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På gång i SSFLedare

SRT2 i Kleva gruva  21 - 22 april 2012
Fortfarande litet oklart med boendet, men gruvan är bokad. 
Håll koll på hemsidan för mer info och anmälan.

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

Lummelundaveckan  24 - 30 juni 2012
Går som vanligt av stapeln veckan efter midsommar.
Utbildning, dykningar, grävning och kartering.
Vi tältar som vanligt nere på stranden.

Fjällmöte - Fellesmöte 2012  29 juli - augusti 2012
Arrangeras i år av Norsk Grotteförbund och kommer att vara i 
Rognan dit man kan ta sig, förutom med bil, med tåg eller buss från Bodø. 
På nära håll kan vi här nå både horisontella och vertikala grottor, 
och kanske även ha möjligheter till nyfynd. Mer information i
nästa nummer av Grottan.

På gång internationellt

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

Så har SSFs fjällaktiviteter runnit förbi för 
året, kvar finns dokumentation och redovis-
ning – vem som nu gör det. Det startade i 
februari med en träff i Gävle, rullade senare 
vidare med hundratals mail och telefon-
kontakter, lite småmöten för att slutligen 
landa med fjällmötet norr om Torne Träsk 
och några månader senare med höstträffen 
uppe vid Stora Blåsjön. Så många grottme-
trar har inte hittats på åtskilliga år och det är 
nog själva upplägget som gör det. Det låter 
ju bra men till fjällmötet kom 19 personer 
om vi räknar alla från två år och uppåt. Till 
höstträffen kom tio. Vi som kom har haft 
väldigt roligt, men vi tycks syssla med något 
som övriga medlemmarna inte efterfrågar. 
Till mycket stora kostnader i tid och pengar. 
Det är inte fel att en mindre grupp träffas 
uppe på fjället, det är lättsamt, mycket in-
formellt att sitta i lä bakom en kulle på mor-
gonen och dricka morgonfika, de flesta vet 
redan vad som hänt dagen innan och mest 
samlas vi för att samordna dagen – men det 
är egentligen inte ett fjällmöte utan ett pro-
jektmöte för enskilda medlemmar.

Det finns ett stort mervärde i våra möten 
och träffar då de skapar en plattform för nya 
medlemmar, ungdomar, utländska grottisar 
och ger oss nya kontaktytor mot myndighe-
ter, lokalbefolkning och företagare. Men det 
känns ibland som allt är förgäves, vi är inte 
fler utan färre som deltar än då SSF bestod 
av 50 medlemmar. 

Föreningsverksamheten är idag inte lika 
självklar som den var då SSF bildades, jag 
är medveten om det men nu är årets smör-
gåsbord avdukat och då återstår frågan om 
någon tänker duka upp det igen. Vi är några 
som nog är tveksamma utan ett mer aktivt 

intresse från medlemmarna. 2012 blir ett 
mellanår för då ordnas fjällmötet av Norsk 
Grotteförbund. Jag är inte säker på att det 
är en optimal lösning och kanske vore det 
bättre att fjällmötet och fellesmötet istället 
inte sammanfaller i tid så att vi kan åka varje 
år till ett eller bägge. Andra kommer alltid 
att köra sina egna projekt, och det är nog 
ingen liten oväsentlig del men våra möten 
är betydelsefulla för SSF.

I klarspråk: fyller vår förening egentligen 
någon funktion? Jag ger ett svar och har fler 
frågor än jag ger här. SSF har stor respekt 
hos svenska myndigheter och det är i prak-
tiken vi som ansvarar för den här delen av 
Sverige, den underjordiska, så vi behövs. 
Har vi inte medlemmarna med oss är det 
likafullt kört. Man kan ställa frågan på sin 
spets - varför är du medlem i SSF? Skall vi 
lägga ned föreningen eller ska vi omvandla 
fjällmötet till ett projektmöte där man är 
med eller inte med redan från tidig början?

Anders H Lindén
Fjällkommittén
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Ibland har man anledning att känna sig stolt 
över sig själv. Tänk att den doktorsavhand-
ling jag lade fram 1994 fortfarande, efter 
17 år, vållar diskussion! Hade jag inte i den 
diskuterat tanken att Bodagrottorna skulle 
kunna bildats genom en kraftig jordbäv-
ning och även analyserat och därefter ute-
slutit nästan alla andra tänkbara bildnings-
sätt, så hade inte allt detta skett. Då hade 
inte Svensk Kärnbränslehantering (SKB) 
blivit så oroat, att man dagarna före min 
disputation genom ett telefonsamtal till de-
kanus för Naturvetenskapliga fakulteten vid 
Stockholms universitet försökt få den tillsat-
te opponenten utbytt. Något som dekanus 
naturligtvis inte kunde gå med på. Då hade 
inte Nils-Axel Mörner, som disputationens 
ordförande, låtit opponenten hålla på i hela 
fem timmar, i stället för de högst två, som är 
brukligt. Det skulle stå klart för alla (SKB) 
att min avhandling verkligen skulle diskute-
ras innan den släpptes igenom.

Då hade aldrig Bodaprojektet 1997-2001 
kommit till stånd, där vi med internationel-
la experter från fem länder åter gick igenom 
alla tänkbara bildningssätt, där alla utom 
seismotektonik, dvs jordbävning, och me-
tangasutbrott efter hand kunde uteslutas. 
Våra undersökningslokaler besöktes och 
resultaten diskuterades vid tre stora interna-
tionella expertexkursioner 1999, 2008 och 
2011 och av två nationella för SKB (2000) 
och Strålsäkerhetsmyndigheten (f.d. SKI) 
(2009) med expertgrupper. 

Av för dem självklara skäl har SKB och 
SKI på olika sätt motsatt sig våra resultat. 

Utan att komma med på egen forskning ba-
serade motrapporter har man fört fram Ro-
bert Lagerbäck vid Sveriges geologiska un-
dersökning (SGU) som målvakt. Lagerbäck 
har inte utfört någon forskning vid Boda 
eller vid andra liknande grottor, däremot 
bra fältrapporter från de stora nordsvenska 
förkastningarna. Inte heller har han varit 
med på någon av våra exkursioner, vilket är 
tråkigt.

Denna inledning behövs för att visa hur 
irriterade vi blev när Sveriges Radios Natur-
morgonredaktion i oktober 2011 beslöt att 
sända från Bodagrottorna och ha med sig 
just Robert Lagerbäck som expert. Detta 
utan att vare sig Mörner eller undertecknad 
blivit tillfrågade. Så gör man inte. Självklart 
var Alf Sidén på plats men vännen Alf är 
inte geolog.

Icke oväntat fick Lagerbäck under ett par 
minuter redogöra för sin syn på hur grot-
torna bildats och detta måste även betraktas 
som den officiella bilden SKB (SGU) vill 
ha framförd. Alf Sidén fick helt kort nämna 
att han ansåg grottorna var bildade genom 
en jordbävning och att denna inträffat för 
9700 år sedan. Här finns som synes olika 
åsikter, noterade fältreportern.

Vad sade då Lagerbäck? Jo, som i en tidi-
gare frampressad rapport (2007) menar han 
(SKB, SGU) att grottberget ligger i utkanten 
av området för extremt grovblockig morän i 
hälsingekusten, att grottorna bildats genom 
att isen tryckt hela bergsklacken framför sig 
15-20 m, att blocken då spruckit upp och 
det tidigare berget fått en kraftig blockbrant 

mot sydost. Detta bevisas av att isräfflor 
fortfarande syns på många block och att de-
ras riktning inte förändrats av transporten. 
Att vissa stora block genom detta hamnat 
tiotals meter utanför grottområdet. I en 
slutmening tillägger han dock, att han inte 
har någon idé om hur grottornas spricksys-
tem bildats men återkommer ett par gånger, 
nere i grottan, till att de öppna banksprick-
orna måste ha med saken att göra.

Dessa dåligt underbyggda påståenden 
är egentligen inte värda att vetenskapligt 
bemöta. Detta gjorde inte heller Nils-Axel 
Mörner när han veckan därpå i Naturmor-
gon fick beskriva de dramatiska skeenden 
som skedde i samband med inlandsisens 
avsmältning för 9700 år sedan i Hudiks-
vallstrakten. Mörner berättade vidare om 
de våldsamma metangasexplosioner vi nu 
vet ägde rum då och som även i senare tid 
orsakade tsunamivågor på över 20 m höjd. 
Mörner betonade även att det märkliga med 
dessa metangasexplosioner är att man med 
nuvarande kunskaper omöjligt kan tala om 

var de kommer att äga rum. Allt detta står 
att läsa i seriösa vetenskapliga publikationer.

För Grottans läsare kommer jag dock 
kortfattat att förklara vari felen i Lagerbäcks 
argumentation ligger. Några exempel:

• Grottan har nu ett perfekt gångmöns-
ter som i stort håller sig till granitens na-
turliga uppsprickning i N-S och Ö-V. Hade 
grottberget förskjutits av isen hade grottans 
gångsystem hoppressats i isens rörelserikt-
ning, d.v.s. från NV. Större delen av det 
ytliga N-S gångmönstret hade då förstörts.

• Isräfflor bildas under isfronten i dess 
rörelse framåt. Att räfflorna nu finns på 
blocken visar att blocken spruckit upp efter 
det isen lämnat området.

• En noggrann genomgång av grottberget 
visar att många block rört sig mot isrörel-

BODAGROTTORNA 
OCH NATURMORGON

en personlig kommentar
Rabbe Sjöberg

Två av profilerna som är uppmätta över det 
nuvarande blockfältet från V till Ö och tolkning 
av dessa med utgångspunkt från markytan 
efter och före deformationen. Den kraftiga 
utvidgningen är tydlig och blocken har rört sig 
både mot isriktningen och mot gravitationen. 
Ur Guidebok CGC2011, sid. 23.
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sens riktning, d.v.s. mot NV. Andra block 
har kraftigt lägesförändrats mot gravitatio-
nens riktning, d.v.s. uppåt. För detta krävs 
en kraft underifrån.

• De profiler vi låtit mäta upp och rita 
över berget visar just detta och tillsam-
mans med Alf Sidéns fantastiska grottkarta 
kan man räkna ut att vid uppsprickningen 
ökade bergets volym med ca 20% i alla rikt-
ningar. 

• De borrhåll vi låtit driva i tre riktningar 
in i grottberget plus den film som tagits i 
borrhålen visar att uppsprickningen efter 
bankplan fortsätter oförändrat mer än 100 
m ned under ytan. Vi vet dock ej ytterligare 
hur djupt, förmodligen minst hundratalet 
meter. En retorisk fråga: Hur hade isen, som 
skrapar på ytan, kunnat åstadkomma detta? 

Det är nästan så att jag vill travestera vår 
statsminister. Om detta var SGU/SKB:s 
argument, så återstår nu bara ett rimligt 

bildningsalternativ. Det är att Bodagrot-
torna bildats vid en våldsam jordbäv-
ning, som har anknytning till de mäktiga 
tsunamilager,jordskred, liquefaktions m.m. 
vi kan se i lervarvet 9.663 vBP. Att denna 
jordbävning splittrade berget och troli-
gen triggade de metangasexplosioner som 
slutligen utformade vad vi idag ser som 
Bodagrottorna och, naturligtvis, att detta 
skedde på ett vattendjup på minst 240 m.

Varmt tack till Douglas Grant, Canadian 
Geological Survey (†), prof.em. A. Nikonov, 
Russian Academy of Science, hans assistent 
dr. D. Zykov och prof.em. C. Talbot, Upp-
sala, för era konstruktiva bidrag vad gäller 
förståelsen av Bodagrottornas bildning.

PS. Den där extremt grovblockiga, kort-
transporterade  moränen man stöter på i 
sydöstra  Hälsingland, kan den möjligen 
vara block från tidigare perioders ”Boda-
bildningar”, utforslade under den senaste 
istiden? Jag bara undrar?

Alf Sidéns karta över Bodagrottorna.
Foto: Johannes Lundberg

Prolog
Jag ritade min första egna karta för omkring 
40 år sedan. Det var en liten skogklädd 
udde några kilometer SV om Loftahammar 
i Västerviks skärgård som jag och min bror 
fick för oss att göra en storskalig karta över.

Orsaken till varför vi gav oss på detta har 
jag sedan länge glömt bort – kanske var det 
för att vi hade tröttnat på att bara fiska och 
bada och behövde litet omväxling under 
sommarlovet. Att vi några månader innan 
kommit i kontakt med orienteringssporten 
bidrog säkert också.

Vid den tiden hade jag inga begrepp alls 
om teorin bakom kartframställning, men 
det hindrade oss inte det minsta. Tur var väl 
det, för annars kanske kartintresset dött ut 
och mitt liv sett helt annorlunda ut idag.

Intresset för kartor höll dock i sig och jag 
har under stor del av mitt liv pysslat med 
kartor i olika former. Det har blivit fritids-
pyssel med några orienteringskartor i olika 

delar av landet, men också ett yrkesliv med 
arbete på Sjöfartsverkets sjökarteavdelning 
några år i början av 1980-talet och därefter 
på Lantmäteriet i Gävle.

Just nu ser jag fram emot att få bidra med 
mina erfarenheter till SSF:s verksamhet, och 
jag lovade redan innan sommaren att leve-
rera en artikel om kartframställning. Det är 
dock inte förrän nu som jag lyckats samla 
ihop mig och åstadkomma något till Grot-
tan.

Tanken från början var att beskriva litet 
kring hur kartframställning går till i största 
allmänhet, och då med tanke på att kartor 
ju kan vara användbara för att hitta till och 
från intressanta platser för grottaktiviteter. 

Jag insåg efter en stunds skrivande att 
ämnet är litet för omfattande för att kunna 
klämma in i en enda artikel (det ska ju fin-
nas plats för litet annat i Grottan också), så 
det får bli en serie artiklar i stället.

Jag hoppas kunna följa min ursprungliga 
plan att ge en bild av hur kartframställning 
går till, men jag vill också behandla metoder 
och verktyg som kanske kan vara intressanta 
som komplement vid utforskning och do-
kumentation av grottor.

Del 1 - Projektioner, 
koordinatsystem
Grundläggande kunskap om kartprojek-
tioner och koordinatsystem kan faktiskt 
vara användbar för att undvika fällor och 
fel vid användning av kartor och GPS för 
positionsbestämning. Av den anledningen 
kommer den första delen av artikelserien att 
uppehålla sig kring just detta.

kartframställning
Torbjörn Djuvfeldt
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Tredimensionell 
lägesbestämning
Människans uppfattning om vår planets 
form och storlek har ju förstås varierat över 
tid, men tidigare än man kanske vanligen 
tror, kände människan till att jorden var 
rund. Greken Eratostenes kunde t.ex. redan 
för ca 2200 år sedan bestämma jordens om-
krets med förvånansvärt hög noggrannhet.

Redan under antiken gjorde grekiska 
vetenskapsmän de första positionsbestäm-
ningarna av platser i förhållande till någon 
form av referenssystem. Detta system bör ha 
varit föregångaren till dagens indelning av 
jorden i latitud och longitud, vilket utveck-
lats till ett entydigt sätt att ange positioner 
över hela jordytan.

Alla referenssystem behöver något slags 
väldefinierad nollpunkt (origo), och för-
modligen var ekvatorn redan från början 
nollpunkt för latitud-värden i nord-sydlig 
riktning. Däremot fanns fram till mitten av 
1800-talet flera nollmeridianer varifrån lä-
gen angavs i öst-västlig riktning.

Sedan 1880-talet är det dock nollmeridi-
anen genom Greenwich som gäller som ut-
gångspunkt för alla longitudangivelser.

Hela varvet runt jorden längs ekvatorn 
delas in i 360 grader, men uppdelat i två 
halvor, väster och öster om nollmeridianen 
(0-180 grader). Även hela varvet runt jor-
den via polerna är indelat i 360 grader, men 
uppdelat i 0 till 90 grader från ekvatorn till 
respektive pol.

Om jorden hade varit ett perfekt klot 
hade vi nu haft allt på plats för noggranna 
lägesbestämningar, men riktigt så enkelt är 
det inte. Jordens rotation gör nämligen klo-
tet litet tjockare om midjan och tillplattat 
vid polerna. Vi behöver alltså en väldefinie-
rad kropp (vem önskar inte det?) som så bra 
som möjligt beskriver jordens verkliga form.

Geodetiskt datum
Den matematiskt väldefinierade figur vi sö-
ker brukar kallas för ellipsoid, vilket är den 
kropp som kan definieras av en ellips som 
roterar kring sin lillaxel.

Dimensionerna på ursprungsellipsen anges 
med hjälp av längden på storaxeln (ekvators-
radien a) och lillaxeln (polradien b) genom 
att beräkna ellipsoidens avplattning (f ) enligt

Geodetiskt datum anges då som värdet på 
ekvatorsradien tillsammans med värdet på 

f =  a - b
    a

avplattningen, vilket är nödvändiga uppgif-
ter för att kunna räkna om koordinater från 
ett system till ett annat.

WGS84/SWEREF99
Referenssystemet WGS84 (World Geodetic 
System) är alltså ett tredimensionellt refe-
renssystem, vilket innebär att en fullständig 
positionsangivelse sker i förhållande till ellip-
soiden vilken ju är en tredimensionell kropp. 
Detta till skillnad från ett tvådimensionellt 
koordinatsystem som vi kommer till litet 
längre fram. 

WGS84 är i princip detsamma som SWE-
REF99 och för de flesta tillämpningar som 
inte kräver centimeternoggrannhet så är det 
ingen skillnad alls. 

I och med att WGS84 är ett globalt täck-
ande referenssystem så är det inte lämpligt 
för lägesbestämning med höga noggrann-
hetskrav, vilket heller inte varit syftet. Detta 
är också anledningen till att vi i Sverige har 
vår egen motsvarighet i SWEREF99.

Anledningen till att ha ett eget referenssys-
tem som skiljer sig så pass litet är att SWE-
REF99 behöver vara lokalt definierat i förhål-
lande till kontinentalplattornas förskjutning 
och den påverkan detta har i Skandinavien. I 
annat fall hade positioner i SWEREF99 flyt-
tat sig några millimeter varje år då Atlanten 
under samma period blir c:a 10 millimeter 
bredare.

Både WGS84 och SWEREF99 baseras på 
en referensellipsoid med “namnet” GRS 80. 
Denna har geodetiskt datum
a = 6  378  137,0  (enheten är meter) 
f = 1/298,257  (det finns fler decimaler för 
den som vill peta i sånt)

Kartprojektioner
För att kunna göra kartor och för att förenkla 

praktisk lägesbestämning i ett rätvinkligt ko-
ordinatsystem behövs en metod för att platta 
till den tredimensionella ellipsoiden till en 
tvådimensionell yta. Det finns en mängd oli-
ka sätt att göra detta på, men här ska vi bara 
beröra de som vi vanligen kommer i kontakt 
med i Sverige.

Mercators projektion

En mycket vanlig kartprojektion, framför allt 
i navigationssammanhang till sjöss har länge 
varit en projektion uppfunnen av den bel-
giske matematikern Gerhard Mercator redan 
i mitten av 1500-talet.

Projektionen kan beskrivas som den av-
bildning man får om man projicerar ut jord-
ytan på en tänkt cylinder som omger jorden 
med kontakt längs t.ex. ekvatorn. 

1. Definiera om-
 givande cylinder.

3. Klipp upp cylindern och platta till den.

2. Projicera jordytan 
till cylindern
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Mercators projektion har fördelen att den 
är vinkelriktig, dvs en kompasskurs avbildas 
som en rät linje och kursens skärningar med 
meridianerna (longitudlinjer) visas i rätt vin-
kel. Den stora nackdelen är dock att skalfelen 
ökar dramatiskt ju längre från ekvatorn man 
kommer.

SWEREF99 TM

Tillägget ”TM” i namnet på koordinatsys-
temet betyder faktiskt Transverse Mercator, 
vilket antyder att principen för projektionen 
är densamma som för Mercators traditionella 
projektion. Skillnaden är att man nu lägger 
cylindern på sidan och i stället låter den tang-
era jordytan längs med en meridian, vilken 
då får benämningen medelmeridian (den 
vita heldragna linjen i figuren nedan).

I nästa steg kavlar vi ut den plana projektio-
nen och skapar ett rätvinkligt rutnät utifrån 
medelmeridianen (den tjocka svarta linjen i 
figuren överst i nästa spalt) som för SWE-
REF99 TM ligger 15 grader öster om noll-
meridianen. Jag har dessutom förstärkt ett 
par longitudlinjer vid sidan av medelmeridi-
anen för att illustrera att de meridianer som 
pekar mot den geografiska nordpolen lutar 
litet olika beroende på var i landet man be-
finner sig. I och med att vi håller oss relativt 
nära medelmeridianen så blir skalfelen aldrig 
så dramatiska som den traditionella Merca-
tor-projektionens fel närmare polerna.

UTM

Förkortningen UTM uttydes Universal 
Transverse Mercator, och är en metod att 
skapa en serie sammanhängande kartpro-
jektioner som täcker hela jorden. Vi känner 
igen beteckningen Transverse Mercator från 
SWEREF99 TM och UTM är gjord efter 
i princip samma projektionsmetod, men 
upprepad 60 gånger (var sjätte grad) runt 
hela jorden. Varje 6 grader brett område 
kallas ZON, och de olika zonerna numreras 
från 1 till 60 (såklart).

Med litet trixande så kan man tillverka en 
karta som täcker flera zoner, men ju längre 
man kommer från kartans mittzon, desto 
större blir lägesfelen vid mätning i kartan.

I bilden på föregående sida har jag lagt 
UTM ovanpå SWEREF99 TM för att visa 
att ZON 33 har samma medelmeridian 
och alltså i princip är detsamma som SWE-
REF99 TM. Skillnaden är dock att vårt na-
tionella system är utvidgat att täcka in de-
lar av zonerna 32, 34 och 35 för att slippa 
krångliga zongränser.

SWEREF99 TM kontra RT 90 2,5 g V

Till sist så finns det skäl att beskriva skillna-
derna mellan det nyare koordinatsystemet 
SWEREF99 TM och det ”gamla hederliga” 
RT 90. Det blir ganska tydligt om man läg-
ger ihop de båda koordinatnäten som i ned-
anstående bild.

Bilden visar ett vitt rutnät ovanpå ett svart. 
Det svarta rutnätet symboliserar SWE-
REF99 TM med en medelmeridian 15 
grader öster om nollmeridianen. Det vita 
rutnätet representerar RT 90 2,5 g V och 
en medelmeridian som ligger ytterligare en 
bit österut.

Någon undrar säkert hur medelmeridian-
en för RT90 fått detta värde. Förklaringen 
kan utläsas ur koordinatsystemets namn, 
2,5 g V uttydes ”2,5 gon väster om Stock-
holms gamla observatorium”. Enheten gon är 
en geodetisk specialitet som innebär att en 

enhetscirkel delas in i 400 delar i stället för 
360. Värdet för en (1) gon motsvarar alltså 
0,9 grader.

Skillnaden syns kanske inte vara så stor 
om man bara tittar på föregående bild. Det 
kan därför vara frestande att försöka skapa 
en enkel omräkningsformel i t.ex. Excel för 
att konvertera koordinater mellan SWE-
REF99 TM och RT90.

Tyvärr så skiljer sig geodetiskt datum 
ganska signifikant mellan de två koordinat-
systemen, vilket gör att en sådan förenkling 
skulle ge fel vid konvertering av koordina-
ter.

Det finns dock verktyg och metoder för 
att göra koordinattransformationer på ett 
korrekt sätt och i många fall kostar de hel-
ler ingenting. Tips om lämpliga hjälpmedel 
kommer i slutet av artikelserien.

I nästa avsnitt…
…tänker jag fortsätta med olika metoder 
för positionering och lägesangivning, samt 
redogöra för tekniken bakom flygfotografe-
ring och bildtolkning.

Summary (by author)
The article is the first in a serie of articles 
that will describe professional map produc-
tion in general, along with some ideas about 
how the methods can be applied to cave sur-
veying and mapping. In this issue the auth-
or begins by describing some basic geode-
tic concepts and principles for creating the 
most common map projections.
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Bakgrund
Det ligger ofta mycket arbete bakom en 
grottkarta. Förutom tiden man tillbringar 
i själva grottan så krävs en hel del skriv-
bordsarbete efteråt, med att sammanställa 
mätdata till ett s.k. polygontåg, kombinera 
med eventuella tidigare karteringar i samma 
grotta, sluta slingor (så att en plats vars posi-
tion har mätts upp via flera vägar i grottan 
representeras av samma punkt på kartan), 
anpassa skissen till det justerade polygontå-
get, och slutligen rita rent kartan [1]–[3]. 
Den som har obegränsat med tid, utrust-
ning, medhjälpare och karteringserfarenhet 
kan på detta sätt göra fantastiskt noggranna 
och detaljrika grottkartor, som publiceras i 
vetenskapliga rapporter eller vinner pris på 
speleologikongressens tävling.

Men vi andra då, som inte har dessa kar-
teringsresurser, vad skall vi göra? Vi karterar 
ändå, och accepterar att resultatet inte är 
perfekt. En onoggrann grottkarta är väldigt 
mycket mer användbar än ingen grottkarta 
alls, men den som skall använda en grott-
karta bör veta hur pålitlig kartan är. Det är 
här karteringsgraderna kommer in i bilden. 
Med en karteringsgrad menas en beteckning 
på grottkartan som anger dess noggrannhet, 
enligt en standardiserad skala.

Den första skalan etablerades på 50-talet 
och den har reviderats åtskilliga gånger se-
dan dess, bl.a. beroende på att utrustning 
och teknik för kartering har förändrats [4]. 
Storbritannien är föregångslandet på om-
rådet och deras gradsystem, senast den s.k. 

BCRA-skalan 2002 [2, 5] används i stora 
delar av världen och rekommenderas även 
av SSF för kartering av svenska grottor [6]. 
Speleologer i Australien använder sitt eget 
system, de s.k. ASF-graderna [7], som har 
utvecklats ur något av de äldre brittiska sys-
temen. I andra länder, t.ex. USA [1], saknas 
en nationell standard för karteringsgrader. 
Någon allmänt accepterad internationell 
standard har aldrig funnits.

Standardiseringsarbetet inom 
UIS
De senaste åren har en arbetsgrupp inom 
den internationella speleologunionen UIS 
arbetat med att utveckla ett system för kar-
teringsgrader. Det diskuterades vid kon-
gressen 2009 i Kerrville, Texas, USA och 
fullbordades 2010, då gradsystemet efter 
omröstning accepterades som en officiell 
UIS-standard [8]. Omröstningens objek-
tivitet kan dock ifrågasättas – arbetsgrup-
pen som utvecklade gradsystemet bestod 
av samma delegater som sedan röstade för 
att acceptera dem, och uteblivna röster tol-
kades som bifall [9]. De nya UIS-graderna 
innehåller delar från såväl BCRA som ASF, 
som i sig är ganska lika varandra, med några 
mindre tillägg. Exempelvis finns beteck-
ningar för att ange om ingångarna har po-
sitionerats noggrant och om karteringsdata 
har laddats ned elektroniskt från mätinstru-
menten.

Det här är en unik situation och en fram-
gång för UIS. Nu kan två saker hända. 

Antingen etableras UIS-graderna som en 
global standard, som används i fält och pu-
bliceras på nyproducerade kartor. Detta är 
vad alla som arbetat med utvecklingen av 
gradsystemet, inklusive artikelförfattaren, 
hoppas på. Eller så stannar graderna vid en 
vacker skrivbordsprodukt, medan de ”rik-
tiga” grottisarna, de med repor på hjälmen 
och grottlera i håret, fortsätter att använda 
BCRA och andra nationella skalor.

Skrivbordsprodukt eller faktisk 
standard?
Risken är stor att vi är på väg emot det andra 
alternativet. Att etablera en ny standard i en 
värld av ideellt arbetande, egensinniga spe-
leologer är en svår uppgift, förmodligen mer 
komplicerad än att besluta om själva stan-
darden. Dels behöver information spridas 
och dels skall de som nås av informationen 
låta sig övertygas. De nationella delegater-
na, som röstade fram UIS-graderna, är inte 
alltid de mest inflytelserika speleologerna i 
respektive land. Överhuvudtaget har UIS i 
de mest grottaktiva länderna en ganska svag 
ställning jämfört med de nationella förbun-
den. Och de nationella förbunden har i sin 
tur, åtminstone på vissa håll, mindre infly-
tande än lokala klubbar.

Ganska lite verkar ha hänt under det år 
som har gått sedan UIS-graderna antogs 
förra året. Jag har frågat alla delegaterna i 
ovan nämnda arbetsgrupp (6 av 22 svarade, 
maj–juni 2011) och dessutom diskuterat 
informellt med erfarna karterare från flera 
länder under en internationell utforsk-
nings- och karteringsexpedition (Grotte des 
Chamois, Frankrike, augusti 2011). Dessa 
(ovetenskapliga och ofullständiga) stickprov 
indikerar att spridningen av det nya syste-
met går långsamt. Graderna har presente-

rats i den ansedda International Journal of 
Speleology [8], men så vitt jag vet ännu inte 
i några nationella tidskrifter. Inga diskussio-
ner på internetforum verkar ha förekommit. 
Graderna har inte antagits av några natio-
nella förbund, men två delegater trodde att 
det snart skulle ske i deras länder, Österrike 
och Serbien. Några få grottkartor i Rumäni-
en har betecknats med UIS-grader. Austra-
lien kommer av allt att döma fortsätta med 
sina ASF-grader. Storbritannien, Frankrike, 
Tyskland och Ryssland, som hör till de mer 
inflytelserika länderna i speleologivärlden, 
håller en låg profil i frågan och deltog inte 
ens i omröstningen. Grottisar i fält känner 
inte till graderna, eller bryr sig inte. Över-
huvudtaget verkar inte många ha uppfattat 
frånvaron av ett internationellt gradsystem 
som något problem.

Karteringsgrader i Sverige
Minnesgoda svenska speleologer erinrar sig 
att vi i Sverige har sett UIS-grader förut. En 
arbetsgrupp inom UIS gjorde ett försök att 
etablera en standard redan på 1970-talet, 
men den antogs aldrig av UIS och upp-
märksammades inte av några nationella för-
bund, utom ett: det svenska. Från ungefär 
1978 till 2006 rekommenderade SSF dessa 
s.k. UIS-grader för svenska grottkartor, i 
tron att andra länder gjorde detsamma, 
innan vi upptäckte att detta gradsystem var 
helt okänt i omvärlden, till och med inom 
UIS [4, 10].

SSF har ännu inte tagit ställning till hur 
vi skall förhålla oss till de nya UIS-graderna. 
Å ena sidan kan man se det som vår skyldig-
het att hjälpa till att sprida det nya gradsys-
temet, genom att själva börja använda det, 
om vi tror på idén med en global standard. 
Å andra sidan ledde vår strävan att göra just 

de nya uis-graderna
Erik Agrell



1716

detta på 70-talet till att vi i 25 år graderade 
våra kartor på ett sätt som i princip gjorde 
dem obegripliga för resten av världen. Den 
som har synpunkter får gärna höra av sig till 
Roger Johansson, som leder Karteringskom-
mittén (se kontaktinformation längst bak i 
tidningen), eller till mig.

Vi har alltså skäl att följa utvecklingen i 
omvärlden de närmaste åren uppmärksamt. 
Inte minst skall det bli intressant att se hur 
UIS-graderna tas emot i Norge. Samtidigt 
bör man komma ihåg att grottkarterandet 
som sådant inte står och faller med frågan 
om standardiserade karteringsgrader. Vi kan 
lugnt fortsätta att kartera, och använda vilka 
gradsystem vi vill, bara vi talar om vilket. 
Alternativt kan man strunta i graderna och 
i stället beskriva i ord hur mätningarna och 
kartan gjordes. Gradernas syfte är att hjälpa 
karteraren och kartanvändaren, och den 
som inte känner sig hjälpt behöver inte hel-
ler bekymra sig om dem.
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Summary (by author)
The International Union of Speleology 
(UIS) has defined and approved a system 
for grading the accuracy of cave surveys and 
maps. This is the first international stand-
ard ever for the purpose. It builds on the 
British and Australian survey and mapping 
grades, which are presently the dominating 
systems. It is yet too early to say if the new 
UIS grading system will be adopted by the 
worldwide caving community.
 

Artikelförfattaren karterar i Grotte des Chamois, Frankrike, 2009.
Foto: Jean-Yves Bigot

ny fototävling

Nu är det dags att utlysa en ny fototävling! 
Förra årets tävling på temat vatten resulte-
rade i ett antal spännande bilder där delta-
garna på årsmötet fick rösta fram en vinna-
re. (En del av bilderna presenterades i förra 
numret av Grottan.) Temat för årets tävling 
är - REP - och nu pratar vi inte bara SRT-
bilder utan allt som har med rep att göra; 
ledlinor, ariadnetrådar, gamla knutförsedda 
trossar och lianer. Släpp loss fantasin, ut och 
plåta eller gräv i arkiven så får vi en rolig 
stund även nästa årsmöte! Vinnaren får ett 
presentkort på Nedåt värt 250 kr.
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räddningsövning 2011 - korallgrottan
Tredje gången gillt

Sven Gunnvall

När nu den organiserade svenska grott-
räddningen träffades för tredje gången för 
en större övning har det redan gått fyra år 
sedan starten i Abisko 2007. Till allas glädje 
har vi inte behövt utnyttja resurserna i nå-
got skarpt läge än och låt oss hoppas att det 
får förbli på det sättet. Av de ursprungli-
gen tre grupperna - Kiruna, Hemavan och 
Frostviken återstår just nu bara två sedan 
polismyndigheten i Norrbotten bestämt 
sig för att någon grotträddningsgrupp inte 
behövs. Man tar sig för pannan och und-
rar litet oroligt vad som skulle hända vid en 
allvarlig olycka i Vadve... Vi får väl lita på 
att fjällräddarna i Kiruna fortfarande har 
ett visst privat intresse av att upprätthålla 
underjordskompetensen. Dessutom har vi 
ju de norska kollegorna att ropa på om det 
skulle knipa. Men nu samlades alltså de två 
återstående grupperna samt ett antal SSFare 
för att öva i Frostvikengruppens ”hemmag-
rotta”, tillika Sveriges längsta - Korallgrot-
tan.

Stora Blåsjön 26 aug - planering
Det är vacker sensommar och fortfarande 
ganska milt i luften när vi anländer till Stora 
Blåsjön. Den nedlagda, men fortfarande 
flitigt använda skolan, är vår inkvartering. 
Under dagen droppar allt fler in och snart 
kan vi sätta oss ner för att planera mor-
gondagens övning. Vi har ett scenario i 
tankarna men behöver finslipa planerna. 
Vår uppgift från SSF är dels att planera 
och leda övningen, dels att ställa upp med 
en figurantgrupp. Vi kommer också att ha 
ett antal observatörer på alla viktiga ställen 

under övningen. Det är Leif Sigvardsson, 
Mark Dougherty, Christian Rylander och 
jag själv som står för planeringen. Tanken är 
att när larmet går skall den enda informatio-
nen vara att en grupp grottisar som gått in 
i grottan inte kommit tillbaka på utsatt tid. 
Ett rent eftersök alltså, och nog så resurskrä-
vande i en stor och komplex grottan som 
Korallgrottan. Sedan skall det bli litet mer 
komplicerat...

Mycket hänger förstås på om vi kommer 
att få det helikopterstöd som utlovats. Det 
tar sin tid att transportera folk och utrust-
ning till fots. Med polishelikoptern är det 
så illa att det numera bara finns två stycken 
i Norrland - en i Östersund och en i Boden 
och de kan mycket väl vara upptagna med 
allvarligare saker än att leta låtsasförsvunna 
grottisar. Desto gladare blir vi när vi frampå 
kvällen hör det omisskännliga ljudet av ro-
torbladen och ser ett skarpt strålkastarljus 
uppe i nattmörkret leta efter en lämplig 
landningsplats vid skolan.

Under kvällen anländer också alltfler 
av deltagarna; de fjällräddningsansvariga 
polisbefälen med sina räddningsgrupper 
samt förstås vår alldeles egen polis – Daniel 
Lundh, som deltar i tjänsten. 

Biträdande polisinsatschef 
Daniel Lundh

Insatsledaren 
Assar Amundsson

Patientansvarig 
Johan af Ekenstam

Andra insatsgruppen - Erika, Tore, Kristian och Jan på väg in. Foto: Sven Gunnvall
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27 aug - övning
Dagen börjar med en kort genomgång in-
för övningen. Figurantgruppen som består 
av Leif, Karin och Björn Gunnvall samt El-
len Rylander ger sig sedan av. Jag följer med 
för att vara den som larmar. För att utnyttja 
dagen optimalt går larmet så snart gruppen 
givit sig iväg. Klockan är då 08:30. Tele-
fontäckningen är alldeles utmärkt uppe vid 
grotthuset och jag får tag på Anders Eriks-
son, som är ansvarig polischef för fjällrädd-
ningen i Västerbotten. Han får de knapp-
händiga uppgifterna av en mycket skärrad 
äldre man som oroligt väntar utanför grot-
tan på några tokstollar som varit därinne 
alldeles för länge!

Eftersom det nu är så lyckligt att det råkar 
finnas inte bara ett försvarligt antal grott-
räddare utan också en helikopter alldeles i 
närheten tar det inte lång stund innan den 
första insatsgruppen är på plats.

De frågar och får litet mer detaljer om 
vilka det är som gått ner i grottan och vad 
de hade för planer. Insatsledare är Assar 
Amundsson. Han utser Ola Sundqvist till 
underjordsansvarig. De övriga i gruppen är 
Johan af Ekenstam, Per Arne Hermansson, 
Gudmund Söderin och en SSFare – Stefan 
Barth. Som observatör följer vår egen grott-
doktor – Christian Rylander – med. Det 
känns viktigt att han, som skall övervaka 
eventuell patienthantering finns med i fron-
ten. Gruppen ger sig av kl 09:15. 

Kommunikationen sker under hela öv-
ningen med ”grottradion” som faktiskt i 
grunden är vanlig marin VHF. Den har 
visat sig fungera alldeles utmärkt så länge 
bergtäckningen inte blir alltför omfattande 
och här fungerar den störningsfritt hela ti-
den! När första insatsgruppen kommit ner 
i grottans huvudtunnel inser man snabbt 
att det finns två huvudriktningar att söka 

i. De väljer att gå åt höger, mot stora salen 
men beordrar samtidigt in ytterligare ett 
räddningsteam. Nästa grupp består av Erika 
Edfors, Rune Larsen, Jan af Ekenstam samt 
SSFarna  Francis Paulin Dougherty och 
Kristian Lyberg. Nu har jag gjort mitt på 
ytan så jag hänger med ner i grottan (fak-
tiskt mitt första besök i Korallgrottan, det 
är så man skäms men bättre sent än aldrig). 
Gruppen börjar som överenskommet sö-
kandet åt andra hållet, mot turistdelen, men 
bara en kort stund senare kommer besked 
över radion att man träffat på två av de sak-
nade grottkryparna (Ellen och Björn). De 
är frusna och vilse och har dåliga nyheter 
att komma med. Karin har fallit ned i en 
brant sluttande sal och har skadat sig svårt. 
Leif finns kvar och har försökt klättra ner 
till henne men har fastnat halvvägs och kan 
inte fortsätta. Nu fattas en rad snabba be-
slut; man rekvirerar sjukvårdspersonal, bår 
och material för att hålla olycksoffren var-
ma. Ellen och Björn får hjälp att bege sig 
mot utgången. Första räddningsgruppen 
fortsätter inåt. Ungefär 10:30 når man fram 
till skadeplatsen i Brantsalen. Det visar sig 
att Leif är oskadd men svårt utmattad och 
behöver hjälp med att ta sig från platsen. 
Med Karin är det värre – hon har en axel 
ur led och sannolikt en bruten fot, hon är 
dessutom på väg att bli rejält nedkyld. Ef-
tersom hon ligger på en mycket besvärlig 
plats, långt ner i den låga Brantsalen är det 
svårt för räddningspersonalen att komma 
till hjälp. Vid 11:30 finns ett riggningsteam 
på plats. De utnyttjar befintliga fästpunkter 
och trots en viss brist på rep lyckas de rigga 
ett fungerande 2:1-system med en Grigri på 
toppen och en knapp timma senare är båren 
på plats nere hos Karin. 

Båren är äntligen uppe på ett litet rymligare 
ställe och patienten kan få det litet bekvämare.
Foto: Sven Gunnvall 

På väg upp genom korkskruven.
Foto: Sven Gunnvall 

Bilden på nästa uppslag: 
Samling och planering inför det sista hindret på 
vägen ut – Isgången. Foto: Sven Gunnvall 
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Hon har under tiden hållits någotsånär 
varm med liggunderlag och bubbelplast. 
Båren kan börja hissas  strax före 13. Så fort 
man nått ett litet rymligare ställe, gången 
strax innanför Väntsalen, rättas Karins läge 
i båren till, en benskena sätts på och mer 
isolering bäddas runt. Bårtransporten mot 
utgången kan börja och det går med förvå-
nansvärd fart. Avlösande grupper med bår-
bärare kommer och möter och knappt två 
timmar senare, kl 14:45, är man framme vid 
det sista hindret, den trånga Isgången som 
leder ut ur grottan.

Noggranna förberedelser med rep i båda 
ändarna av båren och strategiskt utplacera-
de räddare löser även det problemet och kl 
15:40 är båren ute med en patient som vid 
det här laget är ganska nöjd med att få kliva 
upp och ta sig till helikoptern på egna ben.

Kort efter det att alla kommit ut, befriat 
sig från sina leriga overaller och blivit ned-
transporterade till civilisationen får helikop-
tern ett larm och måste ge sig iväg på ett 
riktigt eftersök. Vi har förstås en osannolik 
tur som fått ha den hela dagen! Nöjda och 
glada samlas vi på den tillfälligt öppnade 
restaurang Fjällripan för en öl och en god 
middag.

28 aug - eftersnack
Att övningen gick bra är vi alla eniga om. 
Det finns förstås alltid saker som kan för-
bättras och detaljer som kan finslipas. Fak-
tum är ändå att på de områden där vi sedan 
tidigare sett ett behov av förbättring – or-
ganisation, logistik och kommunikation, är 
resultatet denna gång mycket bra. 

Scenariot är realistiskt och olycksplatsen 
i grottan vald dels för att den är potentiellt 
farlig, dels för att den ligger ”lagom” långt 
in.
Det kan göras betydligt svårare än så här och 
skulle något hända på riktigt är det förstås 

inte lika självklart att snabbt få ihop tillräck-
liga resurser. Det är gott och väl att det finns 
grundläggande kompetens och personal på 
plats nära ett par av våra viktigare grottom-
råden men i ett skarpt läge kommer det att 
krävas många fler med grotträddningserfa-
renhet. Norge ligger nära och därifrån kan 
vi räkna med förstärkning. Vi måste också 
själva vara beredda att hjälpa till. Det är vik-
tigt att alla får upprätthålla sin kompetens 
genom återkommande övningar. Intresset 
från polismyndighetens sida finns och vi 
har ett beslut om fortsatta gemensamma 
övningar för grotträddningsgrupperna. Vi 
kan bara hoppas att vårt framförda önske-
mål om att även SSFs räddningsgrupp kan 
få någon form av ekonomiskt stöd för öv-
ningsverksamheten får gehör.

Summary (by author)
Report from the third joint rescue exercise, 
where representatives from all cave rescue 
groups in Sweden took part. The practice 
was held in Korallgrottan in northern Jämt-
land. The scenario was that four cavers were 
reported missing after not having returned 
as planned. A search party was quickly or-
ganized and two separate groups started the 
search in different directions in the cave. Af-
ter a while two members in the lost group 
was found and reported that the other two 
was in great trouble-one had fallen down a 
steep slope while the other had got stuck, try-
ing to help. Medical assistance, rigging team 
and stretcher teams were called in and soon 
the whole operation was running. Commu-
nication during the whole exercise worked 
excellent with the ”Cave radio” (marine 
VHF!). All in all the practice went very well 
and thanks to the fortunate fact that we had 
a police helicopter to our service during the 
whole day everyone was back to civilization 
in time for a beer and a good meal at the 
temporarily reopened restaurant ”Fjällripan”. 

Under hela min brors och min uppväxt har 
grottor funnits där. Otaliga är de somrar vi 
tillbringat på Lummis-stranden och otaliga 
är de gånger man förklarat för oförstående 
icke-grottisar att grottande är det mest 
naturliga som finns. Uppväxt och van vid 
detta. Men intressen förändras, min kära 
bror Björn har fortsatt i pappas fotspår och 
kryper mer än gärna ner i okända halvt vat-
ten fyllda mörka hål – medan jag började 
intressera mig för annat. Tiden gick, men 
i och med ett nytt yrke (sköterska inom 
akutsjukvården) föddes en vacker dag mitt 
intresse på nytt. Grotträddning. Hur orga-
niserar man en räddningsaktion i en grot-
ta? Vilka resurser finns, och hur fungerar 
akutsjukvård i en så extrem miljö? Sagt och 
gjort – dags att offra sig…

Scenario: Grupp på fyra personer (Karin, 
Leif, Björn, Ellen) har gett sig in i Korall-
grottan. En i gruppen (Karin) hittar väl i 
grottan och är van grottis, för de andra är det 
första besöket i grottan. En annan i gruppen 
(Leif ) är dessutom rejält förkyld. Gruppen 
har meddelat en kompis på utsidan (Sven) 
att de skall vara tillbaka om fyra timmar. 
Har de inte kommit ut efter sex timmar är 
det läge att slå larm. En bra bit in i grot-
tan halkar plötsligt Karin ner i ett brant 
sluttande schakt. På väg ner skadar hon sin 
vänstra axel samt bryter vänster underben. 
Den nu alltmer förkylde Leif bestämmer 
sig för att utan rep eller andra hjälpmedel 
försöka klättra ner och hjälpa Karin. Han 
kommer bara några meter ner i schaktet – 

räddningsövningen
konsten att offra sig

Karin Gunnvall

Figurantgruppen färdig att ge sig ner i grottan.
Foto: Christian Rylander
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där blir han sedan sittande på en smal kant 
– oförmögen att ta sig ner eller upp. I det 
här läget bestäms att Björn och Ellen på 
egen hand skall försöka ta sig ut och hämta 
hjälp. De förvirrar sig bort på vägen ut, men 
i detta skede har de sex timmarna gått och 
Sven larmar 112 på ytan. Ett räddningsteam 
anländer och sökandet tar sin början. Första 
eftersöksgruppen stöter så småningom på 
Björn och Ellen som nu är rejält nedkylda 
och trötta i en av grottans gångar.

Hur är det då att vara patient i en grotta, 
många timmar bort från den civilisation och 
alla resurser ett akut omhändertagande i 
ambulans eller på akutmottagning innebär? 
Vad är viktigt i det läget? Jag kan redan inn-
an jag berättar om min upplevelse av detta 
sammanfatta det med ett ord: Kommunika-
tion. Genom att hela tiden berätta och upp-
datera mig om läget och vad som komma 
skulle, höll de mig helt lugn. Kan erkänna 
att jag innan övningen var rätt nervös – hur 
ska de egentligen klara att få ut mig? Men 
jag har sällan känt mig mer trygg.

Nerhasad 15 meter i ett brant schakt, le-
rigt vatten som rinner i nacken och ett berg 
som snabbt kyler ner. Så började hela öv-
ningen. Efter någon timme hör jag och Leif 
dock röster och den första eftersöksgruppen 
dyker upp. I första skedet ropas det mest 
och jag får svara på hur jag gjort mig illa, 
om jag ligger stadigt där jag är och får reda 
på att hjälp snart kommer ner till mig. Leif 
gnäller högljutt under tiden på en seg insats 
och att de minsann borde skynda sig mer. 
Samtidigt som förste man är nere hos mig 
så får Leif hjälp upp. Utfrågning om ska-
dor och smärtor inleds. Får ganska snabbt 
ett liggunderlag under mig och tjockt lager 
med bubbelplast över mig. Sen börjar arbe-
tet. Båren är i detta skede redan på väg in i 
grottan  förstår jag av meddelanden som ra-
sar över radion. Jag säkras där nere i schak-
tet och mitt ben stabiliseras så gott det går 
efter utrymme och smärta. Här kan väl till-
läggas att mitt teaterspel kunde varit bättre 

– hur mycket skall jag egentligen skrika den 
stackars fjällräddaren i örat? Bättre att låtsas 
vara en hårding tänker jag. Bita ihop och 
hjälpa till så gott det går. I schaktet får jag 
vänta på båren ungefär 1,5 timme – tiden 
får jag reda på efteråt – otroligt svårt att själv 
uppskatta hur länge jag låg och väntande. 
Nästa problem uppstår och blir löst när jag 
skall förflyttas till båren. Den firas ner till 
en position under mig, och sedan firas jag 
ner på plats i båren. Fastspänd och säkrad 
börjar sedan uppfärden. I detta läge är jag 
rätt nerkyld – men lovas bättring så fort vi 
kommer till en plats i grottan där det finns 
bättre med utrymme för ”ompackning”. 

På väg. Jag trodde ärligt talat att allt skulle 
ta mycket längre tid – att jag skulle fastna, 
klämmas, frysa och bli blöt. Men hela ut-
transporten gick med ett otroligt flyt. Första 
lyftet var gjort och jag var på väg ut. Så fort 
grottan tillät genomfördes blockvändning 
(när man försiktigt väder patienten på si-
dan) och liggunderlag samt en typ av sov-
säck las på plats för att om möjligt hålla mig 
varm. Benet stabiliserades ytterligare med 
en splint och min axel höll jag själv i posi-

tion efter bästa förmåga. Att försöka orien-
tera sig i en grotta kan vara svårt och jag kan 
väl inte svära på att jag klarat att hitta ut på 
egen hand heller. Men att från en liggande 
position försöka orientera sig genom att 
studera taket, var mer än omöjligt. Det var 
inte bara orienteringen som förvirrade, jag 
tappade dessutom totalt tidsuppfattningen. 
Transporten ut flöt på bra – det var knappt 
några stopp alls. Allt var mest ett virrvarr 
av pannlampor, grus i ögonen, order som 
ropades ut och försäkringar från mig att 
allt fortfarande stod rätt till. Även om jag 
aldrig trott det själv så förstod jag plötsligt 
min bror Björn som somnade i båren vid en 
tidigare övning. Man är gott inbäddad och 
skumpar fram i behaglig takt – och här får 
man väl vara tacksam över att det inte var en 
väldigt vattenrik grotta jag lyckats klanta till 
det i. Firning i torra förhållanden är ingen 
konst som offer – men att firas bredvid el-
ler i värsta fall nästan i vattenfall – vet jag 
inte om jag skulle ställa upp på. Knappt tre 
timmar tog hela uttransporten – lerig, men 
vid mycket gott mod blev jag släpad den 
sista biten upp ur Korallgrottan av de ald-
rig tröttnande fjällräddarna. Helt fantastiskt 
jobb! Jag tänkte mer än en gång att de skulle 
ge upp – lämna mig här i grottan nu – detta 
är ju bara för jobbigt. Men med ett otroligt 
gott humör och obegripliga krafter släpade 
de ut mig – och jag trodde aldrig jag skulle 
säga det – men jag ställer upp och offrar mig 
igen. Vilken dag som helst!

Sammanfattningsvis har den här övning-
en och Korallgrottan – som är så otroligt 
vacker – väckt mitt intresse igen! Vi får hop-
pas att det håller i sig, annars kommer med 
all sannolikhet min käre far att påminna 
mig om denna artikel. Tack och på återse-
ende!

Trångt, och av minen att döma inte helt bekvämt. 
Foto: Christian Rylander

Med ett par lånade glasögon till skydd och litet 
bättre inbäddad verkar det betydligt trevligare. 
Foto: Christian Rylander
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repövning i kleva gruva
SRT-kurs steg 1 och 2

Hejsan!

Jag har blivit ombedd att skriva några rader 
om mig, och varför då undrar ni. Jo det är så 
att jag har blivit ny ansvarig för gruvsektio-
nen i SSF och en presentation är då kanske 
trevlig.

Så, vem är då jag? Emma Lundberg är 
namnet, bosatt i Ludvika med min man 
Rickard Lundberg och vi har varit medlem-
mar i SSF i ca 4 år. Är än glad tjej född -83 
som är social, trevlig och nyfiken av sig. 
Något som ligger mig mycket nära hjärtat 
är mina två, lite tjocka, katter Linus och 
Hobbe. Om jag kunde skulle jag ha dom 
med mig på äventyren.

Gruvor kom in i bilden för inte så länge 
sedan så intresset är ganska nytt. Det star-
tade en sommar då vi inte hade något att 
göra. Rickard är uppvuxen på Ickorrbotten 
med gruvhålen nästan runt husknuten så vi 
bestämde oss för att undersöka. Vi sprang 
runt i skogarna kring Högbotten, Håksberg 
och Ickorrbotten och letade. Intresset växte 
och snart kom nya metoder till för att jag 
ville se mera, SRT-klättring och dykning.

Den gruva som jag har ägnat mig mest 
åt är Tuna-Hästberg. Efter nästan snart 3 år 
har jag ännu inte sett allt som finns på det 
torra och mycket finns under vatten. Un-
der vattnet har jag nyss startat för jag har 
inte den utbildning som krävs än. Sen är det 

klart att jag har åkt runt och kikat på massa 
andra gruvor och drömt mig ner i gångarna, 
nyfiken på vad som kan döljas kvar av gruv-
driften. För när man hittar gamla malmvag-
nar och andra redskap som är nästan helt 
kompletta så slår hjärtat ett slag extra, för 
det är något speciellt med det, man vet ju 
inte hur många år sen det var någon där sist.

Är det kanske det som är tjusningen med 
det hela, att gruvorna har legat tysta och 
tomma i många år, väntat på att någon ska 
komma och undersöka? Det är alltid lika 
spännande när man har hittat fram till en 
ny gruva och man firar sig ner för första 
gången. Man vet inte vad man ska hitta, el-
ler ens om man kan ta sig in. Och när man 
kommer in, vad kommer man hitta för 
spännande i denna gruva?

Så jag hoppas att med denna lilla presen-
tation ha skapat en liten bild om vem jag 
är, sen hoppas jag att ni kommer vara nöjda 
med mig som ny ansvarig och att vi kom-
mer ses på många framtida gruvträffar. Nu 
under vinterhalvåret kanske det kommer 
vara lite svårt med aktiviteter men till vå-
ren/sommaren ska det bli fart med gruvor, 
klättring och kanske lite grilla, det ser jag 
fram emot. Vi ses i mörkret!

Emma Lundberg

gruvsektionen

Emma i Forsina koppargruva

Nu återupptar vi SRT-kurserna i Kleva 
gruva utanför Vetlanda efter några års uppe-
håll. Helgen 21-22 april är gruvan bokad 
för SRT-övningar. Gruvan är ovanligt läm-
pad för ändamålet. Här finns möjligheter 
till långa frihängande firningar och klätt-
ringar och alla tänkbara varianter av omsäk-
ringar, repstyrningar och traverser. Vid det 
första besöket kommer en del tid att läggas 
på att byta ut gamla bultar mot nya. Det 
bli följaktligen möjligheter att diskutera och 
lära sig bultning och riggning från grunden. 
Boende i närheten av gruvan i säng eller tält. 
Boka in helgen redan nu – mer information 
med uppgifter om kostnader och anmäl-
ning kommer inom kort på hemsidan och i 
nästa nummer av Grottan (mitten av mars) .

Summary
Presentation of the new mine-section lead-
er, Emma Lundberg and information about 
the plans to return to Kleva mine for SRT-
education, april 21-22. 

SRT-övning i Kleva gruva. Foto: Baggbodykarna
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I april, mitt under slutplaneringen för 
CGC2011 fick vi ett mail från Darren Raw, 
direktör för Swazi Trails som organiserar 
vandringsturer, kanotrafting och grotturer 
i Swaziland. Swaziland är ett kungadöme 
i norra Sydafrika. Han berättade att grott-
turerna, två per dag året runt, genomförs i 
en blockgrotta i granit, som han misstänkte 
skulle kunna vara världens största. Grottu-
ren är en 800 m lång slinga, med en ver-
tikal höjdskillnad på 200 m. Det hela lät 
fantastiskt! En under någon vecka intensiv 
brevväxling gav ytterligare upplysningar 
om denna, i resten av världen, så gott som 
okända grotta.

Grottan ligger i sadeln mellan de två ber-
gen Msunduza och Gobholo, relativt nära 
Swazilands huvudstad Mbabane. På mer än 
40 m djup under den överliggande gräs- och 
skogsbevuxna sluttningen rinner Gobholo-
floden underjordiskt mellan blockmassor 
på en sträcka av närmare 2 km. Det är i 
och mellan dessa blockmassor som grottan 
finns. Förutom turistslingan har drygt 1000 
m grottgångar undersökts inom ett begrän-
sat område men ej karterats. Darren Drew 
uppskattar att man har kännedom om ca 
5% av hela grottsystemet, som troligen 
täcker en yta på uppskattningsvis 2 x 2 km. 

Lågt skattat måste grottpassagernas längd 
vida överstiga 10 km i längd.

Brevväxlingen mellan Johannes, Nils-
Axel, Darren och mig, gav ytterligare kött 
på benen. Anledningen var att Darren Raw, 
som saknar geologiska kunskaper, önskade 
kontakter och mera tankar och idéer om 
vad som kunde bildat denna väldiga, av jord 
(vittringsjord?) helt täckta blockformation. 
Kan det vara ett bergskred av mycket hög 
ålder? Kan det vara en glacial grovblockig 
morän av ännu högre ålder? Med hög ålder 
talar vi här om flera miljoner år! En tredje 
teori är att grottan formats genom erosion 
av Gobholofloden i ett uppsprucket berg. 
Enligt Darren Raw tycks alla geologer som 
besökt området ha haft olika åsikter.

Av Darren Raw fick vi även veta att Gob-
holo även kan skrivas Kapola. Grottorna är 
tidigare kända av Swazifolket sedan 2-300 
år. Möjligen kände tidigare Sothoklanens 
folk till dem, liksom San Bushman ännu 
tidigare. Möjligen kan även den kungliga 
Dlaminifamiljen tidigare ha gömt sig i grot-
torna i Midzimbibergen. Men, säger Darr-
ren, det kan vara längre söderut. De enda 
arkeologiska fynden i grottan är keramikbi-
tar och en spjutspets av järn. Inga utgräv-
ningar har utförts.

Grottorna är så gott som outforskade. 
Den ursprungliga ägaren utforskade en liten 
del och det sägs att engelska soldater bru-
kade krypa i grottorna på veckohelgerna för 
många, många år sedan. Darren och hans 
anställda i Swazi Trails har endast gjort min-
dre utforskningar, bl.a. av rädsla att krypa 
vilse i denna villsamma labyrint.

gobholo caves, swaziland
världens längsta granitblockgrotta?

Rabbe Sjöberg

Speleotem, förmodligen formade 
av pigotit, Gobholo caves, 
Swaziland. Foto: SwaziTrails.
Pigotite speleothems, Gobholo 
Caves, Swaziland
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Restvittringsprodukter Kärnblock Block, vittrade 
längs sprickplan

Gobholo caves, Swaziland

Djupvittringsprofil i granit. 

Grott-turist i Gobholo caves. 
Notera de rundvittrade blocken.
Core-stones in Gobholo Caves, Swaziland.
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Vad som gör grottorna ytterst svårutfors-
kade och farliga är dels den oerhört inveck-
lade tredimensionella blocklabyrinten, dels 
Gobholofloden, som rinner genom grottor-
na på 45 m djup under markytan. Den kan 
svämma kraftigt över, ibland flera gånger 
per år. Vattnet forsar då genom grottan med 
hög hastighet och för då med sig mängder 
av leriga sediment. Det kraftigt strömman-
de vattnet spolar enligt uppgift grottan ren 
från sediment. Trots detta finns i grottorna 
stora speleotemutfällningar, troligen av pi-
gotit enligt prof. Vidal-Romani, som ge-
nom oss blivit engagerad i denna speciella 
granitgrotta. 

Det biologiska livet i grottan är trots dessa 
flash-floods mycket rikt och delvis utforskat. 
En icke artbestämd opigmenterad spindel 
finns i grottans djupare delar. Den kan vara 
unik för just denna grotta. Flera fladdermöss-
arter finns i grottan som Temnicks håriga flad-
dermus (Myotis tricolor), andra arter är Schrei-
bers fladdermus Miniopterus schreibersii och 
Geoffroys hästskofladdermus (Rhinolophus 
clivosus). Vidare finns harkrankar av släktet 
Speleomontia i grottans undre delar. Dessa kan 
vara unika för grottan. Darren menar att han 
inte kan förstå hur dessa kan finnas kvar där 
nere trots de häftiga översvämningarna.

Darren Raw har i många år, genom sitt 
företag Swazi Trails, bedrivit guidade turer i 
grottan. Bilder från dessa turer, där gästerna 
har vita (!) overaller visar att grottorna måste 
vara ordentligt rentvättade. Bilderna visar 
även att de jättestora blocken som bildar 
grottan är genomgående väl rundade. Även 
uppgiften om hur mycket leriga sediment 
som floden för med sig vid flash-floods gör 
att man kan börja ha tankar om hur grot-
torna bildats och kanske fortfarande bildas.

Ovan beskrevs de tre arbetshypoteser som 
finns angående grottornas genes. De runda-
de blocken tyder på att de är s.k. ”kärnblock” 

(corestones), det vill säga den undre zonen 
i ett berg sedan årmiljoner utsatt för djup-
vittring. Vittringen har primärt påverkat 
granitens vertikala och horisontella sprick-
plan och uppdelat berget i separata block. 
Enligt vad jag nu förstår, så har Gobholo-
floden sökt sig ned bland dessa kärnblock, 
spolat bort de lösa vittringsprodukterna och 
successivt bildat en allt större blocklabyrint. 
En process som sannolikt fortfarande på-
går. Vad som även talar för denna process 
är att granitlandskapet i norra Sydafrika och 
i Zimbabwe är oerhört rikt på dessa coresto-
nes, som fristående formationer på toppen 
av berg och som stora blockfloder på mark-
ytan. Hur det än är med detta, Gobholo-
grottorna är väldigt intressanta och vi får se 
om inte SSF på något sätt kan bli involverat 
i deras fortsatta utforskning.

Summary (by author)
Last spring we were contacted by Darren 
Raw, Swazi Trails in Swaziland, who told us 
that he organized tourist trips in a granitic 
boulder cave. The trip is 800 m long with a 
vertical extent of 200 m. Raw told that the 
system was neither explored nor surveyed, 
but he believes that only about 5% of the 
system is known. The total potential for the 
cave clearly exceeds 10 kms in length. The 
Gobholo river flows through the system for 
app. 2 kms. The biological life in the sys-
tem is rich and contains several probably 
endemic species. The origin of the system 
is unknown. The present author, out of de-
scriptions and photos, here proposes that 
the cave system was and is formed by ero-
sion and washing free of sediments, during 
annual flash-floods, by the Gobholo river 
in a buried deep weathering zone with pri-
mary corestones. This enormous 3-D cave-
labyrinth is probably formed in the voids 
between these corestones.

speleoTV
upprop från FSE

översättning: Sven Gunnvall

Kära grottvänner, 
 
I det Babels torn som är Europa, finns åtminstone två språk som alla grottvänner förstår: 
speleologi och bild. Det är därför med stor glädje som FSE tillkännager bildandet av den 
första europeiska spelolog-kanalen: SpeleoTV.
Projektet som baseras på profesionella webTV-sajter kommer att ge möjligheter för alla 
grottvänner i Europa att kostnadsfritt visa, titta på och dela sina grottbilder, grottvideos 
och bildspel på en specifik högkvalitativ Speleologkanal. 
För att driva projektet har FSEs generalförsamling beslutat att tillsätta en arbetsgrupp – 
SpeleoTV-gruppen – som kommer att ansvara för olika uppgifter som:

- att identifiera de mest lämpade webbTV-sajterna 
- utforma en grafisk profil för SpeleoTV 
- bygga en flerspråkig och lättanvänd plattform 
- programmera webbTV-sidor 
- utforma regler för verksamheten 
- informera europeiska speleologer om verksamheten 
- hantera mottagandet av uppladdat eller inskickat material 
- lägga ut inskickat material  
- organisera events som ”EuroSpeleo Image’In Festivals” 
- motivera kända grottfilmare att skicka in sitt material 
- administrera informationsutbyte  
 
SpeleoTV-gruppen koordineras av en styrelse och kommer att arbeta genom en e-postlista 
på engelska. Om du känner att du är intresserad av att delta i detta spännande projekt 
skicka följande uppgifter till speleo-tv@eurospeleo.org: 

- kontaktuppgifter (namn, adress, telefon, e-post) 
- de uppgifter som intresserar dig. 
- dina ideer 

Du kan använda samma e-postadress om du har några frågor eller funderingar kring detta.

Bästa grotthälsningar
Olivier Vidal
Elina Saarinen
Spiros Merdenisianos
SpeleoTVgruppen, European Speleological Federation FSE
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Jag använder Tjålme här som en samman-
fattning av fjällområdet Tjålmetjåkka och 
Garddetjåkka som ligger väster om Ales-
jaure och ca 25 km SV om Abisko (samt 
hoppar över samisk stavning). Vi var fyra, 
Daniel Furudahl, Niklas Konstenius, Mi-
kael Persson och jag som tyckte att det här 
borde undersökas. Här finns nämligen ett 
kalklager som liknar eller mest sannolikt är 

samma kalklager som det vid Björkliden. På 
SGU:s kartor är det utritat som ett 50-100 
m tjockt kalkstenslager som omger Tjålme, 
5 km i väst-östlig riktning och 12 km i syd- 
nordlig riktning. Inritningen rakt över en 
del toppar väckte dock lite misstänksamhet 
från början, helt befogat. Går man tillbaka 
till vad den karterande geologen, Oscar Kul-
ling, skriver på 50-talet förstår man också 

att det finns grundläggande problem och att 
överföring av äldre data till nya topografiska 
kartor nog inte är korrekt. Hursom, det är 
inte det intressanta utan hur vi lade upp 
projektet som också delvis fått styra fjällmö-
tet i år. Jag kan redan nu avslöja att vi hit-
tade en grotta, 20 m lång som vi kallar 20-
tkr grottan för det var vad den kostade oss.

Grunden är naturligtvis geologin, kartor, 
litteratur och korsreferenser. Till det fogade 
vi flygbilder som finns på nätet och som kro-
nan på verket stereobilder på Lantmäteri-
verkets datorer. Vi skapade också en gemen-
sam databas åtkomlig för deltagarna där all 
information vi kunde hitta lades in. Egentli-
gen inget nytt, det nya är dagens teknik som 
gav oss möjligheten att kombinera, och inte 
att förglömma våra medlemmar som arbe-
tar på LMV. Det är ett spännande sätt att 
arbeta på och jag har också applicerat det på 
sprick- och blockgrottor i Mellansverige och 
det fungerar även där. Totalt hade vi plockat 

ut ca 50 platser att besöka och lika många 
tillkom efter vår flygrekognocering. Lägsta 
punkten på kalklagret finns i öster, norr om 
Alesjaurestugan vid Tjålmevagge och högsta 
delen i VSV. Mäktigheten ligger mellan 5 
och 25 m, ibland är kalken ren och ibland 
utbildad som marmor. Mer vanligt är en 
finlagrad något oren kalk.

Kalklagret bildar en antiklinal med veck-
axeln N50E och lutning 2º nedåt åt NO. 
Från veckaxeln lutar lagret åt sidorna unge-
fär 1:10, dvs 5º. Mycket talar för att det finns 
en förkastning nordväst om Gardetjåkka i 
SO-NV riktning där förskjutningen av det 
norra blocket kan vara några hundra meter 
åt SO. För det talar den stora dalgången i 
väst och en mindre i öst.  Det kan vara en 
del av den regionala zonen som fortsätter 
med Vistasvagge. Överlagrande bergarter 
är tjocka utom i Tjålmevagge och upp mot 
sjön. Antiklinalen gör att hela kalklagret ut-
gör utströmningsområde utom i SV.

tjålme 2010
Ett annorlunda projekt

Anders H Lindén

        Geologisk profil Tjålme  möh
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Redan när vi kom inflygande med heli-
koptern visste vi hur terrängen såg ut och 
vad som skulle möta oss, nästan varje skreva 
och block kände vi till.  Vi gjorde en dyr 
komplettering till detta, vi hyrde helikop-
tern för att ta oss runt Tjålme för att ste-
reofografera kalklagret. Daniel fotade två 
snabba bilder (20 m), väntade 10 sekunder 
(200 m) och upprepade, det gav oss en hel-
täckande svit av bilder av kalklagret. Nästan, 
för jag som navigatör åt piloten var tvungen 
att gissa och förlita mig på mina geologiska 
kunskaper, för SGU:s karta var inte rik-
tig. Med hjälp av GPS och synkroniserade 
klockor kunde vi i efterhand bestämma bil-
dens position på tio meter när.

Upplägget krävde att vi hade dator och 
elverk med oss, var förberedda på allt från 
SRT, våtkryp och möjlighet till ett extra 
framskjutet läger utöver baslägret – vi var 
med andra ord tungt lastade när helikoptern 
lyfte. På kvällarna låg vi i ett tält, tittade på 
bilder och plockade ut intressanta platser.

Kalklagret runt Tjålme är felkarterat, det 
märkte vi redan första dagen för där vårt 
basläger var, skulle vi ligga på kalk men här 
var det fjällskiffer. Efter att första dagen ha 
letat kalklagret upp på fjället och längs si-
dorna återstod bara en riktning om det alls 
finns någon kalk – nedåt. Så andra dagen 
begav vi oss nedåt dalen (NV riktning) och 
1,5 km från vad den geologiska kartan anger 
hittar vi kalklagret, och den enda egentliga 
grotta vi kommer att hitta.  Lagret var inte 
helt lätt att följa, delvis dolt av sediment, på 
andra ställen lätt att följa men då oftast skit-
brant. Lagrets tjocklek är 5 till 25 m tjockt, 
ibland mycket vacker marmor, ibland växel-
lagrar den och är brun till svart med inlag-
ring av skiffer. Vi hittade en hel del intres-
santa karstformationer, många små grottor, 
grävprojekt och faktiskt raukar.

Är då området klart och genomsökt? Nja, 
ett område blir väl aldrig helt klart även om 
vi vandrade kanske 20 km per dag längs kal-
ken. Så mycket kan jag väl säga att om det 
återstår något mer troligt så är det längst i 
söder och högt uppe i tvärbranten söder om 
där vandringsleden lämnar Tjålme i väster 
mot Unna Allakas. Jag tycker nog området 
är värt flera besök, kanske inte för att se den 
lilla grotta vi hittade utan för att det finns 
mer, även om det inte är lätthittat.

Summary (editorial)
In the summer 2010 four cavers visited the 
little known marble area of Tjålme, SW 
from Abisko. Well prepared from maps, lit-
erature and areal photos they soon realized 
that the original geological maps were not 
to be trusted. However, they found some 
karts features and even a small cave. The 
area is not likely to reveal any big surprises 
but still worth another visit. 

Karstdal 
NV Tjålme

Grottletande i branterna.
Foto: Anders H Lindén

Karstdalen
Foto: Anders H Lindén
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Arkeologer har länge diskuterat paleolitisk 
konst eller enklare uttryckt grottmålningar 
och deras förhållande till verkligheten. Den 
välkända ”Pippi Långstrumphästen” från 
Peche Merle i södra Frankrike är kanske inte 
så fantasifull som det kan verka.

En internationell forskargrupp har gjort 
genetiska studier på lämningar av förhisto-
riska hästar från olika delar av Europa och 
bland annat hittat anlag för ”leopardmöns-
ter” som verkligen i högsta grad påminner 
om hästarna i Peche Merle i just det område 
där grottan ligger. Man drar slutsatsen att 
de som utförde grottmålningarna i själva 
verket ganska exakt avbildade de hästar som 
fanns i området för 25 000 år sedan!

Källa: PNAS early edition 7/11 

Realistiska grottmålningar
De fläckiga hästarna i Peche Merle
Foto: Centre for Prehistory of Pech 
Merle/P Chabrol/AP

 Three Counties System

Efter mer än 50 års spekulerande och otaliga 
timmars letande och grävande har grottfors-
kare i Yorkshire äntligen lönats med fram-
gång. Den 6 november kl 04:30 gjordes 
det sista genombrottet som band samman 
det komplexa och svårforcerade system av 
grottor som bildar det legendariska ”Three 
Counties System”. 

Redan 1968 började man diskutera fö-
rekomsten av ett större grottsystem under 
Gargareth och Casterton Fells. Nu är det 
alltså möjligt att krypa ner i underjorden i 
Cumbria, passera Lancashire för att slutli-
gen dyka upp i Yorkshire. Den totala läng-
den uppges till 102 km, vilket gör det till 
Englands längsta grottsystem.

 Nu är det inte precis någon semester-
tur att göra denna spektakulära ”through-
tripp”. De sista 140 metrarna passerar ett 
fullkomligt hårresande blockras mellan Lost 
Johns och Notts Pott II som tagit över två år 
att passera och som krävt sin tribut i skador 
och fastklämningar. Nu är den enda vägen 
igenom raset något sånär säkrad, men det 
finns mängder av alternativa rutter – alla 
återvändsgränder och den ena värre än den 
andra! Eller för att citera en av utforskarna:
If you are feint of heart or uncomfortable in 
dodgy chokes, please do another trip. 

Källa: http://cavingnews.com

Medan vi nu är inne på temat grottor och 
målning kan vi också berätta att arkeolo-
ger funnit 100 000 år gamla lämningar av 
färgpulver förvarat i snäckskal i den sydafri-
kanska Blombosgrottan. Färgen, klart röd, 
bestod av ockra blandad med malda sälben, 
kol och kvartsit. Ytterligare fynd som mal-
stenar, knackstenar, djurben och en eldstad 
gör att man tolkar detta som en ”målarverk-
stad” – det hittills äldsta kända fyndet av det 
här slaget i världen. 

I Blombosgrottan som ligger 35 m upp på 
en klippvägg i den allra sydligaste delen av 
Sydafrika har man tidigare gjort fynd som 
visar att grottan varit bebodd av och till un-
der åtminstone 140 000 år.

Källa: http://news.nationalgeographic.com

Astronauter i underjorden

Deltagare i European Space Agency Train-
ing Program tillbringade sex dygn nere i en 
grotta på Sardinien där man fick bekanta sig 
med en del av de förhållanden som också 
gäller i rymden – isolering, begränsat ut-
rymme, brist på privatliv. Teamet som be-
stod av en amerikan, en ryss, en engelsman, 
en fransman och en japan ägnade tiden 
åt ett antal olika vetenskapliga undersök-
ningar. Man karterade, fotograferade, mätte 
luftflöde och temperatur och tog geologiska 
och biologiska prover i en grotta som till 
stor del var outforskad.

Källa: http://www.esa.int

Astronauterna under en matpaus i grottan.
Foto: ESA/V.Crobu

Ungdomsstipendiat 2011

Att bli vald till ungdomsstipendiat var inte 
direkt vad jag väntat mig av årsmötet, trots 
att andelen ungdomar närvarande nästan 
skulle kunna räknas på en hand. Tittar man 
tillbaka på vilka som blivit valda tidigare får 
det mig också att känna mig smått osäker på 
huruvida jag egentligen är kvalificerad, men 
det känns ändå väldigt bra att ha fått det.  
Redan innan årsmötet hade jag planerat 
att köpa en ny hjälm, inte så att min gamla 
gruvhjälm inte tål stötar, men den är gan-
ska klumpig och bristen på hakrem skulle 
i lite mer avancerade grottor kännas som 
en säkerhetsrisk. Därmed var det inte ett 
så svårt val att bestämma vad jag skulle an-
vända stipendiet till och förhoppningsvis 
kommer min nya hjälm kunna följa med 
på ett ansenligt antal grottmöten framöver. 

Claes Järvstråt
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Fladdermuseum

I år – 2011 – är det fladdermusens år, 
och vad kan då vara lämpligare än att 
inviga Sveriges första fladdermus-
museum? I Småländska 
Tabergs gruva
finns en
viktig

övervintringsplats för drygt 300 fladder-
möss av sex olika arter. Nu invigs en alldeles 
egen utställning om våra rara vänner. 

glansbräken
– tillägg till Ljust liv i mörker

Johannes Lundberg

Senaste numret av Svensk Botanisk Tid-
skrift (häfte 4-5, volym 105, 2011) är vikt 
helt åt glansbräken, som får bli det första 
tillägget till förteckningen över grottlevande 
växter (och ”växter”) publicerad i Grottan 
nr 2 tidigare i år (Lundberg 2011). Denna 
lilla ormbunke, Asplenium adiantum-nig-
rum, tillägnas i SBT en 79 sidor lång arti-
kel (eller snarare monografi) skriven av Erik 
Ljungstrand. För den som vill veta något 
om denna vackra och ovanliga ormbunke så 
är det här publikationen att vända sig till! 
Det som gör den intressant för oss är förstås 
att glansbräken, liksom många andra arter 
bland svartbräkenväxterna (Aspleniaceae), 
växer skuggigt vilket innebär klippskrevor, 
överhäng – och grottor. Det här tillägget till 
förteckningen är lite märkligt så till vida att 
det inte borde ha varit ett tillägg, den borde 
ha funnits med redan från början, då den 
har rapporterats från grottan ”Trollhättan” 
i Kullaberg redan 1837 i en avhandling för-
fattad av Magnus von Düben (och försvarad 
av Theodor Ihrman); Ljungstrand identifie-
rar ”Trollhättan” med Oscar II:s grotta där 
glansbräken fortfarande växer. Erik Ljung-
strand var lite undrande i ett e-mail till mig 
varför inte glansbräken var med i förteck-
ningen, och det kan man ju förstås fråga sig. 
Jag är också övertygad om att det finns en 
och annan läsare av Grottan som känner till 
fler organismer som borde ha funnits med, 
och min uppmaning till er är att skriva en 
notis, kort eller lång, till Grottan om detta! 
Om ni inte själva kan, gör som Erik och 
sänd mig ett e-mail på adressen johalund@
gmail.com eller johannes.lundberg@nrm.
se!

Grottlokaler för glansbräken, Asplenium 
adiantum-nigrum (Ljungstrand 2011):
Kullaberg, Skåne (”Ovan Torskanäset, inne 
i ett grottliknande överhäng”; ”Bonnbjärs 
sydvästsida /---/ en brant nedåt i berget 
gående grotta [Ljungstrands avgrund, Ols-
son 2011]”; ”Öster om Kämparna /---/ i ett 
grottliknande hål [Björnbärsgrottan, Ols-
son 2011]”; ”Inne i och strax intill Visit-
grottan (eller ’Klasa stall’)”; ”Ovan Blå mal, 
i en djup, grotttliknande spricka”; ”Inne i 
och strax nedom ’Ranabogrottan’ [Väs-
tranäsgrottan, Olsson 2011]”; ”Öster om 
Krinolinen /---/ inne under ett djupt, grott-
liknande överhäng”; ”Inne i Mindre Jose-
finelustgrottan”; ”Inne i Oscar II:s grotta 
(’Oscarsgrottan’)”; ”Inne i Söftingsgrottan”; 
Bohuslän, Solberga socken, (Stora) Brattön, 
”under ett kraftigt överhäng av klar grott-
karaktär”; Bohuslän, Rönnängs socken, 
Risön, ”i ett rätt litet ’grotthål’”; Bohuslän, 
Rönnängs socken, Tjörnekalv, ”i en smärre 
grotta nedanför berget Klunkens sydbrant”.
Nya lokaler (Ljungstrand, 2011) för 
grottväxande växter redan medtagna i 
Lundberg (2011):
Marchantiophyta, levermossor:
Conocephalum conicum, slät rutlungmossa 
(rutbålmossa): Oscar II:s grotta, Kullaberg, 
Skåne.
Pteridophyta, kärlkryptogamer:
Asplenium trichomanes, svartbräken 
(bergsspring):  Oscar II:s grotta, Kullaberg, 
Skåne.
Ljungstrand, E. 2011. Glansbräken i 
Sverige. Svensk Botanisk Tidskrift 105: 
194-272.
Lundberg, J. 2011. Ljust liv i mörker: en 
förteckning över fynd av växter i svenska 
grottor. Grottan 46(2): 10-31.
Olsson, P.-B. 2011. Kullabergs grottor. 
Websida http://sir-pb.dk/grotta/
kullabergsgrottor.php, besökt 2011-11-20. 

Summary (by auhor) 
Black Spleenwort Asplenium adiantum-ni-
grum is added to the list of cave associated 
plants published earlier this year (Lundberg 
2011), based on a publication by E. Ljung-

 Fladdermuscentrum Taberg är ett 
samarbete mellan Tabergs gruvguider och 
Naturskyddsföreningen. På sikt är det me-
ningen att skapa ett nationellt centrum för 
kunskap om fladdermöss. Läs mer på:
www.fladdermuscentrum.se

strand in Svensk Botanisk Tidskrift (Ljung-
strand 2011). New localities added for 
Conocephalum conicum (Marchantiophyta, 
Conocephalaceae) and A. trichomanes.

Glansbräken fotograferad 
söder om Tjolöholm i Halland.
Foto: Jesper Lind, 
Hallands Botaniska förening
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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 Emma Lundberg 070-269 09 49  emma.k.lundberg@gmail.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, 
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