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På gång i SSFLedare
SRT1-2 i Kleva gruva  21 - 22 april 2012
Vi bor på Sällegården vid Holsbybrunn. 
Detaljerade uppgifter och anmälan via SSFs hemsida www.speleo.se
Vi finns på plats från fredag kl 17.00

Årsmöte 2012  17 - 20 maj 2012
I år håller vi till på Tångagärde, nära Borås i Västergötland.
Läs med på sidan 6 i detta nummer.

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  juli - augusti 2012
Arrangeras i år av Norsk Grotteförbund och kommer att 
vara i Setså mellan Fauske och Saltdal. 
Läs mer på sidan 9 och på www.speleo.no

På gång internationellt

Ungdomsläger i Swabian Alp 27 juli - 11 aug 2012
Baden Wurtenberg, Sydtyskland, mer info och 
anmälningsblankett finns på SSFs hemsida www.speleo.se
Kontakt: petra.boldt@gmx.net

Berger 2012 21 - 29 juli 2012   
Här är chansen du väntat på - missa den inte! 
FFS - French Federation of Speleology bjuder in till en 
internationell expedition till klassiska Gouffre Berger i Vercors, Frankrike.
Mer info på http://limagne.perso.neuf.fr/rdv/rdv2012/berger/berger2012.htm
Intresserad? Skicka ett mail med dina personuppgifter till kontaktpersonen:
Rémy Limagne  -   r.limagne@gmail.com

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

Europas underjord är utsatt för en del märkliga hot. Är det inte borrningar efter na-
turgas i känsliga karstområden så är det Hollywood som drar in och ställer till det.

Behovet av energi har fått prospektörerna att titta närmare på förekomsten av 
naturgas i skiffer, shale gas, som i flera fall ligger under karstifierade kalklager. 
I USA utvinns stora mängder naturgas från skiffer. Metoden att få upp gasen kall-
las hydraulic fracking och går i korthet ut på att pressa ner stora mängder vatten 
och sand blandat med olika kemikalier genom borrhål för att spräcka upp berg-
grunden. Låter det miljövänligt? Knappast! Lägg till risken när detta skall göras i 
berggrund som täcks av karstifierad kalk. Läckagerisken är uppenbar. Det finns 
dessutom undersökningar som visar att skiffergasen har större inverkan på klimatet 
än kol eftersom stora mänder metan kan frigöras vid utvinningen. Frankrike och 
Bulgarien har glädjande nog nyligen förbjudit metoden. Den europeiska speleolog- 
federationen FSE har frågan på agendan och bevakar vad som händer.

Som om inte detta hot vore nog har just Bulgarien drabbats av Hollywoods intåg 
med ett jätteuppbåd av filmfolk för inspelningen av filmen The Expendables 2 med 
varenda gammal actionskådis man kan tänka sig. Eller vad sägs om Bruce Willis, 
Sylvester Stalone, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris m.fl. En del av filmen 
spelas in i grottmiljö. Det skulle ju rentav kunna vara spännande om det inte vore 
för att grottan man valt är Devetashkata-grottan som är en av Europas viktigaste 
övervintringsplatser för en rad hotade fladdermusarter. Kraftiga störningar i miljön 
på grund av byggnationer, buller och ljus har fått svåra effekter på fladdermuspopu-
lationen. Det bulgariska speleologförbundet och FSE har reagerat. SSF har liksom 
många andra organisationer i Europa skickat ett brev till ansvariga myndigheter i 
Bulgarien där vi uttrycker vår oro över situationen och ställer en rad frågor om hur 
man tänker hantera den uppkomna situationen. 

Sven Gunnvall

Bli medlem även i Norsk Grotteforbund!
Med förra numret av Grottan följde en faktura på medlemsavgiften i SSF för 2012. 
Om du även vill gå med i Norsk Grotteforbund kan du betala via SSF, vilket är 
både enklare och billigare än att betala direkt till deras norska konto. Avgiften för 
2012 är 260 SEK, studerande 130 SEK och stödmedlem (familjemedlem) 65 SEK. 
(För de som 2011 betalade avgiften till NGF via SSF har jag tagit med den på 
fakturan för 2012.)

Ulla Pettersson

!
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I år är det dags att utforska grottor i 
Västergötland.

Vi kommer att hålla till på en kurs-
gård, Tångagärde, utanför Borås tillhö-
rande Ungerska föreningen. Den ligger 
24 km öster om Borås. På Tångagärde 
kommer vi att bo, äta och hålla kvälls-
föreläsningar samt årsmötet. Under ut-
flyktsdagarna kommer vi att utforska 
grottor i Vårgårda, Alingsås och Borås.

Vägbeskrivning
Kommer du med bil så kör av RV 40 
vid Getared, 2,4 mil öster Borås, och 
kör ca 3,5 km söderut så kommer du 
fram till Tångagärde. Kommer man 
med tåg/buss så är det Borås som gäller. 
Hör av er om ni behöver skjuts ut till 
Tångagärde. 

Kallelse till Sveriges Speleologförbunds årsmöte 2012
Tid: Fredag den 18 maj, kl 19:00

Plats: Tångagärde, Västergötland

Koordinater till Tångagärde
RT90: 
X: 6408932, Y: 1346725 
WGS84: 
Lat N 57° 46´ 43˝Lon E 13° 13´ 43˝ 

Program
Fredagens utflykt
Innan lunch: Stenskeppet, 45 meters 
blockgrotta. Beskrivning: En krypgång 
från grottans enda ingång mynnar 2 m 
upp i väggen av ett ganska litet men 4 
m högt rum. Från detta rum kan man 
krypa en rundtur: först genom en rym-
lig passage till en glugg mot ingången, 
som dock inte kan passeras (handskak-
ningsförbindelse), vidare till en 6 x 6 
m stor sal med höjd 0,5-0,8 m, och 
därifrån genom en kort men trång och 
krokig passage åter till höga rummet. 
Själva sänkan är ovanligt grön, mycket 
vacker. Block och murkna pinnar täcks 
av rikligt med vitmossa, björnmossa 
och många andra sorters mossa, liksom 
ormbunkar av flera slag, skägglav och 
blommor (enligt grottdatabasen).

Efter lunch: Övre Rågsjödalsgrot-
tan (28+ meter, blockgrotta) Beskriv-
ning: Grottans ingång är en låg och 
smal gång åt NNV mellan två jätte-
block invid stigen. Gången vidgar sig 
omedelbart till ett rum med ståhöjd, 

från vilket det leder krypgångar i flera 
riktningar. Krypgångarna leder till yt-
terligare tre ingångar men inte till några 
större utrymmen.

Brudsängen (intressant sprickbildning) 
Beskrivning: Brudsängen är en spricka 
med tak som bildar en kort, brant tun-
nel ner till en annars svåråtkomlig bergs-
platå. Bildningen är för ljus för att kallas 
grotta. Den sydöstra mynningen är vid-
gad (genom vågabrasion?) till ett taklöst 
rum med branta sidoväggar. Längs den 
västra väggen är mängder av större och 
mindre pinnar placerade så att de ”stöt-
tar” berget. En bit åt öster stupar berget 
rakt ner i Åsjön, allt enligt grottdataba-
sen. Dessa grottor finns i närheten av 
Vårgårda/Alingsås.

Lördagens utflykt
En heldag kommer vi att lägga vid grot-
torna i Töllsjö, även kallad Sjögareds-
grottorna. Beskrivning: Västergötlands 
längsta kända grotta. En grov gissning 
är 300 m längd. Den består av en övre 
och en undre del, förbundna med en 
ljus passage under ett överhäng. I det 
vänstra området finns Töllsjögrottornas 
största sal, Kungssalen, med en stor, lätt 
tillgänglig ingång. Ingen lång fortsätt-
ning är känd från Kungssalen, men an-
dra ingångar nära salen leder till långa 
system av krypgångar, som kanske är 
förbundna med varandra (från grottda-
tabasen).

Här kan man  också öva sina SRT-fär-
digheter då det finns SRT-möjligheter 
på en bergvägg.

På kvällarna 
lyssnar vi på intressanta föredrag och ser 
på spännande grottbilder.

Bland annat kommer vi få se bilder från 
förra årets Grotträddningsövning i Kor-
allgrottan.

Boende
Gården har 70 sängplatser och  det finns 
möjlighet att bo i tält.

Mat
Vi kommer att äta frukost som vi lagar 
tillsammans. Lunchpaket gör vi i sam-
band med frukosten som vanligt. Glöm 
inte termos och något att ta lunchmack-
orna i. På kvällarna serveras rejäl hus-
manskost till middag.

Ta med
Lakan om du sover i säng, sedvanlig ut-
rustning om du sover i tält.
Utrustning för grottbesök, vid Töllsjö-
grottorna kan man öva SRT så då kan 
man behöva utrustning för detta. An-
nars så är det block-grottutrustning som 
gäller.

Kostnad
Årsmötesavgift inkl enklare kvällsfika: 
150 kr/pers, Ungdom 7-18 år 100 kr, 
barn under 7 år gratis.
Boende i säng: 150 kr per person/natt
Boende i tält: 200 kr/tält
Mat: 150 kr/dag frukost/lunchpaket/
middag

Anmälan 
sker senast den 1 maj till nedanstående 
adresser.
Betala gärna i samband med anmälan 
eller senast den 11 maj. Sätt in peng-
arna på SSFs plusgiro 63 42 08-3 eller 
bankgiro 5002-0494 och märk inbetal-
ningen med ditt namn. Det går även att 

välkomna till SSF årSmöte 2012! 

Daniel Krusevi
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betala på plats på årsmötet men tänk då 
på att ha med dig jämna pengar i kon-
tanter. 

Anmälan mailas till: 
ssfarsmote2012@gmail.com

eller skickas med post till:
Daniel Krusevi
Gränsgatan 9
831 34 Östersund

Har ni frågor, kontakta:
Daniel Krusevi
daniel.krusevi@iogt.se
070-166871

På anmälan skall följande uppgifter 
finnas med:
Namn
Ålder
e-post / mobilnr

Antal Pris
Vuxna 150
Ungdom 7-18 år 100
Barn under 7 år 0
Mat vuxen 450
Mat ungdom 7-18 år 300
Mat barn under 7 år 0
Sängplatser (alla åldrar) 450
Tält (per tält) 200

Summa:

Speciell kost eller annat som kan vara bra att veta: 

Summary (editorial)
Invitation to the SSF annual meeting 
Friday  18th May at 19.00. We will stay 
at Tångagärde near the city of Borås in 
Västergötland. From Thursday 17/5 to 
Sunday 20/5 there will be excursions 
to caves in the area. For example Sten-
skeppet, Övre Rågsjödalsgrottan and 
Töllsjögrottorna. In Töllsjö there will 
also be a possibility to practice SRT. In 
the evenings there will be lectures and 
slideshows about recent activities. 
For further information please contact:
Daniel Krusevi
daniel.krusevi@iogt.se
070-166871

norSkt/SvenSkt FJällmöte 2012
Anders Westlund, Norsk Grotteforbund

Det er lett å komme seg til Setså, både 
med egen bil og med rutebuss. Med 
egen bil vil det, hvis vi får tillatelse av 
grunneier, bli ca 1,5 km att gå langs god 
traktorvei frem til teltplassen, tar man 
bussen til Setså blir det 4-5 km å gå 
langs vei/traktorvei. 

Samlingen vil vare i 7-9 dager, sann-
synlig tidspunkt for samlingen er slut-
ten av juli/begynnelsen av august.

Og selvfølgelig: Selv om samlingen 
heter «Norsk/svensk»-samling håper vi 
på deltagere også fra andre land. Det er 
bare å spre informasjonen!

Kart over området, lenke til buss- og 
togruter m.v. finnes på 

www.speleo.no/aarsmoet2012/Setsaa-
samlingen.htm (gå inn på www.speleo.
no og klikk på linken i midtfeltet). Der 
vil også ny informasjon fortløpende bli 
lagt ut.

Norsk Grotteforbund holder på å plan-
legge sommerens norsk/svenske grotte-
samling. Samlingen vil bli på Setså mel-
lom Fauske og Saltdal, altså i et av de 
mest grotterike områdene i Norge. 

Vi planlegger teltplass på ei slette 
øverst i Bjørndalen på Setså. Sletta er 
åpen, forholdsvis flat, ligger sentralt til 
og det er en god bekk ved siden av. I 
området er det flere kjente grotter og 
mange hull og åpninger det vil være 
veldig spennende å utforske og ev. kart-
legge. Det er grotter både for nybegyn-
nere, for de som klatrer i tau, for de som 
bruker tørrdrakt m.v. Aktuelle aktivite-
ter er:
•	 Utforske nye grotter
•	 Kartlegge grotter, både nye som 

blir funnet og gamle som er kjent 
fra før

•	 Arrangere grotteredningsøvelse
•	 Arrangere kurs i taubruk og tausik-

ring
•	 Ryddedugnader (i mange grotter 

har det i årenes løp blitt hevet ned 
store mengder søppel)
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A previous article in Grottan discussed 
the rôle of ice-dammed lakes (IDLs) in 
speleogenesis as the Weichselian icesheet 
ablated ‘top-down’ to expose nunataks 
(Faulkner, 2011). Following that, Rabbe 
Sjöberg wrote some comments about 
possible smaller sizes and shorter durations 
of the Swedish IDLs (Sjöberg, 2011), which 
I queried with him afterwards. Rabbe 
referred me to a map of IDLs on p127 of 
the book Berg och jord (Fredén, 2009), 
which is part of the Swedish National Atlas. 
After buying this book, I saw that the map 
shows about twenty IDLs of various sizes 
in the central area between Vindelälven 
and Ströms Vattudal. Disappointingly, it 
does not represent any one point in time 
or give timescales or provide any academic 
references. I therefore contacted Professors 
Fredén, Lagerbäck and Lundqvist, who 
contributed to the book. These people 
confirmed that the relevant local field work 
was mainly done nearly 100 years ago, and 
that more recent papers are compilations 
of that previous work. The IDL map is 
partly a metachronous simplification of 
the Jämtland IDL map provided as an 
end-paper by Lundqvist (1973), which 
was itself based on the earlier studies. 
Prior to the Baltic Speleological Congress 
in Gotland in 2007, the deglaciation of 
Scandinavia was previously discussed in a 
Symposium at Uppsala in 1979 (Lundqvist 
and Königsson, 1980). Resulting papers 
included Andersen (1980), Lundqvist 
(1980) and Garnes and Bergersen 

(1980). However, a recent opinion about 
deglaciation in Scandinavia by Wohlfarth 
et al. (2008) has little to say about the 
formation of IDLs. It is clear therefore 
that the only published information 
that we can use is based on the excellent 
work of earlier Swedish geologists, which 
I feel we can trust, at least in providing 
an overall picture. The coloured map 
of Jämtland IDLs by Lundqvist (1973) 
shows how the IDLs lowered in stages 
and shifted eastwards as deglaciation 
proceeded, the pattern on which my 
model is based (following Grønlie, 1975). 
Although not shown, the IDLs were larger 
at higher altitudes at an earlier stage in 
the mountainous border area. However, 
because they contained pure meltwater 
and lowered annually at about 0.5m per 
year, they did not initially leave sediments 
or cut terraces, and so could not easily be 
observed during field mapping.

The maps on pp127 and 131 in Berg 
och jord also show how the icesheet 
margin retreated westwards across the 
Baltic Sea area. The sea level was at 285m 
altitude (because of isostatic depression) 
when the ice margin reached the present 
Baltic coastline at 9600 varve years Before 
Present. The deglacial marine limit is the 
farthest that the sea encroached inland. It 
was reached 15km east of Strömsund at 
9100 varve years BP, by which time the sea 
level had been lowered to 220m by rapid 
isostatic uplift. We can therefore be sure 

that the sea did not reach the caves in the 
Swedish Caledonides, because they were 
too far west and at too high an altitude! The 
marine warming of the ice sheet margin 
helped the ice sheet to shrink ‘bottom-
up’ by calving into icebergs, whilst the 
mountains along the border with Norway 
were being deglaciated ‘top-down’. The 
western mapped IDLs on p127 appear to 
be at a late stage of deglaciation, because 
the blue lake areas are probably based on 
sediments at the bases of river valleys. Near 
the marine limit, isolated lakes appear to 
be nunatak IDLs below the local summits, 
which must have formed before the sea 
and / or the ice margin reached the lower 
slopes. The map on p131 gives an uncertain 
indication that the last ice remained in the 
valleys of the Padjelanta National Park 
until after 8500 calendar years BP.

Labyrintgrottan and Sotsbäcksgrottan 
were flooded and drained before the 
Baltic coast became free of ice, from the 
reconstructed Grønlie formula (Faulkner, 
2011). Korallgrottan and adjacent caves 
also became flooded before that time, 
but dewatered at 8900 14C years BP. 
Paradoxically, this is about 100 years 
later than when the varve chronology on 
the p131 map shows the Stora Blåsjön 
area being deglaciated, but its timing is 
uncertain this far inland. Thus, there may 
be age differences of a few hundred years 
between the formula dates, which are 
based on non-linear radiocarbon dates, 
and the Swedish varve chronology. The 
morphology of Korallgrottan and the 
structure of its deposits probably hold the 
key to resolve the deglacial complexity in 
this area. An accurate survey and section 
of the whole cave system is needed. These 
could then be used to help reconstruct 

the various flow regimes that the cave has 
experienced, from analyses and dating 
of its clastic sediments using modern 
techniques.
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Referat av rapport skriven av Lars-Gun-
nar Jarl. Rapporten är i dubbelt A4-
format med vänster brödtextsida och 
höger bildsida. Rapporten, troligtvis 
publicerad i Stockholms Grottklubbs 
nyhetsblad eller likartad publikation, 
beskriver ett besök i Stockholms stads 
före detta vattenverk i Stjernsund vid 
sjön Tislingen i Södermanland.

Bakgrund 
I mitten av 1900-talet lät staden byg-
ga ett nytt vattenverk för att motsvara 
den växande stadens ökande behov av 
dricksvatten. Vattenverket förlades i 
en bergknalle i Stjernhof vid stranden 
av sjön Tislingen. Vattenverket fick en 
väldigt speciell konstruktion. Vid berg-
knallens ena ände byggdes ett trevånings 
pumphus i vitreveterat tegel, ritat av en 
av tidens främsta arkitekter. Vattenma-
gasinet inborrades i berget i form av ett 
mycket stort antal långa (troligtvis c:a 
100 m), subhorisontella borrhål med 
60 cm diameter. Magasinet kom därvid 
att likna en större stapel av rör. Vatten-
verket lades ned för några år sedan, då 
det så att säga hade fallit för tidens tand.

Nuläge
Besöket ägde rum då författaren nåtts 
av rykten om att Vattenverket sprängts. 
Så visade sig även vara fallet. Pumphu-
set bestod nu av en ren tegelhög. Det 

bakomliggande berget kunde mest lik-
nas vid en bergknalle söndersprängd till 
blockgrottor, då salvorna av allt att döma 
satts inne i de långa borrhålen. Hela 
berget hade därvid lyfts och sidoför-
skjutits. Borrhålen var mer eller mindre 
fyllda med sprängsten. Krypbara gångar 
fanns dock på många ställen. Systemet 
hade förutsättningar för att kunna bli 
en lång grotta men Lars-Gunnar skriver 
att han ingenstädes kunde krypa längre 
än omkring 70 m!

Varför hade då vattenverket rönt detta 
öde. En teori är denna. Det praktfulla 
pumphuset hade många element som 
gjorde det till ett potentiellt byggnads-
minne. Åldersfaktorn gjorde även att en 
opinion för ett sådant var fullt tänkbar. 
På ansvarigt håll i kommunen beslöts 
därför att åtgärda problemet medan tid 
var och därigenom bespara kommunen 
framtida fastighetskostnader.

Efterskrift
Ni kommer väl ihåg titeln ovan? Allt 
detta är en dröm, drömd natten till lör-
dag 28 januari på NUS vårdavd. G51 
efter en större prostataoperation (gub-
ben börjar bli gammal!) och intag av en 
för mig otrolig mängd smärtstillande 
och sömngivande medicin med högt 
morfininnehåll. 

Jag är själv förvånad över drömmens 
detaljrikedom. Kanske har några detal-
jer tillkommit vid memorerande. Ännu 
fler har troligen försvunnit. Till saken 
hör att jag denna natt drömde fyrkan-
tiga drömmar var och en placerade i en 
ruta i ett rutverk!

Drömmen fascinerar mig väldigt 
mycket och jag har avsiktligt noggrant 
undvikit att kolla fakta före denna 
lilla artikel skrivits. All verklighetsför-
ankring är med andra ord fullständigt 
slumpartad och det står var och en fritt 
att Googla på detta.

BloCkGrottor i en morFinDröm
Rabbe Sjöberg

Stockholms vattenverk i Stjernsund vid sjön 
Tislingen i Södermanland  (arkivfoto).
(Fast egentligen är det Borås krafverk på 
ett gammalt vykort...)

Redaktörens kommentar
Det finns ett gammalt bibelcitat som 
nog passar rätt bra här: Varav hjärtat är 
fullt, därav talar munnen. Det är rent 
märkligt hur vår hjärna kan få till det. 
Och att det skulle handla om blockgrot-
tor i Rabbes fall är det väl ingen som 
förvånas över...

Summary (editorial)
Extremely realistic dream under the in-
fluece of morphine given after surgery. 
The dream describes in detail how for-
mer waterworks near Stockholm was 
abandoned and destroyed leaving a 
maze of boulders, forming caves. 
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Förbundets grottdatabas har nu funnits 
i många år och den indelning för grott-
typer som vi använder har länge fung-
erat bra, men nu finns det flera skäl för 
att ändra lite i typerna. Avsikten med 
den här artikeln är att visa vilken typ-
indelning för grottor som vi använder 

idag och peka på ett par saker som vi be-
höver tänka på när indelningen ändras. 
Det är förbundets vetenskapskommitté 
som har huvudansvaret för indelningen, 
men intresserade medlemmar får natur-
ligtvis gärna ha synpunkter (se kontakt-
uppgifter sist i artikeln).

Antal Kod Beskrivning Kommentar

34 X Typ och status 
okänd

Detta är de Sammanslagna objekten.

62 G Grotta av okänd typ Grottor med okänd typ.

865 GS Sprickgrotta Grottor där grottgångarna i huvudsak består av 
hålrum mellan sprickytor som är mer eller mindre 
sammanhörande.

987 GB Blockgrotta Grottor där grottgångarna i huvudsak består 
av hålrum mellan block, eller mellan block och 
fast berg, där ytorna ej är sammanhörande och 
blocken är tydligt avgränsade.

361 GK Karstgrotta Grottor där grottgångarna i huvudsak har bildats 
genom kemisk erosion, vanligtvis i kalksten.

323 GX Övrig grotta Grottor där typen är känd, men det är inte sprick-/
block-/karstgrottor utan andra typer.

647 T Tips om grotta Tips om grottor med okänd typ.

22 TS Tips om sprickgrotta Tips om grottor som antagligen kommer att visa 
sig vara sprickgrottor.

110 TB Tips om blockgrotta Tips om grottor som antagligen kommer att visa 
sig vara blockgrottor.

36 TK Tips om karstgrotta Tips om grottor som antagligen kommer att visa 
sig vara karstgrottor.

14 TX Tips om övrig grotta Tips om grottor där typen är känd, men det är inte 
sprick-/block-/karstgrottor utan andra typer.

56 N Intressant bildning Här finns idag t ex nisch, ljus tunnel, utrymme 
under block, överhäng, portal.

18 NS Sprickgrottliknande 
bildning

Här finns idag t ex nisch, spricka i berg, klyfta, 
diabasgång.

36 NB Blockgrottliknande 
bildning

Här finns idag t ex nisch, håla mellan block, flytt-
block, blocksamling.

8 NK Karstfenomen Här finns idag t ex slukhål, dolin, spricka, under-
jordiskt bäcklopp.

54 NX Grottliknande bild-
ning

Här finns idag t ex nisch, jättegryta, stenbro, 
gryta i rauk, skiktfogsbro, överhäng, blockskjul, 
blocksamling.

148 0 Ej grotta Här finns idag t ex gruva, jättegryta, kalkbrott, 
gravröse, dödisgrop, varggrop, portal, håligheter 
som byggts av människor, böneplats, överhäng, 
mur, lusthus, havsvik.

FöränDraDe Grottyper i SSF:S DataBaS
Hans Beskow

Skulle det här vara en grotta av övrig typ? Det känns onekligen lite konstigt med tanke på hur 
vanliga just dessa formationer är längs våra kuster. Knappelskärsgrottan vid Nynäshamn. 
Efter målning av konstnären Gunilla ”Nillander” Andersson.



1716

grottans status. När grottdatabasen för 
något år sedan gjordes om till en webb-
baserad databas, så separerades grottans 
typ och grottans status. Den nya typin-
delningen ska enbart beskriva grottans 
typ, inte dess status.

Typ för en grotta kan t ex vara: block-
grotta, karstgrotta, sprickgrotta, icke-
grotta. Vi behöver faktiskt en typ som 
heter ”ickegrotta”. Det finns många 
grottor som egentligen inte är riktiga 
grottor, men som har ordet ”grotta” i 
namnet. Vi vill gärna ha med även dessa 
i databasen, eftersom folk kommer att 
söka efter dem i vår databas och förvän-
tar sig att hitta dem där.

Status för en grotta kan t ex vara:
- Tips (tips om en ännu inte verifierad 
grotta, kan vara hörsägen, tips ur bok 
eller tidning etc).
- Normal (grottan finns och är verifierad 
genom besök).
- Finns inte kvar (grottan har funnits, 
men är nu igenfylld, bortsprängd etc).
- Sammanslagen (grottan har tidigare 
haft eget riksnummer, men har nu sla-
gits ihop med en annan grotta).

6) Internationell likhet, med svensk an-
passning. Vi vill kunna utbyta informa-
tion om grottor med folk i andra länder. 
Därför är det bra om våra grottyper inte 
avviker alltför mycket från de typer som 
används i de länder som vi har mest 
kontakt med. Men det måste vägas mot 
att typerna även måste vara anpassade 
till svenska förhållanden.

7) Praktisk användbarhet. De nya ty-
perna måste vara lätta att förstå och 
hantera, både för alla våra medlemmar 
som söker efter grottor och kryper i 
grottor, men även för de som arbetar 
med att uppdatera grottdatabasen.

Du som vill vara med och påverka vilka 
typer av grottor vi bör använda, skicka 
dina synpunkter till den ansvarige för 
SSF:s vetenskapskommitté: Johannes 
Lundberg, johannes.lundberg@nrm.se, 
tfn 070-2624240.

Om du själv vill titta närmare på de olika 
typerna av grottor som finns i databasen 
idag, kan du gå till basen.speleo.se och 
söka på ”Grott-Typ” och ”Typ-Text” 
(visningskolumner ”Grottyp Hela” och 
”Grotttyp Text”). Som du kommer att 
se så är det viss förvirring i typerna, så 
det finns en del att göra för att rätta till 
typerna för en del grottor.

Summary (editorial)
The SSF science committee is bringing 
up the issue of cave categories presented 
in the SSF cave database. The present 
division has been valid for a long time 
and it is now time to audit the system. 
Better definitions is needed as well as 
some new categories. The updated sys-
tem has to be practical, easy understood 
and internationally comparable. Mem-
bers who want to take part in the dis-
cussion are advised to contact Johannes 
Lundberg, johannes.lundberg@nrm.se 
mobile phone +46702624240.

Tabellen visar vilka grottyper som finns 
idag (beskrivningarna är tagna från 
Grottkatalogen Svealandsdelen, sid 4) 
och även hur många grottor som finns i 
databasen för varje typ. Totalt finns det 
alltså 3781 st grottor i databasen idag.

Som tabellen visar så används en typ-
kod på 1-2 bokstäver, där bokstäverna 
betyder:

G = Grotta
T = Tips
N = Intressant bildning
S = Sprickgrotta
B = Blockgrotta
K = Karstgrotta
X = Okänd typ
0 = Ej grotta

Dessa bokstäver kombineras sedan på 
olika sätt, för att skapa de grottyper som 
vi använder idag.

De grottor i databasen som har typen 
GX är i huvudsak grottor som bildats 
genom vågabrasion (strandgrottor och 
tunnelgrottor) men här finns även 
klippskjul, drusrum, lagerbäddsgrottor, 
jättegrytor som är så stora att de klassas 
som grottor, samt diverse nischer med 
olika bildningssätt.

Hur ska de nya typerna se ut?
Troligen blir det inte så stora ändringar, 
men ett par nya typer behövs nog. Vi 
behöver också klarare definitioner på 
vad som skiljer de olika typerna från 
varandra.

Här kommer ett par funderingar på vad  
vi behöver tänka på längs vägen:

1) Form eller genes? Eller både och? 
Dagens grottyper är huvudsakligen 
valda efter den process som har skapat 
grottan. Det är också möjligt att dela in 
grottor i typer efter hur de ser ut (form) 
oavsett hur de har skapats (genes). Det 
kan finnas fördelar med att använda for-
men, eftersom det kräver mindre geolo-
gisk utbildning för att bestämma hur en 
grotta ser ut, än för att bestämma hur 
den bildades.

2) Strand- och tunnelgrottor? Vi har 
många sådana och det känns inte rim-
ligt att de hamnar under ”övriga typer”, 
där de finns idag.

3) Sprickgrottor? Vi behöver reda ut 
vad en sprickgrotta är. Kanske ska hela 
begreppet bort, eftersom alla typer av 
grottor på ett eller annat sätt påbörjas 
i sprickor?

4) Icke-grottor? Vi behöver bättre ty-
per för objekt som inte är riktiga grot-
tor, men som vi av olika skäl ändå vill 
ha med i grottdatabasen. Det har visat 
sig svårt att formulera tydliga skillnader 
mellan typ N (intressant bildning) och 
typ 0 (ej grotta). Vi behöver typer som 
är lättare att avgränsa och använda.

5) Skilja på TYP och STATUS. De grot-
typer som används i databasen idag är 
inte renodlade typer av grottor, utan är 
en blandning mellan grottans typ och 
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Malmbrytning består till stor del av 
transporter. Både ovan jord och nere i 
gruvan. En viktig del av detta är mal-
mens transport under jord i horisontal-
led, så kallad utfrakt. Redan i början av 
1900-talet började man använda små 
industrilok under jord i gruvorna. Med 
hjälp av dessa så fraktade man malmen 
från de olika brytningsområdena fram 
till schaktet, där berget sedan med his-
sar uppfordrades i dagen. Tidigare hade 
man handrallat malmvagnarna fram till 
schaktet, ett mycket tungt arbete. Ut-
frakten koncentrerades till olika nivåer 
nere i gruvan, s.k. huvudnivåer eller ut-
fraktsnivåer. I Nordmark var det oftast 
ca 50 meter mellan nivåerna i höjdled. 
Vi ska här kika lite på vilka lok som fun-
nits under jord i Nordmarks olika gru-
vor genom åren. Nordmark ligger 15 
km norr om Filipstad i östra Värmland.

Tabergs gruvor (gruvdrift från 
1702 – 1962) 
Under 1940-talet drevs en ca 700 meter 
lång ort (gruvgång) från Tabergs gruvor 
till Nordmarksbergs gruvor på över 350 
meters djup. Malmuppfordringen från 
båda dessa gruvor skulle sedan koncen-
treras till Taberg. 1947 beställdes två 
stycken diesellok från AB Industridiesel, 
Stockholm. Dessa två lok levererades 

inte förrän 1949 och placerades först i 
Finnmossens gruvor. Efter en kortare 
tid så överfördes dock loken (nr 4912 
och 4913) till Tabergs gruvor. Redan 
1950 anskaffades ytterligare två lok av 
samma typ, nr 4911 och 4920, varav 
det sistnämnda innan hade använts vid 
Persbergs järngruva en kortare tid. De 
fyra loken var alla tillverkade av ovan 
nämnda Industridiesel och var av typen 
Insel A 10. Loken vägde 2,7 ton och 
hade en motoreffekt av 9–10 hk, samt 
drevs av en engelsk Lister-motor. Spår-
vidden var 750 mm. Enligt Lars Carells 
monografi över Taberg från år 1954 
(KTH) så användes loken då på följan-
de ställen i Tabergs gruvor: ett lok på 80 
meters nivå i den s.k. Dyviksmalmen, 
ett annat på 350 m nivå och på 390 m 
nivå. På sistnämnda nivån gick två lok, 
varav ett betjänade Nordmarksbergs 
gruvor genom den nyss nämnda 700 
meter långa orten. Dessa fyra lok var i 
drift fram till nedläggningen 1962, då 
tre av loken överfördes till järngruvan 
i Persberg. Nr 4913 sparades dock och 
ställdes upp i Gubbortslaven vid Nord-
marksberg. Där står det fortfarande 
kvar. När Persberg lades ned 1980 köp-
tes de tre lok som gick till Persberg av 
AB Gruvteknik i Blötberget. Förmodli-
gen lyckades man inte sälja dem vidare 
utan lät skrota dem.

Nordmarksbergs gruvor 
(gruvdrift från medeltid till 1962)
Som redan nämnts användes i utfrakten 
till Taberg ett diesellok av typ Insel A10. 
Omkring 1950 togs ett nytt schakt i 
drift vid Nordmarksberg, det s.k. Ny-
gruveschaktet. I samband med detta 
drevs ett ortsystem på 70 meters nivå. 
Största anledningen till detta var att 
bland annat Finn- och Gröngruvorna i 
äldre tider fyllts med stora mängder s.k. 
varpberg från brytningen. Varpen an-
sågs förr ha för låg järnhalt, men skulle 
nu tas tillvara i anrikningsverket i Ta-
berg. På 70 m nivå användes ett luftlok 
av okänt fabrikat. Enligt Harry Skalares 
Monografi över Nordmarksbergs gruvor 

1962 så var det tillverkat av ”Holmens 
bruk”. Dessa har nog emellertid aldrig 
tillverkat några luftlok, så frågan är om 
det kan vara ”Holmens mekaniska verk-
stad, Nyby bruk” som tillverkade många 
olika slags maskiner för gruvdrift. Det 
kan även vara så att det var ett Atlas-
lok som renoverats av det sistnämnda 
bolaget och att man helt enkelt satt dit 
en skylt med företagets namn på. En-
ligt Skalare var emellertid lokets längd 3 
meter, bredden 0,6 m och effekten 2 x 5 
hk. Kolvar: 2 stycken med en diameter 
av 60 mm och en slaglängd av 120 mm. 
Luftcylindern hade en diameter av 1,25 
m och längden 3 m. Volymen blev där-
med 3,7 m3. Spårvidden var 750 mm. 

lok unDer JorD viD 
norDmarkS Gruvor

Jan Kruse

Vagnstömning vid störtschakt med ett av de fyra Inselloken i Tabergs gruva. 
Foto: Lars Carell 1954.
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Driften på 70-meters nivån upphörde 
1954 och vad som sedan hände med lo-
ket är tyvärr okänt.

Finnmossens gruvor (gruvdrift 
från 1713 – 1973)
Enligt H. Carlborgs ”Nordmarks 
Malmtrakt” från 1929, så användes i 
Finnmossen då ett Atlas (sedermera 
Atlas Copco) tryckluftslok under jord. 
Loket hade tillverkningsnummer 6 och 
var tillverkat 1912. Kärlets nr var 1467. 
Loket var av s.k. lågtryckstyp och ma-
tades därmed med tryckluft av cirka 6 
atmosfärers tryck från matarledningen 
till borrmaskinerna. Loket köptes ur-
sprungligen nytt av Persbergs Gruv AB, 
men flyttades senare till Finnmossen. 
Det var i drift vid Finnmossen fram 
till mitten av 1960-talet, kanske något 
längre. Enligt en skylt på luftbehållaren 
så besiktigades tryckkärlet sista gången i 

Gösta Backelin (f. 1934 – d. 1999) på 390 m 
nivå ovanför krossen i Värmlandsbergsgruvan. 
Loket är ett JW 15 eller 20. 
Foto: Bengt-Olof Löf ca 1978.

Norskfödde Nils Ballovarre (f. 1920 – d. 1994) 
på luftloket från Atlas i Finnmossens gruva. 
Foto: Bruno Persson ca 1958.

Skylt på luftbehållaren till luftloket, som visar 
tillverkningsår m.m. 
Foto: Jan Kruse 2011.

augusti 1966. I dag står loket uppställt 
i Gubbortslaven i Nordmark och det 
är Sveriges äldsta bevarade luftlok till-
verkat av Atlas. Troligen är det ett av 
de sista luftloken som var i drift i nå-
gon svensk gruva. Under de allra sista 
åren användes även ett diesellok vid 
Finnmossen på 335 m nivå, men det 
är okänt vilket fabrikat det var. Enligt 
platschefen Lars Carell så rörde det sig 
om ett lok med 18 hk. Utfrakt med lok 
skedde främst på nivåerna 235, 285 och 

335 meter. 

Värmlandsbergsgruvan 
(gruvdrift från 1969 – 1980)
I Värmlandsbergsgruvan användes 
främst diesellok av märket Jenbacher 
Werke. Dessa var tillverkade i Österrike 
och fanns med olika motorstorlekar. 
Oftast var loken utrustade med moto-
rer på 8, 15 eller 20 hk (modell JW 8, 
JW 15, JW 20). Värmlandsbergsgruvan 
ägdes av Ställbergsbolaget och inte av 
Uddeholm som de andra gruvorna i 
Nordmark. Värmlandsberg fick därför 
ta över ett flertal begagnade diesellok 
från bland annat Ställbergsbolagets gru-

va i Idkerberget utanför Borlänge. Även 
ett elektriskt kontaktledningslok fanns, 
men användes inte så ofta då det var lite 
krångligare att hålla i drift. Utfraktsni-
vån i gruvan låg på 390 meters nivå.

Jan Kruse gav 2010 ut boken ”Historien 
om Långbans gruvor” och arbetar nu på 
en bok om Persbergs gruvor (Odalfäl-
tet), vilken beräknas komma ut under 
våren. Skicka e-post till:
ja.kruse@telia.com 
för mer information.

Källor:
Ericson, Jan ”Skinnklädda tofflor i 
helvetet” Solna 2005 (handlar om bl.a 

Insel diesellok).
Kruse, Jan ”Värmlands sista 
järnmalmsgruva” artikel i Näverluren 
(Värmlands hembygdsförenings 
tidskrift) nr 2, 2002.

Tack till Mats Freding, Stockholm, 
som bidragit med information om 
loken i Värmlandsbergsgruvan m.m.
Tack även till Bruno Persson, Johnny 
Eriksson och Tryggve Myhrén, som 
alla arbetat i Finnmossens gruva.

Summary (editorial)
Historic article about subterranean en-
gines used in the mines of Taberg, Nord-
marksberg and Finnmossen. The author  
has written a book about the mines in 
Långban and is now working on a title 
about Persberg. For more information, 
contact ja.kruse@telia.com
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Strax nedanför fjällmöteslägret låg det 
man direkt kunde se var en grotta, vatt-
net som rinner ut ur Snöstaregrottan 
rinner några hundra meter på ytan, går 
samman med en annan bäck för att se-
dan försvinna ner i marken längst ner i 
en liten dal. Så, ja det borde ju finnas en 
grotta där... Och det gör det också, till 
en början så kan man gå på huk därinne 
men ganska snart så blir det kryphöjd 
på gången. Men brett är det ju i alla 
fall...

Grottan är känd sedan tidigare men 
har bara besökts ett tjugotal metrar sä-
ger ryktet, antagligen för att det krävdes 
lite rensning för att komma vidare och 
kanske även för att det är ganska trångt 
och blött. Men har man väl kommit 
förbi de första trånga 35 metrarna så 
öppnar det upp sej och blir kryp/huk 
höjd. Dessvärre är man redan helt ge-
nomblöt och har man inte våtdräkt på 

sej är man nog även ganska kall... Så 
fortsätter det hela vägen, man följer en 
bäck som sakta men säkert rinner ut-
förs. Och till största delen av tiden lig-
ger man på mage i forsande vatten, men 
ibland öppnar det upp sej i små salar så 
att man kan sträcka ut sig lite.

Det är ganska lite kalkformationer i 
grottan, och den är i vissa delar väldigt 
trång. Men om man har vägarna förbi, 
klädd i våtdräkt (och något slitstark ut-
anpå, då grottan även är mycket vass), 
och känner för lite utforskning så finns 
det en del frågetecken. Dels kommer det 
en aktiv gång från taket på ett ställe, och 
längst in i grottan vid sifonen, kommer 
det tre fossila gångar som sluttar uppåt. 
Dessa är dock ganska trånga men en såg 
ut som att den möjligtvis skulle kunna 
forceras utan grävning!

via DoloroSa
 en horisontell helhetsupplevelse

Daniel Furudahl

Grottans ingång finns ungefär vid pilen.
Foto: Daniel Furudahl

Summary (editorial)
During the SSF mountain meet last 
summer a boulder choked cave en-
trance, known from earlier visits was 
cleared from rocks and, after a wet ses-

sion, surveyed to 232m. Weather this is 
the complete system remains to be seen. 
There are a few possible continuing pas-
sages.
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Det hela började i somras då det blev 
ännu ett år utan Lummelunda för mig, 
och då vi senare talade om grävprojektet 
i Sifonkatedralen på fjällmötet började en 
liten hösttur till Gotland ta form i huvu-
det. Gärna med lite grävning om det bara 
skulle gå att passera Inre sjön, men går det 
att tömma den och gräva över en helg?

Till sist blev vi sju glada grottisar (Daniel 
Furudahl, Anders Lindén, Yuri Swartz, 
Erik Sylvander, Björn-Ove Bergkvist, He-
lena Olsson och Nicklas Backelin) som 
trotsade stormvarningar och begav oss till 
ön i öster för att gräva oss vidare mot nya 
delar av grottan.... trodde vi...

Det började direkt första kvällen med 
att Yuris plan från Stockholm blev in-
ställt, men han blev ombokad och skulle 
komma till ön dagen efter vid lunch så vi 
skulle ändå hinna med en ordentlig grot-
tur under dagen. Väl på Gotland så begav 
vi andra oss till grottan och hämtade upp 
det elverk Hanne på Lummelundabolaget 
hade fixat åt oss så att vi skulle kunna få 
igång pumpen. Så mitt i natten tog vi el-
verk och brandslang i högsta hugg och be-
gav oss till det borrhål där pumpen sitter. 
Vi kopplade ihop allt och kickade igång 
elverket men det kom inget vatten. Vi 
anade direkt att det kanske skulle behövas 
en nattur in till Inre sjön för att få saker 
och ting att gå som de skulle, men efter 
ett tag så valde ändå pumpen att hoppa 
igång, så vi slapp en nattur vilket kändes 
rätt skönt just då. Men det kom oroande 
lite vatten...

Nästa morgon börjades med en härlig 
sovmorgon, tankning av elverk samt en 
tur till flygplatsen. När alla var på plats så 

var det då dags att bege sig in i grottan till 
sifonen för att se om det hade försvunnit 
tillräckligt med vatten för att ta sej förbi 
och vidare in mot Sifonkatedralen. An-
ders var vår man på ytan och skötte elverk 
samt skulle skicka upp och ner fika, vat-
ten och grävutrustning. Så resten av oss 
gick ner i grottan och begav oss inåt. Det 
var en kul tur in och de flesta av oss hade 
inte varit där förut, det var bara Helena 
och Björn-Ove som besökt grottan förut 
och de skötte sig mycket bra som levande 
kartor och hittade utan problem till Inre 
sjön. Till en början såg det ganska lovande 
ut men efter ett tag så var det helt vat-
tenfyllt och vi kom inte vidare. Det vi-
sade sej vara några veck på slangen som 
gjorde att det pumpade dåligt, så vi la rätt 
slangen och Anders hojtade från ytan att 
det formligen sprutade ut vatten. Vi be-
stämde oss för att komma tillbaka senare 
under natten eller tidig morgon för att 
göra ett nytt försök att komma vidare in 
till sifonkatedralen och hinna gräva lite. 
Men då vi ändå var inne så tog vi en liten 
rundtur och kollade in så mycket av grot-
tan vi kunde, och avslutade sedan med 
Valet och Kvalet innan vi begav oss utåt 
igen. Vi var även tvungna att stanna till 
och besöka det aktiva systemet innan vi 
kände oss helt färdiga i grottan. Väl ute 
visade det sej vara mycket blåsigt och kallt 
och när Anders sen mötte oss hade han 
med sej nyheten att de ställt in vår färja 
hem dagen därpå.

Efter lite styrande och väntan i tele-
fonkö löste det sej och vi fick plats på en 
färja som gick samma tid som Helena och 
Yuri skulle flyga hem. Dock fyra timmar 

tidigare än vi tänkt, så grottiden blev lite 
lidande. Vi bestämde oss för att vara vid 
grottan sex på morgonen följande dag. 
Sagt och gjort klev vi upp i ottan och be-
gav oss in. Björn-Ove och Anders skötte 
yttjänsten också denna dag och vi andra 
hade fyra timmar på oss i grottan, så det 
där med grävning hade vi släppt. Nu var 
målet först och främst att se om pumpen 
klarade av att tömma Inre sjön på vatten 
i sån mängd att man kan åka dit över en 
helg för att gräva, samt att ta en titt på 
grävprojektet i Sifonkatedralen. Det bör-
jade väl sådär när den ena båten tog in 
vatten och fyllde skrovet vilket resulterade 
i haveri och simtur samt ett projekt att 
tömma skrovet på vatten. Det ordnade 
upp sig och efter ett tag var vi på G.

Denna gång gick det bättre vid pum-
pen, Inre sjön var helt tömd på vatten så 
om man kan tänka sig att blöta ner sej lite 
och det inte är veck på slangen, kan man 
definitivt pumpa ur tillräckligt med vat-
ten under en natt för att ta sej vidare in i 
grottan. Och det kan ju vara bra om man 
som oss bara åker dit över en helg.

Vi kröp vidare in till Sifonkatedralen 
och tog en titt på grävprojektet som såg 
riktigt intressant ut, men vi hade inte så 
mycket tid på oss därinne då vi skulle 
med färja och flyg. Så det blev bara en titt 
samt lite vatten och snabbfika sen var vi 
tvungna att krypa utåt igen. Väl ute mötte 
vi Anders och Björn-Ove som hade fixat i 
ordning allt på ytan, plockat ihop elverk, 
slangar och fixat stugorna. Så det var bara 
att packa ihop alla leriga grott prylar och 
bege sej hemåt igen, på en lite för gungig 
färja för min smak...

Men trots att vi inte hann att gräva nå-
got som själva tanken med resan var, så var 
det ändå en väldigt lyckad helg. Då inget 
fungerade riktigt friktionsfritt och vi ändå 
kom in till Sifonkatedralen så kan vi bara 
konstatera att pumpen är tillräcklig för att 

tömma så mycket vatten att man kan pas-
sera Inre sjön på bara en natts pumpning. 
Och då vet vi att nästa gång, om slangen 
inte är veckad (det bör den inte vara, den 
är upplindad på ytan nu) så blir det gräva 
av, och förhoppningsvis visar det sej att vi 
kommer längre in i grottan med tiden...

Summary (editorial)
Report from an autumn weekend trip to 
Lummelunda. The attempt to continue 
digging in Sifonkatedralen had to be can-
celled due to initial problems with the 
pump for emptying Inre sjön and short-
age of time. Anyway pump capacity seems 
good enough for clearing the passage 
through Inre sjön in just one night which 
seems promising for upcoming trips.  

HelGtur till lummelunDa
Daniel Furudahl

Erik Sylvander och Yuri Schwartz i aktiva syste-
met. Foto: Daniel Furudahl

Nästa uppslag: I aktiva systemet.
Foto: Daniel Furudahl
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Bland de första grottor jag upptäckte 
när jag flyttade till Umeå 1967 var grot-
torna under Tavelsjöbergets stup, tre mil 
norr om Umeå. Jag minns så väl hur jag, 
på en av våra första bilturer för att få 
känna vår nya bygd, på långt håll såg det 
mäktiga Tavelsjöberget och dess brant 
ned mot den idylliska Tavelsjön. Detta 
är kanske en av de vackraste platserna 
i hela kommunen. Här bara måste det 
finnas grottor tänkte jag. Någon vecka 
senare klättrade jag runt i branterna och 
hittade den ena grottan efter den andra. 
Konstigt nog visade det sig senare, så 
var dessa grottor egentligen inte kända 
i bygden, utom av enstaka äventyrliga 
pojkar som genom åren här haft hem-
liga äventyr. Dessa upptäckter beskrev 

jag sedan i Grottan i maj 1968. Samma 
år karterade jag grottorna och trots bris-
tande naturgeografiska och geologiska 
kunskaper noterade jag rundslipade 
block och slipmärken på väggarna inne 
i ett par av grottorna, fig 1. Jag klätt-
rade omkring på den stora rasbranten 
nedanför grottorna och lade märke till 
att många av blocken hade rundslipade 
kanter. Senare visade nyfunna kunska-
per att grottorna utformats under den 
lokala högsta kustlinjen, som här ligger 
på c. 270 m ö.h. 

Åren därefter hittade jag flera grottor 
i branterna söderut och kring Vallber-
get. Utflykter med lokala föreningar 

och friluftsdagsbesök med elever från 
min dåvarande skola, var ungefär allt 
som hände fram till våren 1993, då jag 
kontaktades av Umeå kommuns fri-
tidskontor. Över berget går den kom-
munala vandringsleden Tavelsjöleden 
och i samband med en upprustning av 
denna ville man ha en bättre uppskylt-
ning av grottorna. Vid ett gemensamt 
besök utökades skyltplanerna till att bli 
en småskrift, Grottor i Umeå. Nya skyl-
tar framställdes och under de närmaste 
fem åren besöktes berget och grottorna 
av mer än 3500 personer!

Detta förnyade intresse för berget och 
dess grottor gjorde att jag började se om-
rådet med nya ögon, självklart påverka-
de av temat för min doktorsavhandling, 
som jag försvarade hösten 1994 (där 
dessa grottor ej nämndes). Jag noterade 
att grottorna med stor säkerhet bildats 
i samband med ett stort bergskred, där 
grottorna utformats under och mellan 
de block, som inte rasat ned för stupen 
och därvid bildat blockbranten. Denna 
har förresten en mycket särpräglad ne-
dre kant, med så brant stupning att den 
är nästan vertikal. Jordvärmen hade av 
allt att döma gjort att inlandsisen smält 
av i en smal, djup kanal runt berget. På 
detta finns paralleller på många håll i 
världen. Skredmassan har således stop-
pats upp mot isen, kompakterats och 
fått ökad stabilitet, fig. 2. Vad kan ha 
orsakat detta enorma bergskred? Sva-
ret kändes helt logiskt. Det måste röra 
sig om ett jordskalv. Jag beskrev mina 
iakttagelser i en artikel i Grottan nr. 1, 
1996.

Påsken 1999 inför slutplaneringen av 
en stor internationell INQUA-exkur-
sion (INQUA = International Quar-
ternary Association), som skulle starta 
i Umeå, upptäckte docent Nils-Axel 
Mörner och jag spännande sediment-
omrörningar i grustaget i Röbäck intill 
Umeå. Det var liquefactions, otvetydiga 
bevis på att en jordbävning hade drab-
bat trakten. Under exkursionens första 
dag, den 24 maj 1999, klängde ett 40-
tal professorer och jordbävningsspecia-
lister från hela världen runt i sandbran-
terna och med skärslevar putsade de 
fram den ena liquefactionsbildningen 
finare än den andra. Det var nu helt 
klart att minst ett större jordskalv drab-
bat trakten i samband med inlandsisens 
avsmältning.

tavelSJöBerGetS Grottor i umeå
och deras samband med det omgivande landskapet

Rabbe Sjöberg

Fig. 1. Tvillinggrottan, Stora grottsalen. Lägg 
märke till grottans slätslipade golv och tak.
Foto: Rabbe Sjöberg, maj 1968. 

 Ancylussjön

 Tavelsjöberget

 Inlandsis

Fig. 2. Skredet 9428 vBP har gått och 
skredmassan ligger klämd mot inlandsisen. 
Grottor har bildats under och mellan 
kvarvarande klippblock i bergstupet. 
Ur Grottan 1/1996 (bearbetad).
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I september samma år återkom Mör-
ner, nu tillsammans med den världsle-
dande specialisten på sambandet mellan 
liquefactions och jordbävningar profes-
sor Audemar från Venezuela. De gjorde 
storslagna upptäckter både i grustagen 
i Röbäck och i Tobacka söder om Vän-
näs. Mörner lusläste Rolf Bergströms 
avhandling från 1968, där denne gjort 
lervarvsundersökningar i hela södra 
Västerbotten och därmed fastställt in-
landsisens avsmältning i området. Med 
utgångspunkt från denna avhandling 
och egna fältiakttagelser kunde Mörner 
fastställa att jordskalvet hörde samman 
med varvet år 9428 vBP (lervarvsår före 
1950) då iskanten följde en linje från 
Vännäs österut rakt igenom Tavelsjön. 
Härmed kunde vi med stor sannolikhet 
fastställa att grottorna och rasbranten 
bildats vid ett jordskalv som ägt rum 
just 9428 vBP. 

Denna typ av forskning är som ett 
detektivarbete; som att lägga ett pus-
sel. Det kommer hela tiden upp nya 
pusselbitar, vars plats i den stora tavlan 
måste analyseras. Andra pusselbitar ger 
rätt tolkade den stora aha-upplevelsen. 
Början på en sådan inträffade när en 
bekant till mig på stadshuset klev in på 
mitt kontor och visade en batymetrisk 
(sjödjups-) karta över Tavelsjön, som 
han pejlat fram i samband med ett aka-
demiskt uppsatsarbete i botanik (!) på 
tidigt 1970-tal. 

Kartan, se fig 3, var fantastisk. Den 
visade perfekt hur den stora Vindelälv-
såsen sträcker sig genom Tavelsjön från 
syd till norr och hur denna ås i sjöns 

södra del uppvisade perfekta årsavsätt-
ningar med kullar och dalar. Här kunde 
isavsmältningen perfekt följas under en 
tioårsperiod. Isfronten retirerade i snitt 
med 200 m per år. Mitt i sjön vid Gra-
nön, en stor triangulär sandplatta, upp-
hör helt plötsligt åsen och ersätts på en 
sträcka av nästan 2 km av upp till 30 m 
djupa fåror. Norr om de djupa fårorna 
kan man åter se att åsen börjar avsät-
tas men djupt under sjöns nuvarande 
yta. Strax norr härom når åsen idag fast 
mark.

Det tog ett tag innan jag fattade vad 
jag såg. Först i samband med plane-
ringen av den stora fältexkursionen i 
samband med 33:e Geologkongressen i 
Oslo 2008 vågade jag sätta ord på vad 
jag uppfattade att kartbilden egentligen 
visade. Vi kan således tolka fram följan-
de skeende.

Låt oss början i kartans nedre högra 
hörn. Ancylussjön, som här är 160 m 
djup, svallar mot en hög isbräcka, ur vil-
ken, under havsytan, mängder av smält-
vatten och i det uppvirvlade sediment 
forsar ut ur Vindelisälvens höga isälvs-
port. Direkt vid iskanten avsätter sig 
de grövre sedimenten i en rullstensås. 
De finare sedimenten förs längre ut till 
”havs”, där de avsätts som varviga leror.  
På grund av att isavsmältningens storlek 
överstiger isens ständiga rörelse framåt 
förskjuts iskanten bakåt (uppåt på kar-
tan) med en hastighet av c:a 200 m per 
år. Rullstensåsen, Vindelälvsåsen, utfor-
mas genom de olika flödesmängderna 
under året med åskullar och svackor. 

Vid dagens Granön (på kartan ”ice 

margin at 9428 vBP”) inträffar nå-
got dramatiskt som får Vindelisälvens 
smältvattensfyllda istunnel att rasa sam-
man på en sträcka av närmare 2000 m! 

Smältvattnet, som forsar med stor kraft, 
måste ta vägen någonstans och det söker 
sig ned under ismassorna i den hopra-
sade tunneln, Vattnet har sådant tryck 
att det svarvar ut 30 m djupa fåror i 
bottensedimenten. Vid iskanten avsätts 
en stor platt sandkulle, vilken ger ett in-

eroded forrows of collapsed esker tunnel

ice magin at 9428 vBP

Lake Tavelsjön and the ice margin at the 
9428 vBP paleoseismic event.

 0            1km

Fig 3. Batymetrisk karta över Tavelsjön med 
tolkning av skeendet 9.328 cBP. Ur Mörner 
m.fl. 2008, efter Sjöberg 2007 (opubl.).
Explanation see summary.
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tryck av att nästan ha kastats ut ur tun-
neln när dess tak rasade samman. Detta 
snabba skeende kan endast ha orsakats 
av en jordbävning. Skalvet får även Ta-
velsjöbergets östbrant att rasa i det stora 
bergsskred, så som tidigare har beskri-
vits. 

Det tar ungefär tio år (2 km isav-
smältning) för isälven att normalisera 
sitt flöde i en istunnel. Man kan ana 
denna i uppbyggnaden av en åskärna 
under Tavelsjöns botten utanför bad-
platsen vid Sundlingska gården vid väg 
E12. Inlandsisens avsmältning förlöper 
nu lugnt i drygt hundratalet år. Vad som 
sedan sker har berättats i Grottan, nr. 1, 
2010.

Vi har en pusselbit till som vi skulle 
vilja få in på plats. I samband med fort-
satta sedimentundersökningar i grusta-
get i Röbäck hösten 2007 gjorde vi även 
en tur upp till den lilla sjön Stor-Tavel-
sjön (”sjön” skall egentligen utläsas tjarn 
= tjärn men det förstod inte lantmäta-
ren) som ligger 240 m ö.h. mitt uppe 
i bergsmassivet. Isen var så stark att vi 
kunde göra en borrning ned i sjöns bot-
tenlager. Den borrkärna vi fick upp var 
intressant. Den visar hur det på undre 
glaciala östersjösediment tvärt pålagrats 
ett tjockt lager av mellansand som upp-
åt övergår i grovsand. Detta kan tolkas 
på två sätt:

1. Det kan vara vanlig insvallad sand 
från den tid då sjön avsnördes från An-
cylussjön.

2. Det kan vara resultatet av en tsuna-
mivåg som svallade in i sjön i samband 
med jordbävningen. Hade sjön legat 30 

m högre, dvs över HK, så hade detta va-
rit det enda alternativet.

Vilket alternativ som gäller kan avgö-
ras med en kol-14 datering. Tyvärr har 
vi inte haft medel för detta. Är det nå-
gon som ställer upp?

På detta sätt hör grottorna, skredmas-
san vid bergets fot och djupfårorna i 
Tavelsjön och liqufactionformerna i To-
backa och Röbäck ihop. Grottorna är en 
del av ett större landskapsomformande 
skeende. Skalvet 9.428 vBP och dess 
effekter kan följas efter iskanten ända 
bort förbi Vännäs, där det även påverkar 
Umeisälven, Umeåälvsåsen och Umeäl-
vens nuvarande flöde. Men det är en 
helt annan historia.

Summary (by author)
Bedrock caves are a part of the sur-
rounding landscape. What formed the 
landscape mostly also affected the bed-
rock caves.The map, fig. 3,  shows the 
sub-aquetous bottom topography of 
lake Tavelsjön, recording a significant 
break between a normal esker system, to 
the south, and a collapsed esker tunnel, 
forming 30 m deep furrows in the bot-
tom sediments. This point is proposed 
to represent the ice marginal position 
at 9428 vBP, when a major paleoseis-
mic event occurred, dated by Mörner 
(2003) after liquefaction structures in 
Röbäck and Tobacka. This event also 
formed the caves below the scarp of the 
hill Tavelsjöberget and corse bouldery 
scree below them.

Sedan 2009 har det tyska grottforsk-
ningsförbundet (Verband der deutschen 
Höhlen- und Karstforscher e.V.,VdHK) 
utsett årets grottdjur. 2009 var det 
grottflodkräftan (Niphargus schellenber-
gi), 2010 flikfly (Scoliopteryx libatrix, en 
nattfjäril som övervintrar bland annat i 
grottor), och 2011 fladdermusen stort 
musöra (Myotis myotis). För 2012 har 
källarspindeln (Meta menardi) utsetts 
till årets grottdjur. Samtidigt har den 
europeiska organisationen för forskning 
om spindlar (The European Society 
of Archnology) valt källarspindeln till 
2012 års Europeiska Spindel. 

Bärbel Vogel, ordförande för det tyska 
grottforskningsförbundet, har skickat 
ett mail till övriga europeiska förbund, 
där hon dels beskriver detta, dels före-
slår att de andra förbunden också skall 
anamma idén. Hon anser att det är ett 
enkelt sätt att skapa publicitet för att 
skydda den underjordiska djurvärl-
den. Det VdHK gör är att skicka ut en 
pressrelease och ha en hemsida där årets 
grottdjur presenteras i bild och text, och 
där det också finns affischer och flygblad 
att ladda ner. Pressen har tagit upp idén, 
och i Tyskland kan man nu finna ”årets 
grottdjur” inte bara i dagstidningar och 
tidskrifter, utan också i kalendrar och 
skolmaterial. Något för SSF att ta efter? 
Om inte annat kan vi ju hänvisa till den 
tyska hemsidan för presentation av årets 
grottdjur. 

På   VdHKs hemsida, 
www.hoehlentier.de kan man läsa mera 
om årets och tidigare års grottdjur, och på 
www.european-arachnology.org/esy/esy12/
english.shtml finns en detaljerad beskriv-
ning av den stora grottspindeln. Om 
man tittar på länken 
www.european-arachnology.org/esy/esy12/
svensk.shtml finns motsvarande text på 
(en något knagglig) svenska, komplet-
terad med en del svenskt material och 
länkar.

Summary (editorial)
Since 2009 the German caving society 
has appointed the annual cave animal. 
2012 the European cave spider Meta 
menardi is chosen. At the same time the  
European Society of Archnology has 
appointed it the European spider of the 
year.

Det europeiSka GrottDJuret 2012 

Ulla Pettersson
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öStGöta GrottkluBB
aktiviteter 2008-2011

När vi väl passerat genom de enorma 
alpernas alla pass, med slingrande vägar 
och dimmiga höjder kom vi slutligen ner 
genom en liten bergs by i norra Slovenien. 
Resans mål var förstås Postojnagrot-
tan med sin imponerande storlek och 
utsmyckning. Väl framme parkerade 
vi bilen på en enorm parkering till-
sammans med tusentals andra turister 
som givetvis kommit dit av samma an-
ledning som vi, att ta sig in i grottan. 
Efter mycket väntande och köande kom 

vi äntligen fram och fick sätta oss ned i 
det lilla tåget som förde oss in i berget 
och grottan, dessvärre körde det väldigt 
fort in och man hann inte alls få njuta 
av utsikten. Men till slut stannade tåget 
och alla blev indelade i olika grupper.
beroende på vilket språk man ville att 
tolken skulle genomföra guidningen på. 
Vi valde engelska som i stort sett alla an-
dra också gjorde till vårat stora förtret. 
Turen gick alldeles för fort, stressat tem-
po, absolut ingen fotografering sa guiden  
– men vad gjorde många? Vi väntade tills 
hon försvunnit en bit bort och tog sen 
lite bra bilder på olika delar av grottan. 

Turen tog så småningom slut och alla 
samlades vid en turistbutik (såklart) 
innan man själv kunde ta sig ut i solen 
igen. Det finns så mycket att se inne 
i grottan, så vill man absolut kunna 
njuta av allt i lugn och ro så ska man 
kontakta den slovenska speleologför-
eningen för ett möte innan. Men vi 
hängde inte läpp utan tog oss en väl-
förtjänt middag i gröngräset en bit 
bort och pratade igenom vad vi sett. 
Färden fortsatte sedan en bit nedåt i 
landet, nästan på gränsen till Italien 
och målet var Škocjanske jame (grotta). 
Men det var sent på dagen och vi be-
slöt oss för att campa med tältet till 
nästa dag. Att hitta campingplatser i 
Europa är ingen lätt match, men vi 

2008 års resa genom Slovenien
Madeleine Eriksson

fann en inuti en hästhage strax nedan-
för byn med samma namn som grot-
tan. På kvällen efter att tältet var rest 
pratade vi med ägarna till campingen 
som hade anordnat både duschrum 
och en liten pub för sina gäster. Innan 
vi somnade den kvällen såg vi svärmar 
av eldflugor som fyllde luften. Efter en 
snabb frukost och en skön dusch pack-
ade vi ihop tältet tillsammans med allt 
det andra och tog bilen upp för berget 
till parkeringen och anläggningen för 
grottan. Efter att vi blivit samlade tog 
guiden med oss ett stycke ned för vägen 
och sedan vidare nedför en sluttning 
tills vi kom till grottans mynning, eller 
rättare sagt den gjorda öppningen med 

Jerker i Postojnagrottan.
Foto: Madeleine Eriksson

Škocjanske  jame.
Foto: Madeleine Eriksson
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vad som upptäckas kunde. Väl inne blev 
grottan betydligt större och försvann i 
olika nivåer, en del uppåt med smalare 
fortsättningar och en del nedåt med vat-
tenfall i olika nivåer (bäcken som dyker 
upp). Miljön inne i grottan är helt un-
derbar, men dock kall! Allt går i vackert 
blågrått med mjuka linjer och underba-
ra formationer. Jerker stannade kvar i de 
övre nivåerna medans jag (Madeleine) 
tog mig ned ytterligare två nivåer och 
njöt av upplevelsen med de vackra vat-
tenfallen och de underbara vyerna. Efter 
ytterligare ett par timmar var det dags 
att börja bege oss nedåt igen och hem till 
stugan där vi bodde. Men denna gången 
följde vi stigen ner (som vi missat att 
hitta på vägen upp) och promenaden 
blev betydligt lättare. Vi kom ned till 
skoterleden igen och upptäckte att sti-
gen bara låg ett tiotal meter från plat-
sen där vi tagit oss genom skogen med 
stor möda och mycket besvär, suck... 
Men åtminstone så vet vi till nästa besök 
att man enkelt kan ta sig till grottorna 
via skoterleden från bilvägen och vidare 
via stigen för att enklare ta sig fram! 

Midsommarhelgen 2010 styrde vi ko-
san till Åre och fjällvärlden för att se vad 
vi kunde upptäcka. Den 26/6 packade 
vi ryggsäckarna för en tur upp på bak-
sidan av Åreskutan och dagens mål var 
Kvarnbäckslabyrinten. Trots att den lig-
ger ända uppe i Åre så är det Östgöta 
grottklubbs egen Gunnar Byström som 
utforskat labyrinten och de kringlig-
gande grottorna. Efter att vi parkerat 
bilen nere vid Grundsviken så började 
vi vårt stigning till fots upp genom en 
halvt svårforcerad terräng, över myrar 
och uppför branta backar. Vi korsade 
skoterleder och fortsatte uppför sida 
vid sida med Kvarnbäcken som forsade 
fram. Efter ca 2 timmar av konstant 
klättrande uppför hittade vi till slut ett 
litet läger med en grottöppning där vi 
kunde pausa och ta en god kopp kaffe 
och vila musklerna som värkte i hela 
kroppen. Ryggsäckarna stuvades om 
och hjälmar, pannlampor och overal-
ler sattes på och fikat packades ned och 
promenaden fortsatte lite nedåt för den 
stig vi borde hittat från början. Efter en 
liten stund fann vi en av alla de mindre 
grottorna som ligger längs bäckfåran.
Vattnet försvinner och dyker upp igen 
på många olika platser längs bäcken. 
Efter idogt utforskande av de olika små 
hålorna av varierande storlek, dock väl-
digt vackra karstgrottor, fann vi till slut 
den lite större ingången till Labyrinten! 
Ryggsäckar sattes ned vid ett tillfälligt 
basläger och in gav vi oss för att upptäcka 

Sommargrotting i Åre 2010
Madeleine Eriksson

en stor låst dörr. Man passerade genom 
en lång anordnad tunnel innan vi kom 
in i den riktiga grottan, det blev ganska 
kallt och vi var glada att vi hade varma 
tröjor med oss. Grottan var enorm till 
storleken och hade så mycket att visa 
oss. Denna guide gick långsamt igenom 
grottan och gav oss mycket informa-
tion om hur grottan uppstått, hur den 
hittades och hur den utforskades, både 
förr och nu. Hela grottan är ännu inte 
färdigutforskad. Vi gick längs smala sti-
gar högt uppe i luften när vi kom fram 
till grottans största sal som mätte ca 100 
m mellan taket och floden som flöt i 
botten. Eftersom skrivande reporter har 
lite svindel så såg jag absolut inte fram 
emot att passera över den smala lilla 
gångbro med låga räcken ca 50m upp i 
luften för att ta mig till andra sidan och 
fortsätta turen. Tack vare bra upplys-

ning via strålkastare såg man det mesta 
av den stora salen och den är verkligen 
gigantiskt till ytan. Samma gäller här 
om man vill kunna få se och utforska 
mera av grottan – kontakta det sloven-
ska speleologförbundet. Turen fortsatte 
uppåt igen, genom flera mindre salar 
och även förbi skålformar gjorda av sul-
fat som runnit nedför väggen. Bilden 
nedan föreställer utgången ur grottan, 
eller den egentliga ingången, men det 
är den man kommer ut igenom. Väl ute 
ur grottan kunde man välja att ta his-
sen upp till parkeringen ett par hundra 
meter ovanför, eller göra som vi... ta 
en dåraktig men otroligt vacker pro-
menad till toppen. Stigningen upp var 
enormt krävande och man tror aldrig 
att man ska nå toppen, men till slut var 
vi äntligen uppe och framme vid bilen. 
En otrolig resa väl värd besväret!

 
 

 
 
 
 
 

Škocjanske  jame.
Foto: Madeleine Eriksson

Jerker i Kvarnbäckslabyrinten.
Foto: Madeleine Eriksson
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Grottutflykt med Östgöta 
grottklubb 2011
Anders Lavas

Den 6 november laddade vi två bilar med 
grottsaker och matsäck och for till om-
rådet kring Ulrika i södra delen av Lin-
köpings kommun samt Drögshult vid 
gränsen mellan Linköpings och Kinda 
kommuner. I detta område finns det gott 
om sprick- och blockgrottor, däribland 
några som vi var särskilt nyfikna på. 
Det första stoppet på vår utflykt gjorde 
vi vid Solltorp, ca 4 km norr om Ulri-
ka. Där finns den 28 meter långa Soll-
torpsgrottan samt den lite svårfunna 
Trevåningsgrottan, som ingen av oss 
tidigare hade besökt. Solltorpsgrot-
tan är en mäktig underjordisk spricka, 
vars båda ingångar bjuder på intres-
santa utmaningar. Madeleine lyckades 
med bedriften att använda den väs-
tra mynningen som ingångshål. Själv 

hade jag tänkt trassla mig ut den vä-
gen, vilket jag lyckats med vid varje ti-
digare besök, men denna gång tog det 
stopp vid magen. Har hålet krympt? 
I åkerholmen på motsatta sidan om vä-
gen skulle Trevåningsgrottan ligga. Jag 
hade utan framgång letat efter den på 
egen hand i samband med tidigare Soll-
torpsgrottebesök. Men den här gången 
gick det bättre! Ett gäng grottmännis-
kor på grottjakt spred ut sig i dungen 
och strax var de rätta hålen funna. Tre-
våningsgrottan var en spännande natur-
skapelse med mycket att utforska och 
utmana. Dess tre stora salar, som länkas 
samman av smala förbindelsegångar, 
har golven i olika höjd, därav grottans 
namn. Även om endast en av oss – Ma-
deleine igen! – lyckades pressa sig ige-
nom den mycket smala förbindelsen till 
salen på nedersta våningen, så fick vi 
alla mycket njutbara grottupplevelser i 
denna neotektoniska sprickbildning. Vi 
fick också intrycket att den är längre än 
de elva meter som uppges i Speleolog-
förbundets grottdatabas.  Nästa stopp 
på utflykten ägde rum vid en liten 
skogsvägskorsning öster om Drögshult, 
alldeles vid gränsen mellan Linköpings 
och Kinda kommuner. Inom en cirkel 
med cirka 1,5 kilometersradie finns 
fem namngivna och numrerade grottor. 
Vi var mest nyfikna på den mer än 40 
meter långa Drögshultslabyrinten och 
dess granne Rövargrottan i Drögshult. 
När vi kommit till rätt område, där 
ingen av oss varit tidigare, visade det 
sig att där fanns en liten grotta under 
nästan vart enda stenblock. Efter att vi 

fikat började ett intensivt sökande. Vi 
hittade en större grotta, men lyckades 
inte riktigt bli eniga om huruvida det 
var Drögshultslabyrinten, Rövargrottan 
eller möjligen en tredje grotta. Vi hade 
läst att Drögshultslabyrintens ingång 
skulle vara ett sex meter djupt schakt 
och den beskrivningen tycktes inte 
stämma på vad vi hittat. På en annan 
plats i området hittade vi visserligen ett 
schakt i sexmetersklassen, men den av 
oss som klättrade ner där fann ingen 
fortsättning där nere. Nu planerar vi 
att besöka Drögshultsområdet även till 
våren, för att med lite mer efterforsk-
ningar i bagaget definitivt kunna hitta 
och identifiera de rätta grotthålen på 

Jerker i Solltorpsgrottan.
Foto: Madeleine Eriksson

Jocke. Madde och Jerker i Skallegrottan, 
Älmekärrsgrytet.
Foto: Madeleine Eriksson

det aktuella berget. Vi kommer då även 
att leta efter områdets övriga grottor, 
Grottan vid Svartgölen, Viggengrottan 
och Norra Drögshultsgrottan, vilket 
vi faktiskt inte hann med denna gång. 
Vi hade en rolig och spännande utflykt, 
som gav oss en hel del inspiration för 
kommande säsong. Och inte bara det: 
Vi bestämde oss också för att försöka 
genomföra ytterligare en grottutflykt 
redan innan denna säsong definitivt är 
över! Den skall gå till Rövargrottan i 
Gölghult och Älmekärrsgrytet, båda be-
lägna i Småland.

Summary (editorial)
Report from activities in the local club 
”Östgöta grottklubb” during the pe-
riod 2008 - 2011, including a journey 

to Slovenia, caving in the Åre-area and 
local excursions in Östergötland/Små-
land.
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Några notiser skall här ägnas litteratur 
om grottor från våra baltiska grannlän-
der. Den ende som hade lite hum om 
detta i SSF:s äldre historia var givetvis 
Leander Tell, förbundets grundare. 
Hans kunskaper om grottor i världsper-
spektiv underlättades av att han behärs-
kade och skrev på esperanto. Det var 
ofta det språk som man fick ta till när 
det gällde länderna bakom järnridån. 
Fast Leander Tell var förstås kapabel att 
även uttrycka sig på och förstå tyska, 
engelska, franska och spanska. 

Det uppges nu av kollegor att det 
kommer (eller eventuellt redan har 
kommit ut) betydligt modernare sam-
manställningar i bokform om grottor 
från Estland. Det fria Estland visar ge-
nerellt upp ett mycket stort intresse för 
natur och naturskydd som har sin bak-
grund i sovjettidens oerhörda miljöför-
störelse. 

Men jag kan här bara åberopa en 
gammal klassiker för den som kan est-
niska. Intresset är då i första hand ägnat 
karstfenomen i den kalksten, bildad un-
der kambrosilurtiden, som utgör större 
delen av både öarna och norra Estland, 
med direkta motsvarigheter på land på 
andra sidan skålen Östersjön, på Got-
land och Öland:  
Heinsalu, Ü:: 1987. Eesti NSV koopad. 
Tallinn, „Valgus“ (1987). Hft, 160 s.

I Lettland finns ett nyare populärt verk, 
där texten för de flesta av oss inte är 
tillgänglig, men illustrationerna desto 
mera målande. Huvudämnena är här 
grottor bildade i sandsten.   
Eniņš, Guntis: 2006 (?). Alas Latvija. 
Enciklopēdija par tukšumiem Latvijas 
pazemē, par alu unikālo un noslēpumaino 
pasauli. Latvijas Mazā Enciklopēdija. 
Zvaigzne, Riga. Inb., 76 s. 

En del av dessa sandstensgrottor har 
ägnats särskild uppmärksamhet av ar-
keologen Juris Urtāns vid den lettiska 
kulturakademin i Riga, en kollega också 
på det maritima området till underteck-
nad. Som synes gäller det grottor där 
förhistoriska och historiska kulthand-
lingar förekommit. Men intressant är 
också inriktningen på hur dessa grottor 
uppfattats i folklig tradition och även 
i ortnamn. Båda dessa kategorier är en 
hjärtesak för lettisk historisk identitet. 
Liksom för en häpnadsväckande lit-
terär, musikalisk och allmänkulturell 
verksamhet i språket, lettiskans, namn. 

Det förtjänar att sägas några extra 
ord kring detta som delvis gäller både 
Estland och Lettland. Under de tysk-
baltiska godsherrarna, då de flesta letter  
(och även ester) dessutom var livegna, 
var lettiskan och de lettiska minnena 
föraktade. Det skall dock som fotnot 
anmärkas att tyskbalter var bland pion-

järerna för forskning kring både språket 
och folkminnena. Lettiska och dess nära 
släkting litauiskan är Europas äldsta in-
doeuropeiska språk. Det är inte bara 
med vördnad man bör närma sig dem 
ur den synpunkten, utan även som i sin 
helhet enastående språkliga fenomen 
som förenar germanska och keltiska  ut-
kanter med Iran och Indien (sanskrit). 
En evig historisk ära för oss svenskar är 
också det faktum att de första skolorna 
i Estland och Livland och t.o.m. ett 
universitet (Dorpat) grundades under 
svenskväldet under 1600-talet och någ-
ra år i början av 1700-talet. Inhemska 
ester och letter var då intressanta som 
individer för den svenska staten som 
skattedragare, vilket de inte kunde vara 
som illiterata livegna, och som präster 
som kunde predika och propagera för 
överheten enligt luthersk ideologi på 
folkspråket. Målet var att förvandla un-
dersåtarna till självägande, och givetvis 
också lydiga, bönder. Detta skedde del-
vis i direkt konflikt med godsherrarnas 
intresse.Tyskbalterna inte bara tog till-
baka det de hade förlorat utan blev än 
mäktigare under den följande rysstiden. 
Dock upphävdes livegenskapen i de bal-
tiska länderna något tidigare än i resten 
av tsarernas Ryssland (1859).
Urtāns, Juris: 1977. Senās kulta alas 
Latvijā (ancient cult caves in Latvia) s. 
85-94 i Latvijas PSR Zinatnu Akademi-
jas Vestis 1977 nr 2 (355).
Urtāns, Juris: 1980. Svētupes lībiešu 
upuralas arheologiskās izpētes rezultāti 
(Results of archaeological investigations 
of the Livs sacrificial cave at the Svetupe 

river) s. 71-84 i Latvijas PSR Zinatnu 
Akademijas Vestis 1980 nr 11 (400).
Urtāns, Yuris: 1997. Cult Caves of Lat-
via. I: Bonsall, Clive  & Christopher 
Tolan-Smith (eds): The Human Use of 
Caves. BAR Int. Ser. 667: 90-100.
Urtāns, Juris & Guntis Eniņš: 2001. 
Latvian Sandstone Caves as cultural 
phenomena.  I: Journal of Baltic Studies 
Vol.XXXII, No 1 (Spring 2001): 95-99. 

Norden
Vid Bergens universitet bedrivs ett stör-
re arkeologiskt projekt kring det som på 
norska kallas heller, det vill säga abrier 
eller överhäng. Men även de djupare 
hålen, huler, ingår givetvis, i mån av ar-
keologisk relevans.
För detta hänvisas till: 
http:/huin.uib.no/hellerprosjektet

Även Anne Haug och Raymond Sau-
vage förbereder liknande arbeten vid 
mitt eget universitet, inom ramen för 
Vitenskapsmuseet i Trondheim. Någon 
mindre undersökning har redan avrap-
porterats i tidskriften Spor, utgiven av 
museet. Inom museets „jurisdiktions-
område“ från Møre till och med Nord-
land finns minst 273 objekt, 160 heller 
och 113 huler. 8 av de förra, 3 av de 
senare har varit föremål för arkeologiska 
undersökningar.Målningar förekommer 
i 5 heller och 10 huler. När min första 
artikel om nordiska grottbildningar av 
kulturhistoriskt intresse i Grottan kom 
ut 1969 (årg 3 nr 4) var bara 2 egentliga 
grottmålningar kända, 1975 (årg 10 nr 
1) hade det just blivit 3. Fast det visste 

Den kulturHiStoriSka BakFiCkan
boktips från Estland & Lettland.

Christer Westerdahl
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jag och medförfattaren Ronnie Jensen 
inte om. 

Den kronologiska spännvidden för 
mänsklig närvaro är stor, men huvud-
delen har varit bebodda eller utnytt-
jats på andra sätt under bronsålder och 
järnålder. Som tidigare har påpekats i 
avseende på de norska grottinvånarna 
intar detta problem en mycket större 
andel av den arkeologiska debatten än 
i något annat nordeuropeiskt land: Var 
deras vistelse utslag av en säsongsmäs-
sig blandningsekonomi? Var de av en 
annan grupp än majoriteten, „etnisk 
variation, kulturdualism“? Jagade de 
och fiskade för några herrar på annat 
håll, alltså ur den sociala vinkeln eller 
klassaspekten? etc. Man har som sagt 
under alla omständigheter jagat och 
fiskat, hållit husdjur, sysslat med kult-
handlingar (målningarna), begravt sina 
döda eller sysslat med smide i grottor. 
Jag har tidigare i mina försök att hinna 
ikapp diskussionen efter min lilla över-
sikt Kulturhistoria och grottor (1982)  i 
SSF:s serie Svenska Grottor nämnt Tove 
Hjørungdals värdefulla artikel om den-
na debatt. 

En i sanning mäktig volym har givit en 
populär katalog med utmärkt bildmate-
rial och viktiga uppteckningar och kom-
mentarer kring liv i utmarken och sägen-
floran om grottor och heller i sydvästra 
Norge. Det mesta gäller historisk tid:
Hageland, Torfinn Normann: 2008. 
Den store Hellerboka for Agder og Ro-
galand. Rapportserie fra Vest-Agder fyl-
keskommune, nr 4. Kristiansand.  Inb., 
347 s. Rec. av Sveinung Bang-Andersen 

i fra haug og heiðni nr1/2009. Med litt. 
Sverige är ganska magert representerat 

i bokskörden. Med ett viktigt undan-
tag. Äntligen har det dock kommit ut 
en modern bearbetning av fynden från 
Kullen i Skåne av en erfaren arkeolog. 
Den ger också en värdefull idéhistorisk 
översikt : 
Jennbert, Kristina: 2009. Kullabergs 
grottor. Mellan istid och nutid, mellan 
humaniora och naturvetenskap. Acta 
Archaeologica Lundensia Series altera 
in 8o, no 59.  Inb mjuk pärm, 223 s.  

Rövargrottor på Island och deras 
sociala bakgrund
Som synes av tidiga Grottan gjordes en 
gruppresa till Island 1972, som finns 
avrapporterad där (årg 7, nr 2 och 4). 
Flera prominenta grottprofiler deltog i 
resan, men målet var tvärfackligt. Sena-
re skulle denna inriktning bli modellen 
för en ny förening, Natur och Samhälle 
i Norden, där åtskilliga SSF-are medver-
kat genom åren.

Naturligtvis var vulkaner och deras 
inverkan på landskapet i fokus, men 
även vissa transatlantiska förbindelser i 
flora och fauna. Island är rikt på histo-
riska minnen för en nordbo. Framförallt 
föddes där vår första gemensamma lit-
teratur på folkspråket. Även här kunde 
geologiska bildningar spela en viktig 
roll, genom tefrakronologin, alltså den 
vulkaniska askan som dateringsunder-
lag för arkeologin i Skandinavien och 
öriken som Shetland. Stora grottor hade 
bildats genom  att en del av magman 
runtom hunnit stelna medan resten 

som en trögflytande massa gled ut och 
lämnade ett tunnelliknande hålrum. 
Den grotta som flertalet resenärer fick 
utforska var den imponerande Raufar-
hólshellir. Som underlag hade vi en rap-
port från CRG, Cave Research Group 
of Great Britain. Som synes åberopas på 
samma sätt som i Sverige rövare i nam-
net. Rövarhålet, alltså. Om namnet är 
att förklara som ett utslag av vandrings-
sägner om grottor i allmänhet, eller om 
rövare och fredlösa faktiskt vistats i just 
denna grotta minns jag nu inte. 

Men det folkloristiskt intressanta på 
Island står inte nödvändigtvis tillbaka 
för all världsberömd medeltida littera-
tur. I nyare tid upptecknades på Island 
ovanligt mycket folkliga berättelser, säg-
ner, legender och annat. Där avhand-
las givetvis också grottor och fredlösa. 
Mycket litet av detta har översatts till 
andra språk. Ämnena är mångsidiga. På 
svenska kan man till exempel uppmärk-
samma en liten bok som heter Bruka 
galder och väcka gastar från 2010. Dock 
utan något värde för grottforskare. Men 
vem vet? 

Här måste bara inflikas att man också 
kan skriva humanistiska uppsatser om 
grottor på Island. Där ingår åtminstone 
en riktig ”rövargrotta,” den berömda 
Surtshellir: 
Ólafsson, Guðmundur, Thomas H. 
McGovern & Kevin P. Smith: 2006. 
Outlaws of Surtshellir Cave: the Un-
derground Economy of Viking Age 
Iceland. I: Arneborg, Jette & Bjarne 
Grønnow (eds): Dynamics of Northern 
Societies. Proceedings of the  SILA/

NABO conference on Arctic and North 
Atlantic Archaeology, Copenhagen, 
May 10th-14th, 2004. Publications from 
the National Museum, Studies in Ar-
chaeology & History Vol. 10. Copen-
hagen: 395-405.

Detta är alltså ett tillägg i notisform till 
tidigare små glimtar. Om det händelse-
vis skulle vara av intresse att konsultera 
mina senare inlägg om grottor och kul-
turhistoria som referens för detta  finns 
de här:  

Grottor och kulturhistoria. Offensiv 
men också lite nostalgi, litet nytt och 
kanske också krytt, del I. I: Grottan nr 
1 2004 årg 39: 39-42.

Grottor och kulturhistoria del 2. I: 
Grottan nr 2 2004 årg. 39: 36-42.

Grottor och kulturhistoria III. I: Grot-
tan nr 4 2004 årg 39: 25-28.

Grottor och kulturhistoria del 4. Varg-
grottan och de bemålade grottorna i 
Norden. I: Grottan nr 2 2005 årg 40: 
23-28. 

Till sist ett tips om en bok som utkom-
mer i vår och som sammanfattar det 
arkeologiska perspektivet kring detta 
ämne:

Knut-Andreas Bergsvik & Robin 
Skeates (eds): Caves in Context. The 
cultural significance of Caves and 
Rockshelters in Europe. Oxbow Books, 
Oxford, 2012.
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I Grottan 2006:1 skrev jag om hur spe-
leologer kan göra viktiga amatörarkeolo-
giska insatser genom att gräva och sålla 
provrutor i golvet på grottor. Om där 
inte finns någon registrerad fornlämning 
är det bara markägarens tillstånd som 
krävs. Jag vet inte om någon har följt 
mina råd. Men själv har jag nu omsatt 
dem i praktiken, fast i en grotta där det 
faktiskt finns en registrerad fornlämning. 
Det rör sig om Pukbergsgrottan i Öst-
erunda socken en bit norr om Enköping.

Pukbergets nordvästra brant har kol-
lapsat i ett enormt blockskravel. Sten-
block stora som hus har rullat långt ner 
i dalen. Och bland de block som staplats 
närmast bergssidan finns en väl tillta-
gen grotta. För mig som gärna besöker 
Klövbergsgrottan på Tyresö är terrängen 
välbekant. Men Pukbergsgrottan avviker 
i ett avseende: man har gjort fornfynd i 
grottan. Det är mycket ovanligt i Svea-
land.

Arkeologen Erik Floderus gjorde i juli 
1946 en en arkeologisk utflykt i Öst-
erunda-trakten. Då fick han höra att en 
gammal man vid namn Emil Ek skulle ha 
hittat ett bronsföremål i grottan. Genom 
kontakter fick Floderus möjlighet att be-
söka Ek i Hammarby. Gubben berättade 
då att han kanske femton år tidigare hade 
varit inne och famlat i den mörka grottan 
och fått händerna på ett par lösa ting som 

låg på en klipphylla. Han stoppade dem 
i fickan och letade sig ut, och när han tit-
tade vad det var såg han en spjutspets av 
brons och en stor tand. Senare övertalade 
Floderus Ek att skänka fynden till His-
toriska museet, och där finns de än idag.

Tanden är från en häst och spjutspet-
sen är från slutet av bronsåldern. Precis 
när den är tillverkad är svårt att säga ef-
tersom modellen var långlivad och ingår 
i få daterbara fyndkombinationer. Men 
den hör hemma i tiden 900–500 f.Kr. 
Hur hamnade den då i grottan?

En offergåva? Till vem?
Bronsåldern är en märklig period så till 
vida att man sällan hittar de stora fina 
metallföremålen i gravar och nästan ald-
rig på boplatser. I stället dyker de upp 
vid torvtäkt och muddring av åar, och 
någon gång när man flyttar på stora 
stenblock. Ingen skrev något i vår del av 
världen på den tiden, så vi vet inte hur 
folk tänkte om de här sedvänjorna. Det 
är innebörden i ordet förhistoria. Men 
om man jämför med grekisk och ro-
mersk religion från nästan samma tid så 
ser man klara paralleller. Jag tvekar inte 
att kalla platserna där bronsföremålen 
dyker upp för offerplatser. Syftet med 
deponeringen av bronsföremålen bör ha 
varit att kommunicera med makterna.

Floderus skrev redan 1947 om fyndet 
i årsboken Uppland, och jag skall återge 
hans huvudresonemang. Namnet Puk-
berget betyder ”djävulens berg”. Flode-
rus gissade att ortsborna bytte namn på 
berget i samband med kristnandet, be-
roende på att det gamla namnet skulle 
ha syftat på den gud som spjutspetsen 
av brons en gång offrats till. En hednisk 
gud betraktades efter kristnandet som 
en djävul, och därav namnbytet. Spjutet 
var ju asaguden Odens symbol under vi-
kingatiden. Alltså skulle berget ha varit 
Odens heliga berg redan under yngre 
bronsåldern.

Jag tycker Floderus tolkning är lång-
sökt, främst av följande två skäl. När 
kristendomen kom lät man i själva verket 
gärna platser behålla sina hedniska guda-
namn: till och med kyrkor kan än idag 
heta Torstuna, Torsvi, Odensvi, Fröslun-
da, Frötuna etc. Och ingen religionsveta-
re vill idag skriva under på att asagudarna 
dyrkades i igenkännlig form redan under 
yngre bronsåldern. Skriftlösa religioner 
har av lätt insedda skäl problem med 
kontinuiteten. Utan heliga texter är det 
omöjligt att veta vad farfars farfar trodde 
på. Allt man vet är vad farfar påstår om 
saken, så gott han nu kommer ihåg.

Men alldeles unikt är faktiskt inte 
spjutoffret i Pukbergsgrottan. På Oxbro-
berget i Helgesta socken vid Båven har 
man också hittat en spjutspets. Inte i en 
grotta, men i en skreva, och det spjutet är 
tusen år äldre. Men jag tycker mig skönja 
samma tanke bakom båda fynden. Spju-
tet skulle in i berget som en gåva till den 
som rådde där.

Utgrävning i augusti 2011
Jag arbetar med en bok om bronsålderns 
offerplatser i Mälarlandskapen. Nyfiken 
på det ovanliga fyndet beslöt jag att grä-
va några provrutor i Pukbergsgrottan. 
Syftet var att undersöka om det finns 
fler fornföremål och kanske anläggning-
ar under golvet i grottan som kan säga 
något om vad man egentligen gjorde 
där inne under bronsåldern – mer än 
lade ifrån sig saker på klippavsatser.

Undersökningen ägde rum i sam-
arbete med Stockholms länsmuseum. 
Under tre dagar i augusti grävde jag 
tillsammans med mina kollegor Mar-
gareta Boije och Magdalena Forsgren. 
Det var något av en pärs bara att få fram 
utrustningen genom skogen till grottan 
eftersom det inte går någon bilväg ända 
fram. Dels kom vi från fel håll med sa-
kerna, dels var särskilt sållet och sålls-
tällningen tunga och otympliga. Men 
vi fick upp dem till grottöppningen, lir-
kade in dem i mörkret, ställde upp dem 
mitt i den rymligaste södra grottsalen 
och skred till verket.

Alla grottkartor är ju i någon mån 
glädjekartor eftersom ansenliga ytor i de 
utritade salarna kan ha så lågt i tak att 
ingen människa vill vistas där. Kartan 
över Pukbergsgrottan i Svenska Grottor 
1. Svealand är inget undantag. Vi fann 
att det bara var i grottans södra sal som 
det gick att jobba. Var i grottan som 
spjutspetsen en gång låg vet vi inte, fast 
vi letade ganska duktigt efter en grön 
ärgfläck som kunde visa platsen.

Vi grävde och sållade två kvadratme-
terrutor i grottan, den ena till fast berg 

arkeoloGiSk utGrävninG 
i pukBerGSGrottan, öSterunDa

Martin Rundkvist
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på som mest 43 cm djup och den andra 
till stora block på som mest 35 cm djup. 
I ytlagret gjorde vi fynd som har med 
sentida friluftsliv att göra: aluminium-
koppar från värmeljus, bitar av spruck-
na ficklampor, skärvor av buteljglas, 
spår av flera brasor. Men när vi kommit 
ner en bit var det rena sediment utan 
spår av kulturpåverkan. Ingen keramik, 
ingen slagen sten, inga ben – och inga 
bronsföremål.

Utanför den södra salen finns ett 
klippöverhäng med bekväma regnskyd-
dade sittplatser. Man kan komma dit 
inifrån grottan genom ålning, men enk-
lare utifrån genom att man klättrar en 
kort bit. I klyftan nedanför överhänget 
grävde vi en tredje ruta för att under-
söka vad som eventuellt kastats ner från 
sittplatserna. Vi hamnade omedelbart i 
ännu en eldstad med buteljglas, och un-
der den fanns ett lager av kantiga stenar 
av samma slag som inne i grottan. Klyf-
tan är packad med sådan sten och kan 
vara över metern djup att döma av de 
kringstående stora blockens fason. Där-
för lyfte vi inte på stenarna.

Slutord
Sammanfattningsvis vet vi efter årets 
undersökning inte mer om bronsåldern 
än innan vi grävde. Men det är ju all-
tid en chansning när man gräver prov-
gropar. Däremot vet vi lite mera om 
Pukbergsgrottan. Det verkar inte finnas 
något äldre kulturlager under södra sa-
lens golv, och sedimenten där är tunna. 
En stickprovsundersökning som våran 
kan ju aldrig ge komplett kunskap om 

helheten, men vi har inte skäl att tro 
att vi placerade våra provrutor på några 
särskilt fyndfattiga platser. Till syvende 
og sidst kan vi ju inte veta om Emil Ek 
talade sanning om fyndomständighe-
terna. Hur som helst är Pukbergsgrot-
tan väl värd ett besök.

Martin Rundkvist är arkeolog och tid-
skriftsredaktör. Han tittar gärna på bilder 
av misstänkta fornfynd och nås på martin.
rundkvist@gmail.com. Läs hans blogg på 
scienceblogs.com/aardvarchaeology.com.

Summary (editorial)
In 1946 a spearhead and a tooth from 
a horse was found in Pukebergsgrottan 
near Enköping. The spearhead dates 
back to the Bronze Age 900−500 B.C. 
and is most likely an offering to some 
higher power. 

In august 2011 archaeologists made a 
limited excavation in the cave revealing 
no further proof for ancient activities in 
the cave. 

De flesta har väl läst boken om Tom 
Sawyer som barn, och har kvar lite vaga 
minnen av vad den handlade om. Di-
verse pojkstreck, något om att Tom gick 
vilse i en grotta, hittade en skatt, och en 
farlig man som hette Indian-Joe …? Men 
boken är faktiskt inte enbart en bok för 
barn, den kan läsas av vuxna med stor 
behållning (åtminstone om man läser 
den oavkortade versionen, där inte Mark 
Twains humor och ironiska beskrivning-
ar av mänskligt beteende försvinner). 
Och som sagt, ett grottäventyr är en vik-
tig del i boken. 

Tom gör tillsammans med ett antal 
andra barn en utflykt till Mc Douglas 
Grotta, som ligger vid Mississippifloden 
några kilometer söder om den lilla sta-
den St. Petersburg. Alla barnen springer 
runt i grottan, utrustade med talgljus. 
Grottan beskrivs på följande sätt: ”Så 
småningom gick en procession nedåt 
grottans bredaste stig, och de fladdrande 
ljuslågorna blottade de höga klippväg-
garna nästan ända till deras sammanfo-
gande i ett valv tio meter ovanför huvu-
dena. Denna huvudväg nedåt var bara 
några meter bred. Vid nästan vartannat 
steg utgick andra höga och ändå trängre 
gångar från huvudvägen åt båda sidor ty 
Mc Douglas Grotta var en enda labyrint 
av krokiga gångar som förenades och 
skildes igen och försvann i ingenstans. 
Det påstods att man kunde vandra hela 

dagar och nätter genom dess invecklade 
labyrint av sprickor och avgrunder och 
aldrig hitta något slut på grottan och att 
man kunde gå nedåt och ändå längre 
nedåt och långt under jorden och att 
det var samma sak där – labyrint under 
labyrint och inget slut på någon av dem. 
Ingen människa ”hittade” helt i grottan. 
Ty detta var omöjligt. Flera av de unga 
kände till delar av grottan och det var 
inte sed att gå längre än till dessa kända 
områden. Tom kände till lika mycket av 
grottan som någon annan.” (sid 210-
211)

Tom och Becky går på upptäcktsfärd 
och förirrar sig till helt okända delar av 
grottan. De blir jagade av fladdermöss, 
som släcker Beckys ljus, hittar salar med 
droppstenar, och en underjordisk sjö. 
De kan inte hitta tillbaka till de kända 
delarna av grottan, och så småningom 
tar deras ljus slut. De stannar på ett stäl-
le i grottan där det finns vatten – någon 
mat har de inte med sig. De tillbringar 
flera dagar i grottan, och lyckas till slut 
utmattade ta sig ut genom en hittills 
okänd ingång, flera kilometer söder om 
det ställe där de gick in i grottan. 

Naturligtvis hittade Tom också en 
gömd skatt i grottan – om du vill veta 
vem som hade gömt skatten, och hur 
den hittades, och vem Indian-Joe var, 
får du läsa boken! 

tom SaWyerS Grottäventyr
Ulla Pettersson
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Men det de flesta som läser boken nog 
inte vet om, är att grottan i boken finns 
på riktigt – och dessutom är en turist-
grotta!  Mark Twain (pseudonym för 
Samuel Langhorne Clemens) föddes 
i staten Missouri 1835, och växte upp 
i den lilla staden Hannibal, som ligger 
vid stranden av Mississippi i norra Mis-
souri. Söder om staden finns den grotta 
som i boken kallas Mc Douglas Grotta, 
och i dag i turistinformationen heter 
Mark Twain Cave. Enligt informatio-
nen på nätet (www.marktwaincave.
com) upptäcktes grottan 1819-1820, 
och den har visats för turister sedan 
1886 (dvs tio år efter att boken om Tom 
Sawyer kom ut 1876). På hemsidan 
finns ett antal bilder från grottan, och 
från den närbelägna Cameron Cave, 
som upptäcktes 1925, och som också 
visas för turister. Cameron Cave verkar 
dock enligt beskrivningen vara mera 
”vild”, inte så anpassad för turister. 
Den sägs också vara en mycket längre, 
och mera labyrintartad grotta än Mark 
Twain Cave. På hemsidan 
finns ett citat ur boken 
om Tom Sawyer, en del 
av det jag citerat i över-
sättning ovan, som an-
vänds som en beskrivning 
på Cameron Cave: ”...the 
cave was but a labyrinth 
of crooked aisles that ran 
into each other and out 
again and led nowhere. It 
was said that one might 
wander days and nights 

together through its intricate tangle of 
rifts and chasms and never find the end 
of the cave”. Man kan ju utifrån detta 
undra hur mycket Mark Twain överdrev 
när han beskrev Mc Douglas Grotta …

PS Ända sedan jag hittade en turistbro-
schyr från Mark Twain Cave vid UIS-
kongressen i Bowling Green, Kentucky 
1981, har jag tänkt skriva en artikel i 
Grottan om den – nu har det äntligen 
blivit av! DS

Litteratur
Twain, Mark, The Adventures of Tom 
Sawyer (1876)

Citatet ovan är hämtat från min svenska 
upplaga av Tom Sawyer, Tryckeriaktie-
bolaget Tiden, Stockholm 1956 (över-
sättning av Gustav Sandgren, illustra-
tioner av Eric Palmquist)

Illustration från boken sid 232-233 (Tom 
och Becky i grottan).

Än finns det många spännande berg och 
grottor kvar att utforska här i Sverige. Ett 
sådant berg är Speckstaberget. Specksta-
berget ligger på Härnön i Härnösands 
kommun och innehåller en mäktig, 
säkert 20 meter djup skreva med en 
grotta som heter Speckstagrottan. En-
ligt grottdatabasen är denna grotta 14 
meter lång, men jag har mätt denna till 
cirka 40 meter. Så har även Härnösand 
fått en ”medelstor” grotta. Förmodli-
gen har den förre karteraren missat en 
sidogång, som tillför en betydande del 
av den totala grottlängden. Jag har nu 
skickat in en ny grottkarta samt lite 
nya uppgifter. Denna urbergsgrotta är 
speciell på det viset att den börjar som 
en tunnelgrotta eller ”lökgrotta”; den 
ovanliga lökformen kan tydligt urskil-
jas. Några meter in övergår den dock 
till en blockgrotta som snart delas i två 
gångar; båda gångar har egna utgångar 
varav en är riktigt trång. De två huvud-
ingångarna är spektakulära, då de är 
tio meter höga och mossbevuxna. Den 
notabla höjdskillnaden på ungefär tolv 
meter gör att grotturen blir lite av en 
bergsklättring underjord. Tydligen har 
GPS-koordinaterna till Speckstagrottan 
varit inexakta. Jag hoppas att de ska vara 
bättre nu när jag uppdaterat dem. Hur 
som helst är det inte svårt att finna grot-
tan om man parkerar på vägen som går 
öster om grottan, där finns en liten skylt 

från kommunen och en stig som leder 
upp till skrevan. 

En bit söder om den stora skrevan 
finns en annan, inte lika djup men väl 
lika bred spricka. Denna innehåller 
minst tre grottor, varav två är blockgrot-
tor och en mest är en tunnelgrotta. Hela 
skrevan bär tydliga spår av abrasion, 
med flera lökformer och grottnischer, 
som inte är värda att inrapportera. Dessa 
skrevor låg vid havet för cirka 7000 år 
sedan, detta betyder att det inte är några 
moderna bildningar som vi pratar om. 
Skrevorna har förmodligen bildats un-
der samma tidsperiod som Bodagrot-
torna, när landhöjningen var som mest 
påtaglig och mäktiga jordbävningar 
ägde rum.  I Speckstagrottan, samt på 
andra ställen på berget, har jag funnit 
vad som måste vara kalk. Ett halvcenti-
meter tjockt lager mineral med påbörja-
de, vad som måste vara stalaktiter, finns 
i taket på grottans västra huvudingång. 
Det är inte helt orimligt att tusentals 
år av droppvatten fört med sig mineral 
från berget ovanför och bildat dessa få-
tal kvadratmeter med speleothem. 

Sammanfattningsvis verkar det finnas 
mycket kvar att hitta även i urberg, och 
kanske är det bara bra då nya utforskare 
blir inspirerade!

Den som har besökt Speckstagrottan, 
och kanske grottorna runtomkring, får 
gärna kontakta mig om sina fynd till:
simonoskar@telia.com.

nyHeter om SpeCkStaGrottorna
Simon Oskar
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SSFs utrustning 
SRT-utrustning finns hos Mark Dougherty, 
Tegelbruksv 6,  780 41 Gagnef, 
tel. 0241-611 80, mdo@cts.du.se
Andra grottprylar (t.ex. karteringsmaterial) finns 
hos Christopher Graae, Älghornsvägen 20,  
179 98 Färentuna tel 08-560 43 300 eller 
070-922 51 92, 
christopher.graae@gmail.com

Klipparkiv 
Tidningsurklipp om grottor samlas i klipparkivet 
hos Per Rask, Katrineholmsv 52,  616 33 Åby  
tel. 011-641 85, per.rask@telia.com

ISSN 0345-4215

Utkommer i juni då vi presenterar en del formalia från årsmötet, 
rapporter från våra aktiviteter, en helt ny karta över Labyrintgrot-
tan, en titt på en helt annan Korallgrotta samt annat som DU 
käre läsare bidrar med! Skriv, fotografera och skicka in, ju förr 
dess bättre!
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