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På gång i SSFLedare

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

Grotträddningsövning  27 - 28 augusti 2011
Korallgrottan. Arrangeras i samarbete med polismyndigheterna 
i Jämtland och Västerbotten. Riktar sig främst till Fjällräddningens 
personal men ett begränsat antal SSFare är välkomna.
Hör av dig till sven.gunnvall@telia.com om du är intresserad.

Grottresa till Ungern  september 2011
Planer finns på en resa till Ungern och en grott-tävling 
där 11 SRT-grottor skall besökas. 
Håll koll på hemsidan www.speleo.se för vidare information 

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

På gång internationellt

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.)

15th International Symposium on Vulcano- 14 - 18 mars 2012
speleology 
Amman, Jordanien
Info på http://www.vulcanospeleology.org

12th International Symposium on Pseudokarst 11 - 14 sept 2012
Tui, Galicia, Spanien
Läs mer på: www.mauxo.com 

16th International Congress on Speleology 21 - 28 juli 2013
UIS-kongress i Brno, Tjeckien. 
Om intresse finns har vi planer på att ordna en gemensam 
resa med buss från Sverige. Mer info om detta kommer i ett senare skede. 
Under tiden kan du läsa mer på: www.speleo2013.com

Grottan har genom alla sina 46 årgångar 
presenterat en blandning av stort och smått. 
Rapporter från förbundets aktiviteter, rese-
reportage, grottips och artiklar om alla upp-
tänkliga aspekter av vårt intresse för grottor. 
Det har tydligt visat mångfalden av intresse-
inriktningar i förbundet. Vissa nummer av 
tidningen har dominerats av den sportiga si-
dan medan andra mest handlat om utländ-
ska grottor. Vad det blir beror ju till allra 
största delen på vad ni skriver kära läsare!

Inför det här numret var det länge väldigt 
tunt med material - ända tills Johannes arti-
kel om floran i svenska grottor dök upp. Jag 
blev först litet förskräckt över omfattningen 
på artlistan men efter en stund övergick 
tveksamheten i intresse. Hade verkligen 
ingen aning om hur mycket som faktiskt 
växer i våra svenska grottor! Artikeln tar upp 
en stor del av utrymmet i det här numret av 
Grottan och artlistan känns kanske vid ett 

första betraktande som väldigt vetenskaplig 
men här kommer vi till just det som den 
inledande frågan handlar om. Svaret är för-
stås - alla tre! 

Det är välkänt att speleologi som veten-
skap ofta handlar om ett fruktsamt sam-
arbete mellan amatörer och forskare. Jag 
är övertygad om att också de som kryper i 
grottor för nöjets, äventyrets och spänning-
ens skull har glädje av att utöka sina kunska-
per om grottmiljön. Det är härligt med ett 
förbund och en tidning som kan represen-
tera och presentera vitt skilda inriktningar 
av vårt specialintresse. 

Ta det som en uppmaning att berätta 
om just det som intresserar dig. Antagligen 
intresserar det fler än du tror! Just det här 
numret har en tydligt vetenskaplig inrikt-
ning med en rejäl djupdykning i speleobo-
taniken. Håll till godo!

Sven Gunnvall

Speleologi - familjenöje, äventyrssport eller vetenskap?
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Alla detaljer är inte klara men fjällmötet 
kommer att ha lägerplats SV om Kniv-
grottan och 1 km NV om Borrasačohkkas 
topp 881, lördag 30 juli till 6 augusti. Med 
hänsyn till vind, vatten och utsikt, kom-
mer lämplig detaljplats rekas när vi är där. 
Koordinater på några hundra meter när för 
lägret är

SWEREF99 TM 7603000/652000
RT90  7603600/1619400

Platsen ligger ungefär 780 meter över havet 
och 440 m över Torne Träsk. Vi kan förvän-
ta oss växlande molnighet, mest uppehåll, 
med i huvudsak svaga SV vindar och kalla 
nätter. Boende blir i tält men vi kommer att 
ha ett gemensamt baslägertält.

Lägeravgiften är 300 kronor för yrkesarbe-
tande, övriga valfritt från 100 kr, dagavgift 
50 kr. Ungdom under 18 ingen avgift.

Att ta sig till fjällmötet
Till lägret från södra sidan av Torne Träsk 
kan man ta sig genom att vandra runt väs-
ter om sjön via Pålnoviken, se förra numret 
av Grottan. Båt försöker vi ordna över sjön 
från Tornehamn. Helikopter  från Abisko är 
ett dyrare alternativ men är vi många kan vi 
”pendla” över från parkeringen vid Torne-
hamn vilket är betydligt kortare. Det går 
en buss på eftermiddagen från Abisko (se  
www.ltnbd.se linje 91) till Tornehamn, sti-
gen mot Pålnoviken och vidare mot Narvik.

Vi avser ordna gemensam transport över 
Torne Träsk på lördag em 30 juli och retur 
lördag 6 augusti. Om det går att lösa lo-
gistiken kan båt utnyttjas för överfart även 
andra tider. Den som är intresserad av sam-
ordnad båt- eller helikoptertransport över 
Torne Träsk måste kontakta mig senast 15 
juli på tel.  073-560 56 58 eller med e-post 
geofysik@gmail.com Naturligtvis kan man 
själv ordna med egen transport över sjön 
med båt eller helikopter andra tider. 

Alla kostnader för transporterna är prelimi-
nära uppskattningar eftersom alla detaljer 
inte är klara och de påverkas av hur många 
vi är, tillgång till båt med mera.
Båttransport från Tornehamn över Torne 
Träsk 160 kr enkel väg, buss tillkommer.
Gå kostar bara tiden, buss från Abisko till 
stigen kostar ca 50 kr enkel väg.
Helikopter till lägret kommer att kosta 700 
- 900 kr enkel väg
Transport av utrustning med helikopter till 
lägret utan att man själv åker med kan gö-
ras i mån av ledig vikt för 20 kr/kg. SSF:s 
gemensamma utrustning flygs över med he-
likopter.

Kalk i området
Översiktskartan (på omslagets baksida)
visar kalkens utbredning på ytan. Den är 
sammanfogad av information från SGU 
och NGU, den svenska delen har större 
detaljinformation. Utbredningen i Norge 
är lite osäker och utritningen ska mera ses 
som att här finns sannolikt kalk men det är 
ingalunda säkert. Kalken består av tre dis-

tinkta lagerpackar men det finns linser eller 
kalkiga bergarter utöver dessa. Det lägst be-
lägna kalklagret ligger i eller i anslutning till 
björkskogen nära stranden av Torne Träsk 
och har sin fortsättning i väster på Njun-
jis och södra delen av Vadvetjåkka. Lagret 
är inte närmare undersökt. Mellersta kalk-
lagret inrymmer i öster Lullihatjårrogrottan 
och sträcker sig norrifrån bågformigt häri-
från söder sedan väster mot Sördalen och 
via de övre delarna i Njunjis till Vadveda-
len. Det övre lagret har den största areela 
utbredningen och här återfinner vi Kniv-
grottan. Lagren har sin fortsättning i Norge 
men har sin största utbredning i Sverige.

Praktiska detaljer
Intressanta objekts position bestäms med 
GPS (± 5 m) och ges en kort beskrivning 
men kommer inte märkas upp i fält. Un-
dantaget är om en fixpunkt för kartering 
görs, den i sin tur ska då dokumenteras. 
Den som vill kan för övrigt leta upp Ras-
mussons 0-punkt som finns vid ingången 
till Lullihatjårrogrottan. Alla som har en 
GPS bör ta med sig den. Koordinatsystem 
som kommer att användas är SWEREF99 
TM. Dokumentation av dagens aktiviteter 
kan naturligtvis var och en göra i sin dag-
bok men i lägret avrapporteras allt centralt 
på en dator. På så sätt kan alla följa vad som 
hänt fortlöpande och planera sina aktivite-
ter efter det. Efter fjällmötet kommer allt 
material sammanställas, rapporteras till vår 
databas och redovisas i Grottan.

Mottagningsförhållande för mobiltelefon 
och mobilt internet är bra i lägen som vetter 
ned mot Torne Träsk. I lägret blir det san-
nolikt varierande eftersom det ligger i skydd 
av en fjällrygg. Elström (230V ~, 12 V =) 
kommer att finnas vissa tider för laddning 
av batterier till mobiler, datorer mm, själva 
laddaren måste man ta med själv.

Projektförslag
1. Ytrekognoscering
Karstförekomsterna är naturligtvis knutna 
till kalklagren men de enda kända större 
grottorna är Lullihatjårrogrottan och Kniv-
grottan. Studier av flygbilder visar på rik fö-
rekomst av doliner och försvinnande bäckar 
över hela området. Inte minst gäller det 
området ned mot Torne Träsk i björkskogs-
regionen. Det finns därför all anledning att 
ägna mycket tid åt ytrekognoscering, även 
in i Norge. Data och kartmateriel kommer 
att finnas tillgängligt i lägret och det här ska 
vara ett huvudmål för fjällmötet.

2. Lullihatjårrogrottan
Grottan är relativt enkel att besöka även om 
längden gör att det tar några timmar, SRT 
behövs normalt inte men det finns vissa 
klätterpassager. Den är också ganska varm, 
i de flesta fall drygt +10 grader. Avsikten 
är att längdmäta Lullihatjårrogrottan med 
laser, däremot behövs kartering endast i 
vissa nyfunna delar. De som genomför mät-
ningen kommer få extremt bra kunskap om 
grottans alla delar. Kartering behövs i syste-
met uppströms Blocksalen, dock inte själva 
huvudgången. Försök att hitta nya delar bör 
minst göras uppströms och i Blocksalen och 
i de fossila delarna som ligger bredvid den 
aktiva strömfåran nedanför. Sifonen bör 
undersökas närmare, eventuellt kan vi göra 
det med kamera, kanske kan man titta med 
ett cyklop på fortsättningen. Utanför grot-
tan bör man försöka hitta det inlopp som 
måste finnas.

3. Knivgrottan
Knivgrottan kan sammanbindas med 
Strömstaregrottan men det krävs vadning 
lårdjupt i en låg gång. Delen från Strömsta-
regrottan och uppströms behöver både un-

fjällmötet 2011
Anders H Lindén
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dersökas och karteras. Kartering kan också 
behövas i andra delar av grottan och på ytan.

4. Röjning
Förhoppningsvis hittas nya grottprojekt 
och där kan det behövas både röjning och 
dämning. Grottor som man redan nu kan 
säga behöver en andra undersökning med 
röjningsutrustning är Rajikigrottan (Lulli-
hatjårrogrottans utlopp), Regnbågsgrottan 
och inloppet nedströms Knivgrottan i da-
len nedanför lägret och dess utlopp 500 m 
längre åt söder.

5. Dykning, snorkling och simning
Det finns några tjärnar och vattensamlingar 
där det är intressant att undersöka under 
vattnet.

njunjis
Sven Gunnvall

Säkerhetsfrågor
Alla som deltar på fjällmötet kommer att få 
information om säkerhetsregler, larm och 
räddning som också kommer att finnas till-
gängliga för tillfälliga besökare. Ett särskilt 
personligt deltagarkort måste också fyllas i 
av alla. Varje deltagare på fjällmötet är skyl-
dig att skriva in sig i en logg då man lämnar 
lägerområdet med uppgift om när man för-
väntas åter. Vidare instruktioner om det här 
kommer ges på plats. En säkerhetsansvarig 
kommer att utses.

Summary
The fell meet 2011 will be in the area north 
from Torne Träsk. Those interested in parti-
cipating are advised to contact:
Anders Lindén Phone  +4673 560 56 58 or 
e-mail geofysik@gmail.com

Rensobjekt? Sluket nedströms Pilgrottan med okänd fortsättning. Foto: Sven Gunnvall

Mitt emellan välbesökta Vadvevagge och 
Lullečorru ligger, litet i skymundan, Njun-
jis. Sällan besökt men intressant och med 
viss potential för grottfynd.

Området besöktes 1982 och 1984 av 
Yngve Freij och Hans Frederiksen som rap-
porterat en del fynd, bland annat Plåsterhå-
let. Kartskiss t.h. YF och HF.

Senare har Rolf Engh, Anders Lindén, 
Mikael Persson och möjligen flera rekat i 
området. Även dom har rapporterat ett och 
annat. Se kartan.

Området är inte helt lättgenomsökt, spe-
ciellt inte den del som ligger nere i björk-
skogen, men flera rapporter talar om utlopp 
som siktats från helikoptern i samband med 
transport till och från Vadvevagge.

Kalken utgör ett ganska mäktigt lager på 
Njunjis SV-, S- och SO-sluttningar. Kalk 
finns också norrut längs norska gränsen.

Kanske är det läge att ta en ny titt på 
området före eller efter årets fjällmöte. Det 
ligger ju så att säga i grannskapet även om 
terrängen inte gör det lämpat för någon 
dagsutflykt från fjällmötet. 
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Grottobjekt

Njunjis
Vadve

Lullehatjårro

Tornehamn

1.  Dolin ungefär här, rensbar?
2.  Njunjissluket
3.  Utloppsgrotta enl Anders Lindén
4.  Plåsterhålet
5.  Flera doliner i västra delen av ”sadeln”.
6.  Område med hålor enl Rolf Engh
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För ett antal år sedan, i samband med mitt 
examensarbete från gymnasiet (1991), gjor-
de jag en översiktlig litteraturinventering 
över vilka växter som har rapporterats från 
svenska grottor. Nyligen hittade jag igen ut-
kastet, och jag har nu bearbetat det något 
och kompletterat det med en del uppgifter 
som jag har stött på senare.

Växterna, svamparna och de andra
I den här förteckningen har jag ett samelsu-
rium av ibland rätt avlägset besläktade grup-
per, i princip är enda gemensamma nämna-
ren att de är fotosyntetiserande organismer, 
och ibland inte ens det. Här finner vi riket 
Plantae, de gröna växterna med landväxter-
na (mossor, lumrar, ormbunkar, barrväxter, 
blomväxter och ytterligare några grupper) 
och dessutom grönalgerna, rödalgerna samt 
de rätt okända glaukofyterna. De är för-
modligen närmast släkt med varandra och 
har en förfader som på något sätt slukade 
en fotosyntetiserande cyanobakterie (ibland 
oriktigt kallade blågrönalger) och under ti-
dens lopp utvecklades cyanobakterien till 
en kloroplast. Det är just i kloroplasten som 
fotosyntesen sker, i membran som kallas 
tylakoider. Vid fotosyntesen produceras en-
ergirika organiska molekyler från koldioxid 
och vatten med hjälp av solljus, och dess-
utom syre som en biprodukt. Organismer 
som på så sätt själv kan tillverka komplexa 
organiska molekyler från enklare, oorga-
niska molekyler kallas autotrofer, medan 
sådana som liksom vi själva måste få våra 

organiska molekyler från det vi äter är he-
terotrofer. Det finns andra organismgrup-
per som är fotosyntetiserande, men deras 
kloroplaster kommer endera från en grönalg 
(ögonalger) eller en rödalg (brunalger, kisel-
alger, guldalger, pansarflagellater, rekylalger, 
gulgrönalger med flera). Många av dessa se-
kundärt fotosyntetiserande alggrupper kan 
växla mellan autotrofism och heterotrofism 
(de är följaktigen mixotrofer), och har nära 
släktingar som inte är autotrofer. Dessutom 
brukar de ovan nämnda cyanobakterierna 
räknas in i algerna. Flera av dessa senare 
grupper är mycket dåligt kända. Några lever 
som plankton i sötvatten eller i marina mil-
jöer, medan andra förekommer i jord, eller 
som påväxter på sten.

En annan huvudgrupp som jag inklude-
rar bland växterna för den här samman-
ställningen är i alla fall delvis närmare släkt 
med oss än med de gröna växterna, näm-
ligen svamparna. Också detta begrepp är 
en härva av mer eller mindre närbesläktade 
grupper. Svampriket, Fungi, är väl det man 
oftast menar när man talar om svampar, 
och där hittar man storsvamparna, basidie-
svamparna (skivlingar, sopp med flera) och 
sporsäcksvamparna (murklor, tryfflar men 
också jäst och vissa mögel). Dessutom flera 
grupper som aldrig bildar fruktkroppar, 
som kopplingssvamparna och giselsvam-
parna. Till svamparna har också räknats 
en del grupper som egentligen är närmare 
släkt med en del av de sekundärt fotosynte-
tiserande ”algerna” som nämndes ovan, till 

exempel de olika slemsvampsgrupperna och 
svampalgerna. Dessa grupper är alla hetero-
trofer, och lever vanligen som som nedbry-
tare eller parasiter. Också här finns många 
mycket dåligt kända grupper.

Som en tredje grupp måste lavarna nämnas. 
De är inte några egna organismer, utan ska 
ses som små ekosystem, där huvudaktörerna 
är en heterotrof svamp (ofta en sporsäck-
svamp) och en autotrof grönalg, ibland dess-
utom en cyanobakterie. När man namnger 
en lav är det egentligen svamppartnern som 
får namnet (det är mycket sällsynt att svam-
pen kan överleva utan sin algpartner, medan 
algerna i lavarna många gånger klarar sig 
utan svampen).

Dessutom har jag listat de få bakterier 
som uppgetts från svenska grottor, inklu-
sive cyanobakterierna. Här finns det mycket 
kvar att upptäcka!

Som biolog och systematiker måste jag här 
poängtera att det egentligen inte finns något 
som förenar organismgrupperna ovan, mer 
än att det traditionellt oftast har varit bota-
niker som har ansvarat för forskningen om 
dem. Det är en i allra högsta grad onaturlig, 
icke-evolutionär gruppering, som bara kan 
försvaras från ett historiskt perspektiv.

Grottor
Lika onaturlig måste definitionen av grottor 
bli. Det är ofta biologer som har rapporterat 
fynd av olika organismer från vad de kallar 
”grottor”. Nu stämmer ju det överens med 
en av de mest pragmatiska definitionerna av 
”grottor”, nämligen ”att det som någon kall-
lar en grotta - det är nog en grotta” (Åström 
1986). Men för många av ”grottorna” som 
listas nedan är det knappast någon av SSF:s 
medlemmar som kommer att kalla dem 
grottor, utan det rör sig om bergnischer, 
mörka klyftor och mindre hålrum under 
block. Men gemensamt med grottor är att 

de ofta har ett speciellt mikroklimat, med 
dåliga ljusförhållanden, förhöjd luftfuktig-
het och jämnare temperatur. Här trivs inte 
minst konkurrenssvaga organismer med 
små anspråk förutom på stabilitet. Det finns 
några ”riktiga” grottor med också, naturligt-
vis. Men gränszonen mellan ”utanför” och 
”inuti” grottan är diffus, om än kort. Man 
kan avgränsa grottan med hjälp av dropp-
zonen, men grottan precis innanför uppvi-
sar stora likheter med gryten och nischerna 
ovan, och marken långt utanför mynningen 
hos ett stort och kallt fjällgrottsystem kan 
påverkas av den utvällande, kalla och fukti-
ga luften (ett bra exempel är nedre ingången 
till Svarthammarhola i Nordland, Norge, 
där vegetationen nedanför ingången är mer 
alpin än den som ligger ovanför). Men ef-
tersom den här sammanställningen bygger 
på publicerade rapporter har den Åströmska 
definition använts: det som någon kallat en 
grotta har fått vara en grotta.

Autrotrof i grottor
Det är inte lätt att överleva i grottor, och det 
är inte alla förunnade att ha den förmågan. 
Särskilt inte om man är fotoautotrof och 
alltså behöver solljus för att producera sina 
organiska molekyler. Det går dock att hitta 
fotoautotrofa organismer förvånansvärt 
långt in i mörkerzonen i grottor, i så djupt 
mörker att vi själva inte kan uppfatta något 
ljus. Däremot kan de förstås inte överleva i 
ett äkta  mörker (om inte artificiell belys-
ning dragits in förstås; där kan olika alger, 
mossor och andra fotoautotrofer ställa till 
besvär genom att växa på känsliga speleo-
tem). Man kan alltså tala om en ”ljus” mör-
kerzon (eller ”super-shade”) och en ”ljusfri” 
mörkerzon i grottor. Livet i den ”ljusa” mör-
kerzonen kan alltså i princip vara självför-
sörjande på energi, med fotoautotroferna i 
botten av näringskedjan, medan livet i den 

ljust liv i mörker 
en förteckning över fynd av växter i svenska grottor

Johannes Lundberg
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ljusfria mörkerzonen behöver organiskt ma-
terial från ytan (eller från den ljusa mörker-
zonen) för att överleva, med en näringskedja 
som enbart består av heterotrofer (med ned-
brytare i botten). Detta är förstås en grov 
förenkling. Det finns kemoautotrofer som 
utnyttjar energin i kemiska reaktioner för 
att framställa organiska molekyler, till ex-
empel genom att oxidera järn eller nitrit, el-
ler genom att reducera svavel till svavelväte. 
Många av dessa kemoautotroferna är arkeer 
(”ärkebakterier”) eller bakterier, och – med 
risk att låta tjatig – mycket dåligt studerade. 
Hittills har man antagit att kemoautotro-
ferna inte har spelat någon signifikant roll 
för grottekosystem annat än i undantagsfall 
(till exempel Peştera Movile i Rumänien el-
ler den frätande slemgrottan Cueva de Villa 
Luz i Mexiko), men de är förmodligen van-
ligare än man trott. I den här sammanställ-
ningen så bortser jag dock helt från dessa 
mycket intressanta, mycket okända och 
mycket speciella mikroorganismerna. Dels 
för att de aldrig har fallit under botaniker-
nas intressesfär, dels för att inget är känt om 
dem i svenska grottor.

Vissa fotoautotrofer har speciella an-
passningar för att kunna fotosyntetisera i 
den ”ljusa” mörkerzonen. Kloroplasterna 
kan vara förstorade och tätt packade med 
mängder av tylakoider, och hos flercelliga 
fotoautotrofer kan den fotosyntetiserande 
vävnaden ha former som ökar förmågan 
att fånga in ljus. Andra, inklusive lysmos-
san (drakguldmossa), har inte fler tylakoider 
än normalt trots att de växter i djup skugga, 
utan de har löst problemet på andra sätt, 
till exempel genom att ha en ljusreflekte-
rande yta på insidan av cellerna precis under 
kloroplasterna som dessutom finns i linsfor-
made celler som ytterligare koncentrerar lju-
set (förgrodden hos lysmossa), eller genom 
att ha en lägre metabolism (en västeuropeisk 

bräken). Ytterligare en anpassning har ny-
ligen hittats hos en tropisk sydamerikansk 
lummer (Sheue et al. 2007); vissa celler i 
bladen har en enda men mycket stor och 
koppformad kloroplast.

Längst ner i näringsväven: 
nedbrytare i grottor
Det säger sig själv att det är lättare att vara 
heterotrof i den absoluta mörkerzonen än 
att vara fotoautotrof. De heterotroferna 
som jag tar upp i min lista i den här artikeln 
är längst ner i näringsväven, i egenskap av 
nedbrytare. I de flesta grottor sker det ett 
ständigt inflöde av organiskt material. Det 
är löv, kvistar och smådjur som spolas in 
med vårfloder eller följer med vinddrag, el-
ler dras in av djur som bygger bo i de yttre 
delarna. Det kan också vara djur som födo-
söker utanför grottor men som söker skydd 
i dem och släpper spillning eller dör där, el-
ler som kommer in för att lägga ägg i skydd 
av grottorna. Dessutom tar regnvatten upp 
organiskt material i olika former (i lösning 
eller suspension, till och med i form av mik-
roorganismer och smådjur) under sin färd 
genom marken innan det når grottor som 
”takdropp” (engelska ”drip”). Det här mate-
rialet kommer i de flesta fall att tas hand om 
av nedbrytare som svampar och bakterier, 
som i sin tur kan föda andra heterotrofer, 
högre upp i näringsväven, eller ätas direkt av 
amöbor, slemsvampar eller smådjur.

Att själv studera
Det är lite av en paradox att livet i grottor 
och grottöppningar är så dåligt känt när det 
är så lätt att studera. För den som vill är 
det särskilt enkelt att själv samla växter och 
lavar. För kärlväxter (blomväxter och orm-
bunkar och liknande) behöver man någon 
slags växtpress, i dess enklaste utförande bara 

några tidningspapper som skyddar växten, 
ytterligare några tidningar som man byter 
med jämna mellanrum för att suga upp fuk-
ten och något platt och lagom tungt, ett par 
tjocka böcker kanske. Eller så tillverkar man 
en press av ett par plywood-skivor och några 
spännband. Författaren till denna artikel bi-
står gärna med ytterligare råd om växtpres-
sar. För mossor behövs bara ett lätt press för 
att få dem fina, och lavar kan för det mesta 
samlas som de är. Lika viktigt som den pres-
sade växten är en bra etikett som innehåller 
uppgifter om var växten är samlad (gärna 
med koordinat och uppgifter om koordi-
natnoggrannhet), växtplatsens beskaffenhet 
(hur långt in i grottan man samlat, bergart, 
grad av mörker och ungefärlig luftfuktighet, 
eventuella följearter och alla andra uppgif-
ter som man kan ge), vem som samlade, 
gärna ett insamlingsnummer (enklast är att 
börja med ett och sedan numrera uppåt) 
samt datum för insamlingen. Minst viktigt 
är faktiskt namnet på växten som samlats, 
det går alltid att ta reda på i efterhand. Och 
oftast är det just i efterhand man gör be-
stämningen. Sedan några år tillbaka pågår 
ett mastodontprojekt som har som mål att 
publicera bokvolymer (över hundra!) som 
ska beskriva större delen av alla Sveriges ca 
50 000 flercelliga organismer (med illus-
trationer och bestämningsnycklar). Hittills 
har Nationalnyckeln kommit ut med elva 
volymer, varav de två (av fyra planerade; 
Hallingbäck m.fl. 2006, 2008) mossvoly-
merna är de enda som behandlar organis-
mer som tas upp här. Men fler är på gång, 
och jag kan varmt rekommendera en pre-
numeration på serien (beställ den på www.
nationalnyckeln.se)! Men tills fler volymer 
har publicerats får vi gå till annan littera-
tur. För kärlväxter kan jag rekommendera 
Krok & Almquist (1994) och Mossberg & 
Stenberg (2003). Mossor kan bestämmas 

med Hallingbäck & Holmåsen (1985), la-
var (förutom skorplavar) med Moberg & 
Holmåsen (1990), skorplavar med Foucard 
(2001), en del svampar med Ryman & Hol-
måsen (1993). För övriga grupper (alger och 
de flesta svamparna) finns, så vitt jag vet, 
ingen lättillgänglig litteratur (däremot kan 
AlgaeBase rekommenderas, http://www.
algaebase.org/). Herbarierna vid Naturhis-
toriska Riksmuseet, Göteborgs universitet, 
Umeå universitet, Uppsala universitet och 
Lunds universitet har bra referenssamlingar 
och kunnig personal, och bör kunna hjälpa 
till. De tar dessutom mycket tacksamt emot 
insamlat (och etiketterat!) material. En sak 
till: många av våra grottor ligger i skyddade 
områden (naturreservat eller nationalpar-
ker), och där får ingen insamling ske utan 
särskilt tillstånd. All insamling måste göras 
med försiktighet och inte mer än nödvän-
digt, alltid med grottans väl i första rummet 
och med tanke på kommande besökare. In-
samling måste alltid ske för att öka kunska-
pen om grottorna, och grottan får inte off-
ras för detta. Därför ska också insamlingar, 
särskilt från grottor, deponeras på offentliga 
herbarier och museer så fler får tillgång till 
dem. Vill du samla bara för dig själv, gör 
gärna det, men använd kamera istället!

Omfattning
Listan är inte på något sätt komplett. Jag 
listar bara sådana uppgifter som jag mer 
eller mindre av en slump har stött på. Jag 
har också tagit med insamlingar som förva-
ras på herbarierna som nämndes ovan och 
dessutom har matats in i deras samlings-
databaser. Dessa databaser är sökbara över 
internet; Naturhistoriska Riksmuseets (S) 
herbariedatabas Krypto-S finns på adressen 
http://www.nrm.se/krypto-s; Göteborgs 
(GB) på http://www.dpes.gu.se/forskning/
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herbarium/; Umeås (UME) på http://www.
herbarium-ume.se/; Uppsalas (UPS) («fyto-
teket») på http://www-hotel.uu.se/evolmu-
seum/fytotek/; och Lunds (LD) på adres-
sen http://www.lu.se/biological-museums/
botanical-museum. En databasaggregator, 
som samlar in information från andra pri-
märdatabaser som herbariedatabaserna 
ovan, är GBIF (Global Biodiversity Infor-
mation Facility), som går att nå på adressen 
http://www.gbif.se (för GBIF-Sweden) el-
ler http://www.gbif.org. Mycket finns dock 
kvar att upptäcka också i deras samlingar, 
som bara delvis har katalogiserats och gjorts 
sökbara. Herbarierna har standardiserade 
förkortningar, och det är de som har satts 
inom parenteserna ovan. De anges också i 
förteckningen nedan för material som finns 
som herbariebelägg; där har också insamlare 
och eventuellt insamlingsnummer också an-
getts (avsaknad av nummer skrivs s.n., för 
sine numero).

Nomenklatur
Namngivningen följer med få undantag 
ArtDatabankens Dyntaxa (Svensk taxono-
misk databas; http://www.artdata.slu.se/
dyntaxa/). Synonymer som använts av de 
olika författare till förekomsterna i listan 
anges också. Organismerna listas i bokstavs-
ordning, indelade i riken, stam, familj och 
art.

Några avslutande reflektioner
Det är direkt uppenbart (tabell 1, sidan 29) 
att vissa grupper har många fler taxa (singu-
lar taxon; systematisk enhet, till exempel 
art eller familj) rapporterade från svenska 
grottor än andra. Detta avspeglar förstås 
inte några verkliga förhållanden, och säger 
mer om vilka grupper som har dragit till 
sig mest uppmärksamhet. Det borde fin-

nas många fler arter att hitta i grottor bland 
framför allt icke-lavbildande svampar och 
alger, men också fler mossor och lavar borde 
kunna hittas i grottor. Många arter i listan 
(framför allt bland fanerogamerna) är också 
högst tveksamma som grottväxter, och är 
snarare skuggälskande arter som kan växa i 
grottöppningar eller strax innanför, där de 
fortfarande nås av relativt mycket ljus. Sam-
ma sak gäller många mossor, lavar och alger. 
Det skulle dock vara intressant att se vilka 
arter som återkommer oftast i grottöpp-
ningar, också för dessa taxa. En grupp som 
hittills är helt orapporterad från svenska 
grottor är aktinobakterierna (jordbakterier), 
som borde vara mycket vanliga. Förmodli-
gen är det aktinobakterierna som ger den 
karakteristiska grottdoften till våra urbergs-
grottor, och jag misstänker att det är de 
som bilder de små lavlika kolonierna man 
kan hitta en bit in i många grottor. Kän-
nedomen om vilka av organismerna i listan 
nedan som verkligen är «grottväxande» är 
ännu för dålig för att jag skulle vilja lyfta ut 
några särskilt, men en art ur vardera lavarna, 
algerna och levermossorna måste ändå näm-
nas om inte annat så för de namn de har fått 
på svenska. Grottkantlaven, Lecanora cavi-
cola, är en olivgrön skorplav som har hittats 
på silikatsten i grottor och under överhäng 
i Härjedalen, Lycksele Lappmark och Torne 
Lappmark (Foucard 1990). Brunalgen Pili-
nia rimosa, grottsammet, växer i små grottor 
och grottliknande bildningar längs Öster-
sjökusten, åtminstone norrut till Roslagen 
(Waern 1936). Levermossan grottskapania, 
Scapania gymnostomophila, saknas i listan 
eftersom jag inte har hittat några referenser 
till den som grottväxande i Sverige! En ut-
maning alltså, att verkligen hitta den i en 
grotta; den ska vara mindre allmän i kalk-
rika fjälltrakter (Hallingbäck & Holmåsen 
1985), så kombinera jakten på den med att 

Hjorttunga, Asplenium scolopendrium på Lilla Karlsö. Foto: Sven Gunnvall

Svartbräken, Asplenium trichomanes, på Stora Karlsö. Foto: Sven Gunnvall
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UME)
Helotiaceae
Chlorociboria aeruginosa, blek grönskål: mycel på murkna trädbitar, under stenblock och i 
sprickgrottor (Odell 1980)
Lecanoraceae
Lecanora cavicola, grottkantlav [lav]: ”På silikatsten i grottor och under överhäng” (Foucard 1990)
Lecideaceae
Mycobilimbia carneoalbida, knopplav [lav]: Värmland, Rämen, vid Tegnérs grotta (J.C. Lagergren 
s.n., S)
Lichinaceae
Ephebe sp., trådlavar [lav]: Ångermanland, Gideå, Skallbergsgrottan (”cf Ephebe”; Norberg et al. 
1986)
Morchellaceae
Morchella esculenta, rund toppmurkla: Lappland, Kiruna, Kiirunavaara-gruvan, ca 1500 m från 
tunnelmynningen (Lagerberg 1932)
Parmeliaceae
Parmelia sp. [lav]: Lappland, Nedre Kåppasjokkgrottan (Lindén & Odell 1976)
Vulpicida pinastri, granlav [lav]: Småland, Aneboda, Djupasands grotta, på gnejs (Santesson s.n. S)
Peltigeraceae
Peltigera collina, grynig filtlav [lav]:Västergötland, Billingen, Öglunda grotta, på Salix (G. Degelius 
s.n., UPS)
Peltigera venosa, åderlav [lav]: Östergötland, Väversunda, Ombergs, i en grotta vid Borgs udde (J.E. 
Zetterstedt s.n., UPS)
Solorina saccata, säcklav [lav]: Torne Lappmark, Jukkasjärvi, NÖ om Vassijaure, i en grotta vid 
södra stranden av sjön S om Rutströmselets lappläger (O.E. Eriksson s.n., UME)
Psoraceae
Protoblastenia rupestris, guldskivlav [lav]: Gotland, Lärbro, Ringsvide, soc.-bildande i grottmynning, 
isht vertikala ytor (B. Pettersson s.n., UME)
Ramalinaceae
Bacidina inundata [lav]: Västergötland, Billingen, Öglunda grotta (E.P. Vrang s.n. i Malme, Lich. 
Suec. exs. 620, UPS, UME)
Ramalina capitata, knölbrosklav [lav]: Västerbotten, Umeå, Ersmarksberget, under en klippa vid 
grottan (C.P. Laestadius s.n., UME)
Rhizocarpaceae
Rhizocarpon lavatum [lav]: Västergötland, Billingen, Öglunda «grotta» (E.P. Vrang s.n., S)
Roccellaceae
Lecanactis latebrarum (syn: Lepraria latebrarum), klippkaka [lav]: Gotland, Lummelundagrottan 
(”Lepraria cf. latebrum”; Gislén & Brinck 1950 [Tell 1964]); Lappland, Nedre Kåppasjokkgrottan 
(Lindén & Odell 1976); Västergötland, Medelplana, Kinnekulle, Råbäck, Apostlagrottan (G. 
Degelius s.n., UPS)
Stereocaulaceae
Lepraria incana, blågrön mjöllav [lav]: Gotland, Hobergsgubbens Grotta (utan insamlare, S)
Lepraria membranacea (syn.: Crocynia languinosa), mjöllav [lav]: Norrbotten, Bölsbyn, Falkberget 

Chromista, brunalger med flera
Heterokontophyta, heterokontofyter
Chordariaceae [klass Phaeophyceae, brunalger]
Stictyosiphon tortilis, krulltrassel: Uppland, Singö, blockgrotta på Stora Korsten (Waern 1936)
Ectocarpaceae [klass Phaeophyceae, brunalger]
Pilinia rimosa (syn.: Leptonema lucifugum), grottsammet: Södermanland, ”grotta på skäret 
Skatan i Huvudskärs skärgård” (Waern 1936); Uppland, ”grotta i [...] Gräsö s:n” (Waern 1936); 
Singö, spricka på Stora Korsten (Waern 1936); grotta på Stora Korsten (Waern 1936); Gotland, 
Östergarn, Bockhålet (Waern 1936)
Pylaiellaceae [klass Phaeophyceae, brunalger]
Pylaiella littoralis, trådslick: Uppland, Singö, blockgrotta på Stora Korsten (Waern 1936)
Ralfsiaceae [klass Phaeophyceae, brunalger]
Pseudolithoderma extensum (syn.: Lithoderma fatiscens): Uppland, Singö, blockgrotta på Stora 
Korsten (Waern 1936)
Vaucheriaceae [klass Xanthophyceae, gulgrönalger]
Vaucheria spp., slangalger: Gotland, Östergarn, Bockhålet (Waern 1936); Lummelundagrottan 
(Gislén & Brinck 1950 [Tell 1964])

Fungi, svampar
Ascomycota, sporsäcksvampar
Catillariaceae
Catillaria cryptophila [lav]: ”På kalksten i grottor och liknande” (Foucard 1990)
Collemataceae
Collema sp. [lav]: Gotland, Rute, Talings, grotta i klinte (B. Pettersson s.n., UME)
Leptogium biatorinum, kalkskinnlav [lav]: Västergötland, Billingen, Öglunda grotta  (E.P. Vrang s.n. 
i Malme, Lich. Suec. exs. 569, LD, S,UME, UPS)
Leptogium cyanescens, gråblå skinnlav [lav]: Gotland, Lärbro, grotta (B. Pettersson s.n., UME)
Coniocybaceae
Chaenotheca furfuracea, ärgnål [lav]: Jämtland, Åre, Täljstensberget, grotta vid brottet (G.E. Du 
Rietz s.n., UPS)
Chaenotheca gracilenta (syn.: Coniocybe gracilenta), smalskaftslav [lav]: Jämtland, Borgvattnet, NV 
om kyrkbyn i grotta (S. Ahlner s.n., UPS)
Dactylosporaceae
Dactylospora deminuta [lav]: Härjedalen, Storsjö, Jelgatsåive, grotta nära toppen (G.E. du Rietz s.n., 
UPS)
Gyalectaceae
Gyalecta jenensis (syn.: Gyalecta copularis), kraterlav [lav]: Västergötland, Billingen, 
leta efter karst i svenska fjällen!
Öglunda ”grotta” (Vrang s.n., S, UPS); Östergötland, Väversunda, Ombergs stup i Vättern 
vid Anudden (S om Borgs udde), djup grotta, översvämningszonen (R. Santesson 1028:1, 
UPS); Väversunda, Omberg, Vätterstrandklipporna strax S om Borgs udde, grotta, översta 
pyrenocarpbältet (G.E. Du Rietz 81, UPS)
Gyalecta sp. [lav]: Gotland, Lojsta, vid Hemträsk, liten grotta överst i branten (B. Pettersson s.n., 
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på mossa i grottor eller på tipperytor (E. Marklund s.n., UPS)
Lepraria neglecta, klippmjöllav [lav]: Ångermanland, Gideå, Skallbergsgrottan (Norberg et al. 1986)
Lepraria sp. [lav]: Torne Lappmark, Jukkasjärvi, Latnatjårro, Arenaria norveg.-branten, grottak, 
12-1300 möh (R. Santesson s.n., S)
Teloschistaceae
Caloplaca chrysodeta, guldorangelav [lav]: Gotland, Stora Karlsö, grotta i Spangar
Caloplaca citrina, mjölig orangelav [lav]: Västergötland, Härryda, Skomakargrottan 1 km norr om 
kyrkan, bergbrant och berggryt (I. Nordin 8453, UPS)
Caloplaca obliterans [lav]: Ångermanland, Vibyggerå, Skuleberget, grottan (G. Degelius s.n., S, 
UPS); Härnösand, Härnön, Gånsvik, vid havet, stor grotta i S-exp. klippvägg, ca 20 möh (S. 
Ahlner s.n., S); Västergötland, Medelplana, Kinnekulle, Råbäck, Apostlagrottan (G. Degelius s.n., 
UPS)
Umbilicariaceae
Lasallia pustulata (syn.: Umbilicaria pustulata), tuschlav [lav]: Lappland, Nedre Kåppasjokkgrottan 
(Lindén & Odell 1976)
Verrucariaceae
Staurothele hymenogonia [lav]: Östergötland, Västra Tollstad, Omberg, Rödgavels grotta vid Vättern 
(E.P. Vrang s.n., UPS); i taket av Rödgavelsgrottan (P.J. Theorin s.n., UPS); Rödgavels grotta 
(P.G.E. Theorin s.n., UPS)
Thelidium pyrenophorum [lav]: Gotland, Östergarn, 1 km S om kyrkan, Ö-brant i klint, under 
regnskydd av grotta (B. Pettersson s.n., UME)
Verrucaria maura, saltlav [lav]: grottor (Waern 1936)

Basidiomycota, basidiesvampar
Physalacriaceae
Armillaria mellea, sydlig honungsskivling: mycel på murkna trädbitar, under stenblock och i 
sprickgrottor (Odell 1980)

Fungi imperfecti (obestämda svampar, vegetativt stadium): Lummelundagrottan (Gislén & Brinck 
1950 [Tell 1964])
Fungus (obestämd svamp): Lappland, Nedre Kåppasjokkgrottan (Lindén & Odell 1976); Skåne, 
Kullen, grottorna (på buskstjärnblomma) (E. Ljungström s.n., LD)
Obestämda lavar (”Lichens indet.”): Gotland, Gammelgarn, Klinteklintens N-del vid Hugrajvs, 
grotta (B. Pettersson s.n., UME); Hellvi, Hidevikens V-strand, grotta i klinten på det 
naturskyddade området (B. Pettersson s.n., UME)

Plantae, egentliga växter
Bryophyta, mossor
Amblystegiaceae
Amblystegium confervoides, småkrypmossa: Dalsland, Steneby, Ekarebol, i den stora grottan (P.A. 
Larsson s.n., S)
Amblystegium radicale, sumpkrypmossa: Dalsland, Steneby, Ekarebol, på en trappsten i den stora 

grottan (P.A. Larsson, UME)
Amblystegium serpens, späd krypmossa: Uppland, Öregrunds skärgård, mellanhygrohalina hålor 
(Waern 1936)
Amblystegium serpens var. juratzkanum: Dalsland, Steneby, Ekarebol, i den stora grottan (P.A. 
Larsson s.n., S, UME); Gotland, Hall, Norsklint, NV-branten, grottan Svarthulet (B. Pettersson 
s.n., UME)
Conardia compacta, kustkrypmossa: Gotland, Östergarn, Bockhålet (Waern 1936)
Cratoneuron filicinum, källtuffmossa: Gotland, Sundre, Hoburgens V-sida, sippervatten i grund 
grotta (B. Pettersson 4722, UME); N om Hallbjäns, grotta med sippervatten (B. Pettersson 2069, 
UME); Östergarn, V om Sandviken, låg strandklint (Briten), längst in i horisontella grottnischer 
(B. Pettersson 4800, UME)
Palustriella commutata, kamtuffossa: Östergötland, Omberg, Rödgavels grotta  (A. Hülphers s.n. 
S; P.A. Larsson s.n. S; C.A. Tärnlund s.n., S); Västergötland, Kinnekulle, Mörkeklevs grotta (P.O. 
Nyman s.n., S)
Anomodontaceae
Anomodon viticulosus, grov baronmossa: Gotland, Lummelunda grottmynningen på sten ovan 
vatten (B. Moraeus s.n., UME)
Bartramiaceae
Bartramia halleriana, stor äppelmossa: Västergötland, Billingen, Öglunda grotta (A. Hülphers s.n., 
S); Bylunta grott (E. von Krusenstjerna s.n., S)
Bartramia ithyphylla, styv äppelmossa: Västergötland, Skogsryd, inne i Gyltas grotta (N. Ahlström 
s.n., UME)
Bartramia pomiformis, äppelmossa: Västergötland, Billingen, Öglunda grotta (E. von Krusenstjerna 
s.n., S); Skåne, Brönnestad, i grotta i N-exponerad gneisklippa med krattskog, 400 m VNV 
Dalleröd (T. Tyler 6511, LD)
Philonotis caespitosa, trådkällmossa: Norrbotten, Hietaniemi, Säävaara. V-brant i sydligaste delen, 
m-djup grotta, överhäng [26M75] (O. Lönnqvist 543, S)
Philonotis fontana, källmossa: Norrbotten, Hietaniemi, Säävaara. V-brant i sydligaste delen, m-djup 
grotta, överhäng [26M75]  (O. Lönnqvist 553, S)
Brachytheciaceae
Brachytheciastrum collinum, dvärggräsmossa: Lule Lappmark, Vinjaur, pr. Kouletisjaur, i en grotta 
(E. Nyman s.n., S)
Brachythecium rivulare, källgräsmossa: Östergötland, Omberg i Borgsuddes grottor (H. Mosén s.n., 
S)
Brachythecium rutabulum, stor gräsmossa: Uppland, Solna, Haga grotta (S.O. Lindberg s.n., S)
Cirriphyllum crassinervium, gul hårgräsmossa: Västergötland, Kinnekulle, Mörkeklevs grotta (Agelin 
s.n., S); Gotland, Östergarn, Grogarnsbergets NO-sida, droppvatten i grotta (B. Pettersson 4792, 
UME)
Cratoneuron filicinum, källtuffmossa: Gotland, Karlsöarna (Persson 1944)
Eurhynchiastrum pulchellum, liten sprödmossa: Gotland, Sundre, Hoburgens V-sida, innerst i grotta 
(B. Pettersson 4725, UME)
Eurhynchium sp.: Gotland, Västerhejde, Kenippbyn, underst i branten mot N, innerst i låg grotta 
(B. Pettersson s.n., UME)
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Kindbergia praelonga, spärrsprötmossa: Gotland, Hall, Norsklint, NV-branten, i grottan Sarthulet, 
innerst (B. Pettersson 4674, UME)
Oxyrrhynchium hians (syn.: Eurhynchium hians, Eurhynchium swartzii), lundsprötmossa: Gotland, 
Lummelundagrottan (Gislén & Brinck 1950 [Tell 1964]); Karlsöarna (Persson 1944); Lilla Karlsö, 
Norder Vagnhus (Persson 1944); Lilla Karlsö, grotta (Wahlin 1943b)
Oxyrrhynchium pumilum (syn.: Eurhynchium pumilum), dvärgsprötmossa: Lilla Karlsö, Norder 
Vagnhus (Persson 1944); grottan Nordre Vagnshus (H. Persson s.n., LD)
Platyhypnidium riparioides (syn.: Rhynchostegium riparioides), bäcknäbbmossa: Gotland, 
Lummelundagrottan (Gislén & Brinck 1950 [Tell 1964]); Lummelunda grottmynningen, på sten i 
vatten (B. Moraeus s.n., UME); Östergötland, Aruddens grotta på Omberg (A. Wirén s.n., UME)
Rhynchostegiella tenella, nålmossa: Goltand, Karlsöarna (Persson 1944); Lilla Karlsö, Norder 
Vagnhus (Persson 1944); Hall, SV om Halls huk, Hjännklint, innerst i grotta, vid bergsroten 
(B. Pettersson 4671, UME); Norsklint, NV-branten, i grottan Svarthulet (B. Pettersson 4674, 
UME); S om Västös, grotta i låg klint, i barrskog vid stranden (B. Pettersson s.n., UME); Linde 
vid Asträsk, grotta i V-brant (B. Pettersson s.n., UME); Stenkumla S om St. Home, låg skuggklint, 
innerst i 2 m djup mörk grotta (B. Pettersson 4763, UME); Östergarn, S-branten av Gannberget 
[Granberget?], grotta (B. Pettersson s.n., UME)
Rhynchostegiella teneriffae, mjölig nålmossa: Östergötland, Omberg, Rödgavels grotta (N. Hakelier 
s.n., S); Rödgafvelsgrottan (J.E. Zetterstedt s.n., UPS;  E. Vetterhall s.n., UPS;  H. Widegren s.n., 
UPS;  C.J.E. Haglund s.n., UPS;  E.V. Ekstrand s.n., UPS;  P. Olsson s.n., UPS;  A. Wirén s.n., 
UPS); Västergötland, Kinnekulle, Mörkeklevs grotta (P.O. Nyman s.n., UPS, UME); i Mörkeklefs 
grotta, våt klippvägg (P.A. Larsson s.n., UME)
Rhynchostegiella sp.: Gotland, Hangvar, N om Ireviken, Sigsarve bodar, klintbrant, innerst: djup låg 
grotta vettande mot N, översipprade ytor (B. Pettersson 1336, UME)
Bryaceae
Bryum pseudotriquetrum, kärrbryum: Torne Lappmark, Kafspatjåks öfre vattenfall i en fuktig grotta 
(A. Arvén s.n., UME)
Pohlia cruda, opalmossa: Gotland, Stånga, NO om Siffrideträsk, brant, i skog, skuggig grotta (B. 
Pettersson s.n., UME)
Pohlia wahlenbergii, bäcknicka: Torne Lappmark, Jukkasjärvi, Njuoljas O-sluttning, i grotta vid 
Njuoljabäckens fall. Lågalpin reg. ca 800 möh (R. Santesson 568k, S); Gotland, Hall, Norsklint, 
NV-branten, grottan Svarthulet (B. Pettersson 4674, UME); Sundre, Hoburgen V-sidan, innerst i 
fuktig grotta (B. Pettersson 4725, UME)
Dicranaceae
Dicranella heteromalla, smaragdmossa: Värmland, Skillingmark, O om Edstjärnet, Bryelsegrottorna, 
bergskreva (S. Fransson 1989/233, UPS)
Fissidentaceae
Fissidens adianthoides, stor fickmossa: Västergötland, Boråstrakten, på väggarna i Gyttes grotta (N. 
Ahlström s.n., UME)
Fissidens bryoides (syn.: Fissidens minutulus), lundfickmossa: Gotland, Karlsöarna (Persson 1944); 
Lilla Karlsö, Norder Vagnhus (Persson 1944)
Hylocomiaceae
Rhytidiadelphus loreus, västlig hakmossa: Västergötland, Billingen, Öglunda grotta (E. von 

Krusenstjerna s.n. S; P.O. Nyman s.n. S)
Hypnaceae
Taxiphyllum wissgrillii (syn.: Taxiphyllum depressum), kalksidenmossa: Gotland, Karlsöarna (Persson 
1944); Lilla Karlsö, Norder Vagnhus (Persson 1944); Lilla Karlsö, ”grotta i Askryggdalen [...] grotta 
å öns O-sida” (Persson 1944); Stora Karlsö, Svartsprang, (Persson 1944); Hall, Norsklint, NV-
sidan, i grottan Svarthulet, innerst, skuggigt (B. Pettersson 4674, UME)
Lembophyllaceae
Isothecium alopecuroides, råttsvansmossa: Gotland, Hall, Norsklint, NV-branten, grottan Svarthulet, 
innerst (B. Pettersson 4674, UME)
Leucodontaceae
Antitrichia curtipendula, fällmossa: Uppland, Värmdö, Skeviks grotta (A. Silfversparre s.n. S)
Lophoziaceae
Leiocolea collaris, skuggflikmossa: Gotland, Stånga, vid Liffrideträsk, grotta mot N (B. Pettersson 
5344, UME)
Meesiaceae
Leptobryum pyriforme, päronmossa: Gotland, Stora Karlsö, Stora Förvar (Persson 1944)
Mniaceae
Mnium marginatum, uddstjärnmossa: Gotland, Hall, Norsklint, NV-branten, i grottan Svarthulet, 
grottgolv innerst
Mnium stellare, blek stjärnmossa: Gotland, Karlsöarna (Persson 1944); Lilla Karlsö, Norder 
Vagnhus (Persson 1944); Stora Karlsö, Svartsprang (Persson 1944); Gammelgarn, Hugrajvs, grotta 
i klinten, innerst (B. Pettersson s.n., UME)
Mnium sp.: Gotland, Lilla Karlsö, grottan Romm, klipphylla längst in (B. Pettersson s.n., UME); 
Hangvar, N om Ireviken, Sigsarve bodar, klintbrant, innerst i djup låg grotta vettande åt N, 
översipprade ytor (B. Pettersson 1336b, UME)
Neckeraceae
Homalia trichomanoides, trubbfjädermossa: Norrbotten, Övertorneå, Pahajärvenrovas V fo. 13.6 km 
NV Övertorneå kyrka, bland klippor och grottor [26M87] (O. Lönnqvist 1620, S)
Neckera besseri, rundfjädermossa: Dalsland, Steneby, Ekarebol, i den stora grottan (P.A. Larsson 
s.n., UPS)
Neckera complanata, platt fjädermossa: Gotland, Stånga, NO om Siffridträsk, grotta mot N (B. 
Pettersson 5347, UME)
Neckera oligocarpa, nordlig fjädermossa: Västerbotten, Umeå, Ersmarksberget N om Lillklinten, 
grottmossa (E. Sturesson s.n., UME)
Thamnobryum alopecurum, rävsvansmossa: Gotland, Karlsöarna (”Thamnium sp.”, Persson 1944)
Orthotrichaceae
Orthotrichum alpestre, nordlig hättemossa: Norrbotten, Övertorneå, Hurunvaara. 7.9 km VSV 
Övertorneå kyrka. Västligaste och näst översta hyllan (grotta) å S-branten 500 m N p.203 [26M68] 
(O. Lönnqvist 643, S)
Ulota curvifolia, nordlig ulota: Norrbotten, Övertorneå, Hurunvaara. NV-sida nära toppen i 1/2 
m:s grotta [26M68-] (O. Lönnqvist 592, S)
Plagiomniaceae
Plagiomnium affine, skogspraktmossa: Västergötland, Billingen, Ryds grottor (A. Hülphers s.n., S)
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Plagiomnium cuspidatum, lundpraktmossa: Västergötland, Ranstad, Rans grotta (A. Hülphers s.n., 
S); Billingen, Ryds grottor (A. Hülphers s.n., S)
Plagiotheciaceae
Orthothecium intricatum, liten glansmossa: Gotland, Stånga, vid Liffrideträsk, grotta mot N (B. 
Pettersson 5344, UME); Dalsland, Dalskogs, Hedan, under klipputsprång nära stora grottan (P.A. 
Larsson s.n., UME)
Plagiothecium denticulatum, skogssidenmossa: Ångermanland, Gideå, Skallbergsgrottan (Norberg 
et al. 1986); Jämtland, Undersåker, Sylarna, grotta i östligaste pinakeln, 1600 m a.s.l. (E. von 
Krusenstjerna s.n., S)
Plagiothecium piliferum, hårsidenmossa: Uppland, Solna, in rupe humidiuscula et umbrosa ad 
speluncam ”Haga-grotta” (S.O. Lindberg s.n., UME)
Plagiothecium succulentum, praktsidenmossa: Uppland, Solna, Haga, grotta
Platydictya jungermannioides (syn.: Amblystegiella sprucei), dvärgkrypmossa: Gotland, Karlsöarna 
(Persson 1944); Hall, Norsklint, NV-branten, i grottan Svarthulet (B. Pettersson 4674, UME)
Pseudotaxiphyllum elegans, platt skimmermossa: Västergötland, Skogsryd, inne i ”Gyltas grotta” (N. 
Ahlström s.n., UME)
Pottiaceae
Barbula unguiculata, stor neonmossa: Gotland, Stora Karlsö, ”Lerberget, spricka i märgelbranten” 
(Persson 1944)
Bryoerythrophyllum recurvirostrum, röd fotmossa: Gotland, Stånga NE om Liffridträsk, grotta 
mot N (Fredinsgrotta) (B. Pettersson 5347, UME); Jämtland, Frostviken, Bjurälvsdalen i grottak 
uppströms Lillåfallet (L. Söderström 86/98, UME)
Didymodon rigidulus, olivglansmossa: Östergötland, Omberg, grottor kring Andudden (H. Mosén 
s.n., S)
Didymodon spadiceus, bäcklansmossa: Östergötland, Omberg, Borghamns grotta (J.E. Zetterstedt 
s.n., UPS)
Didymodon tophaceus (syn.: Barbula tophacea), trubblansmossa: Gotland, Stora Karlsö, Rindhulet 
(Persson 1944); Stora Karlsö, ”Fanterna, skuggig grotta” (Persson 1944); Eksta, Stora Karlsö, V om 
Tomterna, skuggig grotta (B. Pettersson s.n., UME)
Eucladium verticillatum, tuffkuddmossa: Gotland, Karlsöarna ”flst. i hålor och grottor” (Persson 
1944); Stora Karlsö, Stora Förvar (Persson 1944); Stora Förvar, längst in i grottan (B. Pettersson 
s.n., UME); Stora Karlsö, Svartsprang (Persson 1944); Hall, Norsklint, NV-branten, Svarthulet, 
längst in i grotta med sippervatten (B. Pettersson s.n., UME); Sunder, Hoburgens V-sida, innerst i 
grotta S om marmorbrottet, N-exp. (B. Pettersson 4725, UME)
Gymnostomum aeruginosum, kalkkuddmossa: Gotland, Stora Karlsö, Månskensgrottan (Persson 
1944); Östergarn, Bockhålet (Waern 1936); Västergötland, Skogsryd, inne i Gyltas grotta (N. 
Ahlström s.n., UME)
Hymenostylium recurvirostrum, hattmossa: Östergötland, Omberg, grotta söder om Andudden (H. 
Mosén s.n., UME)
Syntrichia ruralis, takmossa: Gotland, Lummelunda, på torr sten vid Grottmyningen (B. Moraeus 
s.n., UME)
Tortula subulata, jordtuss: Gotland, Stånga, NO Liffridträsk, grotta mot N (Fredris grotta), i yttre 
kanten (B. Pettersson 5347, UME)

Tortula truncata, åkertuss: Västergötland, Skogsryd, i klippspringor i bergvägg utanför mynningen 
till Gyltas grotta (N. Ahlström s.n., UME)
Pterigynandraceae
Heterocladium heteropterum, skuggtrasselmossa: Västergötland, Skogsryd, inne i Gyltas grotta (N. 
Ahlström s.n., UME); Dalsland, Dalskogs, Hedan, i den stora grottan (P.A. Larsson s.n., UME)
Pterigynandrum filiforme, repmossa: Norrbotten, Övertorneå, Stora Hiirivaara. 5 km VNV 
Övertorneå 2-metersstup åt V strax under punkten i.197, i taket till en liten grotta [26M79] (O. 
Lönnqvist 1110, S)
Rhabdoweisiaceae
Amphidium mougeotii, kuddtrattmossa: Pite Lappmark, Arjeplog, rasbranten ovanför Strömnäs, 
skuggig grotta vid basen av hammaren (G. Wistrand s.n., S); Norrbotten, Hietaniemi, Säävaaras 
V-brant, sydligaste delen i m-djup grotta [26M75] (O. Lönnqvist 1868, 1869, 1870, 1871, S)
Amphidium lapponicum, lapptrattmossa: Härjedalen, Tännäs, Tännäs-berget, grotta vid kyrkan (M. 
Östman, s.n., S)
Cnestrum alpestre, nordlig myggmossa: Norrbotten, Övertorneå, Jukulavaaras SV-bran. i små 
grottor [26M69] (O. Lönnqvist 1860, 1874, 4619, S)
Cynodontium suecicum, nordisk klipptuss: Värmland, Skillingmark, O om Edstjärnet, 
Bryelsgrottorna, bergvägg (S. Fransson 1989/229, UPS)
Kiaeria blyttii, krusborstmossa: Ångermanland, Gideå, Skallbergsgrottan (Norberg et al. 1986)
Rhabdoweisia fugax, liten knottmossa: Norrbotten, Övertorneå, Jukulavaaras SV-brant, i en liten 
grotta [26M69] (O. Lönnqvist 1855, S)
Schistostegaceae
Schistostega pennata, lysmossa: sprickor och under stenblock (Odell 1980); Västergötland, Skogsryd, 
Gyltas grotta, på väggarna inne i grottan (N. Ahlström s.n., UME; B. Sundler s.n., UME)
Seligeriaceae
Blindia acuta, sipperblindia: Västergötland, Bergjum, ”Barefjället” i en grotthåla i bergkanten 800 
m SO om Kroksjölund (H.E. Johansson s.n., S)
Seligeria acutifolia, nåldvärgmossa: Gotland, Stenkyrka ovan Lickershamn, grotta (B. Pettersson 
s.n., UME); liten grotta vid basen av klinten (B. Pettersson s.n., UME); Hangvar S om 
Häftingsbodar, grotta, vid nedersta delen (B. Pettersson s.n., UME); grotta mot N (B. Pettersson 
s.n., UME); Hall, NO om Häftingsklint, längst in i liten grotta, fuktigt (B. Pettersson s.n., 
UME); Hall N om Verkmyr, klint mot N i grotta, innerst vid basen (B. Pettersson s.n., UME); 
Hall, Halluk, grotta ovanför fiskeläget (B. Pettersson s.n., UME); Rute, Furillen, SÖ-delen, låg 
bergsbrant mot SO, grotta, vertikalyta (B. Pettersson 7024, UME); Stånga, vid Lojsta slott, vid 
Broträsk, miniatyrgrottor mot N (B. Pettersson 5066, UME); Östergarn, Kyrkbergets NO-sida, 
innerst i fuktig grotta (B. Pettersson s.n., UME)
Seligeria calcarea, mörk dvärgmossa: Stånga, 1 km NO om  Liffrideträsk, innerst i djup, något 
fuktig grotta mot N, på nedfallna stenar (B. Pettersson s.n., UME); Hangvar, S om Häftingsbodar, 
grotta, vid nedersta delen (B. Pettersson s.n., UME)
Seligeria donniana, kalkdvärgmossa: Gotland, Karlsöarna (Persson 1944); Lilla Karlsö, Norder 
Vagnhus (Persson 1944); Kupro, liten håla (Persson 1944); Lummelunda, nära Rönnklint, grotta 
i skogsklint, N-exp. (B. Pettersson 7046, UME); Lojsta vid Asträsk, liten grotta i N-brant, sten på 
grottgolvet (B. Pettersson s.n., UME); Dalsland, Steneby sn, Ekarebol, i en stor grotta (P.A. Larsson 
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s.n., UME)
Splachnaceae
Splachnum luteum, gul parasollmossa: Gotland, Hall Nors, Grönbjörgsklint, Ö-brant, i skuggig 
grotta, fuktigt (B. Pettersson s.n., UME)
Tetraplodon mnioides, lämmelmossa: Västergötland, Billingen, Öglunda grotta trappblock på ev. 
grävlingexkrement (A. Hülphers s.n., UME)

Chlorophyta, grönalger, kransalger med flera
Cladophoraceae
Aegagropila linnaei (syn.: Aegagropila holsatica), getraggsalg: ”skuggiga spricksystem” (Waern 1936)
Cladophora rupestri, bergborsting: Uppland, Singö, blockgrotta på Stora Korsten (Waern 1936)
Cladophora sericea (syn.: Cladophora crystallina), silkesslick: Uppland, Singö, blockgrotta på Stora 
Korsten (Waern 1936)
Rhizoclonium riparium: Gotland, Östergarn, Bockhålet (Waern 1936)
Kornmanniaceae
Pseudendoclonium submarinum (”Pseudodendoclonium submarinum”), stengrönska: grottor (Waern 
1936); Gotland, Östergarn, Bockhålet (Waern 1936)
Trentepohliaceae
Trentepohlia iolithus, violstensalg: Ångermanland, Gideå, Skallbergsgrottan (Norberg et al. 1986)
Trentepohlia sp.: Ångermanland, Gideå, Skallbergsgrottan (Norberg et al. 1986)
Ulotrichaceae
Ulothrix spp., gördelalger: grottor (Waern 1936)

Lycopodiophyta, lummerväxter
Lycopodiaceae, lummerväxter
Huperzia selago, lopplummer: Västergötland, Billingen, Öglunda grotta (A.H. Östergren s.n., GB)

Magnoliophyta, fanerogamer
Aceraceae, lönnväxter
Acer campestre, naverlönn: Göteborg, Tarras grotta (T. Wallerius s.n., UPS; H. Mosén s.n., LD; 
J.A. Leffler & C.M. Lamberg s.n., LD)
Apiaceae, flockblommiga
Angelica sylvestris, strätta: Gotland, Lummelunda, Grotta nr 2 (Lundevall 1964: 17)
Anthriscus caucalis (syn.: Anthriscus vulgaris), taggkörvel: Gotland, ”i skuggiga klippgrottor» 
(Johansson 1897: 42)
Berula erecta, bäckmärke: Gotland, Lummelundagrottans mynning (Lundevall 1964: 39)
Araliaceae, araliaväxter
Hedera helix, murgröna: Västergötland, Kinnekulle, Mörkeklevs grotta (Ö. Nilsson s.n., LD)
Asteraceae, asterväxter
Mulgedium quercinum (syn.: Lactuca quercina), karlsösallat: Gotland, Lilla Karlsö, ”skuggiga afsatser 
och grottor” (Johansson 1897: 47)
Mycelis muralis (syn.: Lactuca muralis), skogssallat: Gotland, Lummelunda, Lummelundagrottan 
(Gislén & Brinck 1950 [Tell 1964]); Grotta nr 2 (Lundevall 1964: 17); Grottorna nr 14A-C 

(Lundevall 1964: 20); Grogarnsberget (Nyhlén 1949)
Balsamitaceae, balsaminväxter
Impatiens noli-tangere, springkorn: Södermanland, Skarpnäck, Skarpnäcksgrottan (Tell 1964)
Boraginaceae, förgätmigejväxter
Asperugo procumbens, paddfot: Gotland, ”i skuggiga klippgrottor” (Johansson 1897: 42); Bohuslän, 
Stala, klippgrotta nära torpet Hagen (S.M.J. Ohlander s.n., GB)
Brassicaceae, kålväxter
Alliaria petiolata (syn.: Alliaria officinalis), löktrav: grottöppningar
Cardamine bulbifera, tandrot: Gotland, Karlsöarna, ”I skuggiga klippgrottor och därutanför” 
(Johansson 1897: 47)
Cochlearia danica, dansk skörbjuggsört: Gotland, Lilla Karlsö, grotta (Wahlin 1943b); 
Södermanland, Ornö, Långbäling grotta (E. Asplund s.n., S)
Campanulaceae, klockväxter
Campanula rotundifolia, liten blåklocka: Gotland, Lilla Karlsö (Sernander 1894), Lilla Karlsö, 
spricka  (Wahlin 1943b); Stora Karlsö, Korphulet (Wöhler 1923)
Caryophyllaceae, nejlikväxter
Stellaria alsine, källarv: Södermanland, Brännkyrka, grottorna vid Flatsjön (J. Lagerkranz s.n., S)
Stellaria holostea, buskstjärnblomma: Skåne, Kullen, grottorna (matrix för svamp) (E. Ljungström 
s.n., LD)
Stellaria media, våtarv: Södermanland, Brännkyrka, grottorna vid Flatsjön (J. Lagerkranz s.n., S); 
Södermanland, Skarpnäck, grottorna (J. Lagerkranz s.n., S); Bohuslän, Kville, Fjällbacka skärgård, 
Skeppö, i en mot norr vättande grotta vid Stora Klovan (T. Svedberg s.n., UPS)
Chenopodiaceae, mållväxter
Chenopodium hybridum, lönnmålla: Gotland, Stora Karlsö, Korphulet (Wöhler 1923)
Crassulaceae, fetbladsväxter
Hylotelephium telephium (syn.: Sedum telephium), kärleksört: Gotland, Lilla Karlsö (Sernander 
1894)
Cyperaceaea, halvgräs
Carex sylvatica, skogsstarr: Västergötland, Kinnekulle, Mörkeklefs grotta (A. Stedt s.n., S)
Euphorbiaceae, törelväxter
Mercurialis perennis, skogsbingel: Gotland, Karlsöarna, ”I skuggiga klippgrottor och därutanför” 
(Johansson 1897: 24); ”skuggiga afsatser och grottor” (Johansson 1897: 47)
Fabaceae, ärtväxter
Hippocrepis emerus (syn.: Coronilla emerus), gulkronill: Gotland, ”skuggiga afsatser och grottor” 
(Johansson 1897: 47)
Lathyrus vernus, vårärt: Västergötland, Billingen, Öglunda grotta (N. Sylvén s.n., LD)
Fumariaceae, jordröksväxter
Corydalis pumila × solida (syn.: Corydalis laxa), hybrid slok × stor nunneört: Gotland, Lilla Karlsö, i 
bergsklyfta (Johansson 1897: 47, 173)
Geraniaceae, näveväxter
Geranium columbinum, duvnäva: Skåne, Ignaberga, Tykarp, vid mynningen av grottan (H. 
Weimarck s.n., S, LD)
Geranium lucidum, glansnäva: Gotland, ”skuggiga afsatser och grottor” (Johansson 1897: 47)
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Geranium robertianum, stinknäva: Gotland, Lummelundagrottan (Gislén & Brinck 1950 [Tell 
1964]), Lilla Karlsö, grotta (Wahlin 1943b)
Onagraceae, dunörtsväxter
Epilobium collinum, backdunört: Västergötland, Tvärred, grottor 550 m V Alhammars nabb (T. 
Karlsson s.n., S)
Orchidaceae, orkidéer
Liparis loeselii, gulyxne: Gotland, Lummelundagrottan (”Empusa sp.”; Gislén & Brinck 1950 [Tell 
1964])
Papaveraceae, vallmoväxter
Chelidonium majus, skelört: Gotland, Sundre, Hoburgen. grottor längst i SV på berget. UTM CJ 
2498 1220 (T. Karlsson s.n., S)
Poaceae, gräs
Melica uniflora, lundslok: Västergötland, Kinnekulle, Mörkeklefs grotta (A. Stedt s.n., S)
Poa alpina, fjällgröe: Jämtland, Åre, östra sidan av Bunnerstötarna i en klippgrotta, mycket skuggig 
lokal (T. Svedberg s.n., UPS)
Ranunculaceae, ranunkelväxter
Actaea spicata, trolldruva: Södermanland, Brännkyrka, grottorna vid Flatsjön (J. Lagerkranz s.n., S)
Hepatica nobilis, blåsippa: Gotland, Lummelunda, Grotta nr 3 (Lundevall 1964: 17)
Rosaceae, rosväxter
Rosa dumalis, nyponros: Göteborg, Tarrras grotta i Gamlestaden (A.P. Winslow s.n., GB)
Rubiaceae, mårväxter
Galium saxatile, stenmåra: Västergötland, Fristad, Gyltas grotta (N. Sylvén s.n., LD)
Solanaceae, potatisväxter
Hyoscyamus niger, bolmört: Gotland, Stora Karlsö i grottan ”Stora Förvar” (A. Wollert s.n., UPS)
Ulmaceae, almväxter
Ulmus glabra ssp. montana (syn.: Ulmus montana), bergalm: Gotland, ”skuggiga afsatser och 
grottor” (Johansson 1897: 47)
Urticaceae, nässelväxter
Urtica dioica, brännässla: Gotland, Lilla Karlsö, spricka (Wahlin 1943b); Lilla Karlsö, grotta  
(Wahlin 1943b)

Marchantiophyta, levermossor
Conocephalaceae
Conocephalum conicum s.lat., rutlungmossa i vid bemärkelse: Gotland, Lilla Karlsö, Norder 
Vagnhus (Persson 1944); Lilla Karlsö, grottan västerut N Nordre Vagnhus (H. Persson s.n., LD)
Conocephalum salebrosum, vågig rutlungmossa: Skåne, Brunnby, Mölle, Oscarsgrottan (K. 
Löfvander s.n., UPS)
Lejeuneaceae
Cololejeunea calcarea, spindelmossa: Östergötland, Omberg, i taket på en grotta vid Anudden (S. 
Arnell s.n., UPS)
Lophoziaceae
Lophozia alpestris, skuggflikmossa: Västergötland, Billingen, Öglunda grotta (H.W. Arnell s.n., S)
Lophozia longiflora, vedflikmossa: Gotland, Etelhem, i en grotta vid Terglingsmyr (J.E. Zetterstedt 

s.n., LD)
Plagiochilaceae
Plagiochila asplenioides ssp. porelloides (syn.: Plagiochila porelloides), liten bräkenmossa: Norrbotten, 
Hietaniemi, Säävara. V-brant sydligaste delen i en djup grotta, överhäng [26M75] (O. Lönnqvist 
198, S)
Radulaceae
Radula complanata, plattsvepemossa: Pite Lappmark, Arjeplog, rasbranten ovanför Strömnäs, 
skuggig grotta vid basen av hammaren (G. Wistrand s.n. S)

Pteridophyta, kärlkryptogamer
Aspleniaceae, svartbräkenväxter
Asplenium ceterach (syn.: Ceterach officinarum), mjältbräken: Gotland, Grogarnsberget (Nyhlén 
1949)
Asplenium ruta-muraria, murruta: Gotland, Grogarnsberget (Nyhlén 1949); Lilla Karlsö (Sernander 
1894); Lilla Karlsö, spricka (Wahlin 1943b); Lilla Karlsö, grotta  (Wahlin 1943b); Lilla Karlsö, 
grotta (Wahlin 1943b); Lilla Karlsö, grottorna, Nordervangshus (T. Svedberg s.n., UPS); Stora 
Karlsö, Korphulet (Wöhler 1923); Lummelunda, Grotta nr 10 B (Lundevall 1964: 19); Sundre, 
Hoburgen i grottan (I. Söderberg s.n., S)
Asplenium scolopendrium (syn.: Phyllitis scolopendrium, Scolopendrium phyllitis), hjorttunga: Gotland, 
Stora Karlsö, Korphulet (Berg 1914, Wöhler 1923); Stora Karlsö, Rindhulet (Wöhler 1923, 
Fröman 1930); Lilla Karlsö, grottor (Johansson 1897); Lilla Karlsö, Nordre Vagnhus (Wöhler 
1943, Persson 1944); Lilla Karlsö (Sernander 1894, Wahlin 1943a); Lilla Carlsö vid en grotta på 
nordöstra kanten (Rosén s.n., S); uti en grotta vid N.O. udden af lilla Carls-ögård (Rottler s.n., 
UPS-THUNB); i en grotta vid NÖ udden af Lilla Carlso vid Gottl. (insamlare okänd, GB); Ardre, 
karstsprickor (Johansson 1897, Fröman 1930, Hägg 1975); Halland, Onsala (Palm 1917 [Wahlin 
1943a])
Asplenium trichomanes, svartbräken: Gotland, Lummelundagrottan (Gislén & Brinck 1950 [Tell 
1964]); Lummelunda, Grotta nr 2 (Lundevall 1964: 17); Lummelunda, Grotta nr 3 (Lundevall 
1964: 17); Lummelunda, Grotta nr 10B (Lundevall 1964: 19); Lummelunda, Grotta nr 15C 
(Lundevall 1964: 21); Grogarnsberget (Nyhlén 1949); Lilla Karlsö, spricka (Wahlin 1943b); Lilla 
Karlsö, grotta (Wahlin 1943b); Lilla Karlsö, grotta (Wahlin 1943b); Stora Karlsö, Korphulet 
(Wöhler 1923)
Asplenium viride, grönbräken: Jämtland, Bodsjö, Hunge, Källbergsgrottan, grottöppning på 
klippvägg (S. Åström s.n., S)
Blechnaceae, kambräkenväxter
Blechnum spicant, kambräken: Västergötland, Fristad, Gyltas grotta (P. Söderlund s.n., S)
Dryopteridaceae, träjonväxter
Dryopteris carthusiana, skogsbräken: Södermanland, Skarpnäck, grottorna (J. Lagerkranz s.n., S)
Polystichum aculeatum (syn.: Aspidium aculeatum), uddbräken: Gotland, Torsburg, ”skuggiga 
afsatser och grottor” (Johansson 1897: 47)
Polypodiaceae, stensöteväxter
Polypodium vulgare, stensöta: Gotland, ”skuggiga afsatser och grottor” (Johansson 1897: 47)
Woodsiaceae, hällebräkenväxter
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Athyrium filix-femina, majbräken: Södermanland, Skarpnäck, grottorna (J. Lagerkranz s.n., S); 
Skåne, Kullaberg, Visitgrottan (insamlare okänd, GB)
Cystopteris fragilis, stenbräken: Gotland, Lilla Karlsö, ofvan Raukslätten i branter och grottor (T. 
Vestergren s.n., S); Lilla Karlsö, grottorna (T. Svedberg s.n., UPS); Södermanland, Skarpnäck, 
grottorna (J. Lagerkranz s.n., S); Västergötland, Toarp, Germestorp vid berggrottan vid bäcken 
(A.O. Olson s.n., GB); Målsryds lider i berggrottan vid källan (A.O. Olson s.n., GB)
Gymnocarpium dryopteris, ekbräken: Södermanland, Skarpnäck, grottorna vid Skarpneck (J. 
Lagerkranz s.n., S); Göteborg, Gamlestadsbergen, Tarras grotta (O. Landgren s.n., GB)

Rhodophyta, rödalger
Acrochaetiaceae
Rhodochorton purpureum (syn.: Rhodochorton rothii), rödplysch: Uppland, Singö, spricka på Stora 
Korsten (Waern 1936); Singö, blockgrotta på Stora Korsten (Waern 1936); Gotland, Östergarn, 
Bockhålet (Svedelius 1901 [Waern 1936]; Waern 1936)
Bangiaceae
Bangia atropurpurea (syn.: Bangia pumila), purpurtråd: grottor (Waern 1936)
Ceramiaceae
Ceramium diaphanum, taggsläke: Uppland, Singö, blockgrotta på Stora Korsten (Waern 1936)
Hildenbrandiaceae
Hildenbrandia rubra (syn.: Hildenbrandia prototypus), havsstenhinna: Uppland, Singö, blockgrotta 
på Stora Korsten (Waern 1936)
Porphyridiaceae
Chroothece rupestris, geléskorpa: Skåne, Kullen, Oscarsgrottan (Simmons 1898)

Bacteria, bakterier inklusive cyanobakterier (”blågrönalger”)
Cyanobacteria, cyanobakterier (blågrönalger)
Chroococcaceae
Gloeocapsopsis crepidinum: grottor (Waern 1936)
Hyellaceae
Pleurocapsa fuliginosa: grottor (Waern 1936)
Nostocaceae
Nostoc punctiforme: grottor (Waern 1936); Gotland, Östergarn, Bockhålet (Waern 1936)
Oscillatoriaceae
Lyngbya sp.: grottor (Waern 1936)
Rivulariaceae
Calothrix pulvinata: grottor (Waern 1936)
Synechococcaceae
Aphanothece caldariorum: Skåne, Kulla fyr, Silfvergrottan (Simmons 1898)
Aphanothece muralis (syn.: Aphanothece caldariorum ssp. muralis): Skåne, Kulla fyr, Silfvergrottan 
(Simmons 1898)
Schizotrichaceae
Schizothrix tenerrima (syn.: Microcoleus tenerrimus): grottor (Waern 1936

Firmicutes
Bacillaceae
Bacillus cereus: Gotland, Lummelundagrottan (Lundevall 1964: 30)
Clostridiaceae
Sarcina sp.: Gotland, Lummelundagrottan (Lundevall 1964: 30)
Staphylococcaceae
Staphylococcus albus: Gotland, Lummelundagrottan (Lundevall 1964: 30)

Tabell 1
Fördelningen av taxa (familjer och arter) rapporterade från svenska grottor, fördelade på 
riken och stammar. Vänligen notera att de systematiska rangerna ovan artnivån bygger 
på konventioner, och man bör inte göra misstaget att jämföra antalet arter i olika, endast 
avlägset besläktade grupper. Number of taxa (families and species) reported from Swedish 
caves and shelters, divided into kingdoms and phyla. Please note that the ranks above 
species are only conventions, and can not be compared over distantly related groups.

Taxon      Familjer  Arter
Chromista
 Heterokontophyta
  Phaeophyceae, brunalger  4  4
  Xanthophyceae, gulgrönalger 1  1
      5  5

Fungi
 Ascomycota, sporsäcksvampar  20  35
 Basidiomycota, basidiesvampar  1  1
      21  36

Plantae
 Bryophyta, mossor   24  82
 Chlorophyta, grönalger m fl  4  8
 Lycopodiophyta, lummerväxter  1  1
 Magnoliophyta, fanerogamer  26  38
 Marchantiophyta, levermossor  5  7
 Pteridophyta, kärlkryptogamer  5  12
 Rhodophyta, rödalger   5  5
      70  152

Bacteria
 Cyanobakteria    7  8
 Firmicutes    3  3
      10  11

Totalt (Total):     106  204
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Summary (author):
In Sweden are so far 204 plant species, 
distributed among 106 families and four 
kingdoms (including lichens, algae, and 
fungi) reported as growing in caves, cave 
entrances, and other cavities, including 
shelters (Table 1). There have only been 
very few inventories of cave plants in 
Sweden (Gislén & Brinck 1950, Lundevall 
1964, Norberg & al. 1986), but there are 
several more reports of plants from caves or 
cave-like habitats. This paper summarises 
what is known at the moment, but do not 

make any claims to be even nearly complete; 
many published reports are not known by 
the author, much information are stored 
away in herbaria (and so far only partly 
available in databases), but most important 
is the lack of recent, focused inventories 
of cave life in Sweden. Three species are 
namned as cave-living («grott-»): the 
lichen grottkantlav (Lecanora cavicola), the 
brown algae grottsammet (Pilinia rimosa), 
and the liverwort grottskapania (Scapania 
gymnostomophila).
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Det känns nästan tjatigt men man blir fak-
tiskt aldrig färdig med en grotta. Redan hös-
ten 1966 när jag återupptäckte Tjuv-Antes 
grotta i Storrisberget väster om Nordmaling 
lade jag märke till alla utfällningarna i ta-
ket i grottans inre kammare. Visst måste det 
vara droppstenar? På den tiden visste jag 
ingenting om grottor. Inom några månader 
lusläste jag allt vad Leander Tell då publi-
cerat. Det gav inte mycket. När Hubert 
Trimmels bok Höhlenkunde kom ut två år 
senare förstod jag att det måste vara koral-
loider. Fortfarande kvarstod frågan: kan det 
finnas droppsten i en urbergsgrotta?

Åren gick och jag lärde mig mera. Ut-
fällningarna var en sorts speleotem men 
vilken sorts? Jag hade inte tillgång till att 
göra kemiska analyser, så det fick räcka med 
teoretiska studier. Jag lärde mig att den dia-
basgång i granitgrottan som utfällningarna 
var fästa på innehöll plagioklas med några 
procentandelar kalcit. Kanske denna kan 
utfällas till kalcitspeleotem och verkligen 
vara koralloider? Detta framförde jag här 
om året i en rapport till länsstyrelsen. Grot-
tan hade ju redan 1974 avsatts som natur-
reservat. Men jag ville veta mera!

På pseudokarstsymposiet i Saupsdorf i vå-
ras träffade jag prof. Juan Ramón Vidal Ro-
maní, som jag brevväxlat med på 1980-ta-
let. Juan Ramón är specialist på utfällningar 
i just granitgrottor och han har funnit att på 
kontinenten så dominerar opal-A som ut-
fällning i dessa grottor. Han höll även ett fö-
redrag om just detta spännande ämne. När 
jag berättade för honom om mina fynd i 

Tjuv-Antes grotta blev han mycket intresse-
rad men han var mycket tvivlande till mina 
tankar om kalcitspeleotem. Sådana finns ju 
inte i granitgrottor!

Juan Ramón lovade att analysera ett prov 
på utfällningarna jag sedan gammalt hade 
hemma. Grottan var ju naturskyddad så det 
gick ju inte att utan vidare åka ned och ta 
ett prov. I fjol somras åkte jag och en kamrat 
ned till grottan för att åtminstone få bra bil-
der av utfällningarna. Bilderna blev bra men 
en jämförelsee med bilder från 1966 visade 
att utfällningarnas utbredning minskat. Vad 
kunde detta bero på? Det prov jag hade lik-
nade ju mest ett grovkornigt pulver. Pulv-
ret plus några bilder sändes ned till Juan 
Ramóns labb på Universidade da Coruña i 
norra Spanien. Bara några dagar senare fick 
jag ett svar från Juan Ramón, vars prelimi-
nära undersökning visade att det verkade 
vara kalcit, men att han önskade göra en 
svepelektronmikroskopi (SEM) studie för 
att slutligt avgöra frågan. Bara ett par veckor 
senare kom nästa svar. SEM-bilderna visade 
tydligt att provet bestod av vackert utveck-
lad kalcit  ”kristalliserat i underbara prismor 
som alternerar med amorf kalcit”. SEM-
bilderna visade även att provet innehöll två 
typer av bakterier. Vidare visade det sig att 
detta var den allra första gången kalcitspele-
otem från en granitgrotta hade analyserats. 
Ingenting fanns skrivet om detta i fackpres-
sen! Redan här hade vi således en sensation, 
även om jag misstänker att liknande former 
finns i många svenska urbergsgrottor med 
speleotem. Detta får tiden utvisa. Provet 

skall nu kol-14 dateras och med denna date-
ring kan vi kanske dra ännu flera slutsatser.
Då jag inte vet någonting om mikrobiologi 
sände jag Juan Ramóns svar plus SEM-bil-
der till Johannes Lundberg på Naturhisto-
riska Riksmuseet. Johannes lyckades inspi-
rera geobiologerna Magnus Ivarsson och 
Therese Sallstedt vid samma museum att 
skriva ihop en projektbeskrivning som går 
ut på att undersöka om dessa utfällningar 
möjligen kan ha en ”mikrobiologskt meta-
bolisk genes, om vissa av dessa kristaller har 
fällts ut aktivt eller passivt av mikroorganis-
mer och deras metabolism och vilken påver-
kan denna kan ha på mineralutfällningen 
samt mikroorganismernas evolutionära 
sammanhang (fylogeni)”.

Tillstånd för att ta prover i grottan har nu 
erhållits av länsstyrelsen och ett första be-
sök är planerat till maj månad. Vi avvaktar 
resultaten med spänning. Detta är ett helt 
nytt fält för svensk speleologisk forskning!

koralloiderna i tjuv-antes grotta, 
nordmaling

Rabbe Sjöberg

En ung Rabbe Sjöberg undersöker 
speleotem i Tjuv-Antes grotta 1966, 
inklippt foto från 2010. Man kan 
tydligt se att utfällningarna minskat i 
yta på 40 år. Varför? 
Foto: VK och Bo Tannfors

Summary (author)
Already in 1966 when I rediscovered Tjuv-
ante´s cave in NE Sweden I noticed some 
kind of coralloids in the inner part of the 
cave. Later on in the 1990s I proposed that 
these speleothems were formed by solution 
of the plagioclase in the dyke of dolerite in 
the cave. In 2010 prof. J.R. Vidal Romani 
examined them using SEM and found them 
concist of calcite, actually the first calcite 
formation up to now examined in a cave 
formed in silicate rocks. He also found bio-
logical life in form of two types of bacteria 
in the sample. This spring a research pro-
ject is started to reveal the secrets of these 
speleothems with a team including me,  
Vidal Romani, Spain, Johannes Lundberg, 
Magnus Ivarsson and Therese Sallstedt, 
the Swedish Museum of Natural History, 
Stockholm.
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Speleothem i Tjuv-Antes grotta. Foto: Bo Tannfors 2010

SEM-foto av kalcitkristaller från speleotem i Tjuv-Antes grotta. 
Foto: Juan Ramón Vidal Romaní 2010.

Speleo-musikalisk utmaning
UIS har utlyst en tävling som går ut på att skapa en UIS-hymn! Så sätt igång och kompo-
nera. Här följer reglerna (mycket amerikanskt...):

UIS ANTHEM - Conditions of competition

1. Entries to be between 60 to 90 seconds in length
2. All entries must be provided digitally to the UIS Bureau through the UIS Arts  
 and Letters Commission (Ian Ellis Chandler).
3. Entries to be received by Arts and Letters Commission by end January, 2012.  
 They will be considered by the Bureau summer meeting 2012. The Bureau   
 retains the option not to select any entry as suitable.
4. The digital entry will not include lyrics. Lyrics can be attached, and a digital   
 audio version can be presented. Lyrics can be in any of the following languages  
 of the UIS:- English, French, German, Italian, Russian or Spanish.
5. Entries must be original and not based on any existing music.
6. Entries should be universal and not in a style generally associated with any country. 
7. The style should be capable of appealing for many years and not based on any 
 particular modern style.
8. Entries should try to capture the spirit of speleology.

The winning entry (if one is selected) will be revealed at the Opening Ceremony   
of the 2013 ICS in Brno, Czech Republic, as the UIS flag is hoisted.
There is no financial award, except the honour of composing the UIS anthem.

Initial contact to:  Ian Ellis Chandler, UIS Arts and Letters Commission
artcaves@yahoo.es Telephone: 0034 942619903 (Spain)

SSF-kören modell 1989 
redo för insats...?
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En målsättning inför Lummelunda 2010 
var att tömma Sifonkatedralsalen på vatten 
och den lilla nischen som normalt ligger 
lägst, på sand. Detta för att kunna besvara 
frågan om hur en fortsättning ser ut och om 
den är passerbar. För att få bästa effekt skulle 
ett arbetslag övernatta i salen och det skulle 
kunna följas via webben.

Resultatet blev att vattnet inte kunde 
pumpas bort helt, ca 30 cm återstod när vi 
bröt efter tredje natten. Orsaken var främst 
dålig pumpkapacitet. Tillräckligt mycket 
sand kunde grävas bort så att en sondering 
med ett spett kunde göras i nischen men 
man kunde inte finna någon fortsättning. 
Eventuell fortsättning någon annanstans 
i salen hittades inte men söktes egentligen 
inte heller. Resultatet kan sammanfattas 
som att kunskapsläget är uppdaterat till lä-
get vid förra grävningen.
 
Sanden i salen
Jag har gjort en okulär enkel analys på en 
begränsad mängd sand från Sifonkatedral-
salen i Lummelunda,  totalt 160 g. Sanden 
upphämtades 2 juli 2010 i samband med 
SSF:s Lummelundavecka.

Fysikaliska egenskaper

Kornstorleksfördelning, mätt med mask-
vidd: 26, 20, 16, 9 maskor/tum (mesh) vil-
ket motsvarar en kvadratisk maskvidd på ca 
1,0, 1,2, 1,5, 2,5 mm

Fördelningen av storleken på kornen är 
mycket snäv och sanden har separerats från 
grov- och finfraktion.

1 standardavvikelse  1,3 – 2,4 mm 
(66.7 % ligger inom detta spann)
2 standardavvikelser 0,2 – 3,1 mm 
(99,7 % ligger inom detta spann)

Kornen är slipade med en polerad yta, 
de medelstora kvartskornen är vanligtvis 
mer perfekta, ibland sfäriskt runda. Det 
förekommer också enstaka lerklumpar med 
inbäddade sandkorn. Större korn än 5 mm 
förekommer egentligen inte och större ste-
nar har inte påträffats. Den kan benämnas 
grusig tvättad sand.

Porositeten har uppmätts till 38 %, som 
jämförelse så packar sig lika stora sfärer 
slumpmässigt med en porositet på 36 %. 
Maximala rasvinkeln för torrt material och 
även för sand med 100 % vattenfyllda porer 
(i princip under vatten) är 28º. Skakas ma-
terialet kommer naturligtvis rasvinkeln att 
minska liksom att den kraftigt kommer att 
öka upp mot 90º om porerna endast delvis 
är vattenfyllda och sandkornen hålls sam-
man av adhesiva krafter.

Mineralsammansättning

Den fraktionen som syns i bilden, 1,5 – 
2,5 mm, är inte helt mineralseparerad och 
det förekommer korn också av bergarter. 
Dominerar gör ren kvarts, men granitiska 
och porfyriska korn förekommer. Mineral-

sammansättningen är granitisk till grano-
dioritisk med 55 % kvarts, 32 % fältspat 
(kalifältspat, plagioklas), och 12 % mörka 
mineral (hornblände, pyroxen) samt 1 % 
kalk/märgel. Sammansättningen är ganska 
lika i alla fraktioner. Den grövsta fraktio-
nen, 2,5 – 5 mm har en något högre halt av 
mörka mineral och märgel/kalk och här fö-
rekommer naturligtvis en större andel berg-
artskorn. Fossilbitar finns men är ovanliga. 
Sanden i salen har sitt ursprung i prekam-
briska bergarter som inte finns på Gotland i 
fast klyft men finns i långtransporterat ma-
terial i grus- och sandavlagringar men med 
högre halt av kalk/märgel. Den låga halten 
av kalk/märgel är anmärkningsvärd.

Bildningsteori
Det är egentligen tidigt att utforma en teori 
om salens bildning och hur den fortsätter 
upp- och nedströms. Mer data behövs t.ex. 
om sprickor och vattenföring. Det går dock 

att konstatera att salen fungerar som ett 
sorteringsverk (hydrocyklon) med ett nedre 
inlopp och ett övre utlopp. Grovt materiel 
större än ca 5 mm har aldrig nått salen eller 
har genom autogen malning nått nuvarande 
storlek. Detta indikerar att inloppet endera 
från början har små dimensioner, det är en 
eroderad spricka, eller att vattnets hastighet 
har varit för lågt för att transportera grovt 
material. Finfraktionen har spolats vidare, 
endera genom den nu kända gången eller 
annorstädes. Inspolade och lossgjorda kalk-
korn kan ha lösts upp. 

Ursprunget till salen är vertikala sprickor, 
som kan gå att återfinna i salen idag. Den 
kemiska erosionen är avgörande i inled-
ningsskedet för att vidga sprickorna. Vatten 
kom in i sprickorna/salens nedre delar un-
der grundvattenytan och tvingas här uppåt 
för att komma vidare. När väl utrymme 
finns kan allt större vattenmassor med san-
digt isälvsmaterial söka sig ned i systemet. 

Partikelstorlek
mm

Storlek medelkorn
mm

Vikt-%

2,5 – max. 5 »3,0 < 1
1,5 – 2,5   1,9 63
1,2 – 1,5   1,4 25
1,0 – 1,2   1,1   6
< 1,0 »0,7   6

sand i en sal
Anders H Lindén
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Vattenhastigheten blir aldrig tillräcklig för 
att lyfta sanden uppåt i Sifonkatedralsalen 
eller dess ursprung sprickorna, utan fastnar 
och bildar en roterande slipmassa. Vattnets 
vertikala hastighet sjunker ju större salen 
blir och hydrocyklonen blir optimerad för 
mineralkorn på ca 10 mg. Kalken finför-
delas och löses lätt upp, märgeln slammas 
upp. När vattenmängden minskar sjunker 
sanden till botten. Sker detta plötsligt, till 
exempel att dammluckor stängs eller vår 
byts till en torr sommar, kommer sanden 
dölja inloppet.

Det krävs en vattenström för att flytta san-
den hit, alltså måste motsvarigheten till Öst-
ersjön ligga lägre än grottan då sanden ham-
nade här. Under den senaste nedisningens 
slutskede bör det ha funnits möjligheten till 
större vattenföring än vad som finns idag. 
Dagens vattenföring kan inte flytta sand hit 
från något närområde och sortera den i sa-

Persson o Konstenius på 
plats i Sifonkatedralen.

len även om kravet på flöde säkert är mindre 
än 10 m3/s, ja mindre än någon m3/s räcker 
säkert. Man kan stanna vid att ursprunget 
till salen ligger ganska långt tillbaka i tiden, 
minst någonstans vid senaste istidens slut. 
För att sanden ska kunna lagras här krävs 
naturligtvis först att det finns ett utrymme, 
embryot till salen är okänt äldre än sanden 
medan bildning av salen och sandavlagring 
kan ha skett parallellt.

Det är värt att notera att hydrocyklonen 
fungerar än idag och att salen bör fyllas 
med vatten upp till bräddavlopp ut i kryp-
gångarna. En liknande sandbildning som i 
Sifonkatedralsalen finns i Sandsalen mellan 
Inre sjön och Hammarkorset.

Summary (editorial)
Ananysis of the sand from an excavation 
in Sifonkatedralen in Lummelundagrot-
tan shows quartz and feldspar dominating 
the very homogenous sample with polished 
grains from 1 - 3 mm. 
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Vetenskapliga frågor kan sällan eller aldrig 
besvaras med ett svar som är en en odisku-
tabel sanning. Oftast står minst två åsikter 
mot varandra. Vetenskapen förs framåt ge-
nom att forskarnas argument i vetenskap-
liga publikationer slipas mot varandra i en 
öppen debatt. Jämför här med motsatsen 
som gäller klimatpanelen, där ingen veten-
skaplig diskussion tillåts och där menings-
motståndare tystas ned med alla till buds 
stående medel. Vår tidskrift Grottan har 
genom åren vid några tillfällen fått ta del av 
sådana vetenskapliga debatter, nu senast vad 
gäller karstbildning på den Skandinaviska 
halvön.

Trevor Faulkners artikel i förra numret 
av Grottan är en del av den debatt som ägt 
rum mellan Faulkner och Stein-Erik Lau-
ritzen det senaste året. Lauritzens åsikter 
framgår av hans nya bok ”Grotter – Nor-
ges ukjente underverden” (Lauritzen 2010, 
sid.168) och av min rescention av boken i 
Grottan 4/2010. Till vetenskaplig god ton 
hör att företrädare med motsatt åsikt ges 
utrymme för replik. Lauritzen erbjöds en 
sådan men avböjde, då han menade att 
frågan för hans del var slutdiskuterad i och 
med hans replik till en liknande artikel av 
Faulkner införd i NSS News 2009 (Lau-
ritzens, tillsammans med Ulv Holbye och 
Terje Solbakk, replik infördes på NSS News 
hemsida: http//www.caves.org/pub/nssnews/
extensions.htm), tillsammans med en replik 
på repliken av Faulkner. Så man måste ha 
förståelse för Lauritzens avböjande när nu 
Trevor Faulkner återkommer med samma 
ämne i Grottan.

Min åsikt i frågan är ambivalent. Redan 
2007 (Sjöberg 2007) redogjorde jag för 
Trevor Faulkners ideer i samband med 
att jag i Grottan presenterade hans digra 
och spännande doktorsavhandling från 
2005. I Grottan nr 4/2010 redogjorde 
jag för Sten-Erik Lauritzens åsikter i min 
presentation av hans mer än läsvärda nya 
bok. Mina kunskaper just i detta ämne är 
ej så djupa att jag vill ge mig in som part 
i diskussionen. Dock känner jag spontant, 
med min kunskapsbakgrund, att Faulkners 
hypoteser känns mera tillämpliga på den 
svenska sidan av vattendelaren mot Norge, 
medan Lauritzens modell känns mera 
applicerbar på den norska. Ett av mina 
skäl är att isdelaren under väldigt lång 
tid i avsmältningsskedet låg i det inre av 
Norrland, ungefär vid Storuman, för att 
utgå från Faulkners undersökningsområde. 
Isen i fjällen avsmälte således från väster 
mot öster. Den svenska terrängen gav 
utrymme för mera långvariga isjöar. Dock 
har isjöarnas storlek betydlig reviderats med 
senare tiders kvartärgeologisk forskning. 
Således är det frågan om den förr i tiden 
så omtalade Centraljämtska issjön, numera 
benämnt Centraljämtska issjökomplexet, 
verkligen existerat eller om den bestod av 
flera mindre och mera kortvariga issjöar. 
Med dåtidens ytterst snabba landhöjning 
är det även i detta spörsmål en spännande 
fråga om hur mycket issjöarna hann 
utsättas för den isostatiska tippning som 
dagens i väst-öst långsträckta sjöar råkat 
ut för? Detta gör t.ex. att strandbundna 

fornlämningar ligger högt på land på 
sjöns östra sida medan de ofta är dränkta 
på den västra. Jämför med Vättern. Det 
var tappningen genom den kvarvarande 
landisen av den centraljämtska issjön som 
påstods ha bildat de stora tappningsvarven 
i nedre Ångermanälven och Indalsälven, 
det s.k. 0-varvet, som bestämdes som den 
senaste istidens avslutning i Skandinavien. 
Detta 0-varv är spännande. Varför brast 
isfördämningen så att issjöarna tappades? 
Är det rent av ett seismiskt varv efter den 
jordbävning som bildade Strångbergs-
grottan, Källbergsgrottan, Hålbergsgrottan 
med flera liknande jämtska grottor?

Referenser
Faulkner, T. 2009: A new speleogenetic  
 Paradigm from central–Scandinavia  
 and its relevance for Northern caves.  
 NSS News 67 (9):1-9.
Faulkner, T. 2009: Reply to ”Marble caves  
 and self-declared paradigms”. NSS News  
 homepepage: http//www.caves.org/pub/ 
 nssnews/extensions.htm
Freden, C. red. 1994. Berg och Jord.  
 Sverigen Nationalatlas. Sid. 133+karta  
 sid. 126-127.
Lauritzen, S-E. M.fl. 2009. Marble caves  
 and self-declared paradigms. NSS   
 News hompepage http//www.caves.org/ 
 pub/nssnews/extensions.htm
Lauritzen, S-E. 2010: Grotter Norges  
 ukjente underverden. Tun Forlag, Oslo.
Sjöberg, R. 2007: En bibel om de   
 norska och svenska fjällgrottorna. En  
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 Cave Inseption and Developement in  
 Caledonide metacarbonat rocks
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isdämda sjöar och 
karstgrottbildning

Kommentar på Trevor Faulkners artikel i föregående nummer av Grottan

Rabbe Sjöberg

Summary (author)
Comment regarding Trevor Faulkner´s 
paper in the previous number of Grottan. 
Faulkner´s paper was actually a part of an 
ongoing discussion with S-E Lauritzen re-
garding ice-dammed lakes and the forming 
of phreatic caves, see NSS homepage cited 
above. Ice-dammed lakes has for decades 
been a topic for Swedish quarternary geo-
logists and what earlier was thought to be 
huge lakes, for example in northern middle 
Sweden (Centraljämtländska issjön), is now 
believed to be a number of more shortlived 
minor ice-lakes (Centraljämtländska issjö-
komplexet). The question still lives whether 
these ice-dammed lakes could be part of the 
formation of some of the largest Swedish 
caves or not.

nedåt 
Sveriges Speleologförbunds 

bok- & diversehandel

c/o Kalle Grönvik, 
Tulegatan 12, 

172 78 Sundbyberg
tel 08-98 72 96  
nedat@speleo.se 

För att se hela sortimentet och 
göra beställningar gå in på hemsidan 

www.speleo.se 
välj ”Bokhandeln Nedåt” i menyn.

VÄLKOMMEN
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I nästa nummer av Grottan som utkommer i september blir det 
förstås en del formalia från årsmötet men vi hoppas också på 
spännande reportage från när och fjärran. Sätt igång och skriv! 
Deadline är den 10 augusti!



44

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
! ! !

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
! ! ! ! ! ! ! !

!
!

!

!
!

!!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!

!
!

!

! ! ! !
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!
!
!

!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!
!

!
!

!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
! !

!

!

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G

G
G

G
G

G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G

G G G G G G G G G G G G

G G G G G G G G G G

G
G

G
G

G
G

G

G G G G G G G G G G G G

G G G G G G G G

G
G

G
G

G
G

G
G

G

G G G G G G G G G

G
G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

GG
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

"

"

!<

!

!

!

!

!

!

!1209

1021

1327

1356

1025

14351550

Skadjoavvit

Ruovdoavvit

Stuora Jierta

Djupviken

N
or

dk
al

lo
tle

de
n Torne träsk

752
682

680

679

658

3725

1358

1123

1082
Pålnostugan

Lappjordhytta

0 1 2 3 4 5
 Km

±

Kalkområden på norska sidan baserad på NGU (Norges geologiske undersökelse)
N250 berggrunskart och på svenska sidan SGU (Sveriges geologiska undersökning)
berggrundsdatabas. Viss modifiering av utsträckningen av Anders Lindén.

!< Lägerplats fjällmöte

Grotta

Kalk

Riksnr Namn Längd E N Höjd
658 Lullihatjårrogrottan 1582+ 653898 7602687 735
679 Vinbärsgrottan 10 660705 7596974 595
680 Namnlös 4+ 659491 7598058 690
682 Pilsjöns karstområde 4+ 652733 7602568 840
752 Lilla Lullihatjårrogrottan 15+ 653528 7602979 775
1082 Cuestagrottan 30 653669 7602028 750
1123 Raijkijåkkgrottan 5+ 652450 7601265 585
1358 Knivgrottan 80+ 652217 7603042 790
3725 Regnbågsgrottan 50 649559 7603920 550

Koordinater i SWEREF99 TM.


