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På gång i SSFLedare

Lummelundaveckan 25 - 30 juni 2012
Veckan efter midsommar. 
Utbildning, dykning, grävning och kartering.
Frågor och anmälan: daniel.krusevi@iogt.se

Fjällmöte/Fellesmöte 2012 28 juli - 1 augusti  2012
Vi träffas i Setså mellan Fauske och Saltdal 
i ett av Norges grottrikaste områden. 
Läs mer på hemsidan www.speleo.se 

Höstträff i Kleva  
Om intresse finns ordnar vi en fortsättning på SRT-kurserna i Kleva under hösten. 

Höstfjällträff 
På planeringsstadiet - håll koll på hemsidan.

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

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

2nd EuroSpeleo Protection Symposium  29 - 30 sept 2012
Mötet för er med intresse för grottskydd i Muotathal, Schweiz
Läs mer på www.eurospeleo.eu/images/2esps_1circ.pdf<http://www.eurospeleo.eu/
images/2esps_1circ.pdf

25th BCRC Cave Rescue Conference  12 - 14 okt 2012
Yorkshire Dales Rescue Panel & British Cave Rescue Council
Suveränt tillfälle att lära sig mer om grotträddning och 
samtidigt besöka grottparadiset Yorkshire Dales.
Mer info och anmälan på http://www.caverescue.org.uk/

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

Grottor på Internet.
Även om man, som jag, vurmar för det tryckta ordet (och bilden) kan man knappast 
blunda för det faktum att alltmer information finns och används på nätet. Vår egen hem-
sida är möjligen ett sorgligt eftersatt exempel som vi nu skall råda bot på. Vi har äntligen 
fått en webbredaktion. Arbetet med att modernisera och förbättra speleo.se pågår för fullt 
och kommer snart att synas tydligt! 

Även i SSFs databas kommer intressanta nyheter. Snart kommer möjligheten att lägga 
in både bilder och kartor i basen, vilket naturligtvis kommer att göra informationen både 
bättre och roligare att använda.

I den europeiska speleologunionen, FSE, pågår ett par intressanta projekt. Man har ny-
ligen lanserat sin nya publikation Eurospeleo-Magazine - en gratis onlinetidning för grot-
tisar. I den är det meningen att man ska kunna publicera sina artiklar och bilder för att 
nå över 50 000 grottisar i mer än 2000 organisationer över hela Europa. Mer information 
om detta hittar du på webben (förstås) http://www.eurospeleo.org/call-appel-articles.pdf. 
Anvisningar för författare finns på http://www.eurospeleo.org/guidelines-magazine.pdf.

Som vi berättat tidigare i Grottan har FSE också lanserat en webb-baserad TV-kanal, 
Speleo-TV.  Nu har man utlyst en tävling som går ut på att producera en spännande trailer 
för kanalen. En video, mellan 30 och 90 sekunder, som kommer att bli officiell Speleo-
TV-trailer. Anvisningar kan man hitta på http://speleo-tv.eu/contest-rules/ och anmälan till 
tävlingen görs på http://speleo-tv.eu/contest/. Är man riktigt kreativ och lyckas vinna är för-
stapriset en lampa från Scurion värd ca 7000 kr.

Om man nöjer sig med att läsa om alla tänkbara aspekter av speleologi får man inte missa 
de två nyhetssidorna - www.cavingnews.com eller www.caverinfo.com.

Fast nu är det förstås med internet precis som med vanliga publikationer - resultatet är 
helt beroende av att det finns folk som skriver, fotograferar, filmar och levererar!

Sven Gunnvall
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verksamhetsberättelse för
sveriges speleologförbund

1 januari 2011 - 31 december 2011.

1. Medlemmar, styrelse och förtroendevalda
Vid årsskiftet 2011/2012 var antalet medlemmar i SSF 597 st. varav 3 st. hedersmed-
lemmar. Vid motsvarande tid 2010/2011 var medlemsantalet 605 st. Av medlemmarna 
var 247 familjemedlemmar. Två grottföreningar var medlemmar; Stockholms grott-
klubb och JF Äventyr. Övriga föreningar och juridiska personer som var medlemmar 
var Lummelundagrottan AB, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Sala Silvergruva och Tärna 
Fjällturer. Styrelsen och övriga förtroendevalda under verksamhetsåret 2011 framgår sist i 
verksamhetsberättelsen.

2. Årsmöten och styrelsemöten
Förbundets årsmöteshelg avhölls 2-6 juni på Solbackens Vandrarhem, Dekarsön, 
Örnsköldsvik. Själva årsmötesförhandlingarna genomfördes den 3 juni. 29 medlemmar 
deltog. I samband med årsmötet gjordes utflykter till flertalet grottor i omgivningarna. 
Artikel om årsmötet publicerades i Grottan 3-2011.  
Protokoll från årsmötet samt verksamhetsberättelsen för 2011 finns publicerad i Grottan 
3/2011. Styrelsen har sammanträtt fyra gånger under verksamhetsåret 2011 (21/3, 2/6, 4/6 
samt 27/11). Därutöver har arbetsutskottet haft överläggningar per telefon. 

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

3.1 Grävningarna i Stenkumla 2011
Under året genomfördes inga organiserade grävningar i Stenkumla. 

3.2 Lummelunda 2011
Årets Lummelundavecka på Gotland genomfördes mellan den 27:e juni och den 2:e juli. 
Årets stora projekt var utgrävningarna i Sifonkatedralen. Under veckan grävde och utfors-
kade ett team av speleologer Sifonkatedralen. De delar av grottan som ingår i vår inspek-
tionstur inspekterades för länsstyrelsens räkning En sedvanlig middag tillsammans med 
Lummelundabolaget blev en trevlig avrundning av veckan. Totalt deltog 25 personer, varav 
7 barn. Nicklas Konstenius och Anders H Linden var ansvariga för veckan. 

3.3 Fjällmötet 2011
Fjällmötet i området N om Torne Träsk, med lägerplats vid Knivgrottan samlade 15 delta-
gare. Artiklar om fjällmötet finns i Grottan 1/2011 (inbjudan), 2/2011 (inbjudan), 3/2011 

samt i nr 4/2011. Årets fjällmöte skulle hållas några km väster om Lullihatjårrogrottan och 
startade med en samling på LMV i Gävle för att dels visa vilka tekniska möjligheter som 
finns dels för att få fram idéer om hur vi skulle genomföra fjällmötet. Dit kom knappt tjugo 
medlemmar. Detta följdes sedan upp av en mindre grupp som systematiskt gick igenom 
LMV:s flygbilder över området. Fjällmötet kunde sedan genomföras väl förberett och med 
flera hundra intressepunkter att besöka, långt fler än vad vi hann med och de får tas vid ett 
senare tillfälle. Därutöver finns nu flera klara uppslag att undersöka som inte heller hanns 
med. Mötet hölls i början på augusti med sol hela veckan och samlade femton deltagare. 
Transporter till mötesplatsen skedde till fots, med båt eller helikopter.
SSF:s fjällverksamhet avslutades med ett kortare höstmöte i Bjurälven och Korallgrottan, 
tio deltagare kom. I samband med detta genomfördes även besiktningen av Korallgrottan.
Tack till alla som har deltagit i förberedelser och genomförande. Resultatet av årets övningar 
har rapporterats i Grottan men ännu fattas en del. Utöver den renodlade verksamheten 
har det skapats nya kontaktytor mot myndigheter, företag och enskilda och vi har fått nya 
medlemmar och några utländska intressenter.
Flera medlemmar besökte den försvunna Kåppasjåkk i samband med fjällmötet.

4. Arbetsgrupper (kommittéer och sektioner)
SSF har ett antal arbetsgrupper (för närvarande 14) i form av kommittéer eller sektioner 
som ska förenkla arbetet i styrelsen och i föreningen i stort. De har alla olika mål och syfte. 
Varje arbetsgrupp ska fungera någorlunda självständigt och arbeta för sitt verksamhetsom-
råde. Grupperna består av intresserade medlemmar, en huvudansvarig samt en kontaktper-
son ur styrelsen som företrädare för gruppen.

4.1 Dyksektionen
SSF:s dyksektion har som mål och syfte att sammanföra personer med intresse för grottdyk-
ning. 
Dyksektionen har i år genomfört dykaktivitet med utbildning i Lummelunda. Fler små 
projekt har genomförts av enstaka individer runt om Sverige och även Norge. Sektionens 
stora satsning i Bjurälven medför att många nya dykare har introducerats. Detta projekt 
lyckades under 2011 att utforska Bjurälvens undervattensvärld så att dess totallängd över-
stiger 600 meter. Ny ansvarig för dyksektionen har valts och denne är Kristian Lyberg. 
Sektionen har 55 medlemmar

4.2 Fjällkommittén
Årets fjällmöte hölls några km väster om Lullihatjårrogrottan i början av augusti och sam-
lade 15 deltagare. SSF:s fjällverksamhet avslutades med ett kortare höstmöte i Bjurälven 
och Korallgrottan som samlade tio deltagare. Flera medlemmar besökte den försvunna 
Kåppasjåkk i samband med fjällmötet. Se vidare punkt 3.3. Ansvarig styrelseledamot Niklas 
Konstenius och huvudansvarig är Anders H Lindén. Till fjällkommittén hör även fjällin-
venteringen som haft Rune Magnusson som ansvarig.

4.3 Fotosektionen
SSF:s fotosektion har som mål och syfte att sammanföra personer med intresse för grott-
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fotografering. Verksamheten ska vara inriktad mot att såväl hjälpa medlemmarna att 
visa sina speleologiska bilder samt att ha möjlighet att utveckla sitt eget fotograferande. 
Fotosektionen har under året varit vilande. Ansvarig styrelseledamot är Sven Gunvall och 
huvudansvarig är Andreas Wikström.

4.4 Gotlandskommittén 
Gotlandskommitténs främsta mål och syfte är att skapa kontinuitet och stadga kring arbetet 
med Lummelundaveckorna. Rapport till Länsstyrelsen på Gotland från vår inspektions-
runda insänds i december månad. Ansvarig styrelseledamot och huvudansvarig är Daniel 
Krusevi.

4.5 Grottkatalogkommittén
Detta ansvarsområde innefattar både hantering av grottblanketter, förbundets grottdata-
bas och produktionen av tryckta grottkataloger utifrån denna databas. Grottdatabasen har 
länge varit en kärnverksamhet i SSF:s verksamhet och den fortsätter löpande att utökas och 
uppdateras.
Under året har 61 st. grottblanketter kommit in. Huvuddelen av grottblanketterna kom-
mer som vanligt från en liten grupp SSF-medlemmar och den allra största delen kommer 
i pappersform i den vanliga posten. Inkomna grottblanketter presenteras i sammandrag på 
förbundets hemsida och på grottdatabasens hemsida.
Vid årsskiftet fanns det i grottdatabasen totalt 3656 registrerade grottblanketter och 3781 
objekt, varav 2632 verifierade grottor, 839 tips och 310 övriga objekt.
Två helgträffar har genomförts under året, en i april och en i november, för inmatning av 
uppgifter i databasen och kontroll av materialet. Under dessa träffar började de nya webb-
baserade inmatningsfunktionerna användas för första gången, vilket är ett stort steg framåt 
för det här arbetet. Utöver dessa träffar har huvuddelen av arbetet under 2011 lagts på att 
förbättra webb-funktionerna för inmatning och ändringar i databasen. Under slutet av året 
har arbetet påbörjats med funktioner för att hantera uppladdade filer till grottdatabasen, 
något som under 2012 kommer att göra det möjligt att ge medlemmarna tillgång till t ex 
skannade grottblanketter, grottkartor och bilder på grottor.
Grottkatalogkommittén har under året insett att personella resurser saknas för att fortsätta 
arbetet med utgivning av tryckta grottkataloger. Uppgiften har återförts till styrelsen som 
får ta beslut om och hur den verksamheten ska drivas vidare.
Ansvarig styrelseledamot är Sven Gunnvall och huvudansvarig är Hans Beskow.

4.6 Grotträddningskommittén
En säkerhetsplan för SSF har utarbetats under året. Den innefattar en säkerhetspolicy för 
förbundet och en beskrivning av hur SSFs arbete för säker grottkrypning skall bedrivas. 
Säkerhetsplanen omfattar också en beskrivning av hur svensk grotträddning är organiserad. 
Säkerhetsplanen kommer att publiceras under 2012. En större räddningsövning i samar-
bete med polisen och fjällräddningens grotträddningsgrupper genomfördes i Korallgrottan 
den 26 – 28 augusti. Inga olyckor eller incidenter finns rapporterade under året. Styrelsens 
representant och huvudansvarig är Sven Gunnvall.

4.7 Gruvsektionen
Gruvsektionen är sektionen för alla som är intresserade av gruvor, tunnlar, bergrum och 
andra av människan konstgjorda underjordiska objekt. Syftet är att undersöka och doku-
mentera nutida och historiska gruvmiljöer, anordna resor och seminarier samt ge ut infor-
mationsbladet Gruvbladet. Sektionen har 122 medlemmar. Inga aktiviteter har rapporte-
rats från sektionen under 2011. Huvudansvarig för sektionen var under större delen av året 
Jenny Bernström. Uppgiften togs i slutet av året över av Emma Lundberg.

4.8 Historiska kommittén
Kring många grottor finns sägner/sagor/historier som berättar något om grottan. 
Kommittén ser som sin främsta uppgift att intressera förbundets medlemmar för denna 
aspekt av speleologisk forskning. Även förbundets egen historia ligger inom kommitténs 
verksamhetsområde liksom klipparkivet och grottbibliografin. Under året har verksamhe-
ten varit vilande. Ansvarig styrelseledamot och huvudansvarig är Rabbe Sjöberg.

4.9 Internationella kommittén
SSF är medlemmar i de internationella organisationerna UIS och FSUE. 
Second International Symposium on Granite Caves in Sweden arrangerades den 1-4 juni 
med en efterföljande exkursion 4 -7 juni. Ansvarig från styrelsen var Rabbe Sjöberg. Se 
mera under punkt 4.13 Vetenskapskommittén.  
Från och med 2009 kan man betala medlemsavgift i NGF till SSF, och NGF medlemmar 
kan göra på motsvarande sätt för att bli medlemmar i SSF. 25 SSF-medlemmar utnyttjade 
denna möjlighet 2011 och 11 NGF-medlemmar betalade på samma sätt sin medlemsavgift 
i SSF. Ansvarig styrelseledamot och huvudansvarig är Mark Dougherty.

4.10 Karteringskommittén
Karteringskommittén är kommittén för de som är intresserade av grottkartor och att kar-
tera grottor. Syftet med kommittén är bland annat att sprida kunskap om grottkartering, 
hålla kontakt med relevanta organ inom UIS, samt hålla ordning på SSFs karteringsutrust-
ningar och verka för att de kommer till flitig användning.
Karteringskommittén verkar för att gjorda karteringar arkiveras inom SSF och görs till-
gängliga för t.ex. räddningsplanering, forskning och nykartering.
Under 2011 har kommittén planerat hur ett arkiv för grottkartor och karteringsmaterial 
ska utformas. Vårt mål är att samla all information som rör kartering av svenska grottor i 
dels ett fysiskt arkiv, dels i en sökbar databas kopplad till SSF:s befintliga grottdatabas. En 
enkät har genomförts bland medlemmarna i UIS karteringsgrupp (“Survey and Mapping 
Working Group”) för att kartlägga spridningen av de nya UIS-graderna. En artikel har skri-
vits i Grottan om de nya UIS-graderna (Grottan nr 4/2011). Ansvarig styrelserepresentant 
är Niklas Konstenius med Roger Johansson som huvudansvarig.

4.11 Ungdomssektionen
Ungdomssektionen vänder sig till medlemmar under 25 år och ordnar egna träffar. Under 
året har representanter ur sektionen funnits med på de flesta av SSF:s aktiviteter. Under 
2011 utsågs Klas Järvstråt till ungdomsstipendiat. Ansvarig styrelseledamot är Linnea 
Järvstråt med representanter ur sektionen som huvudansvarig.
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4.12 Utbildningskommittén
Utbildningskommittén har tre huvudsakliga uppdrag: a) att åskådliggöra vilka utbildningar 
vi har, eller avser att genomföra eller utveckla inom SSF genom att skapa ett nytt cer-
tifieringssystem, b) att skapa insyn för deltagare och utomstående vad som lärs ut och 
på vilka grunder, hur det lärs ut samt varför det lärs ut, samt c) att genom certifierings-
systemet ha som främsta huvuduppgift att kvalitetssäkra all utbildning som bedrivs och 
som planeras för inom SSF. En grottdykningskurs med två deltagare ägde rum under 
Lummelundaveckan. En inplanerad SRT-2 kurs blev inställd efter att instruktören skadats i 
en skidolycka. Kursen flyttades till våren 2012 i Kleva Gruva.  Ansvarig styrelseledamot för 
sektionen är Mark Dougherty.

4.13 Vertikala sektionen
SSF:s vertikala sektion har som mål och syfte att arbeta för förbättrad säkerhet, tillgäng-
lighet och kunskap om grottor med vertikala schakt samt att sammanföra personer in-
tresserade av denna grottyp. Den vertikala sektionen ska verka för att arrangemang vid 
vertikala grottor äger rum, oavsett regi. Den ska verka för att vetenskapliga och grottkon-
serverande projekt inriktas även mot vertikala grottor. Sektionen har 68 medlemmar. Ett 
flertal av vertikala sektionens medlemmar har deltagit i vertikala räddningsövningar med 
Norsk Grotträddnings Tjänst. Ett stort arbete för att öppna upp Kleva Gruva som SRT-
träningsställe har genomförts, med allt från förhandlingar med ägaren till besiktning och 
omplacering av bultar. Inköp av nya rep och annan utrustning planeras enligt rådande 
praxis. Ansvarig styrelseledamot och huvudansvarig för sektionen är Mark Dougherty.

4.14 Vetenskapskommittén
Vetenskapskommitténs främsta mål och syfte är att utgöra ett forum för bland annat geo-
logi, biologi, hydrologi etc. och genom detta kunna förmedla kontakter inom dessa områ-
den - både till SSF:s medlemmar, men även till personer och organisationer utanför SSF. 
Ett självklart mål är att uppmuntra förbundets medlemmar att lära sig mera om våra grot-
tor och deras bildning. Detta görs bl.a. genom vetenskapligt inriktade artiklar och notiser 
i Grottan och speleo.se. Ansvarig styrelseledamot är Rabbe Sjöberg och huvudansvarig är 
Johannes Lundberg.
 Under året arrangerade vi framgångsrikt 2nd Conference on Granite Caves med deltagan-
de av forskare och intresserade från sex europeiska länder. Konferensen bestod av tre dagar 
i Nynäshamn, varav en dag med föreläsningar och presentationer och två av exkursioner 
på Södertörn. De flesta deltagarna följde därefter med på en fyradagars exkursion upp till 
Hudiksvall där många av våra stora urbergsgrottor besöktes och diskuterades. Abstracts och 
presentationer finns tillgängliga på SSF:s hemsida. Ansvariga för konferensen var Nils-Axel 
Mörner och Rabbe Sjöberg med stor hjälp av Johannes Lundberg. Kommittén har initierat 
ett projekt som rör speleothem i urbergsgrottor. Detta projekt genomförs i ett samarbete 
mellan kommitténs ansvariga, forskare från Naturhistoriska Riksmuseet och prof. Juan-
Roman Vidal-Romani, universitetet i La Coruna, Spanien. Vidare är kommittén engagerad 
i att utveckla ett nytt typschema för svenska urbergsgrottor.

5. Övriga rapporter

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

5.2 Ekonomi och Nedåt
Försäljningen från Nedåt ligger även detta år på en låg nivå. Avsättningen till katalogfon-
den föreslås motsvarande årets försäljning av grottkataloger. Årets resultat för Nedåt efter 
avsättning till katalogfonden är ett överskott på 263 kr. Ansvarig för Nedåt är Karl Grönvik. 
Årets resultat för förbundet är ett underskott på ca 2 200 kr, jämfört med ett budgeterat 
överskott på 236 kr. Årets intäkter blev något lägre än beräknat, främst på grund av något 
färre medlemmar än budgeterat. Kostnaderna blev även lägre än beräknat, dels för att inga 
materialinköp gjordes under året, och dels för att de flesta kostnader låg något under bud-
get. I slutet av året genomfördes en inspektion av Korallgrottan. Kostnaderna för denna 
belastar årets resultat, medan ersättningen för inspektionen inte erhålls förrän under 2012.
Under året genomfördes även en internationell konferens, Granite Caves Conference (se 
avsnitt 4.14). På grund av bl.a. sena återbud, ändringar i valutakursen och svenska bensin-
prishöjningar gick konferensen med en förlust på ca 15 200 kr.

5.3 Publikationer
SSF:s medlemstidning Grottan har under verksamhetsåret utkommit med fyra nummer; 
1-2011, 2-2011, 3-2011 och 4-2011 (årg. 46). Redaktör har varit en redaktionsgrupp be-
stående av Sven Gunnvall, Johannes Lundberg samt Andreas Wikström. I serien Svenska 
Grottor har utkommit nr. 12, Second International Conference on Granite Caves Sweden, 
2011. Excursion Guide for the Local and Main Excursions, 30 sid., författad av Nils-Axel 
Mörner och Rabbe Sjöberg.

5.4 Stipendier och gåvor
Ett Ungdomsstipendium på 1000 kr delades ut under året.

5.5 Materialförvaltning
SSF hyr sedan 2005 en arkiv- och bibliotekslokal i Täby. Denna lokal är på 45 kvm och 
är inredd med hyllor för förvaring och arkivering av Nedåt, Biblioteket samt SSF övrig 
utrustning. SSF äger karteringsutrustning och utrustning för SRT-klättring. Det är fyra 
kompletta personliga SRT-utrustningar och rep som används vid SRT-kurser. Christopher 
Graae är materialförvaltare. Mark Dougherty förvaltar SRT-utrustningen. 

5.6 SSF på Internet 
SSF är representerat på Internet med hemsida på webbadressen http://www.speleo.se . Här 
har föreningen tillgång till ett medium för informationsspridning som täcker hela världen. 
Under 2011 har arbetet med att migrera hemsidan till en nyare version av Joomla påbörjats. 
Fortfarande saknas ansvarig webbredaktör. Vidare finns på facebook en relativt aktiv sida 
benämnd Sveriges Speleologförbund.
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6. Funktionärer under verksamhetsåret 2011

Styrelse   Ordförande Sven Gunnvall
   Vice ordförande Daniel Krusevi
   Skattmästare Ulla Pettersson
   Sekreterare Linnea Järvstråt
   Ledamöter Rabbe Sjöberg
     Nicklas Konstenius
     Mark Dougherty
     Emese Orsolya Bálint
     Kenneth Gyllensting

Revisorer  Sammankallande Lina Lindén
   Ledamot  Martin West
   Suppleant Leif Sigvardsson

Valberedning  Sammankallande Daniel Furudahl
   Ledamot Mikaela Löfgren
   Ledamot Mats Lind
  
UIS-kommissioner Datalagring Vakant
   Grottdykning Nicklas Myrin
   Grotträddning Sven Gunnvall
   Pseudokarst Rabbe Sjöberg
   Turistgrottor Vakant

Arbetsgrupper (kommittéer/sektioner)

Namn:   Kontaktperson ur  styrelsen: Huvudansvarig:
Dyksektionen  Mark Dougherty   Kristian Lyberg
Fjällkommittén  Nicklas Konstenius  Anders Lindén
Fotosektionen  Sven Gunnvall   Andreas Wikström
Gotlandskommittén Daniel Krusevi   Daniel Krusevi
Grottkatalogkommittén Sven Gunnvall   Hans Beskow
Grotträddningskommittén Sven Gunnvall   Sven Gunnvall
Gruvsektionen  Jenny Bernström   Emma Lundberg
Historiska kommittén Rabbe Sjöberg   Rabbe Sjöberg
Internationella kommittén Mark Dougherty   Mark Dougherty
Karteringskommittén Nicklas Konstenius  Roger Johansson
Ungdomssektionen Linnea Järvstråt   Repr ur sektionen
Utbildningskommittén Mark Dougherty   Mark Dougherty
Vertikala sektionen Mark Dougherty   Sofi H. Dougherty
Vetenskapskommittén Rabbe Sjöberg   Johannes Lundberg
  
Övriga ansvarsområden
Adressregister      Ulla Pettersson
Arkivarie, grottblanketter     Lars-Gunnar Jarl
Bibliotekarie      Ulla Pettersson
Fjällinventering (ingår i Fjällkommittén)   Rune Magnusson
Föreståndare för Nedåt     Karl Grönvik
Klipparkivsansvarig      Per Rask
Materialförvaltare      Christopher Graae
SRT-utrustning      Mark Dougherty
Redaktör för Hemsidan     Vakant
Redaktör för Grottan     Sven Gunnvall
Redaktör serie A, katalog     Anders H Lindén
Redaktör serie B, bibliografi (ingår i Historiska kommittén) Johannes Lundberg
Redaktör serie C      Rabbe Sjöberg
Redaktör Gruvbladet (ingår i Gruvsektionen)   Vakant
Stenkumla (ingår i Gotlandskommittén)   Mikael Ståhl
Kataloggrupp (ingår i Grottkatalogkommittén)  Hans Beskow, 
       Lars-Gunnar Jarl

Tångagärde 2012-05-18

Sven Gunnvall
Ordförande.

Fikapaus under årsmötet 2011. 
Foto: Sven Gunnvall
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protokoll fört vid ssf:s årsmöte 
i tångagärde, västergötland 18 maj 2012

Vid årsmötet deltog 38 röstberättigade medlemmar.

Årsmötets öppnande
Förbundets ordförande Sven Gunnvall förklarade SSFs årsmöte 2012 för öppnat.

Årsmötets behöriga utlysande
Mötet förklarades behörigen utlyst.

Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Sven Gunnvall.

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Linnea Järvstråt.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt styrelsens förslag.

§ 1. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 Till justerare tillika rösträknare valdes Joar Lindén och Bo Lenander.

§ 2. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll
 Årsmötesprotokollet för 2011, som var publicerat i Grottan nr 3-2011, godkändes av  
 årsmötet.

§ 3. Verksamhetsberättelse för 2011
 Verksamhetsberättelsen för 2011 godkände sav årsmötet. 

§ 4. Bokslut för SSF och NEDÅT
 Ulla Pettersson framlade bokslutet för SSF 2011 samt NEDÅT 2011.

§ 6. Revisorernas redovisning
 Ramona Krafft läste upp revisionsberättelsen för 2011 då inga revisorer var närvarande. 

§ 7. Styrelsens ansvarsfrihet
 Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2011 samt fastslog  
 resultat- och balansräkning för Nedåt och resultat- och balansräkning för SSF. Styrelsens  
 förslag till vinstdisposition och överföring till katalogfond och SRT-fond enligt bokslutet  
 fastställdes av årsmötet.

§ 8. Val av styrelse
 Valberedningens förslag till ny styrelse lades fram av Mikaela Löfgren, medlem av val-
 beredningen.

 a) Val av vice ordförande
 Till vice ordförande för ett år valdes Mark Dougherty (nyval.)

 b) Val av kassör för 2 år. 
 Till kassör för två år valde årsmötet Ulla Pettersson (omval).

 c) Val av sekreterare
 Till sekreterare för ett år valde valde årsmötet Linnéa Järvstråt.

 d) Val av ledamöter
 Till ledamöter för ett år valde årsmötet 
 - Kalle Grönvik (nyval)  
 - Emese-Orsolya Balint (omval) 
 - Rabbe Sjöberg (omval),
 - Torbjörn Djuvfeldt (nyval)
 - Kenneth Gyllensting, (omval)
  
§ 9. Val av revisorer för 2012 (två revisorer och en suppleant)
 Till revisorer för 2012 valde årsmötet Lina Lindén (sammankallande) och Martin West  
 samt Leif Sigvardsson som suppleant.

§ 10. Val av valberedning
 Till valberedning valde årsmötet Sofi Hemgren Dougherty (sammankallande) samt  
 Björn-Ove Bergqvist. 

§ 11. Budget för 2012
 Ulla Pettersson föredrog styrelsens förslag för budget 2012. Årsmötet godkände styrelsens  
 budgetförslag.

§ 12. Föreningsavgifter 2013
 Styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter för 2013 godkändes av årsmötet. 

§ 13. Ungdomsstipendiater 2012
 Till ungdomsstipendiater för 2012 utsågs Oscar Bàlint Palmgren, Tűnde Bàlint Palmgren  
 och Gabriel Gyllensting med motiveringen
 ”Till tre pigga och glada aktiva ungdomar som vid en plötslig och överraskande händelse     
 visade självklar bredvillighet att ställa upp och hjälpa till”.
 Stipendiet är på 500 kronor per person.

§ 15. Övriga frågor 
 Inga motioner eller övriga frågor har inkommit.
 Årsmötet informerades om en diskussion angående grottyper som skulle hållas följande  
 dag. Mikaela Löfgren fick i uppdrag att skriva en artikel om årsmöteshelgen i Grottan.

§ 16. Årsmötets avslutande
 Mötesordförande Sven Gunnvall förklarade SSF:s årsmöte 2012 avslutat.

Linnea Järvstråt, sekreterare

Sven Gunnvall   Joar Lindén  Bo Lenander  
ordförande   justerare   justerare
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Skallbergsgrottan i Gideå utanför Örnskölds-
vik är väl den grotta, Lummelundagrottan 
undantagen, som besökts av flest medlem-
mar i förbundet. Det började redan vid det 
första norrlandsmötet 1973,  då vid den ti-
den nästan 25%  av förbundets medlemmar 
deltog i årsmötet i Ava. Den andra dagens 
exkursion gick till Skallbergsgrottan, vars 
stegsystem då under våren färdigställts av 
Gustav Sjögren. Den nu iordningställda 
grottan invigdes högtidligt av förbundets 
grundare Leander Tell. Grottan besöktes 
därefter i samband med årsmötena 2003 i 
Gideå och i fjol i Örnsköldsvik.

Skallbergsgrottan var Gustav Sjögrens 
livsverk. Stegarna i grottorna och intillig-
gande skrevor förbättrades årligen och nya 
passager gjordes åtkomliga. Gustav åter-
fanns alltid uppe på berget försedd med 
hammare, brädbitar och spik. Några år ef-
ter millennieskiftet började Gustavs kraf-
ter avta. Det är ju naturligt i 80-årsåldern. 
Stegarna började förfalla, vilket vi kunde 
konstatera 2003. 

Två år senare framförde Gideå bygde-
förening och Örnsköldsviks kommun ge-
mensamt ett önskemål till länsstyrelsen att 
huvudgrottan skulle ställas i ordning för 
att besökare åter säkert skulle kunna be-
söka grottan. Detta skedde då Skallberget, 
tillsammans med Räckebergskyrkan, redan 
sedan länge (1974) varit ett riksintresse för 
naturvården och således låg under läns-
styrelsens ansvarsområde. Med hänsyn till 
Gustav Sjögren var det dock en oskriven 
regel att inga åtgärder skulle vidtagas på 

berget så länge Gustav fortfarande var aktiv. 
Inom det så kallade Geologivägsprojektet 

rensades hela grottan år 2007 från de gamla 
nu uppruttnade stegarna och grottans hu-
vudpassage, de s.k. Turistleden, försågs 
med stålstegar och fasta stålsteg. Samtidigt 
igångsattes en process att göra grottan och 
stora delar av Skallberget till naturreser-
vat. Den formella delen för detta var klart 
år 2011 och den 31 januari 2012 kunde 
länsstyrelsen ta beslutet om naturreservat. 
Örnsköldsviks kommun kommer att vara 
reservatets förvaltare.

Syftet med reservatet är att långsiktigt be-
vara en geologiskt värdefull miljö och att be-
vara och tillgängliggöra ett för friluftsliv vär-
defullt område. Det sägs också klart att detta 
sker genom att underhålla de besöksanord-
ningar som finns i och kring huvudgrottan 
och att besökare skall få saklig och intres-
seväckande information kring grottans bild-
ning och historia. På sikt är det även tänkt 
att på motsvarande sätt ställa i ordning övri-
ga grottor och sprickbildningar i reservatet.
Reservatsföreskrifterna är standardiserade 
förutom att det är tillåtet att med motor-
fordon föra ut skjutna älgar och björnar! 
Härvid skall dock risken på skador på mark 
och vegetation minimeras. Detta ger även 
möjlighet för räddningstjänsten att använda 
fyrhjuling i akut läge eller vid övning. Se 
mera om detta nedan.

Skötselplanen innehåller en del punkter 
som är unika för detta reservat. Så skall t.ex. 
inspektion av grottanordningar genomföras 
minst tre gånger per år samt då behov bedöms 

finnas. Härvid skall alla fästanordningar, ste-
gar, staket, rep, reflexer och instruktioner kon-
trolleras noga. Det övergripande målet är här 
att fortsatt underhålla de besöksanordningar 
som finns i grottan. I andra hand att ställa i 
ordning skrevor i sydvästra, nordöstra och syd-
östra delarna av området. I Gustavs sal bör 
en tavla berätta om den namne som genom 
gedigen ideell insats ställde grottorna på berget 
i ordning för besökare. Motsvarande informa-
tion bör även finnas utanför grottan, vid rast-
stugan och parkeringen.

Här förekommer även en punkt jag 
aldrig sett i en skötselplan: Förvaltaren 
(Örnsköldsviks kommun) skall genomföra ge-
mensamma övningar med Räddningstjänsten 
i att forsla skadade personer ur grottor och 
skrevor. Här förutsätter jag att SSF blir in-
volverat.

Genom åren har jag nu, från 1973 fram 
till idag, varit med om att initiera och bilda 
nio naturreservat med grottor. Det har skett 
i fem län från Bohuslän i sydväst upp till 
norra Västerbotten. Det känns väldigt till-
fredställande och det hade inte kunnat ske 
om jag inte haft ett aktivt och välrenomerat 
förbund bakom ryggen! 

Summary (editorial)
The cave ”Skallbergsgrottan” in Gideå near 
Örnsköldsvik is one of the more frequent-
ly visited caves in the country. It has been 
prepared for visitors with ladders and ropes 
since 1973. In 2007 all arrangement were 
renewed and the process for protecting the 
cave as a nature reserve begun. The final de-
cision was made in 2012. The management 
plan for the reserve describes how this geo-
logically interesting area will be developed 
and protected. It also contains demands for 
inspections as well as rescue practises which 
is quite unusual.

skallbergsgrottan 
nytt naturreservat

Rabbe Sjöberg

Nya stegar i Skallbergsgrottan. 
Foto: Sven Gunnvall
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Norr om Stone Town på ön Zanzibar i 
Indiska oceanen, finns en grotta med ett 
välklingande namn för svenska speleolo-
ger, ”Korallgrottan”. Ett besök är självklart 
ett måste. Även om jag nu är en stor glad 
amatör, så gläder jag mig alltid åt mitt med-
lemskap i SSF, och missar inga grottor som 
kommer i min väg. Dom drar som ett sluk-
hål. 

Men oj! Jag har ju glömt mitt medlem-
skort hemma, men, det brukar alltid ordna 
sig. Man kan ju smälta in som turist för nå-
gon overall behövs knappast i den 35 gra-
diga värmen denna januari 2012. 

I guideboken står att detta ”is one of the 
most shocking of Zanzibars sights” så där-
för tar jag en Daladala från Stone Town till 
Mangapwani som betyder ”arabkusten”, en 
liten by som ligger precis intill kusten, med 
levande skimrande koraller i havet, men 
också vackert fossiliserade jättemusslor som 
lär vara 15.000 år gamla, inlagrade i kalk-
klipporna. Här har verkligen revbildningen 
pågått länge utan större förändringar på kli-
matet.

Underbara småvikar kantade av strand-
grottor utefter det azurblå vattnet. Namnet 
arabkusten påminner möjligen om de av 
människohand uthuggna kamrar som an-
vändes för att förvara slavar i. Slavar som 
togs från det afrikanska fastlandet hit ut till 
ön. 

När Omans handel med slavar blev fred-
lös 1845 och handeln sedan helt förbjuden 
1873, kunde inte den officiella platsen för 
slavmarknader användas i Stone Town, 
därför blev de två rektangulära cellerna ut-
huggna ur den mjuka kalkstenen här ute. 

De omanska köpmännen bedrev handeln 
helt illegalt och svarta börspriserna fick pri-
serna att nå helt nya höjder. Lönsamheten 
hade aldrig varit bättre. Och det är här som 
Korallis kommer in. Engelsmännen patrul-
lerade kusterna med sina bestyckade skepp. 
Slavkamrarna förseglades och doldes med 
korallsten ovanpå de tunga portarna i taken.
Men Korallgrottan var bättre. Den har en 
naturlig sötvattenspool nere i sin ena ände 
och en naturlig liten gång till strandlinjen 
vid havet. 

Där lade omanska dhower till på nätter-
na för att lasta sin värdefulla last för vidare 
transport till den Arabiska halvön. Denna 
handel varade ända fram till 1906! Grottan 
rymde flera hundra personer.

Trots värmen där uppe finns det som all-
tid svalka här nere. Grottans golv är helt 
täkt av svart blank vältrampad jord… Sla-
veriets arkeologiska kulturlager. Detta är en 
mycket skrämmande plats, de slitna höga 
trappstegen som leder ner i mörkret. En väg 
ner, en väg ut. Alla stalagmiter är nerslitna 
av människors vanmakt.

Summary (editorial)
The Coral Cave, north from Stone Town on 
the island of Zanzibar has a dark history. It is 
a deep natural cavern in coralline rock with 
a narrow entrance and a freshwater pool at 
its lowest point. It was used as a hiding place 
for slaves after the trade was officially abol-
ished in 1873. It may have been used for 
that purpose until 1906. A scary place with 
worn stone stairs leading down to a floor of 
hard black soil threaded by many feet.

en grotta på zanzibar
Eje Arén 

Vid ingången av Coral Cave. Foto: Eje Arén

Det inre av  Coral Cave. Foto: Eje Arén
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Inledning
Vid fjällmötet 2009 i Mieseken gjordes en 
nykartering av delar av Labyrintgrottan. 
Det som då karterades var ett rakt stråk 
från Östra ingången in till sifonen i Östra 
Klyftgången. GPS-mätningar för grottans 
tre ingångar gjordes också. Samtidigt kar-
terades grottan innanför sifonerna i Östra 
Klyftgången av dykare. Resultatet för det 
senare har redan redovisats i grottan (Doug-
herty m.fl. 2009). Det som däremot har 
fattats är en uppdaterad karta där all den 
nya informationen sammanställts med den 
gamla kartan. Att göra detta har tagit sin tid 
men nu har äntligen allt satts samman till 
en uppdaterad karta över Labyrintgrottan!

Att göra den nya kartan har inte varit lätt. 
På några ställen har det varit svårt att få den 
nya och gamla karteringen att helt stämma 
överens. I en ideal värld ger man sig då ner i 
grottan igen och kollar upp det man är osä-
ker på. Men i den verkliga världen, när grot-
tan ligger 130 mil från där man bor, tvingas 
man försöka lösa det hela utan något extra-
besök. Denna artikel syftar till att försöka 
beskriva de ”kompromisser” som gjorts vid 
framtagandet av den nya kartan och vilka 
osäkerheter som finns i den. 

Källor
Följande källor har använts som indata:

•	 Den äldre karta över grottan som 
publicerades 1976. Denna karta 
visar hela grottan förutom området 
innanför sifonen i Östra Klyftgången. 

Noggrannhet anges som: Huvudgångar 
och vissa sidogångar CRG grad 3-4, 
flertalet sidogångar CRG 1-3

•	 Omkartering av sträckan från 
Östra ingången till sifonen i Östra 
Klyftgången vid fjällmötet 2009, 
noggrannhet BCRA 5A-5D. 
Omkartering gjordes endast för ett 
rakt stråk från ingången till sifonen, 
dvs inga sidogångar eller alternativa 
vägar karterades.

•	 Positionerna för de tre ingångarna 
samt en pejlpunkt innanför sifonen 
i Östra Klyftgången GPS-inmätta 
2009. Positionerna beräknades 
som medelvärde av flera personers 
mätningar. Detta tillsammans med 
det faktum att satellitmottagningen är 
god på kalfjället gör att positionsfelet 
endast bör vara någon eller enstaka 
meter.

•	 Området innanför sifonen i Östra 
Klyftgången karterad vid fjällmöte 
2009 (Dougherty m.fl. 2009), 
noggrannhet BCRA 3B.

•	 Området innanför sifon 3 utifrån 
minnesskiss av Leif Sigvardsson, 
noggrannhet BCRA 1A.

•	 Vissa detaljer (förekomst av block/sand 
i gångarna samt viss information om 
Gordiska knuten) kompletterade från 

tidigare versioner av den äldre kartan 
över grottan (Olofsson 1974 och Palm 
1976).

Metod
En jämförelse mellan den gamla karteringen 
och den nya visade att om man börjar vid 
Östra ingången så skiljer det ca 9 m mel-
lan den gamla och den nya karteringen vid 
sifonen i Östra Klyftgången. En jämförelse 
mellan GPS-koordinater för ingångarna 
och den gamla kartan gav även det en viss 
skillnad. Ifall man låter Östra ingången på 
den gamla kartan sammanfalla med GPS-
mätningen skiljer det ca 7 m vid Västra in-
gången och ca 12 m vid Norra ingången. 
Dessa skillnader är inte på något sätt dåliga, 
med tanke på hur stor grottan är och de 
svårigheter som finns med att kartera under 
jord visar det att den gamla kartan är bra 
gjord. Utgångspunkten för framtagandet av 
den nya kartan har dock varit att den nya 
karteringen håller högre noggrannhet än 
den gamla samt att även GPS-mätningarna 
är noggrannare än den gamla karteringen.

Då endast ett stråk omkarterades 2009 
och inte hela grottan måste en uppdaterad 
karta till stor del basera sig på den gamla 
kartan. Den gamla kartan har därför ”rik-
tats upp” efter den nya karteringen. 
Detta gjordes genom att identifiera ett an-
tal gemensamma punkter (passpunkter) i 
den nya och den gamla karteringen, tex en 
distinkt gångkrök, en korsning mellan två 
gångar etc. Därefter gjordes en sk gummi-
dukstransformation för att få den gamla 
kartans alla passpunkter att sammanfalla 
med den nya karteringen/GPS-mätningen. 
En gummidukstransformation kan ses som 
att den gamla kartan är utritad på en gum-
miduk, vilken man sträcker ut och vrider 
för att stämma överens med de nya mät-

ningarna.
Denna metod fungerade bra genom 

större delen av grottan men i det område 
som på kartan är markerat med streckad 
linje uppstod en del frågetecken. Den gamla 
kartan är här svårtydd på några ställen då 
dess upplösning är lite för låg för att tyd-
ligt redovisa hur alla gångar förhåller sig till 
varandra. Den nya karteringen är detaljerad 
men redovisar å andra sidan endast ett stråk 
genom området. På en del ställen är det här 
så många gångar och förgreningar att det 
var svårt att klara av att hitta gemensamma 
punkter mellan den nya och den gamla kar-
teringen (risk att förväxla gångar). Detta gör 
att något fel kan ha uppstått. På ett par stäl-
len var jag tvungen att göra lite ”våld” på så-
väl den gamla som den nya karteringen för 
att kunna sammanfoga dem till en enhetlig 
karta. Slutsatsen av detta är att osäkerheter 
finns i kartan i detta område och det bör 
därför kontrolleras/karteras om i sin helhet 
i framtiden om kartan skall förbättras.

En punkt innanför sifonerna i Östra Klyft-
gången pejlades in med lågfrekvenspejl och 
mättes sedan med GPS. Vid en jämförelse 
med karteringen av sifonerna och grottan 
samt pejlpunkten erhölls en skillnad på ca 
9 m. Då det är svårt att kartera noggrant 
under vatten, framförallt riskerar kom-
passriktningar bli osäkra då dykutrustning 
innehåller mycket metall, valdes att lita på 
pejlpunkten. En justering av sifonkartering-
en har därför gjorts så att den sammanfaller 
med pejlpunkten.

Slutsats
En given fråga att ställa är förstås hur lång 
är Labyrintgrottan nu? På kartan från 1976 
anges grottlängden till 2100+ m. Till detta 
kan läggas 696 m som nykarterades 2009 
(sifonerna samt området innanför). Det ger 

ny karta över labyrintgrottan
Andreas Wikström
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en total grottlängd på 2796+ m för Laby-
rintgrottan. Endast karterad längd är här 
medräknad, tex är området innanför sifon 
3 inte uppmätt.

Bokstavsbeteckning för gångprofilerna 
på den nya kartan är samma som för kartan 
från 1976, förutom tre nya profiler i Östra 
Klyftgången vars namn kommer från den 
nya karteringen 2009.

Genom GPS-mätningen av ingångarna 
är den nya grottkartan inpassad i koordi-
natsystemet SWEREF99 TM. Detta gör att 
det nu är enkelt att se hur objekt på marky-
tan förhåller sig till grottsystemet. Speciellt 
intressant är att studera vilka hål (doliner/
schakt etc) på ytan som ansluter till den 
del av grottan som finns innanför sifonen i 
Östra Klyftgången. En sådan jämförelse kan 
visa vilka platser där ett rensningsprojekt 
har möjlighet att ge oss icke grottdykande 
personer tillgång till området innanför sifo-
nerna! Detta får dock anstå till ett framtida 
nummer av Grottan, i annat fall kommer 
den här artikeln aldrig att bli klar till ma-
nusstoppet.

Referenser
Dougherty, M., Lyberg, K., Gorski, D. 
2009. ”Labyrintgrottan”. 
Grottan 44(4): 27. 

Olofsson, V. 1974. 
”Mera om Labyrintgrottan”. 
Grottan 9(1): 4-9.

Palm, O. 1976. 
Ett nyårsbesök i Labyrintgrottan. 
Grottan 11(2): 26-32.























































































































Delkarta 1 sid 26

Delkarta 2 sid 27

Delkarta 3 sid 28

Delkarta 4 sid 29

Bilden  på nästa uppslag:
Vid sifon 1 i Labyrintgrottan. 
Foto: Andreas Wikström

Summary
During the mountain meet 2009, parts of 
Labyrintgrottan was resurveyed. At the same 
time new parts of the cave, behind sumps, 
was surveyed. To produce an updated map 
a lot of sources was used with obvious dif-
ficulties to match old material, sketches and 
new measures to make a complete survey of 
the cave. The articles describes the methods 
used to get all the bits and pieces together. 
A number of spots in the cave was identified 
to match older material to the new survey. 
GPS-positioning of the different entrances 
and bearings from a  low-frequenzy radio 
device was also used to pinpoint the posi-
tion of different parts of the cave.

As a result the the measured length of the 
cave now is 2796+ m, not including the area 
behind sump 3.

There are a lot of sinkholes and dolines 
in the area around Labyrintgrottan. By 
identifying wich of these are found close to 
the parts of the cave behind sumps it may 
be possible to find a new entrance to these 
parts that does not require diving.  

Översikt över delkartorna.
Hela kartan kan laddas ner från hemsidan 
www. speleo.se

Den märkliga droppstensformationen 
”Star of the North” bakom sifon 3. 
Foto: Mark Dougherty
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Det finska grottförbundet – Suomen luola-
seura – är inte gammalt. Det bildades för 
drygt halvannat år sedan av några entusias-
ter som inte lät sig avskräckas av avsakna-
den av några längre grottor i Finland. Ändå 
har finsk grottutforskning och speleologi 
ganska många år på nacken. Flera mindre, 
självständiga grupper har varit aktiva av och 
till, och vid Finlands Geologiska Undersök-
ning har Aimo Kejonen på olika sätt utfors-
kat Finlands grottor i bortemot 20 år nu. I 
början av 1990-talet kom Paul Mörns bok 
om Ålands grottor[1]; nyligen en om finsk 
grottdykning i Budapest[2], och häromåret 
dessutom en bok om grottor kring Åbo[3], 
recenserad av Rabbe Sjöberg i Grottan nr 3, 
2011 (en uppföljare till Åbo-boken som ska 
täcka hela Finland lär vara på gång). Men det 
har aldrig funnits någon riktig grottklubb, 
än mindre en rikstäckande förening. Fram 
till dess att några klättrare i Åbo-trakten fick 
för sig att åka till grottlandet(!) Sverige och 
pröva grottkrypning som omväxling.

Jag tog Finlandsfärjan till Helsingfors en 
fredag i januari för att träffa Taina Nyman 
och Dare Talvitie från Suomen luolaseura. 
Några centimeter snö och kallare än jag 
väntat mig när jag kliver av färjan. I Stock-
holm har inte vintern riktigt kommit igång 
än, men här i Helsingfors känns det faktiskt 
som om det är vinter. Dare möter upp, men 
jag får dagen för mig själv att utforska Hel-
singfors; mest tid går åt på Dares arbetsplats 
och vad man kanske kan kalla min syster-
arbetsplats, det naturhistoriska museet. 
Senare på kvällen mötte vi upp med Taina 
hemma hos Dare, och kvällen gick förstås åt 

till att prata finsk grottforskning.
Suomen luoleseura är trots sin ungdom, 

eller kanske just därför, är ett aktivt förbund. 
Bland annat ordnar de grottbesök i utbild-
ningssyfte till bland annat Torholagrottan 
inte långt från Helsingfors. De har också en 
aktivt nätnärvaro med en uppdaterad hem-
sida och facebookgrupp som de  viktigaste 
kommunikationsvägarna. De är också ak-
tiva med att bygga upp ett internationellt 
nätverk, och kan förmedla kontakter för 
medlemmar som vill besöka grottor utanför 
Finland. Hittills har de flesta resorna gått 
till Wales, England och Sverige – efter en 
jämförelse med Finland  kan vi i Sverige fak-
tiskt vara glada över att vi faktiskt har rätt 

många grottor värda att besöka. Förbundet 
är också, förstås, aktiv medlem i den euro-
peiska grottfederationen FSE med närvaro 
i bland annat Speleo TV. Förutom rekry-
tering av nya medlemmar så är den största 
utmaningen just nu försäkringsfrågan. 
Hur och var kan man försäkra sig inför en 
grottresa utomlands? Det är förstås en fråga 
som är aktuell för oss här i Sverige, så det 
ska bli spännande att se vad det finska för-
bundet hittar för lösning. Mycket av med-
lemmarnas aktiviteter är annars att besöka 
och fotografera grottor, inte minst utanför 
Finland. Det finns också idéer om att göra 
gemensamma aktiviteter med bland andra 
geocachare, till exempel att ordna Cach In 
Trash Out-events i närheten av grottor.

Än så länge är medlemstalet rätt litet, 
runt 30-40 medlemmar, de flesta från trak-

terna av Helsingfors och Åbo. Många är 
utflyktsgrottisar som mest besöker grottor 
i hemtrakterna, men det finns också några 
som gärna åker längre för att kunna besöka 
mer krävande grottor; de mer vetenskapligt 
intresserade är dock färre, egentligen är det 
bara Aimo som har intresserat sig för veten-
skapliga frågeställningar kring grottor. Det 
finns också en relativt stor och aktiv grupp 
av grott- och gruvdykare i Finland. De har 
en egen organisation med egna kurser och 
egna aktiviteter, men det finns några som är 
medlemmar i bägge förbunden. Mycket av 
gruvdykningen i Finland sker i den nu klas-
siska Ojamo kalkgruva utanför Lohja.

Grottor i Finland då? En av de längsta 
och lättaste att besöka är den runt 30 me-
ter långa karstgrottan Torhola grotta en bit 

suomen luolaseura
- nybildat finskt grottförbund

Johannes Lundberg

Taina Nyman i Ogof Ffynnon Ddu. 
Foto: Martin Hoff Dare, Johannes och Jake i Torhola. 

Foto: Taina Nyman
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utanför Helsingfors; den är också en av de 
mest undersökta, särskilt vad gäller grott-
biologi[4]. Torhola grotta har varit känd i 
alla fall sedan Rolf Krogerus besök där för 
nästan hundra år sedan; grottan är nu också 
skyddad i ett naturreservat. Vi hann med ett 
besök i grottan på söndagen, innan färjan 
tillbaka till Stockholm gick. Det är en liten 
men trevlig grotta som kan besökas av alla, 
vilket gör att slitage och nedskräpning är ett 
potentiellt problem, och här har Suomen 
luolaseura en viktig roll att fylla, både i ut-
bildning av besökare och tillsyn av grottan. 
Paul Mörner beskriver i sin bok Bergtagen 
[1] ett tiotal grottor från Åland, mestadels 
bildade i den åländska rapakivigraniten och 
av rätt modesta dimensioner. Också ur-
bergsgrottorna runt Åbo [3, 5] är alla små 
och verkar rätt lika våra egna urbergsgrottor, 
men kan nog ändå vara intressanta att be-

söka för den som är i närheten. Varggrottan 
(Susiluola) utanför Kristinestad (i höjd med 
Sundsvall) är förstås den mest omskrivna 
finska grotta, med omdebatterade fynd av 
vad som tolkats som lämningar från nean-
derthalmänniskor. I nordvästra Finland, en 
bit norr om Treriksröset, finns ett dåligt un-
dersökt karstområde. Det finns fler grottor 
i Finland, alla rätt små men med en förvå-
nande variation och diversitet; kanske kan 
vi få läsa mer om dem i något kommande 
nummer av Grottan.

Besök gärna Suomen luolaseuras hemsida 
http://caving.fi 
eller deras facebooksida
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/387240113904/

Tack Taina och Dare för att ni tog er tid att 
svara på frågor och visa mig Torhola grotta, 
Dare för övernattning, och Taina för kon-
takten som ledde fram till den här artikeln!

[1] Paul Mörner 1992. Bergtagen - några yt-
former i åländska berg. Föreningen Ålands 
Vänner r.f. Skriftserien Åland nr 16. 127 
sidor.
[2] Antti Apunen och Janne Suhonen 2009. 
Divers of the dark: exploration of caves un-
der Budapest. 157 sidor.
[3] Tuomo Kesäläinen 2011. Seikkailijan 
retkiopas Varsinais-Suomen luoliin. Män-
tykustannus. 72 sidor.
[4] Se till exempel Olof Biström och Heikki 
Hippa 1987. Invertebrates of the Torhola 
cave (SW Finland). Notulae Entomologicae 
67: 151-156, och referenser däri.
[5] Nils-Axel Mörner, Arto Lauri och Vesa 
Noroviita 2010. Seismotektoniska grottor i 
Finland. Grottan 45(4): 6-14.

Summary (by author)
Finland has one of the youngest caving 
federations, the Finnish Caving Society 
(Suomen Luolaseura; http://caving.fi), and 

also one of the smallest with only about 30-
40 members. Despite this, or perhaps be-
cause of this, its members are active, visiting 
caves abroad (so far mostly in Wales, Eng-
land and Sweden) and at home. The Finnish 
caves are however not many, nor very long. 
One of the easiest to visit is Torhola cave, a 
30m long karst cave not far from Helsinki. 
Other caves are the granitic caves on the 
Åland archipelago and near Turku, while 
the most well known is Susiluola (the Wolf 
cave) close to Kristinestad.

Toni i Ogof Ffynnon Ddu i Wales. 
Foto: Taina Nyman

Darell i Kopparbogrottan. 
Foto: Taina Nyman

Taina i Torhola. 
Foto: Martin Hoff
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En upp till trettio meter tjock glaciär inne i 
Svarthammarhola som hyser Nordens störs-
ta grottsal. Sedan länge har en extra stark 
ficklampa införskaffats för att lysa upp de 
enorma passagerna. Ett och annat patetiskt 
försök har tidigare gjorts i andra grottor 
men man når inte upp till taket med en van-
lig pannlampa. Rep. Isskruvar. Nej, jag tar 
de ryska. Några kilar, slingor och karbiner. 
Bort med varannan kil. Någon hexa och 
tricam. Sele till mig och vännen. Packlistan 
blev minimal. Ett tidigare försök misslycka-
des på grund av avhopp. Nu är vi på väg. 
Förväntningarna är stora. Vi kör in på väg 
830 mot Sulitjelma. Tunneln. Här är det, 
men var är stigen? Är det den? Nej, den! På 
andra sidan vägen. Tror jag. Det luktar grot-
ta. Nej, det är nog tunneln. Vår iver är stor. 
Vattenflaskan fylls på vid bäcken på andra 
sidan vägen. Var är grottan? Där uppe kan-
ske? Fortfarande inställda på att ta oss ner 
på natten äter vi ett ordentligt mål mat men 
inser snart att fem timmars grottning skulle 
innebära att vi är tillbaka vid bilen klockan 
sex på morgonen. Bilen bäddas, kylvarorna 
tas in i tunneln.  Det kommer en puff med 
kallrök varje gång en bil kör genom den och 
luften kommer ibland förbi vår bivackbil. I 
sommarvärmen är det uppfriskande, nästan 
kallt. Vinden ligger på i andra öppningen 
och luften blir snart kylig under sin passage 
genom berget.

Nästa morgon. Hett. Väldigt varmt. Ky-
lan från tunneln kommer nu ut en kvarts 
mil bort på grund av att vinden har vänt. 
Vi öppnar bakdörrarna för att svalka oss. 
Efter att ha jobbat natt är man inte så 

morgonpigg. Ner med liggunderlagen från 
fönstren. Kläder. Frukost. Vi byter om till 
grottmundering. Vännen tar repet. Jag tar 
resten. Vi börjar vandringen uppåt. Det 
är brant. Varmt. Efter ett otal pauser bör-
jar jag tveka på om vi är på rätt stig. Skulle 
det vara så här långt upp? Vi tar en liten 
paus och går vidare. Snart är vi inne i en 
dal med lodräta bergväggar. Likt en jättelik 
andedräkt ser jag den. Grottan. Det kom-
mer enorma mängder kall dimma ur berget, 
som ur tunneln dagen innan men bara mer 
ur underjorden. Luften krullar sig av tem-
peraturskillnaden på nästan trettio grader. 
Som en jättelik, tyst röst där nerifrån. Inget 
hörs men inombords känns en mörk röst 
som säger AHHHHHH. Jag går upp och 
ser ett enormt hål som lutar ner i klippväg-
gen. Jag står på stenskrot som fortsätter ner i 
djupet. Så sugande, lockande och förföriskt. 
Här är den. Nedre ingången. Nu ska vi ner 
men en liten paus först. Det är riktigt kallt 
vid ingången. Solen värmer skönt när man 
går ner en bit i dalen.

Nu. Vi går ner i grottan. Nerför stenskro-
tet i ett jättelikt svalg. Över oss är en avlång 
mun med blå himmel som tak. Ju längre ner 
vi kommer ser himlen gråare ut på grund av 
dimman i berget. Snart är det is under våra 
fötter. Sand och sten sitter fastfruset. Gla-
ciären. Vi kikar runt lite och går fram till en 
kant. Här ska vi ner. Här? Nej, kanske där 
borta. Vännen går fram till kanten för att 
ta en bild ner i djupet. Var försiktig! Vi hit-
tar en väg ner under en stor istunnel. Snart 
är det halt. Jag gör ett försök med stödrep 
som hålls i händerna och bakom min rygg. 

Nej, det här känns inte bra. Det är halt, 
brant och djupt. Kanske tar vi oss inte upp 
igen. Min tvekan är stor eftersom mitt säll-
skap saknar erfarenhet. Vi får nog rigga 
fullt. Med hänsyn till den vackra och ömtå-
liga miljön kan jag inte med att borra i isen. 
Det måste finnas någon sten någonstans? 
Där kanske? Nej. Här? Nja. Nej, den. Den 
blir bra. Rundslinga riggas och snart har vi 
ett fastfruset stenblock som riggningsan-
kare. Håller den? Jag slår och sparkar och 
den sitter fastlimmad i isgreppet. Några tes-
tryck i repet. Bra. Vi selar på och efter att ha 
lämnat instruktion åker jag ner först för att 
kunna nödbromsa nerifrån. Det blir branta-
re. Bitvis kan man klättra på stenblock som 
ett vattenflöde har vaskat fram. Nu är jag 
vid steget. En nästan vertikal isvägg på tre 
meter. Vi har inga stegjärn. Branten force-
ras genom att glida med hela kroppen mot 
isen för att minimera fallrisken. Nu står jag 
bra och snart är vi båda nere. Fast bara på 
första steget. Vi ska ner en bit till. Jag tittar 
ner i repsäcken. Räcker repet? Kanske. Inte 
så långt kvar. Jag halkar och förstör några 
istappar. Kanske växer de till sig under nästa 
vinter? Kanske aldrig mer. Jag ser repor i ste-
nen från stegjärn. De är kvar för oöverskåd-
lig framtid. Vem gör så? Ivriga turister? Jag 
ser ner över kanten. Går det här? Jo, det går 
att klättra. Vi stannar upp en stund och ser 
oss omkring. Snart ser vi kanten vi stått vid 
nyss. Där uppe? Långt uppe. Överhängande 
is och kanske tio meter ner till golvet. Hålan 
hade kunnat bjuda på en olycklig överrask-
ning. Kanske borde vi inte stått där? Nej, 
hade vi vetat hur det ser ut skulle kanten 
undvikits.

Vi ger oss vidare ner. Nu är det ren sten 
en bit. Sen tar isen vid. Vi hör ett gurglande 
vattenljud där nere från botten av ett grott-
hjärta. Det smäller till i ett dovt knackande 
ljud som bara glaciäris kan skapa. Vatten 

droppar från taket. Grottan lever! Isen är 
lagrad och enormt tjock. Man går under 
isen hela vägen ner. Här och där sitter en 
sten fast i taket. Nu har jag kommit till 
stoppknuten. Fyrtio meter rep räckte inte. 
Fasen. Ett försök att ta sig ner till botten. 
Bara några meter till. Jag kopplar loss och 
klättrar på stenblock. Det är inte så brant 
men tillräckligt halt för att riskera att bli 
kvar i djupet. Om någon av oss trillar i vat-
ten måste vi komma snabbt upp. Avbryt. 
Nej, vill inte. Avbryt. Nej, jo. Det är bäst. 
Bara att inse. För kort rep. Efter en snabb-
lektion till vännen i teknik med repkläm-
mor ger vi oss uppåt. Repet har styvnat av 
is. Jag matar ner det i säcken medan vi sti-
ger. Samma väg som vi kom. Jag tittar bak 
en extra gång. Så lockande, gurglande och 
vackert. Isens blå bågform och ljuset som 
fortfarande sipprar in genom springan i ta-
ket. En utomjordisk miljö på jorden. Un-
derjordisk. Ett underland. Snart var vi uppe. 
Vi tog en annan väg upp. Rakare. Säkrare. 
Några får tittar nyfiket ner på oss när vi när-
mar oss öppningen. De söker också svalka. 
Vi söker värmen. Det gick inte. Bättre lycka 
nästa gång. Lite bättre kläder och längre rep.

Summary (editorial)
A suggestive report from a trip down under 
the glacier in Svarthammarhola in Norway.  
In the summer heat cold mist is emerging 
from the cave entrance as the two explorers 
arrive. A deep chasm covered in ice. A rope 
is rigged from a boulder frozen solid in the 
ice and the descent is started. Forty meters 
of rope is not enough! Only a few meters 
left to the water at the bottom but too dan-
gerous to continue without the rope. Better 
to come back with more rope and warmer 
clothes.

svarthammarhola -
i bergatrollens källare

Jan Murberger
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Det var samlingsnamnet på en serie skrifter 
som förbundets grundare Leander Tell gav 
ut åren 1961 till 1976. Skriftserien innehål-
ler titlar som:

Nr. 1, Erosionsförloppet med särskild  
 hänsyn till Lummelundagrottorna.
Nr. 2, Die Höhlentypen Schwedens (med  
 sammanfattning på svenska)
Nr. 3, Preliminär katalog över grottor i  
 Sverige
Nr. 4, Speleologiska studier i svensk natur
Nr. 5, Några grottor i Östergötland
Nr. 6,  Suppl. 1 till Grottor i Sverige
Nr. 7, Balsbergsgrottan (tillsammans med  
 Ebbe Johansson och Yngve Freij)
Nr. 8,  Utmaning till Småland
Nr. 9,  Urbergsgrottor
Nr. 10 Suppl. 2 till Grottor i Sverige
Nr. 11,  Handledning i svensk   
 grottforskning
Nr. 12 Karstförekomster i Sverige
Nr. 13,  Suppl. 3 till Grottor i Sverige
Nr. 14 Fifty typical Swedish Caves

Varför skriver jag om detta nu? Anledning-
en är att jag funnit att väldigt få exemplar 
sålts under de senaste åren. Detta kan bara 
bero på ett par saker, dels tanken att så gam-
la skrifter kan väl inte vara något att läsa, 
dels att många av förbundets nya medlem-
mar under de senaste 10-15 åren inte har 
en aning om vem Leander Tell var och inte 
känner till hans betydelse för svensk grott-
forskning. Vi som kom med i SSF under 
dess första årtionde fick vår skolning och 
kunskap genom dessa skrifter. De gav oss en 

vetenskaplig grund till vad vi sysslade med 
och de gav oss dessutom inspiration till att 
se vad vi sysslade med som speleologi (grott-
forskning) och inte bara ett äventyrskrypan-
de och klättrande. Speciellt katalogerna gav 
oss dessutom möjligheten att upptäcka en 
tidigare oupptäckt grotta.

På 1980-talet skedde en otrolig utveckling 
inom den internationella speleologin och 
vi kom att tycka att Tells skrifter var gam-
maldags. De stämde ju inte helt med nya 
vetenskapliga rön. Må så vara men varför 
”kasta ut barnet med badvattnet”. Faktum 
är att skriftserien Arkiv innehåller en massa 
kunskap som alla som håller på med grottor 
borde ha. Kanske inte alla skrifterna är lika 
läsbara men jag vill här ge lite smakprov.

Ett måste för alla grottintresserade är nr. 3, 
Preliminär Katalog över grottor i Sverige. 
Skriften utkom 1963 och är ett historiskt 
dokument. Just så här var utgångsläget när 
förbundet bildades tre år senare. Skriften vi-
sar verkligen förbundets betydelse och hur 
antalet grottlokaler ökat till det tiodubbla. 
Ett exempel som står mig själv nära; i Väs-
terbottens län finns fyra grottor nämnda i 
skriften, nu är antalet med säkerhet flera 
hundra.

Nr. 4, Speleologiska studier i svensk natur 
innehåller tio uppsatser om bl.a. strandgrot-
tor, karstförekomster i Sverige, facettbild-
nigen i svenska grottor, hydrologin i Lum-
melundaområdet, frågan om de svenska 
grottornas ålder och biologiska företeelser i 
svenska grottor. I vissa fall har utvecklingen 

sprungit förbi texten. Skriften rekommen-
deras dock för läsning än i dag.

Nr. 5, Några grottor i Östergötland. Tell 
beskriver här ett tjugotal grottor i sitt eget 
hemlandskap. Leander Tell var från Norr-
köping. Denna skrift med sina trevliga 
och faktaspäckade grottbeskrivningar är ett 
måste om du bor inom 30 mils radie från 
Östergötland.

Nr. 7, Balsbergsgrottan. Denna skrift är hela 
grunden till den nyare bok av Douglas Pers-
son som utkom för ett par år sedan. Mycket 
läsbar men skriften är slutsåld på Nedåt.

Nr. 9, Urbergsgrottor. Denna skrift från 
1969 har betytt mycket för mig. Anled-
ningen var att jag redan då inte kunde hålla 
med om allt vad vännen Leander skrev och 
jag ägnade mycket av min forskning fram 
till 1986 till att bevisa att Tell inte hade rätt i 
allt. Skriften är dock ett tidsdokument, som 
visar hur paradigm förändras över tid.

Nr. 11, Handledning i svensk grottforskning 
är en helt underbar skrift som betytt oerhört 
mycket för oss andra pionjärer. När den ut-
kom skulle den vara en svensk motsvarig-
het till den engelska British Caving och den 
tyskspråkiga Höhlenkunde av H. Trimmel. 
Mycket av vad Tell skriver står sig väl idag 
annat känns uppfriskande gammalt, se bild. 
Jag har själv använt sandaler i bäckpassager.

Nr. 12, Karstförekomster i Sverige. Denna 
skrift som utkom när vi just börjat upptäcka 
alla karstgrottorna i svenska fjällen. Den be-
skriver dock föredömligt all karst i övriga 
delar av landet. Termen parakarst är dock 
otidsenlig idag och pseudokarst har fått en 
något annan betydelse. En måstebok.
Nr. 14. Fifty Typical Swedish Caves. Här 

har du boken att sticka i handen på dina 
engelsktalande vänner. Den står sig väl än 
i dag.

Alla dessa skrifter finns fortfarande att köpa 
från Nedåt. Priset rör sig runt 10 kr styck 
+ posto. Balsbergsskriften kan endast fås 
om du köper ett paket med alla skrifterna 
för 140 kr. Det finns tre sådana paket kvar. 
Först till kvarn gäller.
 

Summary
A short review of the ”archive for swedish 
speleology” that was published between 
1961 and 1976. Many interesting titels are 
still available from the SSF bookstore.

arkiv för svensk grottforskning
Rabbe Sjöberg

Denna bild av Leander Tell i våtdräkt någon 
gång i grottdykningens vagga har blivit en 
klassiker. 
Ur: Handledning i svensk grottforskning.
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Man kan hitta (grott)intressanta nyheter 
på de mest oväntade ställen – när jag satt 
och bläddrade i Dagens Industri (den 18.4 
2012) på jobbet, hittade jag plötsligt en ar-
tikel med rubriken ”Kika in i Atlas stads-
gruva”, och en tjusig bild från en gruva. Tex-
ten fortsätter ”Stockholms hemligaste gruva 
förblir inte hemlig så länge till. På lördag 
öppnar nämligen industrijätten Atlas Cop-
co dörren till gruvgångarna som ringlar un-
der bolagets huvudkontor. I över 70 år har 
gruvgångarna som sträcker sig under Atlas 
Copcos huvudkontor och under Sickla köp-
kvarter i Nacka varit en väl bevarad hem-
lighet. Tidigare har bara exempelvis inves-
terare, analytiker och journalister som har 
besökt Atlas Copcos kapitalmarknadsdagar 
fått möjlighet att ta hissen ner och utforska 
delar av de tre kilometer långa gruvorterna. 
Men för allmänheten har gruvan varit ett 
stängt område, och de är få stockholmare 
som ens känner till dess existens.” 

På Atlas Copcos hemsida 
http://www.atlascopco.se/sesv/news/company-
news/mine.aspx 
hittade jag mer information:

”Stockholm den 17 april 2012: I över 70 
år har de varit en väl bevarad hemlighet – 
Atlas Copcos gruvgångar 20 meter rakt ned 
i urberget, mitt under Sickla Köpkvarter. 
De över tre kilometer långa gruvorterna har 
tidigare använts för att testa ny gruv- och 
borrteknik. Nu öppnas gruvan för allmän-
heten med invigning den 21 april.

I ett samarbete mellan Atlas Copco, 
Nacka kommun, Stockholms läns mu-
seum och fastighetsägaren Atrium Ljung-
berg, anordnas från och med den 21 april 

guidade rundvandringar varje helg. Utö-
ver gruvan innefattar visningarna också 
stora delar av det industrihistoriskt unika 
Sicklaområdet, där flera av de industrier 
som satte sin prägel på Stockholm i slu-
tet av förra sekelskiftet hade sin hemvist.  
Sickla industriområde var lite som då-
tidens Silicon Valley och hade en mycket 
viktig roll för svensk industriutveckling, 
säger Lennart Rosander, industrihistori-
ker vid Stockholms läns museum. Från 
denna region kom många svenska uppfin-
ningar, bland annat en dieselmotor som 
kunde växla mellan fram och back, ut-
vecklad av uppfinnaren Jonas Hesselman.  
  Idag har gruvan två nivåer, en på 20 
och en på 40 meters djup under marken. 
Testning och utveckling av Atlas Copcos 
produkter sker fortfarande på 40-meters-
nivån, ett område som dock inte kom-
mer att vara öppet för allmänheten.  
Gångarna började användas av Atlas Copco 
redan 1938 för tester av nyutvecklade berg-
borrar. Berget var perfekt för ändamålet efter-
som det är massivt och inte spricker när man 
borrar i det. Bergarten är gnejs och granit.  
Rundvisningarna kommer att ske varje helg 
med maximalt antal besökare om 20 per 
gång.  Mer information om rundvisningen 
och biljettköp finns på 
www.sicklaovanunder.se. ”

Om man kollar på länken ovan hittar 
man information om turen, hur man kö-
per biljetter, karta över området (dock inte 
gruvkarta, tyvärr …), och ett antal bilder 
både från gruvan och från Sicklaområdet.      

Lördag 03 mars 2012 
kl 15:04 (Nyheter P4 
Kristianstad) 
En tre och halvt år gammal pojke fastnade 
på förmiddagen mellan två stora stenar på 
Kjugekull strövområde utanför Kristian-
stad. Efter en stor räddningsinsats kunde 
pojken räddas.

Den drygt treåriga pojken var i sällskap 
med sina föräldrar då han vid halv elvati-
den föll ner och försvann mellan två klip-
por. Utrymmet var för djupt och smalt för 
att räddningsmanskapet skulle kunna nå 
pojken. Med hjälp av en stång med en krok 
kunde pojken efter drygt fem timmar halas 
upp ur utrymmet, välbehållen.

En kamera skickades också ner under 
arbetet för att ta reda på om pojken var 
oskadd. Under hela räddningsinsatsen höll 
sig pojken förhållandevis lugn enligt rädd-
ningsmanskapet.

besök ”gruvan” i (under) nacka!
Ulla Pettersson

SSF tog kontakt med räddningsledningen 
och erbjöd sina tjänster, vilket omedelbart 
accepterades. 3 små och smidiga, repvana 
speleologer var klara för avfärd mot Kjuge-
kull när beskedet kom att pojken var räd-
dad.

De tre - Oscar och Tűnde Bálint Palm-
gren samt Gabriel Gyllensting behövde ald-
rig göra någon insats men fick dela på årets 
ungdomsstipendium för sin självklara vilja 
att hjälpa till!

Räddningstjänsten har fått information 
om vår existens och vår kapacitet men det 
är nog få som i praktiken känner till oss! 
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Norge, och kanske Skandinavien, har fått en 
ny underjordisk tidskrift i form av Grotte- 
og gruveforeningen Troglodytts årsbok, Acta 
Spelæologica Norvegica. Troglodytt är en för-
ening som bara har några få år på sin nacke, 
och det anmälda numret är deras första (nästa 
nummer, årgång 3, 2011, är förmodligen nyss 
utgivet då du läser det här). Ambitionen är 
hög, dubbelnumret är på 164 sidor med to-
talt 14 bidrag av 6 författare, inklusive fören-
ingens årsrapport för åren 2007 till och med 
2010. Innehållet håller generellt högt nivå, 
med bidrag i skiftande ämnen inom speleo-
logi och gruvhistoria, och bakom tidskriften 
står en redaktionskommitté delvis knuten till 
Kvartær- og paleoklimagruppen vid Universi-
tetet i Bergen (UiB, som är medutgivare), men 
också bland annat från Universitetet i Oslo. 
Som ansvarig utgivare står förstås Norges mest 
produktive speleolog, Stein-Erik Lauritzen 
från UiB, vars läsvärda bok Grotter i Norge 
nyligen recenserades i Grottan. Lauritzen är 
också en av de flitigaste skribenterna i Årboka, 
bortsett från inledningen har han  bidragit 
med ytterligare fem artiklar.

Första artikeln är dock skriven av Bjørn Ivar 
Berg från Norsk Bergverksmuseum i Kongs-
berg, och behandlar fyrsättning (tillmakning) 
och hur borrhålsdiameter kan användas för ål-
dersuppskattning av gruvgångar. Han avlivar 
några gamla sanningar om tillmakning, till 
exempel att man brukade slänga på kallt vat-
ten på det heta berget för att få det att spricka 
upp; det var alls inte nödvändigt. Likaså att 

det skulle vara en teknik som övergavs redan i 
fordom dagar; de sista norska fyrsättningarna 
skedde så sent som 1890, samtidigt som krut-
sprängning på allvar började användas redan 
på 1700-talet. Bergs fina artikel är väl värd att 
läsas av alla som liksom jag har beundrat de 
tillmakade gångarnas mjuka profiler, i skarp 
kontrast mot de sprängda gångarnas mer vilda 
utseende.

Trond Klungseth Lødøen från Bergen 
Museum fortsätter med mänsklig aktivitet, i 
form av en artikel om grottmålningar i Norge. 
Grottmålningar är något vi kanske mest för-
knippar med de klassiska målade grottorna i 
Frankrike och Spanien (tänk Altamira, Chau-
vet och Lascaux), men det finns ändå några 
grottor också längs med norska kusten med 
just grottmålningar (förutom grottristningar), 
inte alls lika artistiskt spektakulära eller gamla 
som de på kontinentala Europa.

Också det tredje bidraget behandlar fram-
för allt de norska bränningsgrottorna, men 
är ett nytryck Hans Henrik Reusch nu 135 
år gamla serie i tre delar Nogle norske Huler, 
första gången tryckt i det populärvetenskap-
liga magasinet Naturen som han var med 
att grunda år 1877, och som fortfarande ut-
kommer. Författaren, som var norsk geolog 
med upptäcken av skandinaviska istider före 
senaste istiden som kanske sin största insats, 
får en kort presentation av Lauritzen. Reusch 
var en god tecknare med ett gott geologiskt 
öga, och dessutom duktig kartläggare, och 
hans artikelserie är ännu inspirerande läsning, 

även om det gamla bogmaal kan kännas lite 
svårforcerad i början. Fler nytryck av gamla 
norska grottklassiker är utlovade i kommande 
volymer av Årboka.

Bidragen i Årboka är klassificerade i olika ka-
tegorier, de redan nämnda är ”artiklar” medan 
Morten Dyrestads bidrag om Hurum gruber 
är en ”rapport”. Rapporterna är tänkta som 
mer informella redogörelser om expeditioner 
eller områden, medan artiklarna har högre 
vetenskapliga och formella krav, och är dessut-
om faktagranskade (peer-reviewed). Därmed 
inte alls sagt att rapporterna är av sämre kvali-
tet eller av mindre intresse. Lauritzen fortsät-
ter med en detaljerad och innehållsrik rapport 
om Svarttjernsgrottene vid Krokstadelva inte 
långt från Oslo, ett område han började ut-
forska på 1970-talet. Förutom beskrivning av 
området och grottorna, diskuterar Lauritzen 
möjlig ålder, genes, karsthydrologi samt spe-
leobiologi (här kan jag inte låta bli att påpeka 
att vetenskapliga släktesnamn skrivs alltid 
med stor begynnelsebokstav (Homo) och ar-
tepitetet alltid med små bokstäver (sapiens), så 
alltså Meta menardi och Scoliopteryx libatrix, 
två vanliga grottorganismer, inte bara i det 
beskrivna området utan också i många andra 
grottor i Europa inklusive Sverige).

Också den följande rapporten är författad 
av Lauritzen, och består av en sammanfatt-
ning av fenomenet paragenes (antigravitativ 
korrosion), och kan kanske ses som ett appen-
dix till hans tidigare omtalade bok. Detta är 
ett fenomen som alla seriösa karstgrottare bör 
ha kännedom om, då det nog förekommer i 
flera grottor i Sverige och kan berätta viktiga 
delar av grottornas historia. Fenomenet upp-
kommer då en passage sedimentfylls, och den 
fortsatta erosionen sker uppåt, mot taket, istäl-
let för runt hela diametern (i en freatisk, det 
vill säga helt vattenfylld, passage) eller nedåt i 
gravitationens riktning (i en vadös, bara delvis 
vattenfylld passage). Om sedimenten sedan 

transporteras bort, kan de paragenetiska for-
merna vara de enda kvar som berätter om just 
den fasen i grottans historia (och som i sin tur 
kan berätta om det omgivande landskapets ut-
veckling). Det finns dock andra fenomen som 
kan misstas för paragenes, och också dessa dis-
kuteras av Lauritzen.

Glomdalsprojektet är ett klassiskt norskt 
speleologiskt projekt drivet av Lauritzen allt 
sedan 1975 runt Glomdalsvatnet nedanför 
Svartisen, Nordland, och resultaten av de 
första 35 årens utforskning sammanfattas i 
en rapport av Lauritzen. Projektet är impone-
rande, resultaten viktiga, men rapporten hade 
behövt korrekturläsning, bland annat så är fi-
gurhänvisningen på sidan 112 felaktig. Över 
lag är rapporterna i ASN sämre korrekturlästa 
än artiklarna, och känns emellanåt som skriv-
na i en hast.

Stafettpinnen tas sedan över av Geir Loe 
Winsrygg som börjar med att beskriva ett 
nytt lovande karstområde strax norr om Svart-
tjernsgrottene, och därefter en aningen för 
lång berättelse om jakten på ett omvändshjul 
(ett reversibelt vattenhjul eller vattenkonst) i 
Nye Segen Gottes gruver i närheten av Kongs-
berg. Sista rapporten är författad av Lauritzen 
och Winsrygg, och behandlar karst och grot-
tor i Skrim, också det i närheten av Kongs-
berg.

Årboka avslutas med några föreningsknutna 
sidor; dels en artikel om Troglodytts SRT-öv-
ning hösten 2010, dels årsberättelser för verk-
samheten under åren 2007-2010.

Acta Spelæologica Norvegica är alltså den 
unga grott- och gruvföreningen Troglodytts 
årsbok eller medlemstidskrift om man vill, och 
då kan man med lov undra över grottpolitiken 
i vårt grannland, där det sedan flera decennier 
redan finns en rikstäckande grottförening, 
Norsk Grotteforbund, som ger ut en tidskrift 
Norsk Grotteblad. Finns det verkligen plats 
för en till förening med i princip samma in-

Anmälan
acta spelæologica norvegica 

norsk speleologisk årbok, 
årgang 1-2 (2009-2010)

en ny tidskrift.
Johannes Lundberg
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riktning, och dessutom en så ambitiös tidskrift 
som ASN? Hur det blir med det får framtiden 
utvisa, men visst vore det bra om aktörerna i 
det underjordiska Norge kunde enas under 
en organisation. ASN måste nog också bli en 
nordisk angelägenhet för att kunna överleva i 
längden, och med aktiva grottorganisationer i 
alla nordiska länder borde det finnas såväl lä-
sare som författare också utanför Troglodytt; 
det är också en idé som jag tycker mig ana i 
Lauritzens inledning.

Som avslutning på den här lite längre anmä-
lan av ASN:s första tryckta volym vill jag gra-
tulera utgivarna och författarna till en vacker 
publikation som lagt ribban högt och inger 
stora förväntningar på kommande volymer!

Summary (by Author)
The first double volume of the new Scandi-
navian caving and mining periodical Acta 
Spelæologica Norvegica (ASN) is reviewed. 
Its content is divided into different categories. 
The articles (peer-reviewed) deal with mining 
by firesetting and early gunpowder mining (by 
Bjørn Ivar Berg), cave paintings in Nord-Trøn-
delag and Nordland, Norway (Trond Klung-
seth Lødøen), and ends with a reprint of Hans 
Reusch (1852-1922) papers on Norwegian 
sea-caves; this reprint has a short introduction 
on the person Reusch (Stein-Erik Lauritzen). 
There are also several ”reports” (less formal 
and not peer-reviewed contributions), dealing 
with the Hurum mines (Morten Dyrstad), the 
caves and karst at Svarttjern not far from Oslo 
(Stein-Erik Lauritzen), a detailed introduction 
to the phenomenon paragenesis (antigravita-
tive corrosion; Lauritzen), a short review of 
the Glomdal project (Stein-Erik Lauritzen), a 
newly discovered karst area next to the Svart-
tjern area (Geir Loe Winsrygg), Nye Segen 
Gottes mine and its water-wheel (Winsrygg), 
and a short review of the caves and karst of 

the Lauar area at Skrim close to Oslo (Lau-
ritzen and Winsrygg). The ASN is published 
by the Norwegian caving and mining club 
Troglodytt, and the publication ends with a 
report from their SRT training camp in 2010, 
and year reports from Troglodytt (for the years 
2007-2010). ASN will be published with one 
issue per year, and its publishers can only be 
congratulated for a good start. It is only to be 
hoped that the quality can be upheld and that 
the ASN can find enough readers and con-
tributors in Scandinavia to ensure its future 
publication.

Norsk Grotteblad nr 57, 
desember 2011
Det senaste numret av NGB är på 40 full-
matade sidor och inleds med en artikel av 
Knut Davidsen och Svein Grundstrøm 
där ett antal noggrant koordinatsatta (med 
RTK-GPS vilket ger en precision på någon 
eller några cm) fastpunkter i grottområ-
dena Plurdalen, Burfjellet och Bjørndalen 
i korthet beskrivs. Torstein Finnesand med 
flera ger en kort översikt över aktiviteterna 
i Tjoarvekrájgge under 2011; Tjorve är 
nu 24 440 meter lång. Därefter beskriver 
Per Gunnar Hjorthen utforskningen av 
Stokkvikgrottene i Rana, som började på 
1920-talet och fortsatte under 1960-talet; 
kartor över Stokkvikgrotta och Bjørnskal-
legrotta (namngiven efter det björnkranium 
som hittades i grottan och sedemera date-
rades till en ålder av ca 4370 år). I Løvøya 
i Oslofjorden finns några ”huler”, dvs icke-
karstgrottor, i det här fallet i diabas och med 
osäker genes. Dessa beskrivs av Torstein 
Finnesand och Einar Jansen (med ett min-
dre bidrag från Rabbe Sjöberg). Fjällmötet/
fellessamlinga/Norgessamlingen i Burfjellet 
2008 blev en internationell sammankomst, 
och de som besökte mötet minns säkert den 
italienska gruppen Il Gruppo Grotte Bres-
cia (GGB) ”Corrado Allegretti”, som fick 
Slammerbekkdalen som ”sitt” område. I 
en lite längre artikel, sammanställd av Tor-
stein Finnesand och Hans Øivind Aarstad, 
beskrivs deras arbete och karteringar, bland 
annat av grottan BC5-Svezia där italienarna 
fick hjälp av några svenska karterare. Anders 
Westlund och Tore Brattli redogör för två 
remissvar som Norsk Grotteforbund NGF 
har gett angående kraftverksutbyggnad av 

Styrkesneselva (där ingen karst är känd) 
och Ullsfjord (där såväl karst som grottor är 
kända). Bägge områdena besöktes också un-
der remissarbetet, och Ullsfjord dessutom 
senare i samarbete med kraftbolaget Troms 
Kraft. I augusti 2011 genomfördes en rädd-
ningsövning i Korallgrottan i Jämtland, där 
Norsk Grotteredningstjeneste NGRT var 
representerad av Francis Paulin som obser-
vatör (och som deltagande SSF:are), och i 
en kortare artikel beskriver han sina intryck 
av övningen. En annan räddningsövning, 
i NGRT:s regi, avhölls i Bjørndalshola i 
november 2011 och refereras av Knut Da-
vidsen och Torstein Finnesand;  liksom i 
Korallgrotta var fokus i Bjørndalshola på 
bårtransport, men också riggning av en bår-
travers vid toppen av Leiderstupet. ”Bladet” 
avslutas med ett par korta intervjuporträtt 
av Iain Schrøder och Lars Tore Ludvigsen. 
Och du vet väl att du kan betala medlems-
avgiften för NGF (och på så sätt själv få 
NGB) genom SSF?

Speleology: the Bulletin of 
British Caving, nr 18, 
December 2011
Eldon Pothole Clubs expedition till norra 
Albanien 2010 fann tre större nya grottor, 
och den djupast utforskades till -380me-
ter. Dessutom bland annat utforskning i 
och kring Shannon Cave, Irland; BCRA:s 
”Science Field Meeting” i södra Wales med 
besök i Dan Yr Ogof (där en markant för-
kastning kan ses), Cathedral Cave och Ogof 
Ffynnon Ddu och 2010 års Anglo-Sarawak-
expedition till Gunung Mulu National Park 
(se mulucaves.org!).

Röster ur djupet

Tillmakad profil i Kongens gruve, Kongsberg. 
Foto: Francis Paulin Dougherty
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NSS News April 2012
Aprilnumret av National Speleological So-
cietys medlemstidskrift är vigt åt grottskydd 
(annual conservation issue), och inleds 
med en artikel av Jennifer Pinkley om hur 
stängningen av Blanket Cave ledde till ökad 
vandalism. Grottan stängdes som en åtgärd 
mot spridningen av White-Nose Syndrome 
(WNS) bland fladdermöss, men ledde till 
att oönskade besökare kunde härja fritt, 
med bland annat förstörda speleotem som 
resultat. Och möjlig spridning av WNS till 
grottan. Övriga artiklar handlar om åtgär-
der mot spridningen av WNS, samt olika 
fallbeskrivningar från städaktioner mm i 
grottor i USA, inklusive en berättelse om 
hur en kidnappad stalagmit återbördades 
till sin grotta efter nästan 50 år.

NSS News March 2012
Marsnumret är ett specialnummer om 
grottdykning, med ett par längre artiklar 
om undervattensarkeologi i Cenote Hul-
ton i närheten av mayastaden Chichen Itza 
(Yucatan, Mexico) och om en dykexpedi-
tion till Cenote Zapote för att dokumen-
tera de spektakulära speleotem som finns i 
cenoten.

NSS News February 2012
”Drama in Lukina Jama”, en längre berät-
telse om ett par amerikanska grottisars resa 
till Europa och den 1392 meter djupa Lu-
kina Jama i Velbit i Kroatien inleder februa-
rinumret av NSS:s medlemstidskrift. I en 
kort notis beskriver Bill Halliday hur Wood 
Valley Pit Crater på Hawaii skulle kunna 
vara en motsvarighet till de grottöppningsli-
ka kratrarna som observerats på Mars. Värl-
dens näst längsta grotta (just nu) är 257km 
långa Jewel Cave i South Dakota, USA. 
Trots sin ofattbara längd finns fortfarande 

nya områden att upptäcka och kartlägga, 
och dessa beskrivs i en vackert illustrerad 
artikel.

NSS News January 2012
En kort artikel om en lång tur (”10 Ladies. 
25 Hours. 1 Cave”) i Roppel Cave, Ken-
tucky. En expedition till ett svårtillgängligt 
och naturskönt område med stripe karst i 
Fiordland National Park, South Island, 
New Zeeland, utforskade och kartlade 
flera grottor upp till 350 meter med goda 
möjligheter till fortsättningar. Också redan 
kända grottor och områden besöktes. Gre-
gory Springer, forskare vid Ohio University, 
beskriver hur kol- och syreisotoper i en sta-
lagmit från West Virginia stämde med när 
agrikultur kom till området för ett par tusen 
år sedan.

Har du någon grottidskrift du följer? Skriv 
gärna ett kort referat och skicka in till Grot-
tan och Röster ur djupet, eller kontakta re-
daktionen: 
(grottan@speleo.se eller johalund@gmail.com)

FOTOTÄVLINGEN PÅ TEMAT ”REP” AVGJORD

Vinnaren: Vid Ispelaren i Kleva gruva. Foto: Oscar Bálint Palmgren


Lummelunda 
Foto:
Daniel Krusevi


Tunnel Cave 
Wales
Foto:
Björn Gunnvall

Fler tävlingsbidrag ser du här och på omslaget  - både fram och baksidan! 

Världens äldsta musikinstrument? 42 000 år 
gamla flöjter av fågelben och mammutbete hit-
tade i Geissenkloesterle-grottan i Tyskland.
Källa: Journal of Human Evolution 
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Adresser
till alla SSF-medlemmar hittar du i medlems-
förteckningen efter inloggning på förbundets 
hemsida www.speleo.se  Adressändringar 
anmäls till Ulla Pettersson, 021-13 48 34, 
ulla.pettersson@mdh.se
eller på SSFs hemsida www.speleo.se

Grottblanketter 
Rapportera dina grottfynd på vår grottblankett.
Tomma blanketter kan hämtas på 
www.speleo.se (eller beställas från Hans Beskow, 
070-676 20 02, h@nsbeskow.se) 
Den ifyllda blanketten skickas till SSFs bib-
liotek. Du kan också fylla i blanketten direkt i 
datorn och skicka den som e-post till:
grottblankett@speleo.se

Hur-Vem-Var i SSF

Arbetsgrupper

Dyksektionen 
Fjällkommittén Anders Lindén  073-560 56 58 geofysik@gmail.com
Gotlandskommittén Daniel Krusevi  070-916 68 71 daniel.krusevi@nsf.scout.se
Grottkatalogkommittén Hans Beskow 070-676 20 02 h@nsbeskow.se
Grotträddningskommittén Sven Gunnvall  070-943 49 36 sven.gunnvall@telia.com 
Gruvsektionen Emma Lundberg 070-269 09 49 emma.k.lundberg@gmail.com
Historiska kommittén Rabbe Sjöberg  090-452 58  rabbe.sjoberg@telia.com
Internationella kommittén Mark Dougherty  0241-611 80 mdo@du.se
Karteringskommittén Roger Johansson 070-691 00 22 johroger@gmailcom
Utbildningskommittén Mark Dougherty  0241-611 80 mdo@du.se
Vertikala sektionen Sofi H. Dougherty   0241-611 80  shd1967@gmail.com
Vetenskapskommittén Johannes Lundberg   070-262 42 40  johalund@gmail.com

Hemavans Grott & Klätterklubb c/o Johansson, Box 35, 92066 Hemavan, 0954-305 95
JF Äventyr c/o Nordström, Rutbergsv. 8, 90355 Umeå, 090-10 06 87
 jf.aventyr@telia.com
Stockholms Grottklubb c/o Myrin, Helgagatan 36K, 118 58 Stockholm, 070-456 11 74
 iwo.myrin@mail.com   hemsida: www.grottklubben.se
Uppsala Grottklubb c/o Bernström, Svartbäcksg. 97B, 753 35 Uppsala, 
 070-4642550, www.uppsalagrottklubb.se
Västsveriges Grottklubb c/o Wikström, Skårsvägen 27, 437 91 Lindome, 031-86 48 92
Östgöta Grottklubb c/o Madeline Eriksson, Kraftvägen 111a,  605 80 Svärtinge,  
 073-637 40 12, miss_madeleine2@hotmail.com
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Fjällgrottinventeringen
Vilka områden i fjällen har besökts? Vem var 
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fjällens karst till Rune Magnusson, Marknadsv 
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tel 08-758 64 40, rune.magnusson@abc.se
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utkommer i september. Ta nu en titt på killen till höger - 
så här kul är det ”att skriva i Grottan”(kommentar från
fotografen Eje Arén) själva kan ni väl hålla er till en dator 
eller kanske ett papper, bara ni skriver...
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