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På gång i SSFLedare

Höstläger vid Bjurälven/Korallgrottan  29 sept - 2 okt 2011
Passa på att besöka vår längsta grotta. 
I samband med mötet skall Korallgrottan besiktigas.
Möjligheter till nyfynd i angränsande områden!
Läs mer på www.speleo.se

Årsmöte 2012  17 - 20 maj 2011
Vi kommer att hålla till någonstans i Västergötland.
Mer info och anmälan i nästa nummer av Grottan och på hemsidan.

På gång internationellt

Hidden Earth 2011 23 - 25 sept 2011
Monmouth Leisure centre, South Wales
Läs mer på: http://hidden-earth.org.uk

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

Sandstone Landscapes III 25 - 28 april 2012
Stolowe Mountains National Park
Kudowa Zdrój, Polen
Mer geovetenskap än speleologi kanske, men intressant och sevärt område!
Läs mer på: www.geom.uni.wroc.pl/Sandstone_Landscapes_Cirkular1.pdf

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

Mitt i vintern, sent på kvällen i minus 
tjugofyra grader kommer ett larm till den 
norska grotträddningen. Ett sällskap på tur 
i Trollkjerka i Nordnorge har inte kommit 
tillbaka på utsatt tid. 

Lokala medlemmar i responsteamet ger 
sig av mot grottan. Nationellt ansvariga för 
grotträddningen och huvudräddningscen-
tralen i Bodö varslas. Polisen informeras om 
grottans läge samt lämplig helikopterland-
ningsplats. Ambulans varslas. Röda korset 
ordnar med transporter till och från grottan 
samt vakthållning vid grottans olika in- och 
utgångar. Civilförsvaret ordnar med tält, 
mat och värme för räddningspersonalen.

Samtidigt kontaktar nationellt ansvariga 
för grotträddningen övriga grotträddare i 
Nordland och Troms, inklusive en läkare. 
Några av dessa känner väl till grottan. Ut-
rustning finns på plats, det viktigaste är att 
sätta tillräckligt med personal i beredskap 
eftersom ett mer omfattande eftersök kan 
kräva mycket personal, uttransport av en 
eventuellt skadad person likaså.  Helikop-
tertransport för grotträddarna planeras.

Nästa steg blir att varsla grotträddare i 
övriga Norge samt Sverige men innan detta 
sker har den saknade gruppen lokaliserats 
och aktionen kan avblåsas.

Problemen vid eftersök i en grotta som 
Trollkjerka är uppenbara; det är ett stort och 
komplext system med vertikala delar, trånga 
delar, mycket sidogångar, labyrintartade 
passager, svår kyla i huvudgångarna, rasrisk 
och risk för översvämning.

Ett mer utdraget eftersök hade varit 
mycket resurskrävande liksom räddningen 
av en eventuellt skadad grottkrypare.

Vi var snubblande nära att bli involverade 
i denna aktion. Med den kunskapen i baga-
get åker vi iväg till grotträddningsövningen 
i Korallgrottan. Det känns än mer motiverat 
att vara väl förberedd den dag vi verkligen 
behövs. Glädjande nog finns det ett klart 
intresse från ansvariga hos polismyndighe-
terna att upprätthålla vår kompetens och 
beredskap. En längre rapport från övning-
en i Jämtland kommer i nästa nummer av 
Grottan.

Sven Gunnvall
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verksamhetsberättelse för
sveriges speleologförbund

1 januari 2010 - 31 december 2010.

1. Medlemmar, styrelse och förtroendevalda.
Vid årsskiftet 2010/2011 var antalet medlemmar i SSF 605 st. varav 3 st. hedersmedlemmar. 
Vid motsvarande tid 2009/2010 var medlemsantalet 593 st. Av medlemmarna var 
247 familjemedlemmar. Två grottföreningar var medlemmar; Stockholms grottklubb 
och JF Äventyr. Övriga föreningar och juridiska personer som var medlemmar var 
Lummelundagrottan AB, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Sala Silvergruva och Tärna 
Fjällturer. Styrelsen och övriga förtroendevalda under verksamhetsåret 2010 framgår 
sist i verksamhetsberättelsen.

2. Årsmöten och styrelsemöten
Förbundets årsmöteshelg avhölls 13-16 maj 2010 på Udden, Gyttorp Närke. Själva 
årsmötesförhandlingarna genomfördes den 14 maj. 34 medlemmar deltog,. I samband 
med årsmötet gjordes utflykter till flertalet grottor i omgivningarna. Artikel om årsmötet 
publicerades i Grottan 2-2010.  
Protokoll från årsmötet samt verksamhetsberättelsen för 2010 finns publicerad i Grottan 
2-2010. Styrelsen har sammanträtt fem gånger under verksamhetsåret 2010 (21/2, 21/5, 
22/5, 13/9 samt 28/11). Därutöver har styrelsen haft överläggningar per telefon. 

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

3.1 Grävningarna i Stenkumla 2010
Under året genomfördes inga organiserade grävningar i Stenkumla. 

3.2 Lummelunda 2010
Årets Lummelundavecka på Gotland genomfördes mellan den 28:e juni och den 4:e 
juli. Årets stora projekt var utgrävningarna i Sifonkatedralen. Under tre dygn grävde och 
utforskade ett team av speleologer Sifonkatedralen. Detta uppmärksammades av media både 
i radio, tidningar och TV.  De delar av grottan som ingår i vår inspektionstur inspekterades 
för länsstyrelsens räkning En sedvanlig middag tillsammans med Lummelundabolaget blev 
en trevlig avrundning av veckan. Daniel Lundh var ansvarig för veckan.

3.3 Fjällmötet 2010
Fjällmötet i området SV om Sjangeli samlade 20 deltagare inklusive 5 från Frankrike. 
Artiklar om fjällmötet finns i Grottan 2/2010 (inbjudan), 3/2010 samt i nr 4/2010 det 
internationella intrycket. Lägerplatsen låg alldeles vid norska gränsen, 1 km SSV Ruovssuks 
topp. Några mindre grottor hittades och flera rensningsprojekt gjordes.
Noteras kan att framför ingången till Nedre Kåppasjokk har det rasat ned sten och jord och 
den valvformade öppningen är delvis dold idag. Det går fortfarande att ta sig in på sidan 
men det galler som en gång funnits här är nu helt begravt.

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

4.1 Dyksektionen.
SSF:s dyksektion har som mål och syfte att sammanföra personer med intresse för 
grottdykning. 
Dyksektionen har i år genomfört dykaktivitet med utbildning i Lummelunda. Fler små 
projekt har genomförts av enstaka individer runt om Sverige och även Norge. Sektionens stora 
satsning i Bjurälven medför att många nya dykare har introducerats. Detta projekt lyckades 
under 2010 att utforska mer än 500 meter av Bjurälvens undervattensvärld. Förträff med 
karteringsövningar skedde i Tuna Hästberg där många av de 17 expeditionsmedlemmarna 
brukar mötas för tekniskt gruvdykning. Inköp av en kompressor har gjorts. Ansvarig 
styrelseledamot är Mark Dougherty med Nicklas Myrin som huvudansvarig.

4.2 Fjällkommittén
Fjällmötet är ett av förbundets äldsta arrangemang men kräver ändå en del förberedelser, 
bland annat att hitta lämpliga platser att genomföra mötet på samt skriva en lockande 
artikel i Grottan. Till fjällkommittén hör även fjällinventeringen. Fjällinventeringen har 
haft Rune Magnusson som ansvarig. Ett tillsynsavtal över Korallgrottan togs fram sent 
2009 tillsammans med länsstyrelsen Jämtland. Sent  2009 genomfördes den första tillsynen 
av Korallgrottan. Ansvarig styrelseledamot Niklas Konstenius och huvudansvarig är Anders 
H Lindén.

4.3 Fotosektionen
SSF:s fotosektion har som mål och syfte att sammanföra personer med intresse för grott-
fotografering. Verksamheten ska vara inriktad mot att såväl hjälpa medlemmarna att 
visa sina speleologiska bilder samt att ha möjlighet att utveckla sitt eget fotograferande. 
Fotosektionen har under året varit vilande. Ansvarig styrelseledamot är Sven Gunvall och 
huvudansvarig är Andreas Wikström.
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4.4 Gotlandskommittén
Gotlandskommitténs främsta mål och syfte är att skapa kontinuitet och stadga kring arbetet 
med Lummelundaveckorna. Rapport till Länsstyrelsen på Gotland från vår inspektions-
runda insänds i december månad. Ansvarig styrelseledamot och huvudansvarig är Daniel 
Lundh 

4.5 Grottkatalogkommittén
Detta ansvarsområde innefattar både hantering av grottblanketter, förbundets grottdatabas 
och produktionen av tryckta grottkataloger utifrån denna databas. Grottdatabasen har 
länge varit en kärnverksamhet i SSF:s verksamhet och den fortsätter löpande att utökas och 
uppdateras.
Under året har 85 st grottblanketter kommit in, varav 14 var i det nya webbaserade Excel-
formatet, en klar ökning från förra året.  Huvuddelen av grottblanketterna kommer 
som vanligt från en liten grupp SSF-medlemmar. Inkomna grottblanketter presenteras i 
sammandrag på förbundets hemsida.
En helgsammankomst har genomförts i början av året, för inmatning av uppgifter i 
databasen och kontroll av materialet. Efter denna sammankomst övergick databasen helt 
till webb-formatet. Huvuddelen av arbetet under 2010 har sedan lagts på att utveckla de 
nya webb-funktionerna för ändring i databasen. Under arbetets gång har det inte varit 
möjligt att mata in nya grottblanketter. Arbetet med webb-anpassningen var nästan färdigt 
under 2010, men utprovning och slutliga justeringar kommer att utföras under början av 
2011. När detta är klart kommer vi att kunna återuppta arbetet med inmatning av nya 
grottblanketter.
Alla medlemmar kommer inte heller i framtiden att själva kunna mata in nya grottor och 
ändra i databasen. Detta kommer som tidigare att utföras av ett begränsat antal personer 
med vana att arbeta med detta. Arbetet kommer dock lättare kunna spridas över fler 
personer och vara mindre beroende av gemensamma sammankomster.
Arbetet med utgivning av tryckta grottkataloger är fortfarande vilande. Nästa tryckta 
katalogdel kommer att omfatta Hälsingland och Gästrikland, men det är oklart när den kan 
komma ut. Den största stötestenen är att hitta personer som kan hjälpa till med renritning 
av grottkartor.  
Ansvarig styrelseledamot är Sven Gunnvall och huvudansvarig är Hans Beskow.

4.6 Grotträddningskommittén
Arbetet med en säkerhetsplan för SSF har påbörjats under året. Den innefattar en 
säkerhetspolicy för förbundet och en beskrivning av hur SSFs arbete för säker grottkrypning 
skall bedrivas. Säkerhetsplanen omfattar också en beskrivning av hur svensk grotträddning 
är organiserad. Inga räddningsövningar har genomfört under året. Planering för en 
större övning vid Korallgrottan hösten 2011 har påbörjats. Styrelsens representant och 
huvudansvarig är huvudansvarig är Sven Gunnvall.

4.7 Gruvsektionen
Gruvsektionen är sektionen för alla som är intresserade av gruvor, tunnlar, bergrum 
och andra av människan konstgjorda underjordiska objekt. Syftet är att undersöka och 
dokumentera nutida och historiska gruvmiljöer, anordna resor och seminarier samt ge 
ut informationsbladet Gruvbladet. Sektionen har 113 medlemmar. Under året har det 
arrangerats en gruvhelg där några av besöksmålen var Ranstadsverket, Alunskiffertunnlarna 
i Varnhem, Radiumgruvan i Lilla Stolan och Nordmarksbergs gruvfält. Dessutom har det 
traditionsenliga Luciafirandet i Tuna Hästbergs gruva tillsammans med Baggbodykarna 
genomförts. Huvudansvarig och styrelsekontakt för sektionen har varit Jenny Bernström.

4.8 Historiska kommittén
Kring många grottor finns sägner/sagor/historier som berättar något om grottan Kommit-
tén ser som sin främsta uppgift att intressera förbundets medlemmar om denna aspekt av 
speleologisk forskning. Även förbundets egen historia ligger inom kommitténs verksam-
hetsområde liksom klipparkivet och grottbibliografin. Under året har en revision av vår 
hemsida gjorts. Ansvarig styrelseledamot och huvudansvarig är Rabbe Sjöberg.

4.9 Internationella kommittén
SSF är medlemmar i de internationella organisationerna UIS och FSUE. 
Under 2010 har det främsta internationella arbetet inom SSF rört förberedelserna för 
Second International Symposium on Granite Caves in Sweden 2011 den 1-4 juni med en 
efterföljande exkursion 4 -7 juni. Ansvarig från styrelsen är: Rabbe Sjöberg 
Från och med 2009 kan man betala medlemsavgift i NGF till SSF, och NGF medlemmar 
kan göra på motsvarande sätt för att bli medlemmar i SSF. 23 SSF-medlemmar utnyttjade 
denna möjlighet 2010 och 6 NGF-medlemmar betalade på samma sätt sin medlemsavgift 
i SSF. Ansvarig styrelseledamot och huvudansvarig är Mark Dougherty.

4.10 Karteringskommittén
Genom Karteringskommittén har SSF under de senaste åren deltagit i den internationella 
speleologiunionens (UIS) arbete med att utveckla nya karteringsgrader. Arbetet avslutades 
med en omröstning under sommaren 2010 och beslutet blev enhälligt att anta graderna. 
Karteringskommittén har inte anordnat några egna aktiviteter under året.
Kommittén består av Erik Agrell, Christopher Graae, Mats Lind och Andreas Wikström. 
Ansvarig styrelserepresentant är Niklas Konstenius med Erik Agrell som huvudansvarig.

4.11 Ungdomssektionen
Ungdomssektionen vänder sig till medlemmar under 25 år och ordnar egna träffar. Under 
året har representanter ur sektionen funnits med på de flesta av SSF:s aktiviteter. Under 
2010 utsågs ingen ungdomsstipendiat, då inga lämpliga kandidater fanns. Ansvarig styrel-
seledamot är Linnea Järvstråt med representanter ur sektionen som huvudansvarig.
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4.12 Utbildningskommittén.
Utbildningskommittén har tre huvudsakliga uppdrag: a) att åskådliggöra vilka utbildningar 
vi har, eller avser att genomföra eller utveckla inom SSF genom att skapa ett nytt 
certifieringssystem, b) att skapa insyn för deltagare och utomstående vad som lärs ut och på 
vilka grunder, hur det lärs ut samt varför det lärs ut, samt c) att genom certifieringssystemet 
ha som främsta huvuduppgift att kvalitetssäkra all utbildning som bedrivs och som planeras 
för inom SSF. Den sistnämnda uppgift har blivit bredare och kommitén har började ta fram 
kvalitetssäkringsrutiner och dokumentation för samtliga aktiviteter som sker i SSFs regi. 
En grundkurs i SRT ägd rum i Uppsala genom en samarbete med C2 Vertical Training. 
Deras inomhuslokal är imponerande och ger en mängd olika mjöligheter för framtiden. 
En sak som diskuterades är professionell certifiering av SSFs nivå 3 instruktörer. Ansvarig 
styrelseledamot för sektionen är Mark Dougherty. 

4.13 Vertikala sektionen.
SSF:s vertikala sektion har som mål och syfte att arbeta för förbättrad säkerhet, tillgänglighet 
och kunskap om grottor med vertikala schakt samt att sammanföra personer intresserade 
av denna grottyp. Den vertikala sektionen ska verka för att arrangemang vid vertikala 
grottor äger rum, oavsett regi. Den ska verka för att vetenskapliga och grottkonserverande 
projekt inriktas även mot vertikala grottor. Sektionen har 63 medlemmar. Ett flertal av 
vertikala sektionens medlemmar har deltagit i vertikala räddningsövningar med Norsk 
Grotträddnings Tjänst. Detta samarbete har utökat SSFs kompetens i området. En stor del 
av vertikala sektionens rep är nu 7 år gammal (inköpt 2004) och sektionen måste investera 
i nya rep. Ansvarig styrelseledamot och huvudansvarig för sektionen är Mark Dougherty. 

4.14 Vetenskapskommittén
Vetenskapskommitténs främsta mål och syfte är att utgöra ett forum för bland annat 
geologi, biologi, hydrologi etc. och genom detta kunna förmedla kontakter inom dessa 
områden - både till SSF:s medlemmar, men även till personer och organisationer utanför 
SSF. Ett självklart mål är att uppmuntra förbundets medlemmar att lära sig mera om våra 
grottor och deras bildning. Detta görs bl.a. genom vetenskapligt inriktade artiklar och no-
tiser i Grottan och speleo.se. Kommitténs främsta arbete är nu att planera och genomföra 
2nd Conference on Granite Caves, som kommer att äga rum i Nynäshamn parallellt med 
årsmötet 2011. Ansvarig styrelseledamot är Rabbe Sjöberg och huvudansvarig är Johannes 
Lundberg.

4.15 Årsmöteskommittén
Årsmötet 2010 arrangerades i Närke av Niklas Järvstråt. Vi höll till på Udden, Gyttorp 
och flertalet utflykter gjordes i gruvor och grottor. C:a 80 medlemmar deltog, varav 51 
vuxna i årsmötet. Planering för årsmöte 2011 i Örnsköldsvikstrakten, samt årsmöte 2012 i 
Boråstrakten pågår(Daniel Lundh, ansvarig). 

5. Övriga rapporter:

5.1 Biblioteket
SSF:s bibliotek har tidskriftsutbyte med 36 organisationer i 17 länder (varav 13 europeiska 
länder, och resten i Nordamerika, Afrika och Australien/Oceanien). Ansvarig för biblioteket 
är Ulla Pettersson. 

5.2 Ekonomi och Nedåt
Försäljningen från Nedåt ligger även detta år på en låg nivå. Avsättningen till katalog-
fonden föreslås motsvarande årets försäljning av grottkataloger. Årets resultat för Nedåt 
efter avsättning till katalogfonden är ett underskott på 225 kr. Ansvarig för Nedåt är Karl 
Grönvik. 
Årets resultat för förbundet är ett underskott på ca 34 300 kr, jämfört med ett budgeterat 
underskott på 250 kr. Årets intäkter blev något högre än beräknat, främst på grund av något 
fler medlemmar än budgeterat. Kostnaderna blev även lägre än beräknat, främst för att inga 
materialinköp gjordes under året. Att hyran för lokalen i Täby blev lägre än beräknat beror 
på sänkt fastighetsskatt. Årets Lummelundavecka gick med ett underskott på något över 3 
000 kr, beroende på höga kostnader för hyra av bensindrivet elverk med tillbehör (totalt ca 
10 000 kr), brandslangar, bensin till elverket etc.   
Den främsta anledningen till årets förlust är dock att SSF inte har fått någon redovisning 
av inbetalade avgifter för årsmötet. Om man bortser från underskottet på årsmötet, skulle 
årets resultat ha blivit i stort sett plus minus noll. Den redovisade kostnaden för årsmötet 
är kostnaden för maten (catering). Beräkningen av deltagaravgiften visade sig i efterhand 
vara helt fel, på grund av en för lågt beräknad kostnad för maten per person. Arrangörerna 
har i mail till styrelsen sagt att de skall stå för förlusten, och betala motsvarade den verkliga 
kostnaden till SSF. Trots upprepade påstötningar har vi inte fått dessa pengar. SSF har 
fakturerat dem. Efter förfallodatum har en ansökan om betalningsföreläggande skickats 
till kronofogdemyndigheten, där ärendet just nu är under handläggning. I dagsläget är det 
dock ytterst osäkert om vi kan få några pengar, och fordran är därför nedskriven till noll. 

5.3 Publikationer 
SSF:s medlemstidning Grottan har under verksamhetsåret utkommit med fyra nummer; 
1-2010, 2-2010, 3-2010 och 4-2010 (årg. 45). Redaktör har varit en redaktionsgrupp 
bestående av Sven Gunnvall, Johannes Lundberg samt Andreas Wikström.

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

5.5 Materialförvaltning
SSF hyr sedan 2005 en arkiv- och bibliotekslokal i Täby. Denna lokal är på 45 kvm och 
är inredd med hyllor för förvaring och arkivering av Nedåt, Biblioteket samt SSF övrig 



1312

utrustning. SSF äger karteringsutrustning och utrustning för SRT-klättring. Det är fyra 
kompletta personliga SRT-utrustningar och rep som används vid SRT-kurser. Christopher 
Graae är materialförvaltare. Mark Dougherty förvaltar SRT-utrustningen. 

5.6 SSF på Internet 
SSF är representerat på Internet med hemsida på webbadressen http://www.speleo.se . Här 
har föreningen tillgång till ett medium för informationsspridning som täcker hela världen. 
Under 2010 har ansvaret hamnat på Mikaela Löfgren, med stöd av Thomaz Gustafsson, när 
det gäller uppdatering av hemsidan. Ett par medlemmar har blivit duktiga på att publicera 
sina egna artiklar. Styrelsen har letat efter ersättare under året. 

6. Funktionärer under verksamhetsåret 2010: 
Styrelse:
Ordförande Sven Gunnvall
Vice ordförande Daniel Lundh
Skattmästare Ulla Pettersson
Sekreterare Jenny Bernström
Ledamöter Linnea Järvstråt
 Rabbe Sjöberg
 Mark Dougherty
 Niklas Konstenius
 Emese Orslya Bálint
Revisorer:
Sammankallande Lina Lindén
Ledamot Martin West
Suppleant Leif Sigvardsson
 
Valberedning:
Sammankallande Christina Tillö
Ledamot Björn Grinder
Ledamot Leif Sigvardsson
Ledamot Mats Lind

UIS-kommissioner:
Bibliografi Ulla Pettersson
Datalagring Vakant
Grottdykning Nicklas Myrin
Grotträddning Sven Gunnvall
Största grottor Rabbe Sjöberg
Turistgrottor Vakant

Arbetsgrupper (kommittéer/sektioner):

Namn: Kontaktperson ur 
styrelsen:

Huvudansvarig:

Dyksektionen Mark Dougherty Nicklas Myrin
Fjällkommittén Niklas Konstenius Anders Lindén
Fotosektionen Sven Gunnvall Andreas Wikström
Gotlandskommittén Daniel Lundh Daniel Lundh
Grottkatalogkommittén Sven Gunnvall Hans Beskow
Grotträddningskommittén Sven Gunnvall Sven Gunnvall
Gruvsektionen Jenny Bernström Jenny Bernström
Historiska kommittén Rabbe Sjöberg Rabbe Sjöberg
Internationella kommittén Mark Dougherty Mark Dougherty
Karteringskommittén Niklas Konstenius Erik Agrell
Ungdomssektionen Linnea Järvstråt Repr ur sektionen
Utbildningskommittén Mark Dougherty Mark Dougherty
Vertikala sektionen Mark Dougherty Sofi H. Dougherty
Vetenskapskommittén Rabbe Sjöberg Johannes Lundberg
Årsmöteskommittén Styrelsen Styrelsen

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

Örnsköldsvik 2011-06-03

Sven Gunnvall
Ordförande.
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protokoll fört vid SSF:s årsmöte 
i örnsköldsvik, Ångermanland 

3 juni 2011
Årsmötets öppnande.

Förbundets ordförande Sven Gunnvall förklarade SSF årsmöte 2011 för öppnat.

Årsmötets behöriga utlysande.
Inbjudan fanns publicerad i Grottan 1-2011. Beslut: Mötet förklarades behörigen utlyst.

Val av mötesordförande.
Sven Gunnvall valdes till mötesordförande.

Val av mötessekreterare
Daniel Lundh valdes till mötessekreterare.

Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes enligt styrelsens förslag.

§ 1. Val av justeringsmän tillika rösträknare.
Till justeringsmän att justera årsmötesprotokollet tillika rösträknare valdes Kjell Sörklint och Bo 
Lenander. Antal deltagare vid årsmötet: 29.

§ 2. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll. 
Protokollet från årsmötet 2010 som var publicerat i Grottan 2-2010 godkändes och lades till hand-
lingarna.

§ 3. Verksamhetsberättelse för 2010.
Verksamhetsberättelsen för 2010 presenterades vid årsmötet och godkändes med vissa ändringar och 
lades till handlingarna. 

§ 4. Bokslut för SSF och NEDÅT.
Bokslutet för SSF år 2010 framlades och bokslutet för NEDÅT år 2010 framlades.

§ 5. Kommentar till bokslutet angående redovisningen av årsmötet 2010. 
Styrelsen berättade om turerna kring redovisningen efter 2010 års årsmöte.

§ 6. Revisorernas redovisning.
Revisionsberättelsen upplästes av revisorerna. 

§ 7. Styrelsens ansvarsfrihet.
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2010 samt fastslog resultat- och 
balansräkning för Nedåt och resultat- och balansräkning för SSF. Styrelsens förslag till vinstdisposi-
tion och överföring till katalogfond enligt bokslutet fastställdes av årsmötet.

§ 8. Val av styrelse.
Valberedningens förslag till styrelse redovisades. Valberedningens förslag föredrogs av Christina 
Tillö.

a) Val av ordförande för två år.
Sven Gunvall valdes till förbundets ordförande på två år.

b) Val av vice ordförande för ett år.
Daniel Lundh valdes till förbundets vice ordförande.

c) Val av sekreterare för ett år.
Linnéa Järvstråt valdes till förbundets sekreterare.

d) Val av fem ledamöter för ett år.
Beslöts att antalet ledamöter för verksamhetsåret 2011 ska vara fem personer.
- Kenneth Gyllensting, (nyval)
- Niklas Konstenius (omval),
- Rabbe Sjöberg (omval),
- Mark Dougherty (omval) och
- Emese-Orsolya Balint (omval)
valdes som ledamöter till styrelsen.

§ 9. Val av revisorer för 2011 (två revisorer och en suppleant).
Valberedningens förslag till revisorer redovisades. Till revisorer för 2011 valdes Lina Lindén (sam-
mankallande), Martin West samt Leif Sigvardsson (suppleant, omval).

§ 10. Val av valberedning.
Till valberedning valdes Daniel Furudal (sammankallande), Mikaela Löfgren, Mats Lind. 

§ 11. Budget för 2011.
Budget för 2011 redovisades. Budgeten godkändes och lades till handlingarna.

§ 12. Föreningsavgifter 2012.
Styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter för 2012 godkändes. 

§ 13. Ungdomsstipendiat
Till ungdomsstipendiat för 2011 utsågs Klas Järvstråt.

§ 14. Arrangörsansvar och försäkringar.
Sven redovisade kring arbetet med säkerhetsdokumentet och försäkringsfrågan.

§ 15. Inkomna motioner/övriga frågor. 
Inga motioner hade inkommit och inga övriga frågor. 

§ 16. Årsmötets avslutande.
Mötesordförande tackade de närvarande för ett väl genomfört möte och förklarade SSF:s årsmöte 
2011 för avslutat.

Vid datorn:
Daniel Lundh, årsmötessekreterare

Sven Gunnvall   Kjell Sörklint  Bo Lenander  
Mötesordförande   Justerare   Justerare
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Det var inte utan att vi funderade över om 
det var vettigt att lämna Blekinge i strålande 
sol  under Kristi Himmelfärdshelgen, för 
att sitta 13 timmar i bilen på väg till Örn-
sköldsvik. Årsmöte för SSF. Har varit med 
om det förr. Är det egentligen värt det? Som 
vanligt; innan, när man skall åka, så känns 
det tveksamt. När man är på väg hem är det 
obegripligt att man någonsin tvekade. Års-
möte med speleologerna är roligt. Bland det 
roligaste, så är det bara. Roliga grottor varje 
dag, och det helt utan ansträngning. Vägbe-
skrivningar, kartor, mat - allt är förberett. 
Maximalt roligt med minimal ansträngning 
- för oss som kommer alltså. Lina Lindén 
och Erik Pott hade det nog inte så lätt. De 
hälsar och lämnar ett tips: Om man orga-
niserar årsmöte, så är det bäst om man bor 
i Sverige. Själva flyttade de till Chile under 
året, och de menar att det gör administra-
tionen svårare. Tja - jag lovade att förmedla 
rådet, men att döma av resultatet så är det 
inte något man behöver ta till sig.

Som vanligt, under årsmöten, ligger fo-
kus på ganska lätta och bekväma grott-turer. 
Första dagen var en heldagsutflykt till Stock-
holmsgatan. Det är en urbergskanjon med 
jättegrytor och grottor, och en mycket vacker 
promenad, om man väljer den längre vägen 
från sydparkeringen. Blockgrottorna var 
barnvänliga och jättegrytan var fikavänlig för 
oss vuxna. 

Nästa dag gick utflykten till Räckebergs-
kyrkan och Skallbergsgrottan. Det blev en 
längre promenad till Räckebergskyrkan än 
vad vi hade räknat med. Det var en bro som 
gick sönder när bil nr. 3 körde över, och det 

var ju bra, för vi var tillräckligt många kvar 
bakom för att lyfta upp den bilen igen. Jag 
tror inte att den var särskilt mycket skadad 
alls. Åtminstone inte med tanke på att den 
rasat igenom en bro. Vi ställde bilarna på 
andra sidan och promenerade till Räcke-
bergskyrkan, en fin promenad genom varie-
rad terräng. Väl framme bröt dock en irrite-
rad diskussion ut mellan föräldrar och barn. 
Den kretsade kring hurvida Räckebergskyr-
kan är en riktig grotta eller inte? Barnen och 
Mark Dougherty tyckte det inte, medan de 
flesta av oss andra ansåg att det är en mycket 
fin strandgrotta, imponerande i storlek och 
form, och väldigt vacker. Min son har dock 
ännu inte förlåtit mig denna promenad, 
även om han att medger att det var väldigt 
kul med en bil som körde sönder en bro.

Att nästa grotta, Skallbergsrottan, är en 
riktig grotta, det var dock alla överens om. 
De flesta av oss föräldrar skänker en tack-
sam tanke till länsstyrelsen som ordnat med 
nya stegar där. De har kanske inte de gam-
las charm, men de var onekligen lättare att 
klättra på. En del av årsmötet valde denna 
dag Via Ferrata, med Skuleberget och De-
gerfällegrottan eller grottan på Hornön, och 
de flesta som kan de andra grottorna utan-
till valde denna tur istället. Under söndagen 
var det stadsnära grottning, med gula leden, 
Frejas sal och Mycklingebergets grottom-
råde, men vis av vår sons reaktion i Räcke-
bergskyrkan valde vi att åka till Bodagrot-
torna denna dag, och dessa var helt klart 
betydligt mer barnvänliga. Där pågick också 
en annan grottaktivitet. Rabbe Sjöberg hade 
en konferens kring ”granite caves” med gäs-

årsmöte 2011
från stockholmsgata till via ferrata

Gisela Gyllensting

Bland blocken i Stockholmsgatan.
Foto: Sven Gunnvall
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Två svenska klassiker besöktes 
under årsmötet: 
Räckebergskyrkan tv, och 
Skallbergsgrottan th. 
Foto: Sven Gunnvall
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ter från flera länder, och alla på årsmötet var 
inbjudna att ta en dagstur med dem. Bo-
dagrottorna är väl värda gott om tid. 

Kvällsaktiviteterna handlade om fjäll-
mötet, grottdykning (både i Mexico och i 
Bjurälven), lägereld tändes ett par kvällar, 
och i år hade Daniel med sig en kryplåda! 
(Var tog egentligen den förra vägen? Jag har 
hört att den försvann på vägen till årsmötet 
i Blekinge. Är inte det konstigt? Jag menar, 
om den blev stulen, exakt vad används den 
då till?!) Vi var ett antal vuxna och många 
barn som med stor glädje ägnade en kväll 
åt denna kryplåda. Gissa vilka som vann? 
Samtliga barn som var där och kröp kom 
igenom kryplådan på det absolut lägsta vi 
lyckades sätta den på, vilket var 16,3 cm, 
och då hade barnen fortfarande inga pro-
blem. Vi vuxna kämpade på, och jag tycker 
inte att vi behöver skämmas alltför mycket 
gentemot barnen: Tre av männen klarade 17 
cm, och damklassen slutade på 16,5.  

Visst ja! Det var ju ett årsmöte också! Det 
blev inga större förändringar av styrelse eller 
valberedning - tack och lov, för styrelsen är 

så bra, och gör ett så bra jobb. Daniel Furu-
dahl är ny i valberedningen, och min man, 
Kenneth Gyllensting är ny i styrelsen. Det 
är bra. Då får vi väl ändan ur vagnen och 
ser till att komma på nästa årsmöte också. 
Hoppas jag, för det är faktiskt väldigt kul 
med årsmöte - vare sig det handlar om bilar 
som kör sönder broar, samtal kring lägerel-
dar på kvällen eller grottor man tidigare inte 
har sett. 

Summary (editorial)
Report from the SSF annual meeting in 
Örnsköldsvik early June. Excursions to 
several interesting caves in the area. Skall-
bergsgrottan and Räckebergskyrkan are 
both ”Swedish classics”. The evening pro-
gram contained lectures about cave diving 
and the mountain meet but also the much 
appreciated race in the ”squeeze-box”.

Vinnarbild i spontanfototävlingen under års-
mötet: Knepig passage i Degerfällegrottan. 
Foto: Erik Agrell / Rune Magnusson.

Visst är det kul med årsmöte - 
vissa utmanar tyngdlagen balan-
serande på en klipphylla — andra 
tar till extrema grepp för att pressa 
några cm till i kryplådan.
Foto: 
stora bilden: Sven Gunnvall
lilla bilden: Kenneth Gyllensting
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Årets Lummelundamöte har för dyksektio-
nen varit en lyckad tillställning. Vi har haft 
varierade aktiviteter med bra uppslutning. 
Även i år har det under veckan utbildats ett 
nytillskott till SSF och dyksektionen i kon-
sterna att grottdyka i Lummelunda, något 
som uppskattades stort av alla inblandade. 
För första gången på åtskilliga år har rund-
turen genom sifon A,B,C,E in till 400m 
systemet och tillbaka den “vanliga” vägen 
genom sifon 4,3,2,1 genomförts. Vi kunde 
konstatera att linorna är i gott skick trots ål-
dern. Bokstavssystemet är slitigare att ta sig 
igenom än siffersystemet, vilket bidragit till 
att det inte är så välbesökt längre. Sifonerna 
är mer svårdykta och gångarna är trängre. 
Dessutom är det en väldigt låg passage mel-
lan sifon C och D/E som måste forsceras 
genom att lägga utrustningen på en pulka 
och dra igenom den. En väldigt fin 4 dm 
låg lergång med stalaktiter i taket som av-
slutas med en brant rutschkana av lera. Tra-
sig utrustning kan nästintill garanteras om 

man inte tar det väldigt försiktigt. En trevlig 
rundtur som är väl värt det extra besväret. 
Flertalet turer in till Helvetet med omnejd 
för att gräva genomfördes och vi är på god 
väg att komma igenom till en ny sifon att 
utforska. Ett av veckans stora mål för un-
dertecknad var att testa nya fotograferings-
metoder med utrustning som är enkel att 
transportera. Målet för experimentet ställ-
des på bortre delarna av 400-meters syste-
met och Rio Amazonas, som sedan tidigare 
är dåligt dokumenterat. Det visade sig vara 
en utmaning att fota dom svarta fossilerna 
med kalla händer och begränsad belysning. 
Effektiviteten och resultatet blev över för-
väntan och nu ska metodiken förfinas ytter-
ligare under kommande turer.

Summary (editorial)
During the Lummelunda week one new 
member was introduced to cave diving. 
Cave divers also completed a roundtrip in 
the active system in Lummelunda. Passing 
through the A-E sumps on the way in and 
the 1-4 sumps on the way out, the later bee-
ing the easier way. A digging project in the 
inner parts of the active system may even-
tually reveal a new siphon. New, easy to 
transport photo equipment, was tried out 
in ”Rio Amazonas”, where some beautiful 
black fossils were documented.

dykningarna i lummelunda 2011
Kristian Lyberg

Vackra fossil i aktiva systemets 
inre sällan besökta delar. 
Foto: Kristian Lyberg
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Som vanligt tillbringade vi veckan efter 
midsommar på Gotland, och som vanligt 
kom vi inte mycket längre än till Lumme-
lunda (vad vi hade för oss framgår av andra 
artiklar i Grottan). Men Bosse och jag stan-
nade kvar några dagar efter veckans slut, för 
att se lite mer av ön. Någon hade sagt att 
Ireviken var ett trevligt ställe, så vi bestäm-
de oss för att åka dit. Det är inte speciellt 
långt från Lummelunda, mindre än 20 km 
norrut längs väg 149. Man svänger av från 
stora vägen vid Ihre Gård, och åker några 
kilometer ner till havet, och en fin badplats 
med en sandstrand som är ca en kilometer 
lång. Innanför ligger samhället Ireviken, 
som är en blandning av sommarstugor 
och permanentboende. Ireån, som kom-
mer från Tingstäde träsk, går tvärs igenom 
området. Och på båda sidorna finns höga 
klintkanter, samhället ligger i ett ”V”, öppet 
mot havet. Vi gick från parkeringen längs 
hela sandstranden tills vi kom till den östra 
klintkanten, och följde sedan den lilla vägen 
upp mot landsvägen. Längs klintkanten såg 
vi ett antal raukar, flera grunda nischer, och 
åtminstone en lite större strandgrotta, med 
ett hål i ”taket”. Dessutom fanns det massor 
av mogna smultron en bit in från vägen! 

Det var varmt att gå, så väl uppe vid 
landsvägen tog vi en glasspaus vid Ihre gårds 
servering innan vi gick ner mot bilen igen, 
längs vägen i den västra delen av ”v-et”. När 
vi åkte ner med bilen hade jag sett en liten 
väg med namnet ”Grottvägen” in åt vänster, 
mot klintkanten, och den skulle utforskas. 

Nu visade det sig inte bli så mycket utfors-
kande, eftersom den åsyftade grottan låg 25 
m från vägen, precis där Grottvägen börja-
de – en stor strandgrotta som enligt kartan 
som är uppsatt på samfällighetens anslags-
tavla heter Malmrooska grottan. Grottan är 
ca 7 m djup, 11 m bred och ca 5 m hög. 
Framför grottan finns en stenlagd terrass, 
med en trappa som leder upp till den från 
vägen. Alldeles bredvid den finns en nå-
got mindre strandgrotta. Vi gick även en 
bit längs Grottvägen och såg flera mindre 
strandgrottor i klintkanten. 

Så här i efterhand har jag kollat i grottda-
tabasen, och hittat beskrivningar på ett an-
tal grottor runt Ireviken, totalt 19 st! (Riks-
nummer 2348, 3279 och 3280.) Samtliga 
grottor finns beskrivna och namngivna av 
Munthe i Strandgrottor och närstående 
geologiska fenomen i Sverige (Kungl. Jord-
bruksdepartementet 48, 1921). Enligt data-
basen finns även kartor över områdena väs-
ter, öster respektive söder om Ireviken. 

Det var visserligen trevligt att ”upptäcka” 
ett antal grottor så här oväntat, men nästa 
år tror jag ändå att jag skall försöka planera 
lite innan vi åker till Gotland, fundera på 
trevliga områden att besöka och kolla vad 
som kan finnas i grottdatabasen. Det kan 
säkert finnas ett antal grottor eller grottlik-
nande bildningar, eftersom min första sök-
ning i databasen, på grottor i Gotlands län, 
gav till svar att ”Alltför många grottor hitta-
des! Bara de 100 första visas!”. För att hitta 
grottorna vid Ireviken fick jag gissa vilken 

socken Ireviken ligger i (dvs kolla namnet 
på de närmaste kyrkorna), sen gick det att 
få en hanterlig lista. 
Även i andra delar av landet finns det många 
grottor som de flesta inte känner till – så 
använd grottdatabasen!

gotland – inte bara lummelunda
Ulla Pettersson

Ulla utanför Malmrooska grottan.
Foto: Bo Lenander

Summary (editorial)
There are other things to see on Gotland 
then Lummelunda... In Ireviken, 20 km 
further north there are totally 19 shorecaves 
registred in the SSF database. In fact, one of 
the roads in the village is called ”Cave road”. 
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Seikkailijan Retkiopas Varsinais-Suomen 
Luoliin, 74 sid,  är namnet på en lite fin 
bok om grottor i Åbo med omgivningar 
som skrivits av Tuomo Kesäläinen. Boken 
i fyrfärgstryck med ISBN numret 978-
952-5712-87-2 utgavs tidigare i år 2011 av 
Mäntykustannus Oy i Finland.

Tuomo Kesäläinen beskriver i denna bok 
i ord och bild ett trettiotal grottor i och 
kring Åbo med omgivningar. Fina läges-
kartor gör det förmodligen enkelt att finna 
vägen fram till grottorna. Grottbeskrivning-
arna på finska är korta men verkar inte ge 
några mera exakta uppgifter om grottornas 
storlek. Av mina tyvärr närmast obefintliga 
kunskaper i finska tycker jag mig dock för-
stå att författaren inte har några djupare 
kunskaper i hur urbergsgrottor bildas och 
han fördjupar sig inte heller i detta. Det fina 

bildmaterialet visar emellertid att grottorna 
väldigt mycket liknar våra egna block- och 
sprickgrottor i granit och att genesen av allt 
att döma bör vara densamma – seismotek-
tonik, vilket ju Mörner m.fl. klart visat både 
i artiklar i Grottan och vid en presentation 
på CGC2011 i försomras.

De fina grottbilderna och lägeskartorna 
lockar till först ett inköp av boken och där-
efter till en långhelgssväng med Finlandsfär-
jan.

PS. Egentliga Finland är namnet på det 
landskap som omger Åbo.

Summary (by author)
A short presentation of a beautiful new 
book on bedrock caves around Turku in 
SW Finland. 

äventyrsguide till grottor 
i egentliga finland

Rabbe Sjöberg

I samband med årets Lummelundamöte 
fick SSF ett antal böcker och skrifter i gåva 
från Gunnar Ödin. Det är diverse som han 
har fått i samband med olika möten inom 
ISCA (International Show Caves Asso-
ciation). Det är proceedings från ett antal 
ISCA-konferenser, turistbroschyrer och fol-
drar från diverse turistgrottor från framför 
allt Europa och USA, vetenskapliga under-
sökningar och beskrivningar av några tu-
ristgrottor, och några böcker att bläddra i 
och titta på de vackra bilderna. Några av de 
intressantaste titlarna är

- Aljancic, Marko (red.), Proteus – the 
mysterious ruler of Karst darkness. Vitrum 
Ltd, Ljubljana 1993. Boken handlar om 
utvecklingen av speleobiologi, om de djur 
som finns i Sloveniens grottor, och framför 
allt om olmen. Den är skriven av ett antal 
slovenska forskare, och översatt till engelska. 
Klart läsvärd!

- Habe, France, Postojna Caves. Postojn-
ska jama 1986. Texten är inte så intressant, 
det är en kortfattad beskrivning (6 sidor) 
av karstområdet och Postojnagrottan, men 
sedan kommer en grottkarta plus över 90 
bilder från grottan och dess omgivning. 

- Delluc, Brigitte och Gilles, Disco-
vering Lascaux. Fotografier Ray Delvert. 
Sud-Ouest 1990. Massor av läckra bilder 
på grottmålningarna i Lascaux, med förkla-
rande texter.  

- Delon, René (foto), Siffre, Michel (in-
ledning), La grotte de Clamouse. 1990.
Den inledande texten (1 sida) finns på ett 
antal språk. Resten är fotografier av dropp-
stenar i alla storlekar, helektiter, aragonit-
kristaller … Tjusigt!

- Song, Linhua, Waltham, Tony, Cao, 
Nanyan och Wang, Fuchan. Stone Forest 
– a Treasure of Natural Heritage. Proceed-
ings of International Symposium for Lunan 
Shilin to Apply for World Natural Heritage 
Status. China Enviromental Science Press 
1997. Inte så mycket vackra bilder, men in-
tressanta texter!

- Andreichuk, Vjacheslav och Dorofeev, 
Evgenij (text), Vejsman, Ljuba (foto) och 
Bobrov, Aleksandr (teckningar). Kungur Ice 
Cave. Perm Publishing House 1990.
Kungur-grottan ligger i Uralbergen, och är 
en välbesökt turistgrotta. Texten i boken 
är helt på ryska, utom tre sidor på slutet. 
Men även om man inte förstår texten, är 
bilderna (som utgör största delen av den) 
mycket vackra och intressanta. Att grot-
tan kallas ”isgrotta” beror på att det bildas 
stalagtiter/stalagmiter av is och iskristaller i 
grottans tak vissa tider på året. Under vår 
och höst är hela grottan översvämmad, och 
därmed stängd för turister. Av bilderna att 
döma finns det ett antal mycket stora salar 
i grottan.  

- Attila, Kósa (red) The Cavers’ Living 
Dictionary. Magyar karszt- és Barlangku-
tató Társulat 1996. 
En ordbok med ett antal grottrelaterade ter-
mer på fyra språk – engelska, franska, tyska 
och ungerska. Man kan utgå från ett ord på 
tex engelska och få motsvarande på de tre 
övriga språken. Definitivt matnyttigt och 
användbart när man vill läsa grottlitteratur 
på främmande språk, synd bara att inte ock-
så spanska och italienska finns med!

Ett stort tack till Gunnar Ödin för gåvan!

nytt till biblioteket 
– gåva från Gunnar Ödin

Ulla Pettersson
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När vi satt ute på fjället och summerade fjäll-
mötesveckan ställdes frågan om vem som 
var villig att skriva några rader till Grottan. 
Undertecknad kan aldrig hålla truten och 
lovade därför försöka att i korta drag berätta 
vad som ägde rum under veckan.

En mer fyllig redogörelse avseende nya 
grottmetrar, kartor och andra speleologiska 
fakta kommer i nästa nummer av Grottan.

Förberedelser
Förberedelsearbetet var under våren ganska 
omfattande, med en tydlig avspark vid den 
planeringsträff som ägde rum i Gävle i febru-
ari. Redan då gjordes en hel del bildtolkning 
i stereo från flygbilder, något som drevs vida-
re av en mindre skara ett par månader senare.
I flygbilderna kunde vi identifiera och ko-

ordinatsätta dryga hundratalet intressanta 
platser att senare besöka under fjällmötet, 
vilket då gav litet mer struktur åt letandet 
än ett mer planlöst irrande. Det blev därför 
tämligen enkelt att ladda intressepunkterna 
i GPS-mottagare för dem som använder så-
dana, samt att producera tryckt och inplas-
tat kartmaterial med de föreslagna besöks-
målen inlagda.

Av rent personligt intresse beställde jag 
också färska höjddata från Lantmäteriet, 
som av en lycklig slump täckte stora delar 
av fjällmötesområdet. Det är fantastiskt hur 
mycket information man kan plocka ur det 
materialet, bland annat höjdkurvor med 
rent löjligt låg ekvidistans för att snoka rätt 
på tänkbara doliner till exempel. 

Jag tror dock jag utvecklar funderingarna 
kring höjddata i ett kommande nummer 
av Grottan i stället för att låta ämnet ta för 
mycket plats i denna artikel.

Mitt eget bidrag till det praktiska grott-
utforskandet blev ganska begränsat då jag 
ännu ett tag kommer att räkna mig som ny-
börjare. Av den anledningen lekte jag Upp-
finnar-Jocke hemma i snickarboden under 
försommaren i stället och lyckades skapa en 
mojäng som går att använda för filmning 
under vatten, främst avsedd för sifonen 
längst inne i Lullihatjårrogrottan. Mer om 
det litet längre fram i artikeln.

När?
Själva fjällmötet avhölls dagarna 30 juli till 
6 augusti. Jag undrar om inte den veckan 
totalt sett var den allra bästa vädermässigt 
under hela sommaren i just det området. 

Någon av dagarna uppgavs temperaturen i 
skuggan vid baslägret vara 24 grader. Det 
var inte så mycket sämre väder de andra da-
garna heller, förutom en dimmig och fuktig 
onsdag (eller var det torsdag?) då tempera-
turen sjönk något.

För mig som anlände till Abisko redan 
den 26:e augusti innebar det nära två veckor 
av toppenväder. 

Var?
För den som möjligen inte har snappat upp 
exakt var någonstans mötet hölls, så etable-
rades baslägret alldeles intill Knivgrottan 
och dess utloppsgrotta Strömstaregrottan.

Läget för baslägret innebar att vi inom 
bekvämt avstånd hade mängder med karst-
formationer att utforska, liksom Lullihatjår-
rogrottan att undersöka knappa två kilome-
ter bort.

Vilka?
Den skara som samlades vid baslägret upp-
gick som mest till 19 personer, men då har 
jag också räknat in Tage Malmgård, 2 år, 
som får räknas till påläggskalvarna ett tag 
till och som än så länge är mer spelevink än 
speleolog. 

Resultat
Ytrekognosceringen resulterade i att de 
flesta flygbildstolkade punkter kunde besö-
kas. De allra flesta kunde antingen avskrivas 
helt, eller konstateras att de inte leder längre 
än 10-15 meter innan det är stopp. Vi har 
därmed en bra dokumentation för framti-
den som säger vad som är undersökt och 
vilka punkter som kan vara intressanta att 
titta närmare på vid kommande besök.

Knivgrottans bäck som rinner ut genom 
Strömstaregrottan, fortsätter därefter ett par 

fjällmötet 2011
Torbjörn ”Tobbe” Djuvfeldt

Författaren(tv) och Anders Lindén visar upp kartan med alla inprickade besöksmål. Foto: Peter Blomqvist
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hundra meter tills den försvinner i ett sluk. 
Efter viss inledande rensning kunde några 
av fjällmötesdeltagarna komma in i en svår-
krupen och blöt grotta som senare under 
veckan längdmättes till ca 230 meter.

Regnbågsgrottan ligger alldeles vid riks-
gränsen cirka två kilometer från baslägret, 
tyvärr inne på norskt område. Under en 
av rekturerna hittade Andreas Forsberg två 
tänkbara inlopp till grottan, också på ”fel” 
sida av riksgränsen. Efter en del rensnings-
jobb gick det att komma ned i ett tämligen 
stort system bestående av mestadels kryp-
bara gångar och en större sal med rejäl tak-
höjd. I salens tak syns också ett svagt dags-
ljus. Den totala karterade längden uppgår 
till ca 200 meter. Med viss rensning kan det 
vara möjligt att förlänga grottan ytterligare.
Områdets storgrotta, Lullihatjårrogrottan, 
blev föremål för två riktade insatser. Dels la-

des ytterligare några meter till det delsystem 
som utforskades så sent som i mars 2007, 
dels kom den tidigare nämnda kameran till 
användning vid filmning i sifonen längs 
inne i grottan.

Det fanns förstås en viss förhoppning att 
kameran skulle avslöja en luftfylld gång ef-
ter ett kort duck, men där drog vi en nitlott. 
Filmbilderna visar en låg och bred gång som 
är alltför trång för att kameran skall nå läng-
re in än 4-5 meter innan det tar stopp. Det 
enda som filmbilderna avslöjar är att någon 
vid ett tidigare tillfälle har tappat en signal-
gul ficklampa i grottbäcken. Lampan sitter 
numera inkilad i grottaket någon meter in 
i sifonen.

Till dess att SSF får en totalt orädd med-
lem som klarar 15 cm i en kryplåda och som 
dessutom andas med gälar så slutar grottan 
vid sifonen.

På väg ner i Lullihatjårrogrottan. 
Foto: Peter Blomqvist Fotografering av sifonen i Lullihatjårrogrottan. 

Foto: Peter Blomqvist
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Tora och jag följde med en grupp grottisar 
som skulle kartera en grotta som de hittat 
tidigare i veckan. Eftersom det bara be-
hövdes tre personer för att kartera grottan 
så följde Niklas med Tora och mig till en 
liten grotta längre uppströms som vi skulle 
få krypa igenom och kartera. Vi var ganska 
begränsade utrustningsmässigt men efter-
som grottan var så kort, man kunde faktiskt 
se ett svagt ljus från andra sidan, så gjorde 
det inte så mycket. Med friskt humör kröp 
vi in i mörkret. Det var rätt mycket vatten 
men gången var bred så det spreds ut över 
golvet och var inte så djupt. Sedan smalnade 
gången av och det blev högre i tak. Vi kom 
fram till en pool ca 1m djup. Vi satte oss 
på en någorlunda torr kant och pustade ut. 

Framför oss hade vi nu två gångar, eller rät-
tare sagt en stor gång uppdelad i två av ett 
stenblock. Den vänstra delen låg högre än 
den högra (möjligen en klipphylla, se skiss) 
och var därför torr. Jag kröp upp på klipp-
hyllan och ålade mig vidare tills den tog slut 
och sluttade ner mot den blöta delen. Taket 
var lägre just där så det var väldigt trångt. 
Efter en stunds pressande förstod jag att det 
aldrig skulle gå. Jag kravlade baklänges till-
baka till den torra kanten där Tora väntat, 
så att hon skulle få försöka. Efter en stunds 
stånkande så klarade hon det och tog den 
sista biten upp i dagsljuset med lätthet. Den 
första igenom! Eftersom jag inte ville vara 
sämre erbjöd jag mig att gå den blöta vägen 
igenom med ett måttband för att mäta läng-

den på vår nyerövrade grotta. För att inte 
blöta ner kläderna mer än nödvändigt (vi 
hade ju inga overaller) tog jag av mig byx-
orna. Vattnet var ovanligt varmt så det var 
nästan behagligt att krypa genom det unge-
fär 2 dm djupa vattnet. Efter en stund tog 
jag mig också igenom och vi kunde mäta 
grottan till hela 15,5 meter. Till minne av 
min heroiska insats döpte vi grottan till Kal-
songgrottan. 

kalsonggrottan
Torsten ”Totte” Malmgård

Övrigt
En oväntad händelse under mötet blev be-
söket från SVT Nordnytt, som damp ned 
med helikopter och gavs en guidad tur till 
Lullihatjårrogrottan med tillhörande grott-
besök. En totalt oförberedd Daniel Furu-
dahl fick finna sig i att bli intervjuad inne 
i grottan. Inslaget skall enligt uppgift gå att 
hitta på SVT Play, men själv har jag inte hit-
tat något.

Erfarenheter 
Jag har inga tidigare fjällmöten på min 
”meritlista” och har därför inget att jäm-
föra med. Jag upplever dock att 2011 års 
Fjällmöte var väl förberett och att en hel del 
idéer är väl värda att återanvända även vid 

kommande möten, främst användningen 
av flyg- och satellitbilder för att identifiera 
platser värda att besöka.

Jag tycker vi med det ganska begränsade 
deltagarantalet lyckades få väldigt mycket 
gjort. Ännu mer hade kunnat undersökas 
om deltagarantalet hade varit litet större.

Summary (editorial)
The mountain meet 2011 took place near 
the Lullihatjårro cave north from the lake 
Torne Träsk. Over 100 interesting spots 
were identified on aerial photos and most 
of these were checked out during the week 
resulting in a few 100 meters new cave pas-
sages. A full report is expected i the next is-
sue of Grottan.

Summary (editorial)
Two young cavers exploring and surveying 
a new cave found during the mountain 
meet. An active streamway and narrow 
passages led to the descision by one of the 
cavers to leave his pants behind (to avoid 
getting them wet). He successfully managed 
to squeeze through and the cave was accor-
dingly named ”Underpants Cave”

Tora (tv) och Totte (th) karterar den nyfunna Kalsonggrottan. Foto: Niklas Konstenius
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Under vårens kraftiga snösmältning i Björk-
liden blev markerna mättade med vatten. 
När sedan ett intensivt regn med ca 50 mm 
föll i området 20 – 21 juni kom jåkkarna 
att få ett tidigare aldrig skådat flöde. Någon 
gång under detta skeende rensade vatten-
massorna en igensatt passage mellan Övre 
Kåppasjåkkgrottan och Kåppasjåkken, 
rakt framför ingången till Övre Kåppas-
jåkkgrottan (den med plankorna). Hela jåk-
ken slukas där nu och har lämnat en ca 750 
m lång torrfåra ända ner till där den med 
stor kraft kastar sig ut ur ingången till Nedre 
Kåppasjåkkgrottan. 

Enligt guider som normalt visar Övre 
Kåppasjåkkgrottan var denna grotta full av 
vatten en tid efter jåkkens inbrytning. Det-
ta har sannolikt inneburit ett högt vatten-
tryck i botten på Övre Kåppasjåkk och till 
sist har nog vattnet rensat en igensatt pas-
sage där också och det fick grottan att ånyo 
tömmas. Nu har passagen mellan Övre och 
Nedre Kåppasjåkkgrottorna sådan kapacitet 
att ett gäng SSF-are 29/7-11 kunde besöka 
alla tidigare kända gångar i båda grottorna, 
utom ett litet parti i den gamla Övre Kåp-
pasjåkkgrottan, trots att hela jåkken forsade 
fram där. 

På grund av hur det ser ut där jåkken slu-
kas bland stora rundslipade stenblock, labilt 
placerade i jåkkfåran, är det nog säkrast att 
inte gå nedströms i Övre och Nedre Kåp-
pasjåkkgrottorna före en rensning/säkring 
runt inloppet. Det är dock förmodligen sä-
kert att besöka grottorna under vårvintern, 
innan snösmältningen. En annan intres-

sant fråga är om det har hänt något spän-
nande i botten på den sifon i Nedre Kåp-
pasjåkkgrottan som det tidigare har dykts i. 
Kanske går det att komma vidare där nu. 
SPÄNNANDE! Kanske är dessa båda grot-
tor nu förenade till en ny storgrotta? 

Det här är en typ av händelse som inträf-
far många gånger under grottors långa livs-
cykel så på så vis är det inte unikt. Däremot 
är det unikt att kunna se hur det ser ut både 
före och efter. Vi är ju många som har be-
sökt dessa grottor innan denna stora hän-
delse. Kan någon komma på något liknande 
i Sverige? I världen?

Jag har sänt följande information/anvisning 
till de som guidar i Övre Kåppasjåkkgrot-
tan:

Information om besök i grottorna i Björkliden 
som några medlemmar i Sveriges Speleolog-
Förbund, SSF, gjorde 29/7-11 med anledning 
av att Kåppasjåkken nu tar sin väg genom 
Kåppashåla och Nedre Kåppasjåkkgrottan. 
 
Kåppashåla + Övre Kåppasjåkk och Nedre 
Kåppasjåkkgrottorna kunde besökas i alla 
hittills karterade delar utom ett trångt parti 
i inre delen av Övre Kåppasjåkkgrottan. Be-
sök nedströms vattnets inlopp i Kåppashåla 
och i Nedre Kåppasjåkkgrottan kräver våt-
dräkt, overall, hjälm, stor lokalkännedom 
och grottvana samt kroppsstyrka.  Uppströms 
i Kåppashåla och hela gamla Övre Kåp-
pasjåkkgrottan är det inget problem att be-
söka. Övre Kåppasjåkkgrottan har blivit 

en geologisk händelse i övre 
och nedre kåppasjåkkgrottorna

Bo Lenander

Sluket. Foto: Kimmo Suomalainen

Här försvinner Kåppasjåkk. Foto: Bo Lenander
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torrlagd och mist lite av sin glans och dra-
matik p g a den torrlagda jåkken. Den grot-
tan är numera synnerligen lätt att besöka.  
Kraften i vattnet i Nedre Kåppsjåkkgrottan är 
så stor att det medför stor fara för den som inte 
vet exakt hur man kan kringgå problemen där. 
 
Vårt råd blir: Fortsätt med grotturerna, 
men i ändrad form. Besök Övre Kåppa-
sjåkkgrottan via ingången med plankgolv. 
T o m kan genomkrypning rekommende-
ras för de som så önskar (trångt och torrt). 
I Kåppashåla - gå ner i Silversalen och sedan 
fram och titta på det framrusande jåkkvattnet.  
Vandra utmed den torrlagda jåkk-
fåran och titta på alla fina jättegry-
tor och bada kanske i någon av dem. 

Hela sträckan mellan Övre Kåppasjåkk och 
Nedre Kåppasjåkkgrottorna är mycket in-
tressant och sevärd. Missa inte denna möj-
lighet att studera en unik geologisk händelse.  
 
Summary (editorial)
An extreme spring flood and heavy rain la-
ter on caused the stream in Kåppasjåkk to 
rise to a raging torrent. This caused a col-
lapse and the opening of a new inlet to the 
cave Kåppashåla.

750 meters of the former streamway is 
now left dry. All the water runs through 
Kåppashåla down to the lower Kåppasjåkk 
cave where it emerges. The upper Kåppas-
jåkk cave wich up to now took some of the 
stream is also left completely dry.

In all karst areas we see signs of occuren-
ces like this. What makes this unique was 
the chance to observe the whole process as 
it happened.

Utloppet i nedre Kåppasjåkkgrottan. Foto: Bo Lenander

Stillastående vatten i jåkkens jättegrytor 
är allt som återstår av den forsande jåkken. 
Foto: Kimmo Suomalainen
(Se också bilden på omslagets baksida)
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Just i brytningen mellan vår och sommar, 
när syrenen precis börjat blomma, sam-
lades dryga halvannat dussinet personer i 
Lövhagen strax utanför Nynäshamn för den 
andra internationella granitgrottekonfer-
ensen (second international Conference on 
Granite Caves CGC), tillika den andra in-
ternationella speleologikonferensen ordnad 
i Sverige.

Onsdagen den 1 juni inleddes konferensen 
med den enda dagen inomhus. Sveriges Spe-
leologförbund genom ordförande Sven Gun-
nvall öppnade konferensen, och Nynäshamn 
kommun hälsade oss välkomna till denna 
del av landet. Programmet fortsatte med att 
Rabbe Sjöberg gav oss en översikt över den 
mångfald grottor i granitiska bergarter (gra-
nit, gnejs och liknande) vi har i Sverige, från 
havsabraderade tunnelgrottor till de block 
och sprickgrottor som nu antas ha bildats 
av neoseismik och metanhydratexplosioner. 
Sverige är ett granitgrottornas förlovade land, 
med över 2500 “urbergsgrottor”, de allra fles-
ta i granitiska bergarter, registrerade i SSF:s 
databas. Därefter presenterade Juan Ramón 
Vidal Romaní från universitetet i A Coruña, 
Spanien, sin forskning kring speleotem i gra-
nitiska grottor. Juan Ramón var värd för den 
första granitgrottekonferensen år 2007 och 
var huvudtalare vid årets konferens. Han och 
hans forskargrupp har identifierat flera olika 
mineral och utfällningar i grottor över hela 
världen. Till skillnad från karstgrottor är kal-
cit mycket ovanligt (men finns i en svensk 
grotta), däremot är mineral och minerallika 
utfällningar som evansit, pigotit, amorft 
opal (opal-A) med flera vanligare. Vilka som 

finns i svenska granitgrottor är nästan okänt, 
men under de följande dagarna gjordes det 
spännande framsteg. Därefter förflyttade vi 
oss med hjälp av Laura Sanna från univer-
sitetet i Sassari, Italien, till Sardinien där de 
har pseudokarstgrottor i graniten i direkt 
kontakt med överliggande karbonatbergar-
ter; man kan alltså gå direkt från karst till 
pseudokarst. Dessa grottor (eller grottavsnitt) 
bildas genom erosion, till skillnad från utlös-
ningsprocesserna som bildar karstgrottorna. 
Efter Sardinien återvände vi till Sverige och 
till de allra första resultaten från en studie 
av kalcitspeleotem från Tjuv-Antes grotta 
utanför Nordmaling, presenterade av Mag-
nus Ivarsson, Therese Sallstedt och Johannes 
Lundberg från Naturhistoriska Riksmuseet, i 
samarbete med Juan Ramón och Rabbe. De 
hade besökt Tjuv-Antes grotta bara en månad 
tidigare, men har redan hunnit konstatera att 
det förekommer minst ett par olika mikroor-
ganismer associerade med utfällningen, och 
att de verkar ha olika roller och betydelse för 
speleotemet.

Eftermiddagen inleddes av Nils-Axel (Nik-
las) Mörner som berättade om sin forskning 
om paleoseismik och grottor i Sverige, det vill 
säga om jordbävningar som främst skedde i 
samband med isavsmältningen och strax 
därefter, när landhöjningen var som högst. 
Niklas presentation var också något av en 
förberedelse inför exkursionerna, då vi skulle 
få besöka lokaler som kan tolkas som spår 
efter jordbävningarna. Från Sverige förflyt-
tades vi därefter med Marcos Vaqueiro Ro-
dríguez hjälp till Galicien i nordvästra hörnet 
av Spanien och angränsande Portugal, där 

nästa års pseudokarstkongress kommer att 
hållas. Granitgrottorna i Galicien kan delas 
upp i tre klasser beroende på bildningssätt: 
grottor bildade längs sprickplan (inklusive 
erosionsgrottor, bildade av strömmande vat-
ten), grottor i blockfält samt tafonigrottor. 
De längsta erosionsgrottorna är kartlagda 
till runt en kilometer i längd, och innehåller 
många av de speleotem som Juan Ramón 
presenterade tidigare. Österrike förknip-
par vi väl mer med djupa och långa karst-
grottor i alperna, men Rudolf Pavuza och 
Christa Pfarr från Naturhistoriska Riksmu-
seet i Wien vet bättre; i området norr om 
Donau i nordöstra Österrike finns (minst) 
180 granitgrottor, bland dem blockgrottor i 
bäckraviner. Men i ett land med så välutveck-
lad karst som Österrike har granitgrottorna 
förstås knappt uppmärksammats alls, och det 

finns nog många kvar att upptäcka. Grottor 
har länge använts av människor, också här 
uppe hos oss, och omgärdats av sägner och 
historier, och om allt detta berättade Christer 
Westerdahl från universitetet i Trondheim. 
Grottmålningarna i Norge kanske inte rik-
tigt är i samma klass som de i Altamira och 
Lascaux, men de finns! Ett par finska bidrag 
fick avsluta föredragen. Arto Lauri och Vesa 
Noroviita, två antikärnkraftsaktivister från 
Olkiluoto har tillsammans med Niklas hit-
tat flera spår av paleoseismik, inklusive neo-
tektoniska grottor (se deras artikel i Grottan 
45(4): 6-14). Aimo Kejonen, geolog vid 
Finlands Geologiska Undersökning beskrev 
vittringsfenomen i de finländska granitiska 
bergarterna: tafonier, vittringsgropar, A-tents 
med mera. Också i Finland finns speleotem 
och utfällningar, om än sällsynt, i form av 

den andra internationella 
granitgrottkonferensen

Johannes Lundberg

Gruppfoto av konferensdeltagarna. Från vänster, stående: Nils-Axel Mörner, Johannes Lundberg, 
Reinaldo Costas Vazquez, Marcos Vaqueiro Rodríguez, Therese Sallstedt, Juan Ramón Vidal Ro-
maní, Aimo Kejonen, Magnus Ivarsson, Petra Cech, Christa Pfarr, Rabbe Sjöberg, Rudolf Pavuza; 
sittande i förgrunden: Laura Sanna, Jan Paul van der Pas, Christer Westerdahl.
Foto: Helene Skoglund
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små droppstenar av kalcit eller gips. Andra 
utfällningar inkluderar järn- och manganhy-
droxider.

Under lunchen var det vernissage av den 
lokala konstnären Gunilla “Nillander” An-
derssons målningar av Knappelskärsgrottan, 
Frubergsgrottan och Kvarnklinten i Sorunda. 
Och just Knappelskärsgrottan stod som mål 
för kvällens exkursion ut över tombolan till 
Knappelskär. En liten öppen men vacker 
tunnelgrotta just i strandlinjen längst ut på 
udden.

De följande dagarna ägnades åt exkursion-
er i Södertörn, med början vid Fruberget där 
Björn Grinder guidade oss genom grottan 
som nyligen karterades under hans ledning. 
Lunchen intog vi förstås vid ruinerna av den 
medeltida Hammerstaborgen i närheten. Vid 
Olivelund  stannade vi vid grustaget där för 
att se spåren efter vad Mörner tolkar som en 
jättejordbävning (magnitud en bra bit större 
än åtta på Richterskalan), lervarvsdaterad 
till hösten 10430 varvår före nutid (f.n.). 
Vi ägnade rätt mycket tid åt Kvarnberget 

några kilometer norr om Sorunda. Den hy-
potes som presenterades under exkursionen 
(och i exkursionsguidboken) var att detta 
kunde vara ett exempel på en metanisexplo-
sionsgrotta (se Rabbes artikel i Grottan nr 
3, 2009). Som stöd för detta anfördes den 
samlade blockanhopningen och försänknin-
gen som omger blockhögen på i alla fall tre 
sidor. Under besöket hittade vi också en fint 
rundslipad sten som satt fastklämd mellan 
två block, vilket skulle kunna tyda på rätt 
ung ålder på bildningen. Juan Ramón och 
gänget från Galicien hittade också utfällnin-
gar de tolkade som opal-A, vilket skulle vara 
första (men absolut inte sista!) förekomsten 
i en svensk grotta. Vi stannade som hasti-
gast till vid Stora Vika numera nedlagda 
marmorbrott för att titta på prekambrisk 
kalksten och dolosten, bergarter som inte 
är helt ovanliga i graniterna och gnejserna i 
södra Sverige. Torsdagen avslutades med den 
lilla men märkliga Tuppstenen. Merparten 
av grottan består av ett flytblock som kluvits 
och förskjutits på diagonalen och så långt 
inget märkligt, men blockets inre del ligger 
dikt an mot en morän och där blockdelen av 
grottan slutar tar en liten hålighet i moränen 
vid; moränen är här närmast en tillit, för-
modligen av ungt (postglacialt) datum, och 
håligheten är mycket rikt på spindlar, sniglar, 
myggor och allehanda andra småkryp och 
rötter som trängt ner från ytan. Bildningen 
är oklar, möjligen är det en antropogent ska-
pad håla som grävts ut av någon som använt 
grottan som uppehållsort (det finns berättel-
ser om en kvinna från trakten som gömde sig 
och sin tupp – därav namnet – i grottan när 
Ryssarna plundrade området under 1700-ta-
lets tidigare decennier).

Fredagen, ännu en dag med strålande 
väder, ägnades till största delen åt Klövbergs-
grottan på Tyresö, som vi framåt eftermid-
dagen fick dela med andra besökare. Den 

avslutande diskusionen, en summering av 
konferensen så långt och om dess framtid, 
skedde i gassande sol i en hästhage längst ut 
på Torö. Ingen självklar efterträdare dök upp, 
men vi hoppas ändå alla att det om några år 
ordnas en tredje granitgrottekonferens.

Men än var det inte slut; nästan alla 
konferensdeltagarna fortsatte norröver, på 
postexkursionen till Hälsingland. På väg upp 
stannade vi till vid såväl grustag som för-
kastningar, men också vid Pukebergsgrottan 
utanför Enköping. Nuförtiden finns det en 
bra parkeringsplats längs vägen mot Åloppe 
och en skyltad och markerad stig till grottan. 
Man slipper nu irra runt på ängarna för att 
hitta till grottan.

De tre nätterna uppe i ljusa, vackra 
Hälsingland tillbringade vi i Brogården i 
Njutånger, men för frukost och middag fick 

vi åka en mil söderut, till Ångersjöns rastplats 
som serverade enkel men utsökt god mat, där 
alla garanterat blev mätta!

Söndagen började lite smått med Alfs gryt 
och den spännande och känsliga sandban-
ken där. Ännu ett exempel på att en grotta 
inte behöver vara stor för att vara intressant. 
Blacksås med sina fantastiska skredbranter 
passerades på avstånd på väg till Svartsjön där 
Niklas tog upp ett borrprov för att demon-
strera det tjocka sandlager han menar är re-
sultatet av en tsunami som svepte över kusten 
varvår 9663 f.n., skapad av samma jord-
bävning som kanske också triggade bildandet 
av Bodagrottorna. Bodagrottorna ja, kungen 
av urbergsgrottor, fick vår uppmärksamhet 
resten av dagen. Alf Sidén, som så mäster-
ligt har karterat och utforskat grottan under 
många år och oräkneliga timmar, guidade oss 
genom grottan. Jag vet inte varför, men ofta 
det räcker med att vara i rätt sällskap för att 
se saker man inte sett förr, fast de alltid har 

Knappelskärsgrottan. 
Foto: Johannes Lundberg

Några av exkursionsdeltagarna vid Tuppstenen. 
Foto: Johannes Lundberg
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funnits rakt framför ögonen. Helt plötsligt 
var de där, de små mikrosinterdammarna 
(micro-gours), fast inte av kalcit utan för-
modligen, gissade Juan Ramón, av pigotit, 
och så har vi, kanske, ett nytt grottmineral 
i Sverige. Insamling och analys får vänta till 
senare tillfälle; Bodagrottorna är naturreser-
vat och tillstånd krävs.

Sista exkursionsdagen, fortfarande i strå-
lande sol, var förlagd ute på Hornslandet 
utanför Hudiksvall. Första stoppet var vid 
Skålboberget, en lite större variant av Kvar-
nberget och något av typlokalen för meta-
nisexplosionsbildningar. Också här hittade 
vi opal-A-utfällningar och rundade block i 
märkliga lägen. Falkberget, vårt nästa stopp, 
är en hög och dramatisk förkastningsbrant 
som skär tvärs över en stor del av Horns-
landet, med en liten grotta, och dessutom 
tolkad som möjligt epicentrum för jord-
bävningen 9663 varvår f.n.. Men dagens 
huvudpunkt var ändå drottningen, Hölick-
grottan, även denna karterad och utforskad 
av Alf, men idag fick vi klara oss själva. Det 

gjorde nu inget när så pass mycket av grot-
tan var iordningställt med tydligt uppmärkta 
leder. Den skiljer sig rätt markant från Bo-
dagrottorna, inte minst sett från ytan. Boda-          
grottorna ger inte samma kaotiska, oordnade 
intryck som Hölickgrottorna. Mörner ser två 
händelser vid bildandet av Hölickgrottorna, 
dels plockning och korttransport (några hun-
dra meter) av block från en brant i närheten 
av grottorna vilket skulle ha skett strax innan 
isen lämnade området och i samband med en 
jordbävning 9813 varvår f.n., dels den stora 
jordbävningen som ska ha skett 9663 varvår 
f.n., då också Bodagrottorna bildades.

Sista stoppet återstod. Hornslandet är nog 
ändå vackrast med skogen i ryggen och ha-
vet för ögonen. Niklas te-hus ligger under ett 
större block som glidit ut från branten och 
lagt sig på ett mindre block som pallar upp 
det, med utsikt över Östersjön. Bättre än så 
kunde det knappast bli!

Summary
When the summer just had arrived to the 
Stockholm area, a handful cave researchers 
and other interested representing seven coun-
tries assembled close to Nynäshamn for the 
second International Conference on Granite 
Caves. Only the first day was plenary day, with 
contributions on topics like speleothems in 
granitic caves in Spain as well as in Sweden, 
on seismotectonic origin of caves in Finland 
and Sweden, on karst caves transforming into 
pseudokarst caves in Sardinia, pseudokarst fea-
tures in Finland, and archeology and folk lore 
related to caves in Scandinavia. The other days 
of this week-long meeting was scheduled to 
field trips; the first days to caves and gravel pits 
nearby, and the last few days to the impressive 
boulder caves in Hälsingland. The theme of 
the excursion was neotectonics, vividly dem-
onstrated by organizers Nils-Axel Mörner and 
Rabbe Sjöberg. Pdf:s of most of the presenta-
tions as well as more photos are available via 
SSF:s webpage www.speleo.se

Marcos Vaqueiro Rodríguez i Höllick, 
Hornslandet. Foto: Johannes Lundberg

Ingången till Alfs gryt, Hornslandet. 
Foto: Johannes Lundberg

Niklas te-hus, Hornslandet. 
Foto: Johannes Lundberg



4544

I samband med försommarens granitgrot-
tekonferans i Nynäshamn publicerades 
exkursionsguiden som den senaste volymen i 
Sveriges Speleologförbunds skriftserie Sven-
ska grottor. Endast 28 välillustrerade sidor 
lång erbjuder den ändå detaljerad informa-
tion om de exkursionsmål som besöktes un-
der och direkt efter konferensen. Kan den 
också fungera som utflyktsguide för nyfikna 
grottisar?

Författarna är välkända för de flesta av 
oss; Rabbe Sjöberg hör till förbundets ti-
digaste medlemmar och disputerade på 
ämnet grottor och seismotektonik för 17 
år sedan[1]; hans licentiatavhandling[2] 
behandlar havsabraderade tunnelgrottor. 
Nils-Axel Mörner, tidigare föreståndare för 
Stockholms universitets enhet för paleo-
geofysik och geodynamik, är en av de mest 
högröstade förespråkarna av förekomsten 
av kraftiga jordbävningar (magnitud runt 
åtta på Richterskalan eller över) i samband 
med isavsmältningen i slutet av pleistocen 
och början av holocen. Det är ingalunda 
okontroversiella idéer, med inverkan bland 
annat på hur vi ser på slutförvar av kärn-
bränsle, men också på hur många av våra 
grottor kan ha bildats. Mörner har tidigare 
sammanfattat teorin i sin bok Paleoseismic-
ity of Sweden: a novel paradigm[3] från 
2003 (recenserad av Sjöberg i Grottan nr 3, 
2003[4]). Givet författarnas starka position i 
paleoseismiklägret är det inte förvånande att 

skriften förklarar grottorna (med två undan-
tag) med jordbävningar under de senaste ca 
10 000 åren eller med explosiva metangasu-
tsläpp som triggats av jordbävningar[5]. De 
två undantagen är Knappelskärsgrottan, en 
vacker men öppen tunnelgrotta i strandlin-
jen läng-st ut på Knappelskär, och den lilla 
men intressanta Tuppstenen vars inre är en 
liten kammare utformad i en morän, där 
genesen är oklar men ett antropogent ur-
sprung inte kan uteslutas (kanske utgrävd 
av någon av de som förmodligen använt 
grottan till upplagsplats eller tillflyktsort?). 
I övrigt behand-lar häftet alltså grottor 
(och andra lokaler) som kan förklaras med 
seismik. Det finns dock alternativa förklar-
ingsmodeller (se till exempel [6]), men dessa 
berörs över huvud taget inte i häftet vilket 
är dess största svaghet; det skulle förstås vara 
intressant om någon av företrädarna för al-
ternativen skulle presentera dessa i Grottan, 
och ännu mer intressant om läsarna av Grot-
tan (och av häftet som nu anmäls) själva ger 
sig ut till de lokaler som beskrivs i häftet och 
bildar sin egen uppfattning.

Vilka är då lokalerna som presenteras i 
guidehäftet? Förutom grottor (Frubergsgrot-
tan, Kvarnberget, Klövbergsgrottan, Puke-
bergsgrottan, Alfs gryt, Bodagrottorna, Skål-
boberget, Niklas tehus och Hölickgrottan) 
beskrivs också några för oss grottisar mer 
exotiska lokaler: Olivelunds grustag med 
liquefaktioner (genomvattnade och omska-

kade sediment), Turinge grustag (också med 
liquefaktioner, dessutom med uppvälvning, 
venting, av grus), miniförkastningen i en 
glacialslipad ränna vid Läggesta järnvägssta-
tion, den mycket större förkastningsbranten 
norr om Läggesta, Mehedeby gryt (up-
psprucken häll med mindre grottor), Svar-
tsjön i närheten av Blacksås där Mörner har 
beskrivit ett tsunamilager av sand med ma-
rina plankton ovanpå sjösediment, förkast-
ningsbranten Falkberget på Hornslandet, 
samt strandvallarna vid Tomashamn (som 
inte hann besökas under exkursionen). Yt-
terligare några lokaler nämns i förbigående. 
Alla dessa, förutom Kvarnberget, och många 
fler har tidigare beskrivits i Mörners ovan 
omnämnda bok, och bildar underlaget för 
Mörners berättelse om Sveriges instabila 
berggrund. Kvarnberget (Kvarnbäcksklint-
en) är en nyare lokal, uppmärksammad först 
för några år sedan, och tolkas av Mörner 
och Sjöberg som en möjlig metanutbrott-
slokal (utbrottet skedde i så fall explosion-
sartat, när metanhydratisen momentant 
övergick till gasfas, med en volymökning 
på 168 gånger); eftersom Kvarnberget inte 
har beskrivits utförligt förut får lokalen 
drygt tre rikligt illustrerade sidor av häftet. 
Alla dessa lokaler är intressanta, inte minst 
i ett sammanhang, men guidehäftet saknar 
lägesbeskrivningar och koordinater till dem; 
de finns bara utsatta på några rätt grova kar-
tor. De flesta grottorna går dock att hitta i 
SSF:s databas; grustagen borde inte heller 
vara svåra att finna igen; förkastningsbran-
terna är också de stora lättfunna strukturer 
(förutom miniförkastningen vid Läggesta 
jvstn; den ligger vid parkeringsplatsen vid 
stationen, nedanför järnvägsbranten). Av-
saknaden av lägesbeskrivningarna bör där-
för inte avskräcka någon från att införskaffa 
häftet, men en tur till lokalerna som beskrivs 
kan behöva en del förarbete.

[1] R. Sjöberg, 1994. Bedrock caves and 
fractured rock surfaces in Sweden: occurence 
and origin. Fil.dr.-avhandling, Paleogeophys-
ics & Geodynamics, Stockholms universitet. 
100 sidor.
[2] R. Sjöberg, 1994. Tunnel-caves in Swe-
den: morphological and morphogenetical 
studies. Svenska grottor 8, Sveriges Speleo-
logförbund. 42 sidor.
[3] N.-A. Mörner, 2003. Paleoseismicity of 
Sweden: a novel paradigm. Paleogeophysics 
& Geodynamics, Stockholms universitet. 
320 sidor.
[4] R. Sjöberg, 2003. En bibel om svensk pa-
leoseismik. Grottan 38(3): 21-24.
[5] R. Sjöberg, 2009. Metangasutbrott bil-
dade blockgrottor: upptäckten av en ny form 
av blockgrotta i Sverige. Grottan 44(3): 34-
39.
[6] R. Lagerbäck och M. Sundh, 2008. Early 
holocene faulting and paleoseismicity in 
northern Sweden. SGU Research Paper C 
836. 80 sidor. Tillgänglig från http://www.
sgu.se/dokument/service_sgu_publ/C836.
pdf

Summary
The 12th issue of Svenska Grottor (Swedish 
Caves) was published earlier this year to the 
second International Conference on Granite 
Caves in Nynäshamn. On its 28 pages the 
authors Nils-Axel Mörner and Rabbe Sjö-
berg describes and illustrate caves and some 
other localities visited during the conference 
in the Stockholm area and Hälsingland. 
Most of the localities are well known for cav-
ers and can be easily visited, but this booklet 
gives a deeper understanding of some of the 
processes (neoseismotectonics and methan 
gas venting) suggested for the their origin. It 
is recommended reading before visiting any 
of the many pseudokarst caves in Sweden.

Anmälan av Svenska grottor nr 12: 

Second International conferece on granite caves 
sweden, 2011:

excursion guide for the local and main excursions 
av Nils-Axel Mörner och Rabbe Sjöberg.

Sveriges Speleologförbund 2011. 28 sidor.
Johannes Lundberg
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3.   Foto: Bosse Lenander

fototävlingen avgjord

Temat för årets fototävling var som ni kanske minns ”vatten”. En inte alltför ovanlig fö-
reteelse i våra grottor. Deltagarna på årets årsmöte fick ta ställning till ett antal spännande 
bilder. Tolkningarna av temat var som synes högst varierande. Några av tävlingsbidragen 
presenteras här (originalen är förstås i färg).

Den vinnande bilden (1) är tagen med lång exponeringstid i ljuset från en pannlampa. 
Platsen är Ogof Draenen i Wales. Fotograf är Björn Gunnvall. På andra plats (2) har Claes 
Lagerström fångat ett vått ögonblick under tömningen av Rumpsaxgrottan. De andra bil-
derna får tala för sig själva.

4.  Foto: Tommy Nilsson

5.  Foto: Janine Rhodin
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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

I mars 2011 startade en ny webb-sida med 
den lockande titeln CAVINGNEWS. Man 
blir inte besviken! Det är en mycket inne-
hållsrik och intressant nyhetsportal för grot-
tisar som varmt rekommenderas.
Du hittar den på http://cavingnews.com

Litet äldre men också den mycket intres-
sant, om än litet magrare till innehållet, är 
CAVERINFO. 
Adressen är http://www.caverinfo.com

Vill man veta vilka som är världens längsta 
repektive djupaste grottor tittar man lämp-
ligen på den gamla men väl underhålla si-
dan CAVERBOB, där finns diverse listor på 
långt och djupt.
Här är den: http://www.caverbob.com

För er som vill veta mer...

Ny svensk fladdermusart

Uråldrig ål

Under 2010 fick forskare för första gången 
en tydlig indikation på att den sällsynta 
nymffladdermusen, Myotis alcathoe finns i 
landet. Arten har identifierats genom ljud-
inspelningar där spektrogram av enskilda 
ljudpulser granskats och jämförts med refe-
rensmaterial. Arten är påträffad i Skåne.

Nymffladdermusen är därmed Sveriges 
19:e fladdermusart. Arten är europas minsta 
- normalvikten är 3,5 - 5,5 gram! Den lever 
i lövskogar och sägs övervintra i underjor-
diska håligheter. Vår välkända och skyddade 
fladdermuslokal Balsbergsgrottan borde 
följaktligen ligga bra till!

I en undervattensgrotta på 35 meters djup 
utanför en av öarna i Palau, Mikronesien, 
har man funnit en ål-liknande fisk som på-
minner om både dagens ålar och om ålar 
från krita-perioden, vilket fått någon att 
kalla den ett levande fossil. På grund av 
sina särdrag klassas Protoanguilla palau i sitt 
eget släkte och sin egen familj i ordningen 
ålartade fiskar. Den lilla rödbruna ålen som 
inte är längre än 10-20 cm har sannolikt sett 
ungefär likadan ut de senaste 200 millioner 
åren! 

Grottdykrekord

Ett dykteam från Australien har gjort ett 
rekorddjupt dyk i Pearce River Cave på 
Nya Zeelands sydö. Utloppet ligger på en 
mycket svårtillgänglig plats och all utrust-
ning flygs in med helikopter.

Tidigare i år nådde en av dykarna ett djup 
av 194 meter i starkt strömmande vatten 
med en temperatur strax över fryspunkten.
För att klara det extrema dyket har man 
byggt stationer på fyra olika nivåer där dy-
karna kan vila i uppvärma luftbubblor un-
der dekompressionen.

Man har  ännu inte lyckats identifiera käl-
lan eller källorna till den underjordiska flo-
den. En ny expedition planeras till 2012 då 
man förväntas dyka ännu djupare!

Dolin på mars!

Bilden av en sanddolin på Mars  är tagen 
från 300 km höjd med en HiRISE-kamera 
av Mars Reconnaissance Orbiter. Kameran 
har en upplösning på ca 3 dm från 300 km 
höjd! (Att jämföra med satellitbilder av jor-
den som normalt har en upplösning på 0,5 - 
1 m.) Storleken på dolinen är ca 175 m tvärs 
över. Diametern på öppningen i botten är 
ca 35 m och djupet är, beräknat med hjälp 
av skuggan, 20 m. Vad som döljer sig under 
sanden är inte helt klart, men troligen rör 
det sig om en kollapsad lavatunnel. 

Det är inte utan att man blir litet avund-
sjuk på flygfotokvaliteten. Tänk om man 
kunde få sådana bilder av fjällvärlden - det 
skulle onekligen underlätta grottletandet en 
smula...

Bild: NASA/JPL/University of Arizona
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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 Roger Johansson 070-691 00 22 johroger@gmail.com
Utbildningskommittén Mark Dougherty  0241-611 80 mdo@du.se
Vertikala sektionen Sofi H. Dougherty   0241-611 80  shd1967@gmail.com
Vetenskapskommittén Johannes Lundberg   070-262 42 40  johalund@gmail.com

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
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Utkommer i december och förväntas innehålla en längre 
artikel om resultaten från årets fjällmöte. Förhoppningsvis 
får vi också läsa om de senaste årens nyfynd i Vadvevagge. 
En rapport från grotträddningsövningen i Korallgrottan 
blir det också. Sätt igång och skriv!
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