): En av de mest använda me-
toderna för absolut datering inom kvartär-
geologin, liksom arkeologin, är kol-fjorton-
metoden som mäter förhållandet mellan den 
radioaktiva kol-14-isotopen och den stabila 
kol-12. Dessa isotoper tas upp av djur och 
växter, och så länge dessa är i livet står de i 
jämvikt med atmosfärens kol-innehåll, men 
efter att de dör minskar mängden kol-14 ge-
nom radioaktivt sönderfall. Eftersom halten 
av kol-14 i atmosfärens varierar över tiden 
kan man inte direkt översätta kol-14-åren 
med kalenderår, och det kan många gånger 
vara säkrare att tala om kol-14-år istället för 
kalenderår. Dessa okalibrerade kol-14-år 
brukar anges som år före nutid (BP, before 
present), där ”nutid” är bestämt till att vara 
år 1950.

Yngre Dryas (Younger Dryas, YD): Just i 
slutet av den senaste istiden, efter värme-
perioderna (interstadialerna) Bølling och 
Allerød, då isavsmältningen hade tagit or-
dentlig fart, inträffade en drygt tusen år 
lång period av kallare klimat (stadial), då 
isfronten stod stilla eller till och med ryckte 
framåt tvärsöver Östergötland, Västergöt-
land och Dalsland. Detta var Yngre Dryas, 
benämnd så eftersom de skogar som växte i 
sydligaste Skandinavien under Bølling och 
Allerød-interstadialerna ersattes av en ark-
tisk tundra med fjällsippa, Dryas octopetala. 
Med slutet av Yngre Dryas för ca 11500 år 
sedan (10000 okalibrerade kol-14-år BP) 
var Weichselistiden definitivt över.

isdämda sjöar
Introduktion till Trevor Faulkners artikel1

Johannes Lundberg
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Sammanfattning av Trevor 
Faulkners artikel (sid 16-24) 
(redaktionellt):
Med anledning av en kommentar från 
Rabbe Sjöberg i förra numret av Grottan 
utvecklar författaren sina teorier om upp-
komsten av de mellanskandinaviska mar-
morgrottorna. De isdämda sjöarna (issjöar-
na) som uppstod i slutet av Weichselistiden, 
först kring framsmältande nunatakker men 
sedan över större områden, flödade delvis 
genom sprickor i marmorn där issjöarna 
täckte marmorområden. Till skillnad från 
smältvatten från dagens dalglaciärer, som 
är rikt på upplöst och suspenderat material 
(inklusive kalcium), var smältvattnet från 
inlandsisen kemiskt rent. Trots lågt partiellt 
koldioxidinnehåll i vattnet var det sålunda 
aggressivt och kunde förstora marmor-
sprickorna med en hastighet av upp till en 
millimeter per år; på tusen år, vilket var en 
normal ålder för en issjö enligt författarens 
rekonstruktioner, kunde alltså en spricka 
utvidgas till en grottgång med en diameter 
på två meter. Författaren beskriver också 
deglaciationsförloppet i den norra delen av 
studieområdet (med bland annat Rödings-
fjället, Artfjället och Mieseken), liksom i 
södra delen (med bland annat Bjurälven 
och Korallgrottan), samt evolutionen hos de 
issjöarna som enligt hans rekonstruktioner 
ska ha funnits i området.

Vad är det som händer under isen?
Flera av våra stora grottor kan vara bildade av 
smältvatten från den senaste inlandsisen.
Bakgrundsbild: Glaciärkant. Foto: Sven Gunnvall.
Överst: Vadvevagge. Foto: Sven Gunnvall
Nederst: Bjurälven. Foto: Mattias Tancred
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Following the book review by Rabbe Sjöberg 
(2010), this article explains the importance 
for cave development of the ice-dammed la-
kes that formed near the Norwegian / Swe-
dish border during the last deglaciation. The 
local deglacial sequence was initially model-
led by Grønlie (1975, p473), who derived 
a formula “H=0.75t2” to show how the 
height of the Scandinavian icesheet lowered 
over time. Taking advantage of more recent 
moraine datings, sea-level curves and maps 
showing isostatic uplift, Faulkner (2005) re-
constructed the formula as:

H = 1700 + 5(YD isobase-220) -  0.75x104 

x (13500-t)2 metres, where t (time) is com-
monly represented in this article as radio-
carbon years before AD1950 (14C a BP). 
The YD isobase represents the amount of 
local isostatic uplift relative to sea level after 
the Younger Dryas / Holocene transition at 
10000 14C a BP. This reconstruction is based 
on the height of the icesheet being 1700m 
at the start of the Bølling-Allerød intersta-
dial at t = 13500 near the 220m YD iso-
base, which is just above the 1682m peak of 
Løypskartind in Børgefjell (Grønlie, 1975; 
Figure 1). The ice surface lowered by mel-
ting and by sublimation at a rate that in-
creased from zero to 0.7ma-1 by 8700. With 
time, more and more summits were exposed 
as nunataks above the ice and whole ridges 
emerged, until the icesheet separated out 
into valley glaciers. Although the recon-
structed formula is based on the non-linear 

14C timescale, ignores the YD cooling, is 
‘too slow’ near the Norwegian coast (where 
calving of tidewater glaciers speeded up de-
glaciation), and is perhaps ‘too fast’ in Swe-
den, it is thought to be correct in principle, 
and approximate in detail for the area cent-
red on Vefsndal in Norway. 

The exposed rock warmed each sum-
mer and melted adjacent ice, to create a 
narrow circular ice-dammed lake (IDL) 
around each nunatak, as can be observed 
in Greenland today from Google Earth 
images. These IDLs then lengthened into 
lower linear lakes on each side of the major 
(commonly north–south aligned) ridges as 
deglaciation proceeded. Up-valley ice mel-
ted before down-valley glacier ice, so that 
the lakes later lowered into the heads of 
valleys, but were still trapped behind large 
valley glaciers. In Sweden, these were the 
high-level NW tongues of the continuing 
icesheet. Faulkner (2005) showed that all 
inland areas were covered for some time by 
IDLs as they evolved through various ty-
pes: nunatak, westward-flowing, backward-
flowing, eastward-flowing, and ice-margin 
(along the western edge of the icesheet as 
it retreated from Norway into Sweden). In 
backward flow, water flowed up-valley over 
a col / pass rather than down-valley (com-
monly eastward), as illustrated by Dahl et al. 
(1997, p47). Theakstone (1989) discussed 
the transition of a backward-flowing IDL to 
a forward-flowing IDL after the Little Ice 

Age at Svartisen, northern Nordland. The 
early IDLs contained pure meltwater with 
little dissolved or suspended sediment, be-
cause they were initially static and because 
there was little material from glacial ero-
sion at higher altitudes. After the nunatak 
stage, the water in the IDLs started to flow 
into englacial conduits within the continu-
ing icesheet, and some of this flow might 
have continued throughout each winter. 
The IDLs melted the ice below down to 
bedrock and also created longer Subglacial 
Reservoirs (SGRs) beneath the ice that later 
could become Subglacial Waterways, where 
water flowed along ‘tunnel valleys’ to the 
icesheet margin. With the early continuous 
lowering of the icesheet and lake surfaces, 
only a backward-flowing IDL could cut an 
observable terrace, and only if it caused a 
collapse of the ice at a col (creating a short-
lived jökulhlaup), so that the col then con-
trolled the height of the lake for a sufficient 
number of years, before the water lowered 
below its level (when the process might be 
repeated at a lower col).

The importance of the IDL flow regimes 
is that some of the flow would have been 
through any fractures, conduits or cave pas-
sages if a marble outcrop lay beneath the 
IDL, providing the opportunity for che-
mical dissolution within the marble. Flow 
rates increased as the IDLs lowered, from 
both the faster melting and the increase 
in the above-ice meteoric catchment areas. 
Mechanical erosion therefore also become 
important, and Faulkner (2006) showed 
that a radial ‘wall retreat’ rate of 1mma-1 

could apply to conduit enlargement, so 
that a phreatic cave passage could grow to 
2m diameter in one thousand years, even 
in pure cold water containing little CO2. If 
a karst system lay well-below a backward-
flowing IDL, then as it lowered to be-

come eastward-flowing, the underground 
flow also reversed in direction, explaining 
the opposing directions of wall scallops in 
some relict phreatic passages. The processes 
by which fractures could enlarge into cave 
passages over one or more deglaciations 
were discussed by Faulkner (2008). Any 
sediments left in the caves during the slo-
wer winter flows were commonly flushed 
out again next summer. However, thick 
sediments could be deposited later as var-
ved clays at the bottom of the lower level 
IDLs that formed towards the end of degla-
ciation, as shown in Sweden by Lundqvist 
(1972). The reconstructed Grønlie formula 
led to the modelling of deglaciation via se-
veral maps drawn at intervals of about 300 
years (Faulkner, 2005), from which Figure 
1 has been derived, to show the extent of 
deglaciation at 9300. The IDLs typically 
existed for about 1000 calendar years and 
collapsed as jökulhlaups through rapidly-
eroded glacial channels on to outwash terra-
ces (e.g. Schöner and Hartl, 1996). A modern 
example at an Okstind glacier was discussed 
by Theakstone (1978) and Knudsen (1978).

The first caves on Figure 1 to be inunda-
ted below an IDL and its continuing SGR 
were near the 220m YD isobase. The large 
passages in Stor Grubblandsgrotta (altitude 
492 m) and its nearby caves were below a 
1300m peak that emerged at 11200. The 
1200m peaks along the Main Scandinavian 
Watershed (MSW), NE of Røssvatn, emer-
ged at c. 10900 above the caves at Rödings-
fjäll (624–900 m), Labyrintgrottan (715 
m) and other caves at Mieseken (650–900 
m), caves at Övre Ältsvattnet (685–820 m), 
and Sotsbäcksgrottan (836 m). Akersvann-
grotta (540 m, just north of Stor Akersvatn 
in Norway) lies below a 1000m peak at the 
190m YD isobase that emerged at c. 10800. 
Narrow IDLs formed along both sides of 

ice-dammed lakes in the 
central swedish mountains    

Trevor Faulkner
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Labyrintgrottan. Foto: Christopher Graae Sotsbäcksgrottan. Foto: Andreas Wikström
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the MSW ridge to repeat a process of en-
largement and merger that had begun along 
the mountains west of Vefsndal about 400 
years earlier. Akersvanngrotta and the Rö-
dingsfjäll caves became submerged beneath 
westward-flowing IDLs along the west side 
of the MSW. On its east side, the Miese-
ken and Övre Ältsvattnet caves and Sots-
bäcksgrottan became submerged below 
backward-flowing IDLs, whose outlets to 
the west or north into Norway were con-
trolled by a succession of pass-points along 
the MSW. Indeed, some of the waters that 
passed through these Swedish caves must 
have also passed through Akersvanngrotta! 
Similarly, Stor Grubblandsgrotta was initi-
ally submerged by a backward-flowing IDL 
with pass-points along the ridge to its west. 
Because the lowest of these are at c. 900 m, 
its water changed to forward-flowing (in 
this case into the Susendal IDL to the north) 
at c. 10200. Farther south, Landbrua (475 
m), Marmorgrotta (480m) and other caves 
along the Rennselelv on the Norwegian side 
of the border at the higher 260 m YD isobase 
became submerged below a nunatak IDL at 
an initial altitude of c. 1000 m at c. 10000, 
followed by the Bjurälv karst area (475–510 
m) and Korallgrottan (altitude range c. 603–
459 m) at the 270 m YD isobase at c. 9800.
As time passed, the northern IDLs grew to 
enormous sizes in Sweden, whilst still being 
held back by the residual icesheet (Grønlie, 
1975, p465). An IDL above Arevatn over-
flowed west towards Vefsndal at a height of 
677 m and the IDLs possibly coalesced into 
one lake at Tärnaby (the Gäuta Ice Lake; 
Lundqvist, 1972), which later flowed west 
into Røssvatn and Stor Akersvatn in Nor-
way via three “spillways” (Rudoy, 2002) at 
heights of 550 m (Tängvatn), 540m (Övre 
Jovatn) and 535 m (Över-Uman). During 
its enlargement, the early Gäuta Ice Lake 

probably covered most of the northern 
caves in the central Swedish mountains, 
providing high-flow phreatic conditions. 
However, the northern Swedish caves along 
the MSW started to drain as the lake lowe-
red, with those at 900 m draining at 10200 
and Labyrintgrottan (e.g.) at c. 9900. By 
the time the lake level lowered to be con-
trolled by the above-mentioned passes at c. 
9600, all these caves were exposed above it, 
to revert to conditions similar to those of 
today. Because the altitudes of the northern 
MSW spillways are lower than those of 
all the caves, the caves all drained before 
the water became eastward-flowing, and 
so any scallops in relict phreatic passages 
should all point to the west or north. The 
westward-flowing IDL above Stor Akers-
vatn was temporarily dammed at 525 m 
at its western outlet at 9900, so that by 
this time the relict Akersvanngrotta was 
also drained, after being submerged for c. 
900 14C a. Stor Grubblandsgrotta drained 
at c. 9500, having been submerged for up 
to 1700 14C a. Thus, it could have develo-
ped many of its passages at that time, alt-
hough Faulkner (2009) deduced that this 
cave, which carries a powerful stream that 
regularly fills the whole cave, could also 
have developed under phreatic and va-
dose conditions entirely in the Holocene.

Large IDLs also occurred at Borga, 
Stora Blåsjön and Frostviken in the south of 
the area (Lundqvist, 1972; Donner, 1995, 
p109; Dahl et al., 1997, p46). The lakes that 
submerged Landbrua, Marmorgrotta, the 
Bjurälv karst area and Korallgrottan coale-
sced into one IDL at 9600, but the timings 
of flow directions are less certain. The de-
glacial sequence above the marble outcrops 
from Landbrua to Korallgrottan is the most 
complex in central Scandinavia. The MSW 
makes a major westward incursion here into 

Norway and deglaciation was controlled by 
the less-predictable lowering of the local 
icesheet surface, with a receding ice margin 
hardly being recognisable. The huge IDL 
probably initially covered minor passes that 
became relevant later, as its surface lowered. 
Many of the outlets were ‘backwards’ over 
northern passes, but westward englacial 
flow can also be anticipated. Hence, there 
was probably east to west flow-switching 
and water interchange through and between 
all these submerged caves. This problem is 
interesting because Korallgrottan is the lon-
gest cave in Sweden and also the second 
deepest in central Scandinavia. Probably all 
its relict phreatic passages are below the le-
vel of the lowest local pass (so that they all 
could have experienced backward and for-
ward flow regimes), despite its highest pre-
sent active entrance being above this level.

After the IDLs in the northern border 
area lowered below the levels of the MSW 
cols, they occupied dead-ice positions above 
the present large surface lakes, with proba-
bly eastward englacial drainage towards the 
Baltic. In the south, the outlets to the north 
were too high after the ice lake above Stora 
Blåsjön and the Rennselelv lowered to a level 
of 600 m at the 260 m isobase at 9300, so 
that flow remained westward through Kor-
allgrottan and some of this meltwater then 
passed via Marmorgrotta and Landbrua. 
If, as seems likely, lake Limingen in Nor-
way melted at this time, then several cols 
along the MSW to its west enabled strong 
overflows to the deglaciated Namsen valley. 
The highest part of Korallgrottan began to 
emerge above water level, but most other lo-
cal caves remained submerged. The final di-
rection of phreatic flow remained westward 
through both Marmorgrotta and Landbrua, 
which is also the present stream direction, 
because the Rennselelv flows westward be-

fore finally reversing direction at Røyrvik, 
to flow east into Sweden via lake Limingen. 

By 9000, what was left of the ice margin 
crossed the MSW and the diminishing and 
lowering Swedish eastward-flowing IDLs in 
the north retreated farther eastwards, even-
tually to flow away to the Baltic. The lake 
Limingen IDL lowered to a level of 400 
m, draining Landbrua and Marmorgrotta 
of deep phreatic water. However, when the 
Stora Blåsjön IDL lowered below the level 
of the border passes at 540 m and 530 m, 
it became eastward-flowing, reversing the 
direction of the phreatic water flow through 
Korallgrottan. Because of its higher isobase 
at 270 m, Korallgrottan did not drain com-
pletely until c. 8900, to receive its present 
allogenic inputs. Thus, Korallgrottan expe-
rienced deep reversing flows for up to 500a, 
a westerly flow for about 300a and a fal-
ling easterly-flowing submersion for about 
100a. Enlargement of the complex phreatic 
network in Korallgrottan by active IDLs 
during several Pleistocene deglaciations 
seems more likely than formation from a pre-
viously-larger interglacial catchment area, as 
proposed by Isacsson (1994). He also repor-
ted that large quantities of rocks fell from 
the walls of the main passage during degla-
cial earthquakes, and varved sediments were 
laid down at the end of the last glaciation, 
when the cave was flooded under an IDL. 
These were mostly removed, and stones 
were deposited by high flows at high levels, 
when an ice dam was suddenly breached. 

By 8700, the only ice and IDLs left in 
the area were at the SE corner, at an alti-
tude of 300 m at the 280 m isobase. This 
is well below all the Swedish caves, which 
should therefore have drained to experience 
present conditions. However, whereas the 
reconstructed formula indicates that the ice 
height should have reached the 460 m al-
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titude of Hemavan at about 9100, it may 
apply less accurately in Sweden after about 
9300, because, according to Earl-Gulet et 
al. (1998), this area only became ice-free 
at c. 8000, and the Tärna glacier remained 
in place until c. 6000 (when the local tree 
line reached a maximum of 200m above its 
present level). Nevertheless, Sundqvist et 
al. (2007) deduced from stalagmite datings 
that Labyrintgrottan and Korallgrottan were 
deglaciated between 10600–9600 and by 
8900 calendar years BP respectively, which 
equate to between 9800–9000 and by 8400 
14C a BP. These dates are satisfactorily slight-
ly later than their deduced times of draining, 
so that the drainings of Landbrua, Marmor-
grotta, Korallgrottan and the caves along the 
Bjurälv were apparently not much delayed 
by the reported presence of a Tärna glacier 
until 6000 14C a BP. Because of their loca-
tions at high YD isobases, these were the last 
caves in central Scandinavia to experience 
submersion below an ice-dammed lake, 
and this was one of the largest of the area.

From the above discussion, it is clear 
that there is no comparison between the 
chemistry of the extremely pure, large vo-
lume meltwater in early deglacial high-level 
IDLs that formed during the deglaciation of 
continental ice sheets (whose ice originally 
derived from snow), and the meltwaters flo-
wing from the lower ends of present valley 
glaciers. These ‘pro-glacial’ valley streams are 
commonly white because they carry ground 
up ‘rock flour’, which could be saturated 
with calcium carbonate if the glacier slides 
over limestone, but whose chemistry is not 
relevant for practically all karst dissolution 
during deglaciation. Similarly, it is not pos-
sible to estimate the duration time of IDLs 
simply by looking at strandlines, which, if 
they form at all at high levels, are difficult 
to observe in the field. Strandlines, terraces 

and laminated deposits that occur lower 
down, as observed by many Swedish geo-
logists along the border with Norway, were 
created towards the end of deglaciation, and 
do not represent the full timescale evolution 
of their local ice-dammed lake, although 
studies of any high-level lateral meltwater 
channels (Sollid and Sorbel, 1994) would 
help. Each radiocarbon year can represent 
up to about two calendar years, because of 
various ‘radiocarbon plateaux’ that occur-
red at the start of the Holocene, so that the 
IDLs in central Scandinavia each lasted for 
at least 1000 calendar years, and can there-
fore account for the typical 2m diameter of 
many local relict phreatic passages. During 
interglacials, such as the present Holocene, 
chemical and mechanical enlargement of 
cave passages continues along active ‘mainly 
vadose’ passages that may contain long 
sumps with phreatic morphology at their 
lower ends. An example of a (Norwegian) 
relict cave that formed by rapid flow from a 
deglacial ice-dammed lake has been repor-
ted by Lauritzen (1986). He calculated that 
the passage enlarged to its average diame-
ter of 1.5m during a timescale of only 750 
years (if at a wall-retreat rate of 1mma-1), 
which supports the concept that most relict 
phreatic passages in central Scandinavia for-
med that way. The comment by Lauritzen 
(1990) that the growth of phreatic caves 
is almost instantaneous when seen from 
the Cenozoic timescale can now be coup-
led with the conclusion that the growth of 
relict phreatic passages in the central Swe-
dish mountains is almost instantaneous 
when seen from a Quaternary timescale.
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Skall vi någonsin helt förstå alla de intrikata faktorer som 
samverkat för att bilda våra grottor?
Marmorgrottan. Foto: Rolf Engh 
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Bakgrund
Här följer en kort sammanställning över 
Sotsbäckens karstområde. Sammanställ-
ningen är baserad på den information som 
finns om området i SSFs grottdatabas samt 
vad som skrivits i äldre Grottanartiklar och 
fjälldagböcker. GPS-mätningar gjorda vid 
ett eget besök i samband med fjällmötet 
2009 har också använts. Förhoppningsvis 
skall sammanställningen vara till nytta för 
dem som tänker besöka området.

Den största grottan i området är Sots-
bäcksgrottan, vilken är 1750 m lång. Grot-
tan börjar i en dolin i vilken en bäck som 

kommer från Gertrudstjärnarna slukas. Det 
kan som kuriosa noteras att Sotsbäcken är 
den stora bäck som rinner öster om grottan 
(se kartan i figur 2). Denna passerar aldrig 
genom grottan, grottnamnet till trots.

Grottbäcken kan följas genom hela grottan 
till dess hittills kända slut under Djävulskra-
tern. Djävulskratern är en stor kollapsdolin 
och rasmassor stoppar här möjligheten att 
följa bäcken vidare. Från raset vid Djä-
vulskratern är det sedan 1,7 km fågelvägen 
och 135 m i höjdskillnad innan vattnet åter 
kommer i dagen vid utloppsgrottan. En inte 

sotsbäckens karstområde
Andreas Wikström, Anders Lindén

oansenlig del oupptäckt grotta återstår alltså 
att finna. Åtskilliga försök har genom åren 
gjorts för att hitta en ingång till ”nedre So-
tis”, som de okända delarna av grottan har 
kommit att kallas. Ett antal andra mindre 
grottor har upptäcks i samband med detta 
men ännu har ingen hittat in till den stora 
grottbäcken nedströms Djävulskratern.

Det kalklager grottan är bildad i sträcker 
sig, med långa avbrott från riksgränsen nere 
vid Skinnfjällträsk, förbi grottområdet vid 
Rödingfjället och hit. Det fortsätter sedan 
norr om Strimasund upp till Övre Ältsvatt-
net. Här vid Sotsbäcksgrottan lutar kalk-
lagret in under fjället Buotsovaratje i nord-
väst och överlagras av bergartskomplexet 
med kalkstenarna i Mieseken. I början föl-
jer grottan en sprickzon längs lagringsytans 
strykning, längre in når grottan kalkens un-
derkant och olöslig fyllit (skiffer) och sväng-
er successivt norrut längs stupningen. För 
att nå utloppet måste grottbäcken någon-
stans återta den ursprungliga riktningen.

Sammanställning av grottobjekt
I figur 2 visas en karta över karstområdet 
kring Sotsbäcken, med alla de av oss kända 
objekten markerade. Det kan noteras att 
grottorna vid Sotsbäcken ingår i en större 
sammanställning över grottor på Artfjället 
(tidigare har Kåtavikens och Rödingsfjällets 
grottor redovisats i Grottan) vilket är förkla-
ringen till varför numrering av grottor och 
referenser ser lite lustig ut.

Koordinater för objekten på kartan visas i 
tabell 1. De grottor vilka är markerade med 
”Ja” i GPS-kolumnen är inmätta med GPS 
av oss 2009. För övriga grottor, vilka har 
riksnummer, kommer koordinaterna från 
SSFs grottdatabas. Dessa koordinater är tro-
ligen mycket osäkrare då de mättes in innan 
man hade tillgång till GPS. Utöver dessa 
grottor finns några (nr 107,  117 – 119 samt 

147 - 148) vilka inte finns medtagna i SSFs 
grottdatabas och vars information istället 
hämtats från äldre Grottanartiklar och lik-
nande (respektive källor redovisas i referens-
listan). Även här är troligen noggranheten 
i koordinaterna inte så stor. Slutligen finns 
några nyinmätta objekt (nr 149 - 153) vilka 
varken finns med i grottdatabasen eller be-
skrivits i andra artiklar. Flera av dessa hålig-
heter ligger väl synliga och de kan knappast 
ha undgått tidigare grottspanares blick. Sna-
rare är det nog så att ingen ansett dessa hålor 
värda att omnämna i skrift.

På kartan visas också ett antal sluk/källor, 
vilka hämtats från Ulf Helldéns karta över 
karstområdet [60]. Dessa är inte medtagna 
i tabellen (nr 147 och 148 är också sluk/
källor från Helldéns karta, dessa finns med-
tagna då deras position blev inmätt med 
GPS 2009). 

På kartan är också grottgångar för de 
kända grottorna i området inlagda. Det un-
derjordiska vattenflöde som är känt inom 
området visas också (fastställt genom spår-
ningsförsök av Helldén). Linjerna på kartan 
för det underjordiska flödet visar enbart 
sambandet mellan inlopp/utlopp, de visar 
inte den verkliga vägen vattnet rinner. Vatt-
nets väg under marken är troligtvis mycket 
krokigare än vad som visas på kartan.

Som framgår av sammanställningen åter-
står åtskilliga objekt att mäta in med GPS så 
att koordinaternas noggranhet kan förbätt-
ras. Det bör också finnas fler håligheter i 
området än de som redovisas här. En ingång 
till ”nedre Sotis” återstår som sagt också att 
finna. Det finns med andra ord mycket kvar 
att göra i området för hugade grottspanare!

Fig.1 Cecilia Höflinger och Helena Olsson vid 
Sotsbäcksgrottan. Foto: Andreas Wikström
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Tabell 1. Koordinater (i SWEREF99 TM) och beskrivning för grottorna i området.

Fig. 2 Karta över Sotsbäckens karstområde.

Nr Namn X Y Höjd Riksnr Längd Djup GPS Beskrivning 

25 Sotsbäcksgrottan, 
huvudingången 

492106 7321611 847 1751 1750 110 Ja Stor aktiv grotta. [1], GB: 1751 
[16][17][22][31][35][38][43][45] 
[55][58][59][60][61][62][63] 

26 Lergrottan 492187 7321657 840 2633 40 10 Ja Ingång i dolin. Nedklättring i sprickgång, som slutar i 
lerpluggar. Bör ha ännu ej funnen förbindelse med 
Sotis. [1][22][59] 

27 Rösgrottan 492283 7321752 820 2634 40 0 Ja Horisontell, låg och trång rak grottunnel med rasrisk. 
Bör ha förbindelse med Sotis fossila delar. [1][63] 

28 T-grottan 492123 7321760 820 2635 15 -   Ingång i sprickdolin, trång nedgång till mindre sal. [1] 

29 Smågrottan 492123 7321760 820 2636 5 -   Liten sprickdolin med fortsättande trång gång. [1] 

30 Fossila 
utloppsgrottan 

492516 7322265 740 2639 19 0   Horisontell grotta som bör ha fungerat som utlopp för 
äldre grottbäck. [1] 

31 Renstängselgrotta 2 492816 7322269 710 2637 143 31   Ingång i dolin. Aktiv grotta med mycket vatten och 
flera schakt. [1][16][18] 

32 Branthallen, "RF1" 492816 7322269 675 2638 40 19   Ingång i dolin. Efter större sal slutar grottan i en trång 
passage. Förbindelse till nedre Sotis kan finnas här. 
[1][16][18] 

33 Bijjebäcksgrottan- 
Djupa Brunnen 1 

492315 7322363 770 1379 110 35   Två ingångar, branta schakt. Bäcken längst ned i 
grottan har förbindelse med Sotis utlopp. [1], GB: 
1379 [16][22][33][58] 

34 V-grottan 492415 7322364 740 2640 60 5   Schakt ned till sal från vilken  en trång krypgång 
finns. Porlande ljud hörs längst in, rensningsförsök 
kan vara av intresse. [1][31] 

35 Nedre Djupa 
Brunnen 

493111 7322673 660 1381 20 20   En under större block smal lodrätt spricka ned till 
rymligare fortsättning, ej helt utforskad. [1], GB: 1381 

36 Nedersta Djupa 
Brunnen 

493108 7322873 700 2641 10 10   Ingångsschakt (ca 10 m djupt) i dolin. Undersökt? [1] 

37 Sotsbäcksgrottans 
utloppsgrotta 

493518 7323163 603 2642 10 - Ja Utlopp från Sotsbäcksgrottan. [1][2][22][58][59] 

107 Baksluket 492269 7322062 820 - 10 3   Sluk, ca 10 m lång och 3 m djup grotta. Ligger i 
närheten av "sluk 2". [16] 

108 Sotsbäcksgrottan, 
Djävulskratern 

492343 7322016 789 1751 - - Ja Stor rund snölega, här finns en av ingångarna till 
Sotis. [22] 

117 Djupa brunnen 2 492513 7322565 770 - - -   30 m djup spricka, på botten finns 10 m lång och 3 m 
bred sal. [59] 

118 Helldén S2 492353 7322278 786 - 0 0   Permanent (aktivt) sluk, troligtvis ej krypbart. [60] 
(Helldéns karta) 

119 Helldén S3 492473 7322520 757 - 0 0   Permanent (aktivt) sluk, ej krypbart. [60] (Helldéns 
karta) 

145 Sotsbäcksgrottan, 
tredje ingången 

492362 7321988 394 1751 - - Ja Rösad ingång. Smal och brant tunnel leder ned till 
grottan precis innan raset vid Djävulskratern. 

147 H15 (Helldén) 493488 7324429 530 - 0 0 Ja En liten bäck rinner fram under en kalkkulle, ej möjligt 
att komma in.  Inmätt AW-2010 

148 H10 (Helldén) 492982 7323189 681 - 0 0 Ja Inlopp i slutet på torrfåra, ej krypbart.  Inmätt AW-
2010 

149 - 492384 7322063 790 - - - Ja Liten 4 m grotta i spricka. En låg men väl synlig 
dalgång går NE från Djävulskratern med 
ovanstående spricka i väster.  Inmätt AHL-2010 

150 - 492334 7321843 797 - - - Ja Dolin, 7 m djup och diameter 8-12 m med rostigt 
renstängsel, ingen synlig öppning.  Inmätt AHL-2010 

151 - 492266 7321710 742 - - - Ja Schakt längs spricka. Ett nedgångshål ca 2 m djupt.  
Inmätt AHL-2010 

152 - 492230 7321674 706 - - - Ja Smalt schakt (forscherbart).  Inmätt AHL-2010 

153 - 492041 7321625 683 - - - Ja Blockfyllt litet sluk.  Inmätt AHL-2010 
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Summary (editorial)
Description and coordinates for the caves in 
the karst area of Sotsbäcken. The source of 
information is the SSF database, articles in 
Grottan and mountain diaries. GPS positio-
ning has also been made by the authors in 
2009. The biggest cave in the area is Sots-
bäcksgrottan (1750 m), an intriguing sys-
tem where the active stream disappears in 
a boulder choke. It emerges 1.7 km down-
hill at a 135 m lower elevation. The lower 

Helena Olsson nere i Sotsbäcksgrottan. 
Foto: Andreas Wikström

portion of the cave is still to be found. The 
limestone layer reaches, with long discon-
tinuities, from Rödingfjället to Sotsbäcken 
and further to the Övre Ältsvattnet area. 
The article is one in a series with informa-
tion about caves and karst features in the 
Swedish mountains wich explains the num-
bers in the table and on the map. There is a 
lot more to do in the area and the potential 
for  finding another big cave is quite good.
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Grottorna på Stora Karlsö fortsätter att 
kittla mig som arkeologisk speleolog. 
Efter att hösten 1976 tillbringat en 
vecka tillsammans med Rolf Engh, Sven 
Gunnvall och Annika Sander väcktes mitt 
intresse att krypa i grottor. Vi karterade 
öns alla då kända 27 grottor. På kvällarna 
åt vi surströmming med fyrpersonalen och 
plockade fästingar på varandra, för det 
fanns det gott om. Dagarna ägnades åt 
utforskning av grottor. Något man bara får 
göra när fåglar och turister har lämnat ön.

Den mest spektakulära grottan är Stora 
Förvar. Här fanns ett fyra meter tjockt 
lager av jord blandat med avfall från de 
människor som vistats i grottan. Inte 

i någon annan svensk grotta har man 
hittat ett så mäktigt skräplager. Att rota i 
köksavfall är ett utmärkt sätt att få reda på 
vad stenålderns fångstfolk åt. Nu har alla 
ben analyserats igen efter de arkeologiska 
undersökningarna på 1800-talet. Rester 
av gråsäl, fiskben av lax och fågelben av 
svan, ejder, trut och andra andfåglar har 
konstaterats. Något som alltid fascinerar 
är spräckta och krossade människoben. En 
skalle har knivspår efter skalpering. Vi vet 
inte, ingick de dödas ben i ceremonier för 
att hedra dem? Vad vi vet är att här har 
funnits ben efter både spädbarn, tonåringar 
och medelålders gutar. 

på matsedeln i stora förvar
Lena Arén

Tema grottarkeologi

skallskålar
Spännande fynd i engelsk grotta

Sven Gunnvall

I Gough´s Cave i Somerset i sydvästra Eng-
land har man gjort spännande arkeologiska 
fynd. Utgrävningar har pågått sedan 1903 
då man påträffade ett komplett människo-
skelett. År 2010 gjordes nya undersökning-
ar av gamla fynd - bland annat 14 700 år 
gamla skelettdelar. Bland de intressantaste 
fynden finns ett antal skålar gjorda av män-
niskoskallar. Tillmejslade och formade med 
stor skicklighet. Om skålarna användes i ri-
tuella sammanhang eller helt enkelt var ett 
praktiskt sätt att få en bägare för mat eller 
dryck vet man inte. Liknande fynd är i alla 

fall kända tidigare, bl a från vikingagravar.
Gough´s Cave ligger i Cheddar Gorge, 

Mendip, Somerset. De yttre delarna är iord-
ninggjorda som turistgrotta. Grottans dju-
pare delar är helt vattenfyllda och ett känt 
mål för grottdykare.

Stora Förvar från stranden på Stora Karlsö. 
Foto: Lena Arén

Utgrävningen av Stora Förvar 1891. Grottan undersöktes 1888-1893 av Lars Kolmodin (sitter 
klädd i vitt i mitten av bilden) och av Hjalmar Stolpe (som tog fotografiet).
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Varning från Petzl !
Man har nyligen upptäckt förfalskade kopior av Petzl-produkter, tillverkade i Kina. Det 
man hittills har upptäckt är kopior av Croll, Ascension, Attache och Rescue Pulley.
De har tillvekats på ett sätt som gör dem mycket svåra att skilja från äkta Petzlprodukter, 
men tester har visat att de är helt undermåliga och klart farliga att använda!
Läs mer på:
http://www.petzl.com/us/outdoor/news-2/2011/02/11/warning-regarding-presence-counterfeit-
versions-petzl-products
Enda sättet att undvika dessa farliga kopior är att handla sin utrustning från seriösa företag 
- aldrig på begagnatmarknaden eller från okända säljare på nätet. Se upp om priset verkar 
lockande lågt...
Det är de här produkterna det gäller: 

	  

CROLL ascender (B16) ATTACHE locking 
carabiner (M35 SL) 

ASCENSION handled 
ascender (B17 R) – old, 
blue right-handed version 

RESCUE pulley (P50) – 
old version 

     

en ny typ av 
speleogenesis

Ulla Pettersson

Grottor kan bildas på många olika sätt – 
neotektonik, frostvittring, rinnande vatten, 
upplösning av kalksten osv. Jag kommer till 
och med ihåg en gammal artikel i Grottan 
(tror den var skriven av Lars-Erik Åström), 
om grottbildning genom tankekraft. Men 
i en artikel i NSS News november 2010 
har jag för första gången läst om en stickad 
grotta. Det är en konstnär, Lynn Andrews 
i Storbritannien, som med 35 mm tjocka 
”stickor” (gardinstänger i trä) och ”garn” 
av sisalrep skapat en grotta med slingrande 
gångar och ”droppstenar” av ”stickorna”. 
Artikeln i NSS News innehåller en intervju 
med konstnären och ett antal bilder på den 
stickade grottan. Vill du ha en kopia av ar-
tikeln, kontakta mig. Bilder på grottan, från 
en utställning i South Hill Park 2006, finns 
på länkarna nedan. Man kan också kolla 
Lynn Andrews hemsida www.lynnandrews.
net, där det bland annat finns bilder från en 
utställning i juni 2007, där samma sticktek-
nik använts, dock inte för att skapa grottor. 

Cova des Pas de Vallgornera, 
Mallorca
I Endins nr 33, november 2009 (finns i 
SSF:s bibliotek) finns tre artiklar om Cova 
des Pas de Vallgornera på Mallorca. Det är 
dels en lång artikel om de delar av grottan 
som bara kan nås genom dykning, med 
massor av vackra bilder, dels en artikel om 
morfologin i undervattensdelarna av grot-
tan, och slutligen en artikel om de mineral 
som finns i olika speleothem i grottan.

Ulla Pettersson

Länkar:
http://www.bhkc.co.uk/data/UnRavel_Event.
htm
http://www.bhkc.co.uk/data/UnRavel_info_
NKW_06.htm
http://www.simplyknitting.co.uk/page/
simplyknitting?entry=unravel_at_bracknell

Försäljning av grön grottoverall st 137. 
Inga hål, inga lagningar. Bra dragkedja. 

60% bomull 40% polyester.  Pris: 100:-, kan tas med till årsmötet 
Marita Järvstråt 

Kontaktas via mail: marita.jarvstrat@glocalnet.net

Grottan bortskänkes
Om du saknar ett eller flera nummer, eller kanske hela årgångar, av Grottan, hör 
av dig till mig så får du dem gratis. Årgångarna 1996-2003, 2005-2006 och 2008 

finns fullständiga. Ett flertal enstaka ex finns från 1996 till 2006. Hör av dig så 
skickar jag dem mot portokostnad eller enligt överenskommelse.

Jonas Peterson, Värmlandsvägen 167, 123 48 Farsta
 

073-6615745 eller 08-6043347
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SI TECH Expedition Bjurälven 2011 när-
mar sig med stormsteg. Om lite mer än en 
månad kommer vi återigen samlas i de jämt-
ländska fjällen och utforska vad som visat 
sig vara Sveriges längsta undervattensgrotta. 
Planering och förberedelser pågår för fullt 
och det råder febril aktivitet bland årets del-
tagare. I år skiljer sig dessutom expeditionen 
från tidigare års expeditioner på flera punk-
ter. Vi har samlat fler deltagare, vi har fått 
klart med en ny, engagerad huvudsponsor, 
SI TECH AB, och framförallt, expeditio-
nen firar sitt första jubileum. Det har näm-
ligen gått fem år sedan vi gjorde våra första, 
förväntansfulla dyk i grottan. Aldrig kunde 
vi tro att intresset för fortsatta utforskningar 
skulle bli så stort som det blivit idag, inte 
bara bland grottintresserade, utan även hos 
den stora allmänheten. Uppvaktade av me-
dia, både tidningar och television, laddar vi 
nu inför starten av årets expedition. Med-
lemmar i SSF har under expeditionsveckan 
möjlighet att besöka Korallgrottan och in-
bjuds med anledning av årets jubileum även 

inför bjurälven 2011
Rickard Lundberg

SI TECH AB tillverkar högkvalita-
tiv utrustning och tillhandahåller 
innovativa lösningar för krävande 
förhållanden. 
SI TECH AB har fullständig egen 
produktion med produktutveckling, 
design, formtillverkning, formsprut-
ning, bearbetning och försäljning 
över hela världen. 
SI TECH AB är specialiserat på 
personlig skyddsutrustning, främst 
inom dykindustrin, med produkter 
både för egen försäljning samt  
för partners.

att besöka oss på plats i Stora Blåsjön under 
expeditionens sista helg, 25 - 26 mars.
Följ med i utvecklingen på 

www.expeditionbjuralven.se

Bjurälven 2010. Foto: Mattias Tancred
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  Grottans namn   Land Längd(m) Djup(m)
   
 1 Mammoth Cave System  U.S.A. 627644   116  
 2 Jewel Cave   U.S.A. 241595   193  
 3 Optymistychna (Optimisticeskaja ) Ukraina 232000     15  
 4 Wind Cave   U.S.A. 218436   194  
 5 Sistema Sac Actun   Mexico 217363     78 
 6 Lechuguilla Cave   U.S.A. 209601   489  
 7 Hoelloch   Schweiz 195914   939  
 8 Fisher Ridge Cave System  U.S.A. 183626   109  
 9 Sistema Ox Bel Ha   Mexico 182153     34  
 10 The Clearwater System   Malaysia 175664     355  
 11 Siebenhengste-Hohgant  Schweiz 156000 1340  
 12 Schoenbergsystem   Österrike 130190 1060  
 13 Shuanghe Dongqun  Kina 128003   593  
 14 Ozernaja   Ukraina 127779       8  
 15 Bullita Cave System  Australien 120400     23  
 16 Sistema del Mortillano  Spanien 115000   950  
 17 Systeme de Ojo Guarena  Spanien 110000   193  
 18 Sistema del Gandara  Spanien 106145   814  
 19 Reseau Felix Trombe  Frankrike 105767   975  
 20 Toca da Boa Vista   Brasilien 102500     50

  Grottans namn    Land Djup(m)
   
1 Krubera (Voronja) Cave   Abchazien    2191
2 Illyuzia-Mezhonnogo-Snezhnaya   Abchazien    1753
3 Lamprechtsofen Vogelschacht Weg Schacht Österrike    1632
4 Gouffre Mirolda / Lucien Bouclier  Frankrike    1626
5 Reseau Jean Bernard   Frankrike    1602
6 Torca del Cerro del Cuevon    Spanien    1589
7 Sarma    Abchazien    1543
8 Shakta Vjacheslav Pantjukhina   Abchazien    1508
9 Sima de la Cornisa - Torca Magali   Spanien    1507
10 Cehi 2     Slovenien    1502
11 Sistema Cheve (Cuicateco)   Mexico    1484
12 Sistema Huautla    Mexico    1475
13 Sistema del Trave    Spanien    1441
14 Evren Gunay Dudeni   Turkiet    1429
15 Sustav Lukina jama - Trojama   Kroatien    1421
16 Boj-Bulok    Uzbekistan    1415
17 Gouffre de la Pierre Saint Martin           Frankrike/Spanien     1408
18 Sima de las Puertas de Illaminako Ateeneko Leizea  Spanien    1408
19 Kuzgun Cave    Turkiet    1400
20 Abisso Paolo Roversi    Italien    1350

längst och djupast i världen

Dags för en uppdatering av listan på de 
längsta och djupaste grottorna.

Utöver listan på de 20 längsta kan vi berät-
ta att Englands längsta grotta är Ogof Dra-
enen som med 70 000 m hamnar på en 27:e 
plats. En i svensksammanhang inte alldeles 
obekant grotta är Cova des Pas de Vallgor-
nera på 31:a plats - 65 940 m. Vår granne 
Norge har en grotta med på listan på 174:e 
plats; Tjoarvekrájgge, 23 908 m lång. Sve-
riges längsta då? Det är förstås fortfarande 
Korallgrottan, 5 600 m.

Uppgifterna är hämtade från:
http://www.caverbob.com/wlong.htm

Om listan över världens längsta 
grottor domineras av USA så lig-
ger fokus på djupa system betydligt 
längre österut! Abchaziens grottor 
intar ju en särställning (läs mer om 
det i Grottan nr 2/2010)

Den första grotta som passerade 
det magiska km-strecket i djup var  
Gouffre Berger som nu ligger på 
23:e plats!

Av de 213 grottor som finns på lis-
tan finns inga skandinaviska!
Sveriges djupaste: Vuoitasgallo-
grottan i Vadvevagge som är 140 m 
djup.

Källa:
http://www.caverbob.com/wdeep.htm

Korallgrottan. Foto: Andreas Wikström

Gouffre Berger. Foto: Sven Gunnvall
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baby bats
Saxat från MailOnLine 7 jan 2011:
”Torrential rain has brought chaos to Austra-
lia, and not just to the humans who live there. 

Australian Bat Clinic and Wildlife Trauma 
Centre director Trish Wimberley and her ca-
rers have helped save 130 orphaned bats on the 
Gold Coast in past weeks. 

They saved 350 young bats during the 2008 
storm season but this year think there’s more 
going on than just wild weather. 

Carers have visited several bat ’camps’ on 
the coast in recent weeks to find four-week-old 
babies on the ground covered in maggots and 
fly eggs. 

Trish said: ’They’re coming down to feed on 
the ground. That makes them vulnerable. It’s 
not a natural occurrence and shows there is 
trouble in the environment. 

’Bats are a barometer to what is going on 
in the environment. They’re our canaries down 
the coal mine’. 

The surviving youngsters will be bottle fed 
and kept either hanging on clothes lines or in 
special intensive care units until they are ready 
to fly again in about four weeks. ”

Det handlar alltså om mycket unga flygande 
hundar som drabbats av översvämningarna i 
Australien tidigare i år. 350 såna här små ra-
ringar räddades undan regnstormarna 2008 
och i år har man hittills tagit hand om 130 
”Baby Bats” på den Australiska fladdermus-
kliniken för rehabilitering. Kan man tänka 
sig nåt sötare? 

Red.

Fjällmötesveckan 2011 kommer att ägnas 
åt området norr om Torneträsks (Duort-
nosjávri) västra del. Baslägerplatsen blir 
centralt i området nära Knivgrottan, ko-
ordinater 7603100/652000 (SW 99TM), 
7603700/1619200 (RT90), 1,5 km väster 
om Lullihatjårrogrottan med start lördag 
30 juli. Till området kan man ta sig genom 
att vandra stigen väster om Torneträsk till 
Pålnoviken (Bolnoluokta) dit det är 8 km. 
Sedan sneddar man mot nordost upp över 
kalfjället vilket är ytterligare 5 km och 500 
m i stigning. Leden börjar ca 3 km väster 
om Tornehamns kyrkogård och hit kan man 
ta sig med bussen som går mellan Kiruna 
(Abisko, Björkliden) och Narvik (Riksgrän-
sen) och omvänt. Den stannar vid stigen 
om man ber att få bli avsläppt eller vin-
kar att man vill hoppa på. Alternativt kan 
man ta båt, kostar ca 600 kr, från Abisko 
över Träsket och sedan vandra 3-4 km upp 
på fjället, stigningen är också här ca 500 
m. Många kanske föredrar helikopter från 
Abisko, trots kostnaden som är drygt 1000 
kr enkel väg.

Området är en del av det största kalkom-
råde som vi har i fjällen och det sträcker sig 

fjällmötet 2011
Anders H Lindén

från Japmajaure (Jápmajávri) i väster och 50 
km österut till Váivvančohkka. Här finns tre 
kalkhorisonter och de kan vara upp till 300 
m tjocka även om många är tunnare än så. 
Förutsättningarna är goda för karstförekom-
ster, sådana är kända bl.a. vid Japmajaure, 
i Vadve och Lullihatjårro (Lullehačorru). 
Men stora delar av området är dåligt under-
sökt och massor av okänd underjord finns. 

Vi tjuvstartade med en fjällsamling i Gäv-
le den 19 februari med 17 deltagare, om 
den kan ni läsa mer om på hemsidan. Där 
har vi presenterat och samlat in idéer om 
hur upplägget ska vara, vad vi kan och vill 
undersöka i området. Som framgått av hem-
sidan blir det en hel del arbeten i de kända 
grottorna och rekturer i området men vi är 
beroende av deltagarnas idéer och insatser 
före. Självklart kan man bara komma och 
delta i fjällmötet men garanterat får det en 
annan dimension om man aktivt deltar i 
förarbetena. Anmäl dig enklast genom ett 
mail till Anders (geofysik@gmail.com) eller 
Niklas (niklas.konstenius@gmail.com), det 
räcker med namn och lägger man till intres-
se och vad man kan bidra med är det ännu 
bättre. Ringa går också bra. På så sätt kom-
mer du med i planeringsgruppen och den 
särskilda hemsida som finns för fjällmötet. 
Via den här anmälan ska vi också försöka 
samordna båt- och helikopterresandet. Ut-
förligare information om området kommer 
i nästa nummer av Grottan och fortlöpande 
på www.speleo.se.

Summary (editorial)
SSF mountain meet will be in the area north  
of Torneträsk, near Lullihatjårrogrottan, star-
ting july 30. More info at www.speleo.se

Utsikt från platån vid Knivgrottan, 
Foto: Anders Lindén
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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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Skall det bli något får ni allt ta och 
börja skriva nu! Deadline är 10 maj.
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