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På gång i SSFLedare

SRT1 och SRT2 i Kleva  27-28 okt 2012
Grundutbildning, fortsättningskurs och avrostning.
Vi bor på Sällesgården (samma som i våras). Kursavgiften på 1000:- 
inkluderar tillträde till gruvan, repslitage, kostand för instruktörer mm.
Kostnad för boende tillkommer. Är du intresserad bör du höra av dig 
SNARAST till Mark Dougherty via e-post: mdo@du.se 

Höstfjällträff 
Än finns inga specifika planer  men om intresse finns ordnar vi ett höstfjällmöte.
Är du intresserad, kontakta Anders Lindén via e-post: geofysik@gmail.com 

På gång internationellt

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/

International Cave-Rescue Meeting 18 - 21 okt 2012
Grottdyk-räddning och hantering av  ras och andra hinder 
med och utan sprängämnen. Châtel  de Joux, Jura, France.
Intresserade kan kontakta: christian.dodelin@sfr.fr

the 8th EuroSpeleo Forum ”Millau 2013”              17-20 maj 2013
Millau, Midi-Pyrénées, France.
www.eurospeleo.org/pre-circular-millau2013.pdf 

16th International Congress on Speleology 21 - 28 juli 2013
UIS-kongress i Brno, Tjeckien. Dags att registrera sig!
Om tillräckligt många är intresserade har vi planer på att 
ordna en gemensam resa med buss från Sverige. 
Tycker du det verkar intressant, 
hör av dig till sven.gunnvall@telia.com 
Läsa mer och registrera dig på: www.speleo2013.com

Här kommer nu Grottan, för första gången, helt i färg! Vi testar ett par nummer med digi-
taltryck vilket ger oss möjligheten att trycka i färg till en obetydligt högre kostnad. Faller det 
väl ut är det så här framtiden ser ut. Håll till godo och berätta gärna vad du tycker.
I brist på ytterligare uppslag för en ledare, vill jag passa på tillfället att presentera styrelsen 
i bild. Även i en liten förening som SSF är det ju inte självklart att alla känner alla. Här är 
vi alltså: 

Sven Gunnvall, ordförande       Mark Dougherty, vice ordf.          Ulla Pettersson, kassör

Linnéa Järvstråt, sekreterare       Rabbe Sjöberg, ledamot               Emese Bálint, ledamot

Kenneth Gyllensting, ledamot      Torbjörn Djuvfeldt, ledamot        Kalle Grönvik, ledamot
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Årsmötena brukar vara förenade med 
en lång resa, förra året tog det oss två 
dagar i varje riktning. Så kontrasten var 
stor i år, då vi rullade in på Tångagär-
des gårdsplan efter bara en dryg timmes 
resa. Tångagärde visade sig vara en riktig 
pärla och hemvist för ungerska protes-
tantiska föreningen (tack Emese för att 
du kunde ge oss möjligheten att vara 
här). Under eftermiddagen droppade 
alla in, en efter en. 

Första kvällen ägnades som vanligt åt 
bildvisningar och utflyktsplanerande. 

Fördelen med att vara ute på äventyr 
med en tvååring är att man inte behöver 
ställa väckarklockan, så efter en stadig 

frukost var det dags att ge sig av mot 
Rågsjödalsgrottorna vid sjön Anten. 
Nackdelen med att vara ute på äventyr 
med en tvååring är att den kan få för sig 
att grottor inte alls är särskilt spännande 
och hellre bara vill springa runt på utsi-
dan och driva sina föräldrar till vansin-
ne. Så därför har Anders Lavas beskrivit 
själva utflykterna och grottorna lite mer 
ingående. 

Efter middagen var det dags för en 
nygammal bekanting att åter göra entré 
på årsmötesscenen, då Christer Wester-
dahl gjorde en intressant genomgång av 
kulturhistoriska fynd i grottor. Vi fick 
även en grundläggande genomgång av 

lördagens utflyktsmål, Töllsjögrottan, 
eller Grottorna i Sjögaredsberget, av 
Erik Agrell. Töllsjögrottorna är flera till 
antalet och genom åren är det många 
som beskrivit dem i Grottan, men flera 
av de beskrivningar som gjorts är idag 
okända. Det fanns alltså många moröt-
ter för den som ville krypa rejält och 
även göra lite ”nyfynd”. 

Precis som de flesta blockgrottor be-
står Töllsjögrottorna av en enorm ras-
brant av stora block och det är svårt att 
förflytta sig. Alltså hamnade mamman 
och tvååringen nedanför grottan största 
delen av dagen. Vilket inte är så illa som 
det först låter. Det är sällan man får så 
mycket tid att umgås med så trevliga 
människor som utanför en grotta!

På kvällen var det dags för auktion. 
Sven Gunnvall och Mark Dougherty 
agerade auktionsförrättare där det auk-
tionerades ut allt från fina böcker och 
jubileumströjor till gamla avlagda SRT-
rep och gummistövlar. Även årets två 
fototävlingar presenterades och korades 
vinnare i. På temat ”rep” vann Oscar 
Bálint Palmgren med sin fina bild från 
Kleva gruva (bilden fanns med i förra 
nummret av Grottan). I den fototävling 
som avgjordes med bilder från själva 
årsmötet vann Anders Lavas med en 
actionfylld bild från L-grottan i Rågsjö-
dalsbranten. 

Efter lite stärkande fika kom kryplå-
dan fram. Olika tekniker diskuterades, 
var magläge eller ryggläge mest fram-
gångsrikt? Och vilka kläder är egentli-
gen bäst att krypa i? Hur som helst så 
verkar åldern 4-12 år vara den bästa ål-

Årsmötet 2012 i Tångagärde
Mikaela Löfgren & Anders Lavas

dern, i den åldersgruppen fanns det till 
och med de som skulle behövt smalare 
öppning än vad kryplådan klarade av. 
Själv var jag blå på armarna och fick gå i 
långärmat i två veckor efteråt. 

Söndagen bjöd som vanligt mest på 
städning och avfärd. Och än en gång 
njöt jag av att vara hemma på en dryg 
timme! Nästa år blir det längre, vi ses i 
Småland!

   Mikaela

Tångagärde. Foto: Sven Gunnvall

Här fattas något... Gammelrmormor Kerstin 
Löfgren och barnbarnsbarnet Linnéa i kryplå-
dan, men var är mamma Mikaela, hon med 
dom blå armarna?
Foto: Andreas Wikström
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salar och kammare förbands av trånga 
kryppassager. 

En annan oregistrerad grotta var en L-
formad gång med två öppningar uppe i 
branten. Genom denna gång, vars längd 
jag i efterhand uppskattar till mellan 
sex och tio meter, var man tvungen att 
krypa på högkant. Pia, en annan årsmö-
tesdebutant, fick inte riktigt plats med 
höftpartiet, och då pojkvännen Markus 
försökte hjälpa henne uppstod en situa-
tion som såg mycket rolig ut. Jag hade 
min kamera på plats och tog kort på 
detta, vilket skulle leda till att jag på lör-
dagskvällen vann årsmötets fototävling. 

När Pia hade gett upp hjälpte hon i 
stället mig in i gången. Jag lyckades ta 
mig igenom den, men när jag kom ut 
i andra änden var det jag som gav upp. 
Stupet nedanför den lilla bergshylla till 
vilken gången ledde var för högt för att 
jag skulle våga klättra ner utan rep. Pia 
och Markus hade själva klättrat där och 
tyckte att jag skulle göra det under de-
ras guidning, men jag föredrog att krypa 
samma mödofyllda väg tillbaka.

Det åts smörgåslunch i slänten intill 
stigen. Efter lunchen fick också Nedre 
Rågsjödalsgrottan mångas besök. Vid 
återkomsten till bilarna var jag så ski-
tig att jag i samband med ombytet tog 
mitt första utomhusdopp för säsongen, i 
Lilla Rågsjön. Mossa fick tjänstgöra som 
tvättsvamp.

På vägen tillbaka åkte vi via en plats 
med mäktiga jättegrytor. Där stannade 
vi till, tog en promenad och beskådade 
dessa.

Grottkrypningen under 
SSF:s årsmöte, en debutants 
upplevelser

På fredagen begav sig årsmötesdeltagar-
na upp till skogen vid Anten i Alingsås 
kommun. Slingriga skogsbilvägar tog 
oss till den övre änden av Rågsjödals-
ravinen. Den långa sänkan är fylld av 
stora block av nedrasat berg. Blocken 
var av skiktad bergart och hade i många 
fall tämligen släta ytor i skiktens längd-
riktning men mycket skarpa kanter och 
hörn kring dessa, vilket innebar att man 
fick ta det lite försiktigt, särskilt om 
man som jag saknade knäskydd och 
handskar.

Rågsjödalsravinen är full av grottor 
och grottigheter, vilket innebar att det 
inte var helt självklart vilka grottor som 
var de två registrerade: Övre respektive 
Nedre Rågsjödalsgrottan. Det inne-
bar också goda möjligheter till nyfynd 
och ett sådant tycktes vi ganska snart 
ha gjort! Nära det som vi identifierade 
som Övre Rågsjödalsgrottan fanns yt-
terligare en grotta av större format. Fina 

Vinnarbild! Foto: Anders Lavas

Ulla Pettersson i  Övre Rågsjödalsgrottan.
Foto: Anders Lavas
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Lördagens utflykt gick till Töllsjögrot-
torna, i Borås kommun. De två huvud-
systemen där, båda blockgrottor, kallas 
Storsäcken och Kungssalen. Storsäcken 
kan delas in i ett övre och ett nedre 
system. Förbindelsen mellan dem sak-
nar delvis vägg, varför det inte är helt 
självklart huruvida man ska betrakta 
den som en eller två grottor. Grottorna 
ligger i en mäktig rasbrant ner mot Töll-
sjön. Här finns också höga lodräta stup, 
vid vilka det efter lunchen utövades 
SRT-klättring under Mark Doughertys 
ledarskap.

Storsäcken är ofullständigt kartlagd 
men uppskattas ha cirka 300 meters 
sammanlagd gånglängd och är därmed 
Västergötlands längsta kända grotta. 
(”En grov gissning” kallas dock längd-
uppgiften i grottdatabasen.)  Vi började 
i dess översta huvudingång och letade 
oss mot ingångarna längst nere. I ett så-
dant virrvarr av gångar och salar var det 

inte alltid självklart vilket litet hål man 
skulle igenom för att komma vidare, så 
många hjältemodiga ålningar och klätt-
ringar slutade i blindo. Men det är ju 
sådant som hör grottning till och, i fall 
som detta, en del av själva tjusningen! 
Den trupp grottare som undertecknad 
kom att tillhöra där inne misslyckades 
med att komma ut genom de allra ne-
dersta ingångarna, men långt ner kom 
vi.

Kungssalen är en stor men ganska 
ljus sal mellan block. Från själva sa-
len, som har flera ingångar, finns vissa 
fortsättningar, men ingen som leder så 
värst långt, så många med mig nöjde sig 
med att ta en titt på själva salen. Hade 
kropp och knopp inte haft Storsäckens 
utmaningar i bagaget hade man kanske 
krupit ytterligare lite grann här.

Efter lunchen var vi ett antal perso-
ner som tog oss ett dopp i Töllsjön, som 
ännu inte var alltför varm.  

Anders

Summary (editorial)
Report from the SSF annual meeting 
in Tångagärde, Västergötland. As usual 
a number of slideshows and lectures in 
the evenings and excursions to nearby 
caves during the days. Winners of the 
photo contests were chosen and an auc-
tion with everything from books to t-
skirts, wellies and old SRT-ropes was 
held.

The Friday excursion went to Rågsjödals-
ravinen with a number of less known, 

small boulder caves. Saturday we went 
to Töllsjögrottorna, a major  boulder 

system with lots of crawling 
possibilities. SRT training

 was arranged in the precipice.
One of the most popular

events during the meeting 
was the squeeze-box 
competition, which 

attracted cavers of all 
ages and sizes. The 

youngest proved, 
not surprisingly, 

to be the winners 
in that contest... 

På väg uppför branten vid Töllsjö.
Foto: Sven Gunnvall

Foto: Sven Gunnvall
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Under årets Lummelundavecka (juni 
2012) genomfördes grottdykningar där 
jag lyckades spåra dykare under deras 
simning genom vattenlås och i delvis 
vattenfyllda gångar. Dessutom användes 
talkommunikation mellan grottan och 
markytan ovanför.

En av grottdykarna försågs med en 
markör som sänder ut ett pulserande 
magnetfält ca två gånger per sekund. 
Markören är ett kristallstyrt utförande 
av den markör som användes under 
Bjurälvsexpeditionen 2011. Kristallstyr-
ningen innebär att en ton med noggrant 
angiven frekvens hörs i pejlmottagaren. 
Att frekvensen är känd innebär att det 
är möjligt att filtrera bort störningar på 

andra frekvenser och därmed öka räck-
vidden och noggrannheten vid pejling. 
De störningar som förekom på Gotland 
var främst pulser från elstängsel samt en 
del atmosfäriska störningar (åska).

Dykaren har en cirkulär trådslinga 
med 3 dm diameter på ryggen. När dy-
karen passerar genom sifonen blir dyka-
rens rygg horisontell liksom trådslingan. 
Trådslingan sänder då ut ett lodrätt 
magnetfält när det går ström i den. På 
markytan kan platsen med lodrätt mag-
netfält hittas med hjälp av en pejlmotta-
gare. Då befinner sig pejlaren rakt ovan-
för dykaren. På det viset kan pejlaren 
följa dykaren  under hela sifonpassagen. 

Om dykaren går i en delvis vatten-

fylld gång så att markören är under vat-
ten sänds ett horisontellt magnetfält ut. 
Detta magnetfälts riktning kan följas 
uppe på markytan och på det viset kan 
dykaren spåras i t ex Rio Amazonas och 
andra passager med så  mycket vatten 
att markören är aktiverad (under vat-
ten).

Markören är aktiv när den befinner 
sig i vatten och tystnar när den är ovan 
vattenytan. Detta beteende gör att inga 
störningar erhålls från markören när 
samtal utväxlas mellan luftfyllt utrym-
me i grottan och markytan. 

De positioner som pejlades 2012 och 
lokaliserades med GPS (SWEREF 99 
TM) var:

Helvetet

N6404149      E0703043

Tälthyllan 

N6404161      E0703130

GPS-lokalisering gjordes också av:

Borrhålet vid inre sjön 
 

N6404670      E0703033

Borrhålet vid Sifonkatedralen

N6404894      E0703148

Med pejl på dykarna 
i Lummelunda
Bo Lenander

Foto: Daniel Karlsson
Foto: Daniel Karlsson
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Tekniska detaljer
Markören testades i ett något enklare 
utförande under Bjurälvsexpeditionen 
2011. Elektroniken och ett 1,5 V R6-
batteri befinner sig i en tät aluminium-
cylinder 

Diameter 20 mm, längd 125 mm och 
vikt 100 g. I beredskapsläge, klar att 
börja sända pejlsignaler, räcker batte-
riet mer än 6 månader. Batteriet räcker 
för att sända pejlsignaler i några veckor. 
Räckvidden vid användning i relativt 
ostörd miljö är ca 100 m mot pejlmot-
tagare M-12 eller M-85.

Pejlmottagaren M-12 är en nyutveck-
lad (2012) mottagare som senare skall 
förses med sändare så att den kan ersätta 

M-85. Elektroniken och batterierna 
ryms i en vattentät låda  som tidigare 
har använts till en militär bärbar ra-
diostation. Elektroniken är modulupp-
byggd på ett centralt stativ vilket med-
ger enkel uppdatering/förbättring av 
konstruktionen. Längd 190 mm, bredd 
40 mm, höjd 160 mm och vikt 750 g.

Grottpejlen M-85 är den gamla ut-
rustning som har använts i mer än 25 
år. Den medger en räckvidd genom 
berg vid pejling och talkommunikation 
(mellan två M-85) på upp till ca 240 m. 
Se vidare: www.caves.org/section/comme-
lect/splncs/splncs07.pdf

M12 M85

400 mm antenn

markör

Summary (editorial)
The article describes the technology 
used to track cave divers from the sur-
face. Bearings are taken with an elec-
tromagnetic device which has proved 
to be very accurate. A transmitter car-
ried by the diver sends electromagnetic 
pulses with a specific frequency twice 
every second. The transmitter is located 
from the surface with a tracking device 
which also allows spoken communica-
tion through over 200 m of rock. A new 
improved model is under construction.

Städning i 
Lummelunda-förrådet
Under årets Lummelundavecka gjorde 
vi en behövlig rensning av SSF:s förråd 
av grejor. Vi har ju under ett antal år 

fått lägga diverse prylar i källaren i en av 
herrgårdens flyglar. Under tidens lopp 
har det samlat sig diverse där, och ing-
en har egentligen haft koll på vad som 
finns. Det vi (dvs Daniel K, Anders L, 
Rauken och jag) gjorde var dels att gå 
igenom allt material och bestämma vad 
som skulle sparas och vad som skulle 
slängas. Det blev en hel del som släng-
des, bland annat mängder av använd 
(lerig och trasslig) telekabel, ett antal 
trasiga handskar och oanvändbara knä-
skydd. Sedan gjorde vi en förteckning 
över det som skulle sparas. Förteck-
ningen finns nu som en excel-fil som 
ansvariga för Lummelunda har tillgång 
till, och meningen är att ett exemplar av 
förteckningen skall ligga i förrådet, så 
att man kan notera när något tas bort 
eller tillkommer.

Ulla Pettersson

Foto: Daniel Karlsson

M85
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I närheten av gården ”Sjulgården” invid 
Norrväna, förekommer en grotta kall-
lad ”Klätthålet” under en bergknalle 
om vilket många sägner och berättelser 
förekomma.

”Klätthålet” har varit bekant sedan 
långliga tider och i Rudbecks ”Atlan-
tica”, ett arbete som utgavs i slutet av 
1600-talet, och landshövdingen Hjär-
nes ”Flockar” förekommer redogörelser 
för denna grotta. Ur sistnämnda arbete 
anför Lenaeus följande av magister Jo-
nas Phragmenius som var pastor i Dels-
bo från 1682 till 1702 lämnade med-
delande:
Gropen är belägen en half mil från kyrkan 
vesterst i soknen och kallas ”Klätthålet”. 
Är först i ingången trångt att en medel-
måttig person skall tränga sig derin, sedan 
blifver det något vidare att en man kan 
gå der räter fram, öppnades sig sedan ett 
litet rum som en kammare med bänkar på 
sidorna alla af sten. 

Lenaeus berättar vidare att då lands-
hövdingen grefve  Carl Gustaf Bjelke i 
maj 1728 höll landsting i Sjömyra läns-
mansgård hade han skickat sin kam-
martjänare och två andra betjenter till 
klätthålet med befallning att skaffa ho-
nom noggrann underrättelse huru det 
då såge ut der. Men de kommo tillbaka 
med det beskedet att ingången då varit 
tilltäpt med sten för att förekomma att 

barn och kreatur skulle komma in der. 
Emellertid blef ingången till hålan upp-
rensad den 10 aug 1763 af några her-
rar från Kancelli-kollegiet i Stockholm 
samt grottan undersökt. De funno vis-
serligen åtskilliga rum dernere men inga 
stenbänkar och icke heller någon jern-
grind. För ett par år sedan har Klätthålet 
blifvit besökt af en brefskrifare till tid-
ningen Hudiksvalls Allehanda  hvilken 
meddelat resultatet af sin undersökning, 
vi tillåta oss derur anföra några utdrag: 

På min begäran erhöll jag en vägvi-
sare hvarpå vi försedda med ljus begåvo 
oss till platsen, ungefär midt emellan  
Norrhvena by och Sjulgård stannade 
vi då min ciceron pekade på en liten  
kulle tätt invid vägen, sade att vi vore 
på platsen. Jag kunde emellertid ej 
upptäcka någon annan ingång än ett 
litet svart hål mellan några stenar, hvil-
ket hål dock min vägvisare påstod vara 
ingången. Sedan på magen baklänges 
tränga oss ner. Sedan vi på detta sätt 
krupit 4-5 alnar snedt nedåt befunno vi 
oss i becksvart mörker och ljuset måste 
tändas, hvilket dock var svårt nog enär 
droppe efter droppe sipprade ned från 
det fuktiga taket och flera gånger släckte 
vårt ljus. Sedan ljuset ändtligen blifvit 
tändt kunde vi så småningom skönja 
föremålen omkring oss och sågo snart 
att vi befunno oss i ett slags kammare 

af ungefär tre fots höjd, hvars tak pryd-
des af tjock rimfrost. Vid ena hörnet 
syntes åter ett svart hål och nu blef det 
att krypa djupare nedåt, då vi slutligen 
befunno oss i ett annat större rum hva-
rest vi måste stanna. Denna grotta var 
så stor att man kunde stå nästan rak de-
rinne och omkring väggarna syntes flera 
kryphål vilka vi noga undersökte utan 
att kunna komma djupare. Vägvisaren 
påstod dock att här funnits ett ännu 
större rum men hade troligen ingången 
dit igenrasat. Taket utgjordes här af väl-
diga klippblock som syntes färdiga att 
falla ned och krossa oss….

Varifrån kommer då grottans namn?
Tossebärgsklätten i Wärmeland och 
Sunds socken så äro alla klintar och 

	  
bärgskullar i hvilka jättar, dvärgar och 
troll fordom klättar kallade. Ty de gamle 
sade ”Thussar äru klätta ibui” vilket kan 
uttydas ”Thussarna bo i bergen”, eller 
Trollen bor i hålet = Klätthålet.

Reds kommentar:
Det har skrivits en del om Klätthålet 
genom åren - det är tydligt att vissa 
grottor skapar mer myter och historier 
än andra. Läs gärna Grottan nr 2/73 
(Christer Westerdahl) och Grottan nr 
4/88 (Johannes Lundberg).

Summary (editorial)
Old text about a cave called ”Klätthålet”
often mentioned in folklore. 

Klätthålet
Redigerat av Claes Lagerström

med hjälp av 
Mona Jansson  kallad ”tjär-Olgas jänta Mona” boendes i Delsbo
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Under andra halvan av juli i somras 
(2012) besökte jag Björkliden tillsam-
mans med några släktingar. Det var 
ingen grottresa men jag hade ändå tänkt 
visa dem delar av Övre Kåppasjåkks-
grottan (ÖK). Framför allt hade jag sett 
fram emot att få se det nya sluket och 
att följa den tomma jåkkfåran nedåt, 
med alla de torrlagda vattenfallen. Det 
nya sluket uppstod troligen i juni förra 

året, 2011 (se Bo Lenanders artikel i 
Grottan 3/2011) och svalde då allt vat-
ten i Kåppasjåkk. Det kom ut långt ner 
i branten ur Nedre Kåppasjåkksgrottan 
(NK) och den mellanliggande, ca 750 
m långa sträckan med sina vackra vat-
tenfall, blev helt torrlagd. (För övrigt 
sa en av guiderna att man förr kunde 
se virvlar ovanför det som skulle bli ett 
nytt sluk 2011.)

Jag blev därför förvånad när jag redan 
från tågfönstret fick se att det rann vat-
ten i alla Kåppasjåkks fall, precis som 
vanligt. I hotellreceptionen frågade jag 
hur det låg till och fick svaret att ingen 
riktigt visste vad som hänt med det nya 
sluket. De berättade också att snösmält-
ningen varit sen och häftig 2012 och att 
det fyra dagar innan vår ankomst hade 
kommit ett skyfall med 75 mm regn. 
Jåkkarna hade svämmat över alla bräd-
dar och det hade blivit skador på vägar 
här och var. Det mesta vattnet hade nu 
runnit undan, men kanske var det fort-
farande så mycket vatten i jåkken att det 
nya sluket inte kunde svälja allt. Ingen 
visste.

Efter några dagar gick vi upp till grot-
torna och kunde där konstatera dels 
att det var ganska mycket vatten i jåk-
ken, men absolut inte anmärknings-
värt mycket, dels att det inte gick att 
se skymten av något nytt sluk. Vi gick 
in de första lätta 30-40 metrarna i ÖK. 
Det rann vatten på golvet, precis som 
jag minns det från fjällmötet 1996. Väl 
ute igen försökte vi se om vattenmäng-
den såg ut att minska vid någon punkt 
i huvudfåran. Vi kunde inte se någon 
skillnad, men det är å andra sidan inte 
så lätt när det skummar och forsar 
och fåran växlar i bredd även på korta 
sträckor. 2011 års sluk var i alla fall 
spårlöst borta, åtminstone inte synligt.

Vi följde jåkken nedströms och vatt-
net föll i vackra kaskader precis som förr. 
Jämför min bild av trappstegsvattenfal-
let med bilden från sommaren 2011. 
När vi kom ner till NK försökte jag 

bedöma hur mycket vatten som rann i 
huvudfåran respektive kom ut från NK. 
Det var svårt att avgöra, men min upp-
skattning var att det rann 3-4 gånger 
så mycket vatten i huvudfåran som det 
kom ut ur grottan. Mängden vatten ur 
grottan var ungefär som jag minns den 
från fjällmötet 1996. Kåppasjåkk såg 
med andra ord ut precis som förr. 

Vad har hänt?
Ja, här får det ju bli spekulationer. Bo 
L skriver att den häftiga vårfloden 2011 
samt ett sällsynt (ha!) kraftigt skyfall 
rensade upp en gammal passage. En an-
nan hypotes skulle vara att ett grottak 
har rasat in under jåkkfåran. Efter att ha 
talat med Bo har jag fått hålet beskri-
vet som ett avlångt hål med en yta av 
knappt 1 m2, något vidare upptill. Hålet 
verkar vara en del av sprickan/spricksys-
temet som går från ÖK:s mynning vid 
plankan, över jåkken och in på andra 
sidan. Bo tror inte på att något tak har 
rasat in och eftersom jag inte sett sluket 
själv, så får vi tro på Bos hypotes att ett 
kraftigt vattentryck har lyckats få bort 
en sedimentpropp, kanske genom att 
trycka bort den. Det verkar mer osan-
nolikt att det skulle vara frågan om en 
enkel utrensning.

Kraftiga flöden i jåkkar flyttar näm-
ligen på stenar nedåt i strömfåran. 
Stenarna kan vara riktigt stora då det 
är stora krafter i rörelse. (Jag återkom-
mer till detta i slutet av artikeln.) Det 
är nog troligare att strömmen fyller ut 
än rensar upp ett djupt hål, men säker 
kan man inte vara. Det kan bli virvel-

Det nya sluket i Kåppasjåkk igentäppt?
Lars-Gunnar Jarl

De torrlagda fallen i Kåpasjokk sommaren 2011.     Samma ställe sommaren 2012. Vad har hänt?
Foto: Kimmo Suomalainen    Foto: Lars-Gunnar Jarl
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bildningar och bakströmmar. Hur som 
helst så gick nog ”proppen ur” någon 
gång efter eller i slutet av störtfloderna 
2011. När nu nya stora flöden kom 
2012, flyttades stora stenar nedströms 
av vattenmassorna och de föll naturligt-
vis ned i det nya sluket. Till slut blev det 
helt igenfyllt av block och sten och hålet 
går nu knappast att skilja från den van-
liga jåkkbottnen. Om vattnet i jåkken 
minskar rejält efter en torrperiod, kom-
mer man förmodligen att se virvlar där 
det nya sluket ligger/låg, för helt täppt 
är det knappast.

Det här är ju bara funderingar från 
min sida. Mina iakttagelser från andra 
halvan av juli 2012 är i alla fall att det 
nu inte längre går att se någon nämn-
värd påverkan på vattenflödet av 2011 
års sluk. Allt ser ut som förr, i stort sett. 
Guiderna hävdar att det är mer vatten i 
Kåppashåladelen av grottan nu, så det 
måste läcka in vatten på nya ställen, tro-
ligen genom det nästan tilltäppta nya 
sluket.

När Bo L besökte området i juli 2011 
uppskattade han vattenföringen i jåk-
ken som normal. Vid mitt besök i år 
skulle jag kalla den ”högre än normal”, 
men inte anmärkningsvärt hög. Om 
sluket i somras hade varit intakt från 
2011, borde nu större delen av vattnet 
störtat ner i hålet och den mindre åter-
stoden eventuellt tagit ovanjordsvägen. 
Hur mycket skulle bero på det nya slu-
kets kapacitet. Nu verkar det ha blivit 
tvärt om. Det allra mesta verkar gå i den 
vanliga jåkkfåran och tillskottet till un-
derjordsflödet verkar vara förhållande-

vis litet. Slutsatsen av alla dessa observa-
tioner är att det nya sluket är igentäppt, 
kanske inte helt, men till stor del. Vi får 
vänta tills lågvatten innan vi får svar på 
hur det egentligen ligger till. Om inte 
dräneringen ändrar sig igen…

1996 jämfört med 2012
Dumt nog hade jag inte med mig Bo 
Lenanders artikel i somras och jag kom 
inte ihåg exakt var sluket skulle finnas. 
Väl hemma igen har jag gått igenom 
mina bilder för att hitta någon som visar 
hur sluket såg ut när jag var där, men jag 
hade inte tagit någon bild i just rätt vin-
kel. Jag gick också igenom mina bilder 
från fjällmötet 1996 och hittade då en 
del som är av intresse i detta samman-
hang. Jag har nämligen av en slump ta-
git kort på jåkken utanför grottorna från 
nästan samma punkt med 16 års mel-
lanrum och man kan se hur jåkken har 
rumsterat om i jåkkfåran under dessa år. 
Du ser bilderna här intill. Jag har med 
siffror märkt ut några av de stora block 
som inte verkar ha flyttats. Det rör sig 
som synes om ett tiotal block som ligger 
stadigt fast i fåran, men resten är helt 
ommöblerat. Om man detaljstuderar 
bilderna (kanske lite svårt i det här for-
matet) ser man att även block som torde 
väga ett par hundra kilo har flyttats bort 
av 16 års vårfloder och häftiga skyfall. 
Jåkkbottnen är verkligen dynamisk och 
under ständig omvandling. Fler föränd-
ringar är säkert att vänta i framtiden.

1996

2012

Summary (editorial)
The new inlet to the cave Kåppashåla re-
ported in Grottan 3/11 has disappeared 
and the beautiful dry riverbed is now 
filled with water again. Exactly what has 

Foto: Lars-Gunnar Jarl

happened in not clear but since the river 
constantly carries debris and even stones 
the inlet is most likely choked. The 
normally slow geological processes can 
sometimes be surprisingly quick!
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Bakgrund
Här följer en kort sammanställning över 
Miesekens karstområde. Sammanställ-
ningen är baserad på den information 
som finns om området i SSFs grottda-
tabas, vad som skrivits i äldre Grottan-
artiklar, fjälldagböcker samt GPS-mät-
ningar och observationer gjorda av del-
tagarna vid fjällmötet 2009. Förhopp-
ningsvis skall sammanställningen vara 
till nytta för dem som planerar besöka 
området i framtiden.

Området i Mieseken utgörs till största 
delen av en relativt platt fjällhed men 
i dess norra del övergår fjällheden i 
björkskog. Områdets största grotta är 
Labyrintgrottan, i dagsläget 2796+ m 
lång. Utöver denna finns ytterligare ett 
antal längre grottor (Pärlgrottan, Västra 
Tvillingstupet och Labyrintgrottans in-
loppsgrotta) samt ett stort antal mindre 
grottor, schakt/sprickor och doliner.

Sammanställning av 
grottobjekt
I figur 1 och figur 2 visas kartor över 
karstområdet vid Mieseken, med alla 

kända objekt markerade. Det kan note-
ras att grottorna vid Mieseken ingår i en 
större sammanställning över grottor på 
Artfjället (tidigare har Kåtavikens, Rö-
dingsfjällets och Sotsbäckens grottor re-
dovisats i Grottan) vilket är orsaken till 
att numrering av grottor och referenser 
har den nummerföljd de har.

På kartorna är även grottgångar för 
de kända grottorna i området inlagda. 
Vid jämförelse med grottgången för La-
byrintgrottan i figur 2 syns att flera av 
ytobjekten ligger precis ovanför grott-
gångarna. Innanför sifonen i Östra 
Klyftgången ser man att nr 88 (Flytt-
blocksdolinen), 95 (Drakryggsschak-
tet), 89 (Vackra minikarrensprickan) 
och 80 (Falska Tvillingstupen) i princip 
perfekt sammanfaller med grottgången. 
På dessa platser finns med andra ord po-
tential att ett grävprojekt kan ge tillgång 
till området innanför sifonerna, vilket 
skulle möjliggöra besök där utan att 
man behöver vara grottdykare! Att note-
ra är att nr 169 (Pejlpunkt sifon) endast 
är en pejlpunkt som togs ut i samband 
med dykningarna i grottan 2009  (ur 
kartläggningssyfte) och här finns alltså 
ingen ytformation.

Beskrivning av objekten på kartorna 
visas i tabell 1. I Mieseken har många av 
håligheterna tidigare märkts med num-
rerade metallbrickor [11]. Detta gör det 
lätt att veta ifall man hittat rätt objekt. 
Bricknummer för de grottor som är 
märkta finns i kolumnen Bricka i tabel-
len.

I kolumnen Position anges var objek-
tets koordinater kommer ifrån. De olika 
beteckningarna har följande betydelse: 

GPS2009 
GPS-mätning vid fjällmöte 2009. Ko-
ordinaterna utgör medelvärde av alla 
deltagares mätningar (vilket i praktiken 
innebär att för de närliggande grot-
torna består medelvärdet av ett flertal 
mätningar medan för de mer avlägsna 
objekten kan vara endast en persons 
mätning). För alla objekt som återfanns 
och mättes in vid fjällmötet 2009 har 
dessa koordinater använts i samman-
ställningen.

GPS2000  
GPS-mätning vid fjällmöte 2000. Vid 
jämförelse mellan mätningar från 2009 
och 2000 för identiska objekt uppdaga-

des att koordinaterna från 2000 hade 
en ganska systematisk skillnad på ca 19 
m i x-led och 3 m i y-led jämfört med 
mätningar från 2009. Detta härrör med 
största sannolikhet från att mätningarna 
2000 gjordes i RT90 och de allra flesta 
vanliga GPS-mottagare transformerar 
inte korrekt till RT90, utan introduce-
rar istället ett transformationsfel i den-
na storleksordning. För de objekt som 
mättes in 2000 (och inte mättes om 
2009) har koordinaterna justerats med 
ovanstående avvikelse i syfte att för-
bättra noggrannheten. Vid jämförelse 
med flygbilder syns (i de fall grottöpp-
ningarna går att identifiera i bilderna) 
att de justerade koordinaterna bättre 
överensstämmer med flygbilderna än de 
ursprungliga

GK 
Gamla koordinater från grottdatabas 
eller liknande. I många fall inmätta 
innan GPS användes och därför troli-
gen osäkra.

Till varje objekt finns också referen-
ser till tidigare Grottanartiklar, fjälldag-
böcker etc vari objektet beskrivs.

Miesekens karstområde 
en sammanställning
Andreas Wikström



2524

Ett problem vid den här typen av inven-
teringar, då man både har äldre uppgif-
ter (med osäkra koordinater) samt nyare 
observationer (med bättre noggrannhet 
vad gäller koordinaterna) är att veta om 
ett nyinmätt objekt verkligen är ett nytt 
objekt utan kanske istället något av de 
gamla (men vars gamla koordinater 
hävdar att det ligger någon annanstans). 
Detta gör att man riskerar att introdu-
cera dubbla poster för samma objekt. 

Tack vare brickmärkningen och den vid 
tidigare fjällmöten noggranna genom-
sökning som gjorts av området kring 
Labyrintgrottan råder det lite tveksam-
het om vilka objekt som är vilka där. För 
de mer avlägsna objekten kan det däre-
mot finnas dubbletter. Tex skulle objekt 
51, 112 och 156 kunna vara samma 
grotta. Det finns med andra ord saker 
som återstår att göra vid framtida besök 
i området.

Lägerplatsen vid Mieseken.
Foto: Andreas Wikström

På jakt efter en möjlig ingång.
Foto: Sven Gunnvall

Följande uppslag 
Sid 26-27 - Fig 1: Karta över Miesekens karstområde
Sid 28-29 - Fig 2: Karta över området runt Labyrintgrottan
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Nr Namn X Y Höjd Längd Beskrivning Bricka Position
38 Schaktgrottan vid 

Södra Mieseken
483899 7323854 880 15 Trekantigt ingångsshakt. 

Två salar, i den nedre 
finns aktivt bäcklopp. [1]
[39]. Riksnr 2420.

- GK

40 Horisontella grottan 484784 7325410 765 11 Längd 11 m. Intill finns 
ett schakt på 3 m. [1]. 
Riksnr 3539.

32 GPS2009

41 De leende 
munnarnas schakt

484820 7325479 758 50 Längd 50+ m, djup ca 
25 m. Markerad med 
stort röse. I grottan finns 
bäck som tidigare setts 
på ytan. 
[1][12][24]. Riksnr 3538.

28 GPS2009

42 Bäcksprickan 484803 7325629 753 8 En spricka med grotta i 
S änden. Stalaktiter och 
grottbäck finns. [1][12]. 
Riksnr 3541.

34 GPS2009

43 Scoutgrottan 484808 7325656 756 72 Rensat schakt i botten 
på en brant dolin. 
Rösad. 
[1], GB: 315 [6][12]. 
Riksnr 315.

27 GPS2009

44 Västra 
Tvillingstupet

485201 7326234 730 275 Efter brant 
ingångsschakt finns 
undre labyrintartat 
grottsystem. [1][6][12]
[22][29][30][48][62]. 
Riksnr 1374.

5 GPS2009

45 Bruna grottan 485417 7326435 712 15 Två ingångar, 
koordinater avser den 
södra ingången. 
[1][12]. Riksnr 845.

10 GPS2009

46 Falska 
inloppsgrottan

484568 7326505 780 18 Grotta i ett fossilt inlopp. 
[1][12]. Riksnr 3540.

33 GPS2009

47 Labyrintgrottan, 
västra ingången

485223 7326688 696 2796+ Labyrintgrottan. [1], GB: 
1752 [5][9][11][12][13]
[19][22][28][36][37][40]
[41][42][45][47][48][50]
[51][52][57][59][60][62]
[63]. Riksnr 1752.

2 GPS2009

48 Pärlgrottan 485057 7326918 699 290 Från 100 m lång 
huvudtunnel leder 
till system med 
låga krypgångar. 
Underjordisk bäck finns. 
[1][12][19][21][22][26]
[27][45][62]. Riksnr 
2605.

4 GPS2009

50 Två Stenar 485119 7327326 660 8 Ingång i dolin, 
fossilt sluk. Slutar i 
stenblockshög. 
[1], GB: 1526 [12]. 
Riksnr 1526.

37 GPS2000

51 Björkskogs-
grottorna

484049 7327754 800 20 Två grottor i doliner. [1]. 
Riksnr 2462.

 GK

76 Labyrintgrottan, 
östra ingången

485344 7326632 696 2796+ Fd Facettgrottan. 
Ingång rösad med stor 
hög sten. 
[12]. Riksnr 1752.

1 GPS2009

77 Labyrintgrottan, 
norra ingången

485256 7326792 688 2796+ Ofta tilltäppt av 
sediment, grävprojekt. 
[12]. Riksnr 1752.

3 GPS2009

78 Östra Tvillingstupet 485214 7326226 730 - Schakt, knappt 10 m 
djup. Ogenomträngliga 
sprickgångar i botten. 
[12][22][30]

6 GPS2009

79 Stupgrannen 485225 7326259 736 - Schakt 6 m djupt. [12] 7 GPS2009

80 Falska 
Tvillingstupen

485042 7325910 745 - Doliner, djup 4 m. [12] 8 GPS2009

81 Bruna 
överhänget

485411 7326408 719 - [12] 9 GPS2009

82 Kaninhålet 485395 7326390 719 5 [12] 11 GPS2009

83 - 485170 7326221 728 0 Schakt nära 
Tvillingstupen, djup 5 
m. [12]

12 GPS2009

84 - 485134 7326251 730 0 Avlångt schakt, djup 5 
m. [12]

13 GPS2000

85 - 485220 7326478 719 - Spricka med smal gång, 
ej fortsättning. [12]

14 GPS2009

86 - 485158 7326323 729 - Spricka, som djupast 
3.5 m. [12]

15 GPS2009

87 - 485118 7326253 731 - Avlångt schakt, djup 
3 m. Intressant hål i S 
delen. [12]

16 GPS2009

88 Flyttblocksdolinen 485100 7326153 738 - Djup 4 m. [12] 17 GPS2009

89 Vackra 
minikarrensprickan

485085 7326079 738 - [12] 18 GPS2009

90 - 485212 7326582 710 5 Djup dolin med 5 m 
grotta i botten. [12]

19 GPS2000

91 Kämpahålet 485389 7326531 702 - Mycket trångt 3 m djupt 
schakt. [12]

20 GPS2009

92 Snölegegrottan 485146 7326774 704 4 Grotta 4 m, med trång 
fortsättning några meter. 
[12]

21 GPS2009

93 Taggsprickan 484925 7326904 712 - Brett avlångt schakt, 
djup 4 m. [12]

22 GPS2009

94 - 485381 7326480 709 - Schakt, djup 5 m. [12] 23 GPS2009

95 Drakryggsschaktet 485120 7326152 736 - Djup 2 m, med smal 
parallelt förskjuten 
brant och trång gång. 
Provgrävd. [11][12]

24 GPS2009

Tabell 1 Koordinater (i SWEREF99 TM) 
och beskrivning för grottorna i Mieseken-området.
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96 Bäckgrottan 485451 7326815 681 - Två schakt intill 
varandra, där bäcken 
hörs i båda. [12]

25 GPS2009

97 Tre sluk 484760 7325973 760 - Intressant område ca 
100x100 m med sluk 
och flera schakt och 
sprickor. [12]

26 GPS2000

98 Renbensgropen 484861 7325442 746 5 Grund dolin med block i 
botten och en krypgång. 
[12]

29 GPS2009

99 Lilla Salen 484860 7325341 747 5 Efter ingången bland 
block vidgar sig grottan 
till en liten sal 5x4 m. 
[12]

30 GPS2009

100 Inloppet till 
Labyrintgrottan

484870 7325276 744 - Är krypbart ett 
fåtal meter bland 
stenblocken. [12]

31 GPS2009

101 Gula grottan 484602 7325928 780 - Liten grotta, ovanför 
finns intressanta schakt 
med snedsprickor. [12]

35 GPS2000

102 Trycktunneln 485132 7327101 680 - Freatisk gång som 
är fylld av sediment. 
Rösad. [12]

36 GPS2000

103 Utloppet till 
Labyrintgrottan

485474 7326889 671 - [12] 38 GPS2009

104 - 485836 7326621 680 - Dolin, 3 m djup. Rösad. 
Ev. rensobjekt. [12]

- GPS2000

105 - 486283 7326441 660 - Flera stora djupa 
dolineri S-N riktning. 
[12]

- GPS2000

106 - 485756 7326518 690 - Dolin med hål i botten. 
Ej undersökt. [12]

- GPS2000

112 - 485648 7327775 840 10 Två små bäckutlopp 
samt fossil 
utloppstunnel. Är 
detta samma grotta 
som omnäms i nr 51 
Björkskogsgrottorna? 
[56]

- GK

114 - 485348 7327041 660 - Smal klyftgrotta i botten 
på en dolin. [56]

- GK

120 Jasinski I2 484585 7327236 830 - Inlopp. [60] (Jasinskis 
karta)

- GK

121 Jasinski U2 485004 7327392 665 - Utlopp. [60] (Jasinskis 
karta)

- GPS2009

122 Jasinski I3 484468 7327790 700 - Inlopp. [60] (Jasinskis 
karta)

- GK

123 Jasinski U3 484484 7328100 680 - Utlopp. [60] (Jasinskis 
karta)

- GK

124 Jasinski I1 484873 7324706 780 - Inlopp. [60] (Jasinskis 
karta)

- GK

154 - 485006 7325804 749 0 Stor dolin, diameter ca 
20 m. Inget hål i botten. 
Koordinat i östra kanten 
av dolinen. [64]

- GPS2009

155 - 484821 7324466 765 0 Kanten av snölega 
(inget grottobjekt). [64]

- GPS2009

156 - 485822 7327837 599 2 Kan detta vara samma 
som nr 112? Fossilt 
utloppsvalv, krypbart 
ca 2 m sen igenrasat. 
Ur jorden kommer 
vatten som rinner iväg i 
bäckfåra. [64]

- GPS2009

157 - 484833 7327212 697 0 Hål/dolin? vid sidan 
av kalkkulle. Ingen 
fortsättning. Ett litet röse 
står på kullen. [64]

- GPS2009

158 - 484584 7327307 734 0 Aktivt utlopp (litet). Ej 
krypbart. En liten rännil 
rinner från utloppet. [64]

- GPS2009

159 - 484621 7327249 730 0 Gammalt fossilt utlopp 
med torrfåra. Flera 
djupa hål/doliner finns 
strax intill, ej krypbara. 
[64]

- GPS2009

160 - 484614 7327306 724 0 Litet sluk som slukar 
vattnet från nr 158. Ej 
krypbart. Kan detta vara 
nr 120 (inlopp Jasinski 
I2)? [64]

- GPS2009

161 - 485426 7326773 687 0 Fossilt utlopp, ej 
krypbart. [64]

- GPS2009

162 - 485436 7326806 682 0 Fossilt inlopp, ej 
krypbart. Stor och djup 
torrfåra går från nr 161 
till detta inlopp. [64]

- GPS2009

163 - 484687 7324534 796 - En liten bäck rinner 
genom en kalkkulle, 
ca 10 m. Koordinat på 
kullen (dvs mitt mellan 
inlopp/utlopp). [64]

- GPS2009

165 - 484802 7325642 756 5 5 m grotta mellan 
Scoutgrottan och 
Bäcksprickan. [64]

- GPS2009

166 - 484531 7326580 790 3 3 m grotta. [64] - GPS2009

167 - 484243 7325975 870 - Sluk. [64] - GPS2009
168 - 484234 7325763 871 3 Sluk, grotta 3 m. [64] - GPS2009
169 Pejlpunkt sifon 485109 7326175 732 0 [64] - GPS2009

170 - 484856 7325375 750 - Spricka med renben. 
[64]

- GPS2009

171 - 485533 7326807 680 2 2 m + eventuell 
fortsättning. Litet valv i 
botten av en grop. [64]

- GPS2009

172 Labyrintgrottans 
inloppsgrotta

484861 7325286 760 0 Fossil ingång. Inne i 
grottans återfinns den 
bäck som slukas på 
ytan (nr 100, inloppet till 
Labyrintgrottan). [64]

- GPS2009
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Summary (editorial)
The article is a summary of all avail-
able information about the karst area at 
Mieseken from the SSF database, arti-
cles in Grottan, diaries and GPS meas-
urements from the mountain meets 
2000 and 2009. 

The area is mainly a vast mountain 
heath with a lot of karst features. The 
largest known cave is Labyrintgrottan, 
for the moment surveyed to over 2796 
meters. All objects are described in table 
1 with coordinates, dimensions and de-

scriptions.  Map 1 shows the whole area 
while map 2 is a detail of the area close 
to Labyrintgrottan.

Data from different sources over a 
long period of time makes the result 
a bit uncertain. Different objects may 
actually be the same, especially in the 
more remote areas. The material is in-
tended to be a help for future explorers. 
There is still a lot to be done in the area.
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In Grottan 4-2005 Trevor Faulkner re-
ported the existence of an interesting 
cave in the upper reaches of the dry 
valley above Marmorgrottan. Vallerdal-
grotta is just on the Norwegian side of 
the border, but is within the same lime-
stone bed as Korallgrottan. The main 
downstream passage of the cave flows 
into a sump. 

In August 2010 Mark Dougherty and 
Kristian Lyberg made a lightweight at-
tempt on this sump, carrying two small 
cylinders and wearing wetsuits. Kristian 
won the coin toss and took the lead. 
He returned after about 20 minutes with 
the news that the sump was short (35 m) 
and easy and that a fine continuation of 
the streamway lay beyond. Mark put on 
the diving gear and swam through for a 
quick look but it was decided to leave 
further exploration for another trip, 
since solo caving beyond a sump in-
volves some risks. With only one set of 
diving equipment it was of course im-
possible for both divers to go through 
the sump at the same time.

The team therefore returned in August 
2011 reinforced by a third diver, Stefan 
Barth. Since all three divers planned to 
go through the sump, day one of the 
trip was spent carrying all the equip-
ment to the cave. Unfortunately on the 
second day of the trip it rained heavily 
and this prevented diving. 
Day three was fine, but water levels were 
still high, so the divers went for a walk 
in Bjurälven to assess the prospects for 

cave diving in some of the other dolines. 
A single cylinder, a mask and a torch 
were carried and Stefan took his wet-
suit. Various pools and dolines in the 
area over the end of the known under-
water cave were looked at without suc-
cess. Lunch was taken at Dolinsjön and 
to great amusement a line reel which 
had been lost the previous winter was 
found half buried in the sand! 

On the way home we looked at a col-
lection of dolines marked on the surface 
map of Bjurälven as “De Åtta”. Here 
Stefan was able to report that prospects 
for future cave diving look good, with 
easily large enough passages for diving 
underwater. The current was strong, but 
not impossible to make progress against. 
Note that permission from Länsstyrels-
en is required for cave diving in Bjuräl-
ven so it was not possible to explore this 
lead further at the time (our interpreta-
tion of the rules was that diving in the 
pools didn’t count as “cave diving”, but 
clearly a return with full equipment and 
actually entering the underwater caves 
would).

Day four was the big day! The team 
was up early and walked to Vallerdal-
grotta in good weather. We then had to 
transport three sets of diving gear to the 
sump. This was something of a struggle 
in the crawls, but eventually all divers 
were at the sump and ready to kit up. 
The line from 2010 was found to still 
be in good condition and all three di-
vers dived through without problem. 
After dropping off and securing the 
diving gear, survey work started. About 

Vallerdalgrotta Expedition 2011
Mark Dougherty Stefan doing a reconnaissance dive in the 

pools of Bjurälven. Photo: Kristian Lyberg
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60 m of wonderful streamway reached 
a choke. This was easily passed at floor 
level, but beyond the passage carrying 
the flow of water became smaller and 
smaller (and the speed of the water 
flowing correspondingly faster) until it 
was decided it was unsafe to continue.  
After a dry period it would probably be 
possible to explore further.

Just beyond the choke a dry continua-
tion was spotted and a further 100 m of 
quite awkward narrow rift passage was 
explored. This eventually broke out into 
a fine breakdown chamber with water 
flowing out at floor level. The continu-
ing passage was wide and low and the 
divers soon arrived at a second sump. 
Just before sump 2 an inlet passage 
was followed into a second breakdown 
chamber. After finishing the survey 
work and taking some pictures, the di-
vers dived back out. Day five was spent 
carrying the gear back from the cave. 
The team then participated in a rescue 
practice in Korallgrottan before travel-
ling home. A total of 237 m of cave pas-
sages were mapped.

The water in Vallerdalgrotta is as-
sumed to flow all the way under the val-
ley to the risings near Marmorgrottan, 
a distance of about 3.5 km. The verti-
cal drop is not that much (of the order 
of 20 m from sump 1), thus significant 
lengths of underwater passage can be 
expected. However, the cave seems to be 
developed on more than one level, thus 
opening up the possibility of drier pas-
sages bypassing eventual sumped sec-
tions. No bypass to sump 2 was discov-

ered though, and this will be the goal 
for a future exploration trip.

Both of the dives in Vallerdalgrotta 
were done without any support from 
“sherpas”. This proved to be reasonably 
feasible, but if the cave continues in the 
same fashion, the logistical challenge 
of transporting the equipment will be-
come greater. Leaving a depot of some 
equipment (lead weights, harnesses, 
fins, etc.) in the cave will be an option 
worth considering.

Sammanfattning (red)
I Grottan nr 4/2005 nämner Trevor 
Faulkner förekomsten av en grotta i 
torrdalen ovanför Marmorgrottan. 
Vallerdalsgrotta ligger på norska sidan 
gränsen men i samma kalkstråk som 
Korallgrottan. Efter att ha rekognoserat 
området 2010 återkom Mark Dougher-
ty, Kristian Lyberg och Stefan Barth för 
att undersöka grottan närmare. Grot-
tans huvudfåra slutar i en sifon (Sump 
1). Efter att ha passerat denna kartera-
des grottan 237 meter till en ny sifon 
(Sump 2). Det verkar rimligt att anta att 
vattnet i grottan rinner under jord ända 
ner till Marmorgrottan, 3,5 km längre 
ner i dalen vilket ger god potential för 
mera grottdyk!

I samband med expeditionen passade 
man också på att rekognosera nya tänk-
bara dykmål i Bjurälven. 

Vallerdalgrotta, Nord Trøndlag, Norway
VM 5267 9791 (WGS84)

Extensions beyond sump 1, 2011
Mark Dougherty, Kristian Lyberg, Stefan Barth
BCRA grade 2a

N (mag)

0 50m

Sump 1
35m/-3,5m

Sump 2

choke

Mark Dougherty just entering the choke 
beyond sump 1 of Vallerdalgrotta. 
Photo: Kristian Lyberg
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Trogloraptor 
ny bekantskap i underjorden

Sven Gunnvall

En grupp amatörspeleologer tillsam-
mans med spindelforskare har hittat 
en helt ny familj spindlar i grottor i 
Oregon, USA. Spindeln, som har fått 
namnet Trogloraptor marchingtoni, 
”grottrövare”, på grund av sina kraf-
tiga klor, representerar en ny familj, 
Trogloraptoridae, bland spindlarna. 
Med benen utsträckta är den ungefär 
4 cm bred. Den påträffas hängande  
under ett rudimentärt nät i grottans 
tak där den väntar på byte.

Att träffa på en tidigare okänd fa-
milj av spindlar måste betraktas som 
en smärre sensation. En längre, veten-
skaplig artikel är publicerad som en 
”open access article” i webbtidningen 
ZooKeys 215: 77–102, publicerad den 
17 aug 2012 av Charles E. Griswold, 
Tracy Audisio och Joel M. Ledford.

Samtliga bilder är hämtade från arti-
keln. Läs den på:
www.pensoft.net/journals/zookeys
(sök på ”Trogloraptor”)
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Kommande expeditions-
rapport:
Årets mest oväntade grottexpedition 
gick till Swaziland i södra Afrika, ett 
land helt ”utan speleologiskt intres-
se” enligt en källa. Den var dessutom 
oväntad av ytterligare en anledning, 
då den till stor del var en svensk expe-
dition. Det var också en av de minsta 
expeditionerna; av planerade tre delta-
gare utanför Swaziland kunde bara två 
åka, Johannes Lundberg och Manuela 
Scheuerer, medan Rabbe Sjöberg pga 
sjukdom fick agera distansmedlem. 
Övriga deltagare var Darron Raw och 
Sipho Thwale, bägge från äventyrsre-
searrangören Swazi Trails som också 

stod som inbjudare och sponsor. Den 
tre veckor långa rekognosceringsturen 
lyckades kartera det mesta av turistde-
len i Gobhologrottan[1] samt samla in 
prover av speleotem, vittringsytor och 
grottliv för senare analyser[2]. En längre 
reseberättelse kommer i nästa nummer 
av Grottan!
[1] Rabbe Sjöberg. 2011. Gobholo Ca-
ves, Swaziland: världens längsta granit-
blockgrotta? Grottan 46(4): 30-32.
[2] Följ gärna expeditionen också nu ef-
ter det att fältdelen är avslutad på blog-
gen gobholocave.wordpress.com

Johannes Lundberg

Läs mer om Gobhologrottan 
i nästan nummer av Grottan!

Ingången till Gobhologrottan.
Foto: Manuela Scheuerer

Magnifik flowstone i Gobhologrottan.
Foto: Manuela Scheuerer
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Röster ur djupet

En dag i juni letade jag efter Grottan 
i Leksberget i Mora kommun. Trots 
en god stunds letande hittades ingen 
grotta. Jag fick ge upp. Sedan dess har 
jag läst att inte heller L-H Hedin, som 
skrev om den i Inventering av grottor i 
Kopparbergs län (1978), lyckades hitta 
den.

Dagen därpå företog jag mig en skogs-
vandring helt utan grottsyfte ett par mil 
längre sydösterut, på det ”grottlösa” 
berget Åsberg väster om Siljan, och – se 
där – en grotta! Det var när jag gick för-
bi en liten rasbrant som ett hål mellan 
två block fångade min uppmärksamhet; 
på SSF:s årsmöte hade jag ju blivit med-
veten om vad som kan gömma sig vid 
rasbranter. Det visade sig fortsätta inåt 
och bli bredare, så jag kröp in. Vad jag 
hade stött på var en blockgrotta som jag 
och min syster en månad senare upp-
mätte till cirka 3,8 meter – ingen jätte, 
men större än vad Grottan i Leksberget 
skulle vara!

Åsbergsgrottan, som den ska få heta, 
har en smal triangulär ingång, som krä-
ver krypning på högkant. Innanför blir 
det bredare. Grottan består av en 2,5 
meter lång kammare samt en mycket 
trång sidogång som leder till en alter-
nativ utgång.

Det var naturligtvis en av sommarens 
höjdpunkter att få göra sin första egna 
grottupptäckt. Blankett är ifylld och in-

skickad till förbundet.
Slutligen vill jag uppmana den som 

eventuellt har sett Grottan i Leksberget 
att höra av sig, så att jag får bekräftat att 
den verkligen existerar. Skriv om det på 
forumet på speleo.se eller skicka ett mejl 
via grottanred@speleo.se.

Grottfynd i Dalarna
Anders Lavas

Anders i ingången till Åsbergsgrottan.
Foto: Anders Lavas

Norsk Grotteblad Nr. 58 Juni 2012
Juninumret av NGB inleds med en kort 
notis av David St. Pierre om antalet regist-
rerade grottor i Norge: i St. Pierres register 
finns 1551 karstgrottor och 525 icke-karst-
grottor. BOBTOG ordnade en grottkurs i 
fjol höst, rapporterar Anders Westlund. På 
schemat bl.a. teknik, etik, säkerhet, karte-
ring och geologi. Det planeras att byggas 
en vindkraftspark på Sjonfjellet i Nordland, 
och Norsk Grotteforbund har avgett två in-
lägg i samband med koncessionsansökan. 
Trevor Faulkner följer med en längre arti-
kel som beskriver grottorna vid Aunhatten 
och Langskjellighatten på Brønnøy. Flera av 
grottorna ligger under högsta marina grän-
sen och visar marin påverkan i grottöpp-
ningarna, bl.a. skrapmärken och borrhål 
från marina snäckor (skal har också hittats). 
Trevor sammanfattar ändå med att den ma-
rina påverkan varit begränsad, främst till 
öppningszonen, och att grottorna sannolikt 
inte har bildats av havsvatten (med undan-
tag av strandgrottan Bordvikgrotta). Rana 
Grotteklubb bildades för drygt ett år sedan 
och June Johansen redogör för första årets 
aktiviteter, bl.a. påbörjan av kartläggning av 
Jordbrugrotta med modern karteringstek-
nik. Mikaelshula är en rätt kort men rym-
lig grotta i gnejsgranit i en bergsbrant vid 
Norsjø i Skien kommune sydväst om Oslo, 
med en lång historia. Den sägs ha tjänstgjort 
som helgedom sedan medeltiden, omnämnd 
redan 1341, och artikeln av Torstein Finnes-
and, David St. Pierre och Narve Ringset ci-
terar flertalet av de historiska källorna, och 
ger i inledningen av den långa artikeln en 
bra introduktion till informationssökning. 
Dessutom har de kartlagt grottan och disku-
terar bildningen (havserosion mm i en djup-

vittringszon) och dess ålder. Anthony Day 
beskriver de nya UIS-karteringsgraderna, 
och Mariusz Polok karteringsinstrumentet 
Cave Sniper (elektronisk kompass och kli-
nometer, som kommunicerar via bluetooth). 
Numret avslutas med kortintervjuer med 
Knut Davidsen och Tore Brattli.

NSS News May 2012
Majnumret av NSS News är nästan helt vikt 
åt utforskningen av Whigpistle Cave Sys-
tem, Kentucky, USA. Denna mer än 55 km 
långa grotta ligger inte långt från världens 
längsta grottsystem, Mammoth Cave (628 
km lång), som den är hydrologiskt förbun-
den med, och utforskningen av grottsyste-
met har tagit fart igen de senaste åren.

NSS News June 2012
Philip Rykwalder har besökt Ukraina och 
två av världens längsta grottor, Optymi-
stychna och Ozernaja, och imponeras av 
utforskarnas arbete. I Bolivia har CarolJo 
Rushin-Elron besökt flera högt belägna grot-
tor, ibland med dinosauriefotspår strax ut-
anför; några av grottorna har också använts 
som begravningsplats. Paleoklimatologen 
Gregory Springer diskuterar etiken bakom 
vetenskapligt insamlande av speleotem. Han 
menar att ensamma stalagmiter är bättre att 
samla än sådana som står i en grupp, men 
har annars inga enkla svar. På området till 
Southern Adventist University, Tennessee, 
ligger Student Park Cave, en grotta som 
har iordningställts för undervisningsända-
mål och rekreation. Michael Hills berättar 
om erfarenheterna av detta. Dave Decker 
har prövat en IR-kamera, RAZ-IR Thermal 
Imaging Camera, för att hitta gömda grott-
öppningar, med goda och lovande resultat.
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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 Mark Dougherty  0241-611 80 mdo@du.se
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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Gör nu inte som han här brevid utan greppa 
pennan och skriv! Vad har du gjort i sommar?
Vi vill ha in materialet senast 10 november, helst 
till grottanred@speleo.se Om du dessutom skriver 
en engelsk summary blir redaktören glad.
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