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På gång i SSFLedare

Årsmöte 2013  9-12 maj 2013
Vi håller till på Skeppsgården i vackra Misterhults skärgård.
Utflykter till närbelägna grottor, ett besök på Blå Jungfrun och en 
tur ner till 500 meters djup i SKBs underjordiska laboratorium på Äspö.
Inbjudan och mer information i nästa nummer av Grottan. 

Lummelunda 23-30 juni 2013
Vi möts som vanligt på stranden nedanför 
Lummelundagrottan veckan efter midsommar.

På gång internationellt

the 8th EuroSpeleo Forum ”Millau 2013”              17-20 maj 2013
the 3rd EuroSpeleo Image´In Film Festival
Millau, Midi-Pyrénées, France.
Läs mer på www.eurospeleo.org/pre-circular-millau2013.pdf 
Arrangören efterlyser videos eller slide-shows på temat 
”Underground worlds” och ”Canyon descents” 
för mer info eller för att skicka en DVD kontakta
image-in2013@eurospeleo.eu

16th International Congress on Speleology 21-28 juli 2013
UIS-kongress i Brno, Tjeckien. Dags att registrera sig!
Läs mer och registrera dig på: www.speleo2013.com
En längre presentation av kongressen och exkursionsmålen 
kommer i nästa nummer av Grottan.

Några har anmält sitt intresse för gemensam resa med 
buss från Sverige, men vi behöver fler för att det skall bli av.
Tycker du det verkar intressant, 
hör av dig till sven.gunnvall@telia.com 

Under arbetet med att uppdatera den svens-
ka grottklassifikationen för grottblanketten, 
grottkatalogen och SSF:s grottdatabas, har 
Grottkatalogkommittén i samarbete med 
Vetenskapskommittén arbetat fram en de-
finition på vad vi menar är en grotta. Det är 
inte en strikt vetenskaplig definition, utan 
ska framför allt ses som en utgångspunkt 
för arbetet med grottdatasen, grottkatalo-
gen och grottblanketter. Arbetet med defi-
nitionen har letts av Hans Beskow och tagits 
fram tillsammans med Lars-Gunnar Jarl, 
Anders Lindén och Rabbe Sjöberg.

Egentligen är det omöjligt att skriva en de-
finition som kan användas för alla sorters 
hålor, för att entydigt bestämma om hålan 
är en grotta eller inte. Huvudsyftet med de-
finitionen är att påminna folk om vad de 
ska tänka på när de funderar på om det är 
en grotta eller inte. Därför kan man säga att
det är en vägledning, och inte en strikt de-
finition. Det kommer alltid att finnas hålor 
som de flesta av oss är överens om att det 
faktiskt är grottor, trots att de strikt inte 
uppfyller alla delar av definitionen.  Men 
det är faktiskt inte ett problem! Om det rå-
der hyfsad enighet bland de sakkunniga, så 
får den vara en grotta ändå! 

Det finns fyra saker som bör vara uppfyllda 
för en grotta: 

•	 Det skall vara en naturlig geologisk 
bildning. Vi vill ha med både hålrum i 
berg och hålrum i jord/grus/morän etc. 
Vi vill inte ha med hålrum som är ska-
pade av människor, och vi vill inte ha 
med ihåliga träd. 

•	 Den skall ha en viss minsta storlek, 
både i längd och volym. Vi vill inte ha 
med hålor som bara rymmer mindre 
barn, utan de ska rymma minst en nor-
mal vuxen person.

•	 Någon sorts inneslutning, med väg-
gar och tak. Vi vill inte ha med gropar, 
oavsett hur de har bildats. För att det 
ska bli grottkänsla så behövs ett tak.

•	 Ett visst mått av mörker. Det finns 
något arketypiskt här, som är svårt att 
sätta fingret på, men om det inte finns 
mörker så känns det inte som en grotta.

Så här lyder SSF:s officiella definition:

Nu fortsätter arbetet med den uppdaterade 
klassificeringen, som vi hoppas kunna åter-
komma till i något nummer av Grottan un-
der nästa år.

Grottkatalogkommittén
 Vetenskapskommittén

Hans Beskow / Johannes Lundberg

En grotta är en naturligt bildad 
hålighet i berg, sten eller jord. Den 
ska ha tak, väggar och golv,  vara 
minst 2 m lång från mynning till 
innersta vägg och vara stor nog 
att rymma minst en vuxen person. 
Någon del av grottan ska vara 
väsentligt mörkare än dagsljuset 
utanför.
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Bakgrund
Som tidigare beskrivits i ett flertal Grottan-
artiklar började jag inför fjällmötet i Miese-
ken 2009 gå igenom ”allt” som skrivits om 
Artfjällets grottor i Grottan, grottblanketter, 
fjälldagböcker etc. Detta kompletterades se-
dan med besök i området i samband med 
fjällmötet. Det hela resulterade i en relativt 
gedigen sammanställning över grottorna på 
Artfjället.

Merparten av Artfjällets grottor finns kon-
centrerade till ett fåtal områden. Dessa större 
grottområden har tidigare redovisats i Grot-
tan (Kåtaviken i Grottan 2-2010, Rödings-
fjället i Grottan 3-2010, Sotsbäcken i Grottan 
1-2011 och Mieseken i Grottan 3-2012). Ut-
anför dessa områden finns ett 30-tal grottor 
mer jämt utspridda över Artfjället. De flesta 
av dessa grottor är redan upptagna i SSFs 
grottdatabas. Då grottdatabasen nu är enkelt 
tillgänglig via nätet för alla medlemmar finns 
det ingen större anledning att redovisa dessa 
grottor i en Grottanartikel. Av grottorna är 

det dock 7 stycken som inte finns redovisade 
i grottdatabasen. Det är dessa ”glömda” grot-
tor som artikeln handlar om.

Sammanställning av grottobjekt
I figur 1 visas en enkel karta över Artfjällsom-
rådet. Orsaken till den udda numreringen av 
grottor/referenser är att de ingår i den större 
sammanställningen över Artfjällets alla grot-
tor. Den information som finns om grot-
torna är liten, oftast finns det bara en referens 
per grotta. De flesta källor är av relativt gam-
malt ursprung (läs före GPS:ens tid) vilket 
gör att koordinaterna för grottorna bör vara 
relativt osäkra. Beskrivning av grottorna finns 
i tabell 1.

I och med denna artikel har nu alla sam-
manställda grottor på Artfjället redovisats i 
Grottan. Jag att få tacka för mig och hop-
pas att sammanställningen blir till nytta 
för dem som kommer att besöka Artfjället 
i framtiden.

Artfjällets glömda grottor
Andreas Wikström

Karstlandskap söder om Mieseken, 
ungefär vid punkt 73, Sjaaretjåhkegrottorna.
Foto: Sven Gunnvall

Karta över Artfjällsområdet. 
Bakgrundsbilden är en satellitbild från 2008.
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Nr Namn X Y Höjd Längd Beskrivning Ref
73 Sjaaretjåhke-

grottorna
483243 7316218 870 - I fjällets västra sida finns flera 

bäckar som försvinner in i 
öppningar och sedan dyker 
upp igen på lägre nivåer. 
Grottorna ej undersökta.

[4]

109 Liten grotta vid 
Gielasvaratj

488101 7317380 920 10 Liten grotta med bäck, slutar 
i sifon.

[31]

110 - 496355 7326923 790 - Liten grotta. En underjordisk 
bäck finns i området.

[54]

111 Brandsfjällsgrottan 499050 7327248 840 15 ca 15 m långt sluk-utlopp. [54]

113 Rektangeltunneln 487547 7327799 750 35 Stor rektangelformad aktiv 
utloppstunnel.

[56]

115 utloppsgrotta 
Mjölkbäcken

493194 7331771 640 0 Litet utlopp, ej forcerbart. [58]

116 - 493293 7331822 640 - I en oval gryta slukas en 
bäck, fossil tunneln finns 
också.

[58]

Referenser
[4] Ericsson, S. 2007: Grottips från Västra Artfjället. 
 Grottan 42 nr 3, s27

[31] Krafft C. 1991: Gielasvaratjgrottan eller vad som hände vid Sotis när de flesta  
 hade gått. Grottan 26 nr 2, s24-30

[54] Sjöberg R. 1976: Arttjårro-Brandsfjället. Grottan 11 nr 3, s19

[56] Freij Y. 2009: Utloppsgrottor i Miesekenområdet. 
 Grottan 44 nr 2, s11-15

[58] Freij Y, Johansson E. 1967: Ett nyupptäckt grottområde vid Överuman. Grottan  
 1 nr 2, s9-22

Tabell 1 Koordinater (i SWEREF99 TM) och beskrivning för grottorna.

Först och främst – ett stort tack till Mark 
och Sofi som har planerat, bokat och styrt 
upp kurshelgen!

Kleva som gruva är en bra nybörjargruva, 
det finns lite av allt, höga traverser, långa fir-
ningar, kluriga omsäkringar och känns som 
en riktigt bra “träningslokal”.
Den stjärnklara kvällen med en lysande 
fullmåne, som hälsade oss välkommen till 
Holsby Kvarn på fredag kväll, skvallrade om 
att helgen kommer att bli kall – ute i alla 
fall. Tur att vi skulle spendera den under 
jord!

Vi började kursen med en krypningsöv-
ning på Vetlanda station och avslutade med 
att klättra upp och ner Karlsschaktet.
Lördag förmiddag fick SRT 1:orna testa 
sin utrustning i kvarnen, där majoriteten 
av deltagarna bodde, medans SRT 2:orna 
fick ta in en hel del mycket väl förberedd 
teorikunskap innan de fick ge sig ut strax 
efter lunchen och rigga lite överallt i gruvan, 
både “enkla” riggningar, omsäkringar och 
traverser. När väl SRT 1:orna var på plats i 
gruvan på eftermiddagen var det full aktivi-
tet överallt och första dagen avslutades med 
en av Marks bildvisningar, som lockade till 
grottbesök i England.

Söndag morgon – där hade vi omställ-
ningen till vintertid med oss – åkte vi till 
gruvan vid 9-tiden, som överenskommen 
dagen innan. Fram till 14 pågick kurserna 
och klättringar. 

De petiga och seriösa instruktörerna upp-
skattades, alla var superduktiga och kändes 
pedagogiska. Kursdeltagarna lämnade Kle-
va glada, men trötta, och taggade för nya 
grottäventyr!

Vad kan vi göra bättre nästa kurs? Det är 
mysigare och effektivare om alla kursdelta-
garna bor på ett ställe. Färdig information 
att skicka ut till deltagarna innan kursen 
samt att ha dokumenterade stationer, vad 
varje kursdeltagare ska klara av, borde fin-
nas färdig - då behöver man inte uppfinna 
hjulet vid varje kurstillfälle. 1,5 dagar kurs 
är lite för kort för att hinna med all teori 
och praktik.

Kleva – SRT 1 och SRT 2 kurs
27:e och 28:e oktober

Manuela Scheuerer & Ida Fagerström

Summary (editorial)
This is the last part in a series of articles 
about caves in the Artfjället area. Most of 
the caves are described in the SSF database. 
However, there are seven ”forgotten” caves 
that is not present in the database. The av-

ailable information about these caves is old 
and not very specific. The coordinates are 
approximate. Most of the caves are still to 
be explored or suveyed. 

Foto: Manuela Scheuerer
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Oj, det har gått ett helt år sedan min förra 
artikel kring kartframställning. Sannerligen 
hög tid att lämna ifrån mig del 2, som kom-
mer att hålla sig till allmänt förekommande 
metoder för lägesbestämning och insamling 
av geografisk information. Ännu så länge 
kanske inte så mycket specifikt om grottkar-
tering således, men den delen tänker jag ut-
veckla mer i en kommande artikel, förhopp-
ningsvis redan i nästa nummer av Grottan.

Del 2 – Lägesbestämning 
och datainsamling

Astronomisk ortsbestämning
Innan det fanns kartor och sjökort har män-
niskan navigerat efter solen och stjärnorna 
utan användning av särskilt avancerade in-
strument.

För kartändamål krävs dock högre nog-
grannhet i lägesbestämningar, och med 
tiden utvecklades allt bättre tabeller över 
himlakroppars lägen vid olika klockslag i 
förhållande till ekvatorn och nollmeridi-
anen genom Greenwich.

Att bestämma sin position med hög nog-
grannhet blev nu möjligt genom att upp-
repade gånger mäta t.ex. solens höjd över 
horisonten vid flera olika klockslag och be-
räkna ett medelvärde för den aktuella posi-
tionen.

De koordinater som erhölls vid mät-
ningarna var 3-dimensionella geocentriska 
koordinater angivna i latitud och longitud 
och där altituden (höjden över havet) fick 

bestämmas med t.ex. barometer.
Genom att på detta sätt bestämma läget 

för ett antal väl valda platser (helst höjder 
med bra sikt runt om) kunde man skapa en 
grund för fortsatt mätning.

Terrester mätning
Genom att utgå från de astronomiskt läges-
bestämda punkterna förtätades stomnätet 
med s.k. terrester mätning, vilket innebar 
mätning på marken av vinklar och avstånd 
mellan kända och nya punkter.

Att rent optiskt bestämma läget för en ny 
punkt krävde sikt till så många befintliga 
punkter som möjligt för att med vinkelmät-
ning från olika håll kunna ”skära in” den 
nya punkten med hög noggrannhet. För 
att bättra på möjligheterna byggdes under 
första hälften av 1900-talet ofta torn i trä 
för att komma upp tillräckligt högt över 
trätopparna för att se ännu längre. De flesta 
sådana torn har nog blivit mull sedan länge, 
men det kan finnas något enstaka kvar - tipsa 
mig gärna om du känner till något.

Mättekniken utvecklades successivt med 
ett stort genombrott i slutet av 1940-talet 
då ljusets hastighet kunde bestämmas med 
hög noggrannhet. Detta öppnade vägen för 
längdmätning med hjälp av ljus, och fysi-
kern Erik Bergstrand kunde konstruera det 
första instrumentet för geodetisk distans-
mätning - Geodimeter.

Längden mättes mellan instrument 
och spegel placerade i var sin ände av den 
sträcka som skulle längdmätas. Ljuskällan 
var vanligt ljus, vilket krävde mörker för att 

ge bra mätresultat. Om det tidigare kunde 
ta flera månader att komma ner i en mät-
noggrannhet på 35 cm, kunde man nu på 
några få kvällar åstadkomma 5 gånger bättre 
noggrannhet (7 cm). 

Dagens mätinstrument kombinerar både 
längd- och vinkelmätning i ett och samma 
instrument, en s.k. totalstation, som framför 
allt används vid detaljmätning av storskaliga 
kartor, utsättning/inmätning av byggnader, 
mm. För framställning av kartor i mindre 
skalor finns idag bättre metoder. 

Satellitpositionering
Lägesbestämning med hjälp av satellit är 
vardagsmat idag. Snart sagt varenda mo-
dern telefon innehåller en mottagare för 
GPS, vilket är en beteckning som avser det 
amerikanska systemet Navstar Global Posi-
tioning System.

GPS började utvecklas i USA under 
1970-talet och i militärt syfte, men först 
1994 hade man full konstellation med 24 
satelliter i omlopp c:a 20 000 km ovan jord-
ytan och kunde driftsätta systemet officiellt. 
Även om det tidigt kom ut prisvärda mot-
tagare på marknaden så gav de sällan bättre 
noggrannhet vid absolut lägesbestämning 

än c:a 100 meter. Orsaken var den störning 
som medvetet lades på GPS-signalen för att 
ge det amerikanska försvaret fördelen av att 
få ut större noggrannhet.

En väg runt detta blev tidigt DGPS (Dif-
ferentiell GPS) vilken bygger på att man på 
en eller flera kända punkter (känd = terres-
tert inmätt punkt) placerade registrerande 
mottagare och i efterhand kunde beräkna 
de korrektioner som krävdes för att ge ny-
mätta punkter koordinatvärden med hög 
noggrannhet relativt de kända punkterna. 
Mer om det längre fram.

I början av år 2000 togs störsignalen bort, 
vilket i ett slag förbättrade noggrannheten 
vid positionsbestämning till 5-10 meter 
även för en vanlig GPS-mottagare för fri-
luftsbruk.

Noggrannheten i positionsberäkning i 
en GPS-mottagare bygger till stor del på 
att bandata för satelliterna kalibreras ett 
par gånger varje dygn samtidigt som dess 
atomklockor synkroniseras från systemets 
markstationer, samt att klockan i varje mot-
tagare kontinuerligt också justeras. Vid s.k. 
kodmätning kan då fördröjningen mellan 
sändare (satellit) och mottagare beräknas 
med hög noggrannhet, vilket ger avståndet. 
Om detta samtidigt görs för minst tre satel-
liter så finns förutsättningar för att beräkna 
mottagarens position i plan (2D). Signal 
från minst en fjärde satellit gör att även höjd 
(3D) kan bestämmas.

Kartframställning
Torbjörn Djuvfeldt

Geodimeter, tidig version. 
Arkivbild, Lantmäteriet
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I verkligheten finns det flera faktorer som 
påverkar noggrannheten i positionsbestäm-
ningen, t.ex.:

- Satellitkonfiguration (hur många 
satelliter är synliga och hur spridda 
de är på himlen)

- Skymmande vegetation och/eller 
byggnader som stör GPS-signaler

- Väder med regn eller snö som ock-
så kan störa signaler

- Mottagarens, framförallt anten-
nens, kvalitet och position

- Atmosfäriska störningar, t.ex. sol-
vind

Andra satellitsystem
Navstar GPS är det system som varit tillgäng-
ligt för civilt bruk under längst tid, men det 
finns också andra system som dagens motta-
gare ofta klarar av att utnyttja.

GLONASS är den ryska motsvarigheten 
till GPS och som fullt utbyggt i mångt och 
mycket kommer att ha samma egenskaper, 
förutom att inklinationen (den latitud där sa-
telliterna ”vänder” söderut igen är 65 grader 
jämfört med 55 grader för GPS) ger bättre 
täckning över Skandinavien. 

Galileo är ett system ägt av EU och ESA 
(European Space Agency) och som efter 
många års planerande fortfarande är under 
uppbyggnad. Efter att länge ha försökt få till 
stånd privat finansiering har EU tagit över 
det ekonomiska ansvaret och i nuläget är pla-
nen att ha 18 satelliter i luften år 2015. När 
man når full konstellation av 30 satelliter är i 
nuläget oklart.

GNSS (Global Navigation Satellite Sys-
tem) är numera samlingsnamnet för alla 
system för satellitpositionering, och börjar 

alltmer användas som teknisk benämning i 
stället för GPS.

Differentiell GPS (DGPS)
Som sagts tidigare finns det knep för att höja 
noggrannheten ytterligare vid satellitposi-
tionering. Genom att placera en mottagare 
(eller rättare sagt en antenn) rakt ovanför en 
punkt som är inmätt med hög noggrannhet 
på traditionellt vis, och beräkna skillnaden 
mellan var satellitmottagaren tycker sig be-
finna sig någonstans och den korrekta posi-
tionen, får man fram ett värde för korrektion 
av en GPS-mätt punkt i närheten.

Det luriga är att värdet för denna korrek-
tion ständigt ändras beroende av de felkäl-
lor som finns vid positionsbestämning med 
GPS, främst med anledning av att satelliterna 
ständigt är i rörelse och att deras position på 
himlen kan vara mer eller mindre gynnsam.

Antingen får man i efterhand beräkna den 
mest korrekta positionen mätt med GPS ner 
på centimeternivå, eller också så kan man i 
realtid få sig tillsänt uppdaterade korrek-
tionsdata.

I Sverige kan det senare alternativet lö-
sas med hjälp av systemet SWEPOS, som 
är uppbyggt av ett stort antal (>100) refe-
rensstationer spridda över landet där man 
kontinuerligt mäter aktuell GPS-position, 
beräknar korrektionsdata, och skickar dessa 
vidare till abonnenter via GSM, GPRS eller 
FM-bandet.

Därmed går det att i realtid mäta in posi-
tioner med meternoggrannhet, vilket räcker 
alldeles utmärkt vid t.ex. allmän kartläggning 
inom Lantmäteriet.

Det går att få realtidsnoggrannhet även 
på centimeternivå, men de tillämpningarna 
är mer för ”proffs” inom rent kommersiella 
verksamheter och därmed litet överkurs. No-
tera att så gott som alla tillämpningar inom 

differentiell GPS-mätning kräver någon 
form av abonnemang och därmed en kost-
nad för utnyttjande av tjänsten.

Koordinatformat
Geografiska koordinater är alltså vanligen 
fråga om värden för latitud och longitud, och 
i den förra artikeln nämnde jag att WGS84 
och SWEREF99 är att betrakta som samma 
sak vid användning av en normal frilufts-
mottagare för GPS.

En sak som för många dock kan vara för-
virrande, särskilt då man börjar använda en 
GPS-mottagare, är de olika format för vis-
ning av koordinater som kan användas.

Till att börja med så avser ju värdena för 
både latitud och longitud mått på de vink-
lar från ekvator respektive nollmeridian som 
anger en punkt på jordytan. Vinklar mäts  
normalt i grader där det går 360 grader (0-
359) på ett fullt varv. En grad delas därefter 
in i 60 (0-59) minuter och varje minut delas 
därefter in i 60 (0-59) sekunder. 

Så, en enkel positionsangivelse för raststu-
gan vid Korallgrottan skulle då kunna vara:
64°53’13”N, 014°09’19”E eller bara 
645313N, 0140919E

Koordinaten är då angiven på formen 

GGMMSS.ss, vilken då uttydes 64 grader, 
53 minuter och 13 sekunder nordlig bredd 
och 14 grader 9 minuter och 19 sekunder 
östlig längd.

Det som krånglar till det är att det också 
är vanligt att ange på formen GG.gg och 
ibland GGMM.mm, vilket ger följande 
presentation av samma koordinatvärde:
GG.gg (64 + 53/60 + 13/3600 N,  14 + 09/60 
+ 19/3600 E) = 64.88694°N  014.15528°E
GGMM.mm (6453 + 13/60 N, 1409 + 
19/60) = 64°53.2166’N  014°09.3166’E

GPS-mottagare för yrkesbruk
För yrkesmässig användning finns ett flertal 
tillverkare som kan erbjuda lösningar, från 
handhållna enheter med inbyggd antenn 
och som påminner om en rejälare telefon, 
till robusta handhållna fältdatorer bestyckade 
med bra minneskapacitet och med separat 
antennstång.

För datainsamling för kartändamål räcker 
en handhållen enhet med DGPS och kart-
stöd mycket långt för att få meternoggrann-
het, medan de större enheterna med separat 
antenn lämpar sig bättre för detaljmätning, 
t.ex. inmätning av gränsrör vid avstyckning 
av fastigheter.

GPS-mottagare för friluftsbruk
Dagens GPS-mottagare för friluftsbruk från 
de två dominanterna Garmin och Magel-
lan använder enbart signaler från GPS-sa-
telliterna för att bestämma sin position. De 
mer avancerade mottagarna kan också visa 
positionsbestämningens kvalitet genom att 
redovisa olika DOP-värden (Dilution Of 
Precision). Detta görs normalt via värden 
för HDOP, VDOP och PDOP som antyder 
noggrannheten Horisontellt, Vertikalt samt 
sammanvägt (Position) för de båda dimen-
sionerna (3D).

Bilden visar ett ”testfält” för GPS-antenner på 
Lantmäteriets tak. Antennerna testas innan de 
placeras vid en referensstation. 
Foto: T Djuvfeldt
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Observera att värdena inte är absoluta tal i 
meter eller någon annan längdenhet utan 
mer en kvalitetsstämpel som säger om man 
bör lita på positionen eller inte. Koordinater 
med DOP-värden >5 ska man nog betrakta 
med viss skepsis.

Smartphones i all ära, men de har sina be-
gränsningar. I vissa fall ger de användaren en 
säkrare position tack vare det som benämns 
AGPS (Assisted GPS) vilket innebär att te-
lefonen också använder operatörens bassta-
tioner för att pejla in sitt läge. Detta kan ge 
mycket bra noggrannhet i områden med bas-
stationerna placerade tätt, t.ex. i stadsmiljö 
eller rentav inomhus.

För den som vill positionsbestämma en 
tänkbar grotta uppe i fjälltrakterna kan AGPS 
möjligen hjälpa till att få ett ungefärligt läge 
litet snabbare jämfört med en frilufts-GPS 
som varit avstängd, men när det gäller nog-
grannheten finns anledning att vara skeptisk, 
vilket främst gäller iPhone.

Apple har nämligen blockerat åtkomst till 
information om satellitkonfiguration och i 
det utbud av appar för iPhone finns det mig 
veterligen ingen som kan presentera informa-
tion som talar om vilken signalkvalitet som 
råder. För en Android-lur går det dock att 
hitta appar som kan visa sådan information.
Det enda sättet att lura (ha!) en iPhone tycks 
vara att ansluta en separat GPS-mottagare 
via blåtand och därmed strunta i telefonens 
inbyggda satellitmottagare.

Flygfotografering
Flygfotografier är alltjämt huvudkällan till 
den information som redovisas i de allmänna 
kartorna. Satellitbilder blir föralldel allt bätt-
re, men satelliterna levererar inte alltid bilder 
av önskad kvalitet över de områden som står 
högst på önskelistan vid uppdatering av data-
baser för geografisk information.

I Sverige har etablerats ett statligt bildförsörj-
ningsprogram som skall tillgodose behoven 
av färska flygbilder hos flera aktörer. För-
utom Lantmäteriet som producent av geo-
grafisk information i de mindre skalorna (<= 
1:10 000), så är skogsbruk och kommuner 
stora användare av färsk bildinformation.

Landet täcks av nya flygbilder i genomsnitt 
var tredje år, med litet tätare intervaller i tät-
ortsområden och något längre mellan foto-
graferingarna i fjällområden.

Under förberedelserna inför en flygfo-
tosäsong fastställs vilka områden som skall 
fotograferas, och bildcentrum för varje en-
skild kameraexponering som krävs för full 
täckning av området lägesbestäms i de plane-
ringsverktyg som används.

Data från planeringen laddas i det naviga-
tionssystem som används ombord på flyg-
planet. Systemet använder lägesinformation 
från GPS och ger kontinuerlig visning för 
piloten hur planet skall hållas i höjd och sida 
i förhållande till det planerade flygstråket där 
bilderna skall tas.

Så länge piloten sköter sin uppgift kom-
mer kamerans styrsystem att med automatik 
exponera varje bild på de förutbestämda po-
sitionerna. 

Då bilderna tas med överlappning mellan 
exponeringarna så kommer varje markplätt 
att vara fotograferad från minst två olika 
vinklar, vilket är en förutsättning för att se-
nare kunna åstadkomma stereoseende.

En av fördelarna med digitala kameror 
för flygfoto är att de kan registrera flera våg-
längdsområden i samma exponering, vilket 
blir ett kostnadseffektivt sätt att tillgodose 
olika behov under en och samma flygning. 
Det innebär i praktiken att det i ett och 
samma moment går att skapa bilddata för 
noggrann topografisk kartering i pankro-
matiska (svartvita) bilder samt bildinforma-
tion i vanlig färg och infrarött (IR) där den 
senare varianten är särskilt användbar för 
vegetationskartering, t.ex. beståndsinvente-
ringar i skogsbruket.

Under den analoga epoken gick det vis-

serligen att montera två kameror samtidigt 
i flygplanet med olika film i varje, men 
vanligen tvingades man flyga området flera 
gånger, en gång för varje filmvariant.

Den tidigare framkallningen och övrig 
efterbearbetning av analog film är nu ersatt 
med en i stora delar automatiserad produk-
tionslinje, vilket gör att bildinformation 
kan nå användaren betydligt snabbare än 
vad som var möjligt i en analog värld.

En vanlig flygbild är skalriktig endast 
i närheten av bildcentrum, ju längre utåt 
kanterna i bilden desto större fel kan upp-
stå, framför allt i mer kuperad terräng. 
Ortofoton är därför en användbar följdpro-
dukt från flygfotoverksamheten och består 
av skalriktiga bilder där flygbilder har kor-
rigerats avseende skala och läge i en mosaik 

Montering av digital flygkamera inför 2011 års 
säsong. Foto: T Djuvfeldt

Princip för fotografering med bildövertäckning. 
Illustration: T Djuvfeldt.
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av mindre bitar i syfte att kompensera för 
den vanliga flygbildens skalfel.

Laserskanning
För närvarande pågår uppbyggnad av en 
rikstäckande höjdmodell med hög upplös-
ning. En av huvudanledningarna till att den 
framställs är ett allt större behov av att kun-
na beräkna vattenflöden och nivåer i takt 
med att klimatförändringar ökar risken för 
översvämningar.

Tekniken för datainsamling är snarlik den 
för flygfotografering, men med skillnaden 
att kameran är ersatt med en flygburen la-
serskanner som kontinuerligt skjuter ljus-
pulser mot marken. Tidsskillnaden mellan 
laserskott och reflektion används för att be-
räkna avståndet till marken och i efterbear-
betning av data är det möjligt att framställa 
olika varianter av kartor och bilder med höj-
dinformation.

Arbetet kommer att resultera i en databas 
där varje kvadratmeter ges ett höjdvärde, 
vilket är en avsevärd förbättring jämfört 
med tidigare då det endast fanns ett höjd-
värde var 50:e meter i en rikstäckande höjd-
modell.

Ett exempel på användning är analyser av 
olika scenarios i samband med Slussenpro-
jektet i Stockholm och vilka konsekvenser 
som kan uppstå om vattennivån i Mälaren 
förändras.

Fotogrammetri
I ett tidigare avsnitt finns en bild som visar 
ett flygfotostråk med överlappning mellan 
bilderna. Ett moment i insamling av geo-
grafisk information är tolkning av flygbilder 
med hjälp av stereoseende (eller 3D som det 
numera heter i filmsammanhang).

Det går att åstadkomma stereoseende på 
flera olika sätt, men det enklaste är nog att 

göra på samma sätt som vid biovisningar; 
att samtidigt och fullt synkront visa två bil-
der ur olika vinkel och med olika polarisa-
tion, och där ett par glasögon med polari-
sationsfilter låter respektive öga se rätt bild.

Ett annat alternativ vid bildtolkning är att 
med hög frekvens växla mellan bildpar på 
en vanlig högupplöst bildskärm, samtidigt 

Tre bilder över Strömvallen i Gävle. Från vänster: pankromatisk, färg och infraröd. Notera den 
”döda” fotbollsplanen i den infraröda varianten. En gräsyta hade varit röd som träningsplanen väster 
om Strömvallen. På arenan ligger det konstgräs som inte avger något ljus i det infraröda våglängds-
bandet. Copyright Lantmäteriet

Två resultat från höjddata över samma område, terrängskuggning och höjdskiktskarta. 
Copyright Lantmäteriet

Utrustning för visning av bilder med olika polari-
sation för stereoseende. 
Foto: T Djuvfeldt

som ett par aktiva glasögon med lcd-slutare 
växlar mellan öppen/stängd i samma takt 
som bildskärmen uppdateras. Växlingen går 
snabbare än vad ögat hinner uppfatta och 
resultatet blir en stabil tredimensionell bild.

Bildtolkning med snabb växling mellan vänster/
höger bild och aktiva glasögon. 
Foto: T Djuvfeldt

Ett system för digital fotogrammetri (bild-
mätning) är litet mer komplicerat än att 
bara visa två bilder ”samtidigt”, bland an-
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nat för att det i realtid skall kompensera för 
olika skala och lutning mellan de olika bil-
derna i ett bildpar. I tillägg innehåller det 
avancerade funktioner för projicering av be-
fintlig digital information tillsammans med 
flygbilderna, vilket underlättar identifiering 
av förändringar på marken, t.ex. nya hus 
och vägar.

Mätnoggrannheten vid kartering för små-
skaliga kartor ligger på omkring ett par de-
cimeter.

Satellitbilder
Satellitbilder används i viss omfattning vid 
uppdatering av allmänna kartor, framför allt 
för att identifiera större förändringar i om-
råden där det inte finns aktuella flygbilder. 
I och med att flygfotografering numera sker 
så pass frekvent har användningen minskat 
på senare år, delvis också beroende på att 
hyggen numera inte redovisas i Terrängkar-
tan.

Redaktionellt arbete
Ett av de tidsmässigt mer krävande momen-
ten är att på olika sätt samla in, sortera, kon-
trollera och sammanställa uppgifter från en 
mängd olika källor.

Lantmäteriet ”äger” inte annat än delar 
av det som redovisas i de allmänna kartorna 
och är alltså beroende av samverkan med 
flera andra uppgiftslämnare för att få en så 
komplett redovisning som möjligt.
Tabellen nedan visar några samarbetspart-
ners och exempel på information som de 
bidrar med:
Cykelfrämjandet - Cykelleder
Försvaret -  Militära övningsområden, 
skyddsområden
Kommuner - Fritidsanläggningar, leder, 
sevärdheter, byggnader

Länsstyrelser - Naturreservat, 
vandringsleder, kulturreservat, 
byggnadsminnen
Naturvårdsverket - Nationalparker, 
naturminnen, mm
Polisen - Hjälptelefoner
RAÄ - Fornlämningar, kulturlämningar, 
gruvhål
Samebyar - Fjällinformation
SGU - Berg i dagen, blockmark
Sjöfartsverket - Farledsinformation, fyrar 
(översiktlig)
SMHI - Dammar, våtmarker, glaciärer
Svenska Turistföreningen - Fjällinformation 
(leder, broar)
Tillväxtverket - Klassificering av 
kraftledningar
Trafikverket - Järnvägsnät och allmänna 
vägar (klassificering, status)

Av redovisningen bör det också gå att lista 
ut att det är stort sett en hopplös uppgift 
att ha exakt samma kvalitet (fullständighet, 
lägesriktighet, aktualitet) på uppgifter som 
samlas in från så pass många och olika käl-
lor. Det bör man nog ha i bakhuvudet vid 
användning av allmänt kartmaterial, oavsett 
om det är en tryckt karta eller en digital 
karta i en GPS-mottagare.

Summary (by author)
This article is part two in a series about map 
production. This section describes the basic 
principles of positioning with astronomical 
methods, terrestrial survey and satellite po-
sitioning. Furthermore, the article explains 
basics of collecting geographic information 
for map production.

Gustav Sjögren
 (1922 – 2011)

Nästan ett år för sent nådde mig budet att 
Gustav Sjögren avlidit efter en längre tids 
sjukdom den 12 oktober i fjol. Gustav Sjö-
gren ”Gustav på Skallberget” tillhörde den 
tidiga generationen av förbundets medlem-
mar. För de flesta jobbade han i det fördolda 
men få besökare i Skallbergsgrottan i Gideå 
utanför Örnsköldsvik, mellan åren 1970 
och 2005, lär ha undgått att träffa honom. 
Gustav var synonym med Skallbergsgrot-
tan. Gustav fanns alltid uppe på berget. Det 
var Gustav som gjorde grottan tillgänglig. 
Gustavs skyltar och stegar vid, kring och 
i grottan var ofta lika sevärda som grottan 
själv. Skallbergsgrottan var i mycket Gus-
tavs livsverk. För sitt arbete hyllades Gustav 
med boken ’Gustav på Skallberget’ skriven 
av journalisten Jerry Erixon. Den utgavs 
på Örnsköldsviks museum år 2001. Den 
sista meningen i boken lyder: ”En sak är 
klar, den första sommaren utan ”Gustav på 
Skallberget” kommer inte att bli sig riktigt 
lik …” Vi som träffat och lärt känna honom 
lär känna hans närvaro på berget vid varje 
besök.

Spaltmeter har genom åren skrivits om 
grottan och Gustavs arbete, speciellt på 
1970-talet och otaliga är de radio- och TV-
program som spelats in vid grottan och 
där Gustav på olika sätt medverkat. Ett av 
Gustavs stora ögonblick måste dock ha varit 
1973 vid förbundets årsmötesdagar i Ava, 
Nordmaling, när den iordningställda grot-
tan invigdes av självaste Leander Tell. Gus-
tav var även uppe på berget vid förbundets 
årsmöte i Gideå bruk 2003, då han guidade 
flera juniorer genom grottan. Vid årsmötet 
tilldelades Gustav förbundets hedersdiplom 
och en tavla av Åsa Linnman.

Det var inte bara Skallbergsgrottan som 
gjordes tillgänglig av Gustav. Han sågs, 
speciellt i början av 1970-talet på sin flak-
moped runt om i bygden, där flaket fylldes 
av handmålade skyltar, hammare och spik. 
Skyltarna sattes upp vid Stavargallen och 
Björnberget i Arnäs, Kalbergsskrevan, Lid-
bäcksgrottorna och grottan i Brassjöliden 
runt Gideå samt vid många andra mera 
turistiska sevärdheter. Under några år gav 
Gustav även ut ett häfte där alla sevärdheter 
presenterades. Gustav Sjögrens betydelse för 
bygden var och är stor.

I och med Gustav Sjögrens bortgång har 
grott-Sverige blivit en stor profil fattigare.

Rabbe Sjöberg

Obituary
Gustav Sjögren is dead. The task of his life 
was the cave Skallbergsgrottan in Gideå, 
N. Sweden. During many years he made 
this for Sweden deep cave accessible by 
making wooden ladders on the spot inside 
the cave. Gustav died in November 2011 
and in January 2012 the cave was ap-
pointed a natural reserve.

Gustav Sjögren och Rabbe Sjöberg vid 
Skallbergsgrottan 2003. Detta är den sista 
bild jag har av Gustav. 
Foto: Ljuba Sromová
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Jag trodde inte att det var sant när jag stod 
på kanten av ingångshålet till självaste 
Gouffre Berger, och jag skulle ner till bot-
ten och upp igen...
 
Gouffre Berger var den första grotta som 
utforskades djupare än en kilometer. Den 
ligger i Vercors-bergen i Frankrike och 
upptäcktes 24 maj 1953 av Joseph Berger, 
Bouvet, Ruiz de Arcaute och Marc Jouff-
ray. Under åren 1953-1963 ansågs den vara 
världens djupaste grotta och utforskades till 
ett djup av 1122 meter. Första gången jag 
hörde talas om Gouffre Berger visste jag ing-

et om grottor. Jag var femton år och hade 
precis förlorat båda mina föräldrar när min 
nya familj tog med mig hem till några egen-
domliga människor i Saltsjö-Boo på Tollare 
folkhögskola. Eftersom detta nu är 20 år 
sedan så minns jag inte så mycket förutom 
att en man som heter Leif Sigvardsson vi-
sade bilder ifrån en grotta han nyligen hade 
besökt. Jag blev som förtrollad av bilderna. 
Och det lät som det ultimata äventyret, en 
expedition på en högplatå i franska alperna. 
Grottan är normalt stängd för allmänhe-

ten och för att kunna besöka den måste 
man ha speciellt tillstånd. Eller så gör man 
som Leif, Sven Gunnvall, Micke Oja och 
Peter Benson gjorde. De lyckades nästla 
sig in i en grupp som redan hade tillstånd. 
Hela berättelsen var så magisk att jag efter 
detta inte ens vågade hoppas på att besöka 
just den grottan någon gång. Det var där 
och då mitt intresse för grottor började. 
I mars 2012 fick jag ett telefonsamtal av Leif 
som undrade om jag var intresserad av att 
följa med till Gouffre Berger. Om jag var!!? 
Franska speleologförbundet hade ovanligt-
vis gått ut internationellt med en allmän 
förfrågan om det fanns utländska grupper 
som ville besöka grottan. Den skulle dess-
utom att vara riggad tack vare en annan 
expedition. Leif hade fått nys om det här 
genom en vän som han lärt känna genom 
att hålla sig framme och ta vara på kontakter 
han fått vid kongresser och andra utlands-
besök. Han förstod att platserna skulle fyl-
las snabbt och anmälde därför tre svenska 
deltagare som han visste hade stort intresse 
för Gouffre Berger. Vi blev godkända och 
fick ett mail där det stod att vi var väl-
komna. Helt otroligt! Är detta på riktigt?? 
Vi planerade att jag, Leif och Ingegerd Ask 
skulle försöka ta oss till botten. Men det 
blir inte alltid som man har tänkt sig. Ef-
ter några veckors planering och diskussio-
ner bestämde sig Ingegerd för att inte följa 
med eftersom att hon nyligen fått reda på 
att hon var gravid. På plats i Frankrike och 
efter några uppvärmningsgrottor bestämde 
sig Leif för att inte försöka bottna Gouffre 
Berger då hans knän sa ifrån för mycket. Vi 
lyckades istället hitta några fransmän som 
accepterade att jag följde med. De hade 
som mål att bottna grottan och frågade om 
jag trodde att jag skulle orka. Javisst, och 
jag tänkte fota lite också, sa jag. Nu efteråt 
förstår jag varför de skrattandes skakade på 

huvet, vände sig om och gick. Normalt gör 
man en sån tur med två övernattningar i 
grottan. Men nu har de ändrat reglerna ef-
tersom så många har förolyckats av överras-
kande skyfall. Genom att nu gå ner och upp 
i ett svep på ca 21-30 timmar utan att sova 

Till botten av Gouffre Berger 
Nicklas Myrin

Åskoväder i slutet på veckan över campen i 
Autrans där vi bodde, Foto: Nicklas Myrin 

så har man mindre risk för otrevliga väder-
förändningar. 

Nu stod jag på kanten av ingångshålet till 
självaste Gouffre Berger. Och jag skulle ner 
till botten och upp igen. Det var svårt att 
förstå att detta var verklighet.

Det handlade inte bara om att nå bot-
ten, jag ville njuta av grottan också. Jag 
ville uppleva de enorma salarna som det 
berättats om, de stora stalagmiterna som 
skall finnas där nere, de fantastiska schak-
ten med piskande vattenfall bredvid.  
Ungefär 500 m av nedfärden är på rep, övri-
ga 700 meter är vandring och krypning. Att 

Ingångsschaktet. Foto: Nicklas Myrin 
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komma ner till -500 m var ingen svår sak, vi 
gjorde det på ca 2 timmar. Än så länge hade 
jag högt självförtroende och njöt av varje 
meter. Speciellt de stora salarna som mäter 
40 m x 50 m x 250 m. Vi gick förbi stalag-
miter som var runt 8 m höga. De stod som 
stora troll och det kändes som att de vaktade 
grottan. Det fanns alla möjliga formationer 
och jag förundrades över vilken stor varia-
tion det var. 

De  svåraste passagerna var de som invol-
verade vatten, vilket var i nästan varje schakt 
(ca 30 stycken). Flera rep var riggade så att 
man var tvungen att fira diagonalt för att 
inte landa i en sjö. Vissa passager skedde 
horisontellt och krävde apliknande, akro-

batiska rörelser för att inte hamna i vattnet 
som var precis under. 

Det sista schaktet kallas för ”The Hur-
ricane” och gör verkligen skäl för namnet. 
Där närmar man sig -1000 meter och käns-
lan är obeskrivlig. När jag firade ner i denna 
sista stora sal tänkte jag bara på att det är 
1 km berg ovanför oss. Jag kunde knappt 
förstå att det här nere fanns ett så aggres-
sivt men ändå otroligt vackert vattenfall. Jag 
kopplade ifrån mig från repet och släckte 
min pannlampa medan jag tittade på de an-
dra som var på väg ner för repet. Deras ljus 
gjorde så att hela salen lystes upp och jag 
såg deras silluetter medan de kämpade ner 
för repet brevid det dundrande vattenfallet. 
Hela salen var fylld med små små vatten-

Vid ingången - mer än 1000 vertikala 
meter återstår. Foto: Nicklas Myrin Schakt efter schakt avlöser varandra.

Foto: Nicklas Myrin
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droppar som dansade i luften efter att vatt-
net störtat rakt ner på stenarna på botten. 

Som alla vet så är det inte bara grottan 
som lockar, det är hela upplevelsen, resan, 
naturen, kulturen och inte minst vänska-
pen. Detta tillfälle att nå botten var som 
knuten som stänger säcken och gör upple-
velsen komplett. För mig var det ett starkt 
ögonblick och jag är otroligt tacksam för att 
detta blev verklighet! 

Färden upp var värre. Vi låg före tidspla-
nen och de andra var riktigt duktiga grot-
tisar. Vi höll hela tiden högt tempo men vid 
det här laget var vi blöta och kalla. Jag kände 
hur energin sakta avtog. Jag fick verkligen 
koncentrera mig på att ta mig fram på ett 
säkert sätt. Överallt fanns faror som djupa 
raviner, lösa stenar och utsatta klättringar.

Efter ca 15 timmar var vi tillbaka vid 
Camp 1 som ligger på -500m och vi var helt 
slut! Det enda jag ville var att sova, bli torr 
och varm. Vi kröp in i det lilla räddnings-
tältet som finns där nere som extra säker-
het. Där inne lagade vi mat, tände ljus och 
försökte vila. Efter en stund tog vi på oss 
overallerna och SRT-utrustningen igen. Allt 
kändes kallt och ruggigt. Det enda vi ville 
nu var att komma upp. Men först skulle vi 
fota lite! Det var svårt att övertala de andra 
på att ställa upp på några bilder. Men med 
löfte om att det skulle gå fort lyckades jag 
få dom att lysa upp några av stalagmiterna 
som finns där nere. Kamerautrustningen var 
tung och bidrog till stor del att jag nu var så 
trött. Jag är glad att jag åtminstone bemö-
dade mig att ta en bild. 

Nu var det bara sista biten upp, och det 
blev bara jobbigare och jobbigare för varje 
meter. Min energi var nästan slut. Jag tycker 

224 besök gjordes i grottan under 12 dagar. 3800 timmar spenderades i grottan. 70 grottisar 
tog sig djupare än 1000 meter. Snabbaste bottenturen tog 13 timmar. Längsta tog 42 timmar. 
Rekomenderad tid är ca 21 timmar. Mer än 1000 meter rep behövs för att rigga grottan. 

ändå att jag är hyfsat vältränad och har bra 
kondition. Men detta var riktigt tufft. Jag 
tappade räkningen på hur många schakt 
som var kvar och hoppades vid varje schakt 
att det skulle vara det sista. Men det kom 
hela tiden nya, om och om igen. De tog ald-
rig slut kändes det som. Jag klättrade en bit 
och var sedan tvungen att stanna på repet 
och vila en stund. Så där höll det på och 
pauserna blev bara längre och längre. Jag 
hade kunnat somna på repet. Nu krävdes 
det mycket viljestyrka för att orka fortsätta! 
Det var en euforisk känsla när jag äntligen 
såg dagsljus och kände lukten av jord och 
skog. Trots att det bara var en liten bit kvar 
så var de sista 10 metrarna otroligt jobbiga. 
Jag visste att grottan skulle vara tuff, men att 
det skulle vara så här hårt hade jag inte trott!
Nu stod jag här på kanten igen efter 19 tim-
mar och kände: 
JAG HAR GJORT DET!

Summary (editorial)
Report from an expedition to Gouffre 
Berger, arranged by the French speleological 
society. The author saw some pictures from 
the cave back in 1995 after a Welsh expe-
dition with four Swedish participants and 
wanted to go ever since. Almost 20 years 
later the dream came true.

Gouffre Berger was the first cave in the 
world to exceed 1000 meters in depth and 
was for some time deepest in the world. A 
trip to the bottom is a challenging experi-
ence and a true classic! Earlier expeditions 
used to do the trip in two days, with an 
overnight camp halfway up from the bot-
tom. Now it is considered safer to do the 
trip in one go because of the risk for flood-
ing in bad weather. During the twelve days 
of the expedition 70 cavers, including the 
very satisfied author, made it to the bottom. 
The whole trip took about 19 hours.  

Förra uppslaget: 
Ruggiga och kalla i ”Salle de tres”. 
Foto: Nicklas Myrin

Lunchrast i Gouffre Berger.
Foto: Niklas Myrin
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Nyligen har en del nya bildfunktioner till-
kommit i grottdatabasen. De viktigaste är 
att vi nu kan lagra bilder på grottorna och 
att vi kan visa scannade grottblanketter.

Bilder på grottorna
Detta ger våra medlemmar möjlighet att se 
bilder på hur grottorna faktiskt ser ut. Någ-
ra bilder finns inlagda redan från början, för 
att du ska kunna se exempel på hur grottbil-
derna visas. Logga in på basen.speleo.se (du 
kan få ett nytt lösenord via epost om du har 
glömt det gamla) och leta reda på någon av 
dessa grottor: 691 Övre Kåppasjokkgrottan, 
2993 Brudsängen, 121 Töllsjögrottorna, 
2992 Övre Rågsjödalsgrottan, 3816 Tredje 
Rågsjödalsgrottan, 44 Räckebergskyrkan, 
188 Skallbergsgrottan. När du trycker på 
knappen «Visa Info» så visas de uppgifter 
som finns om grottan och nederst på den 
sidan hittar du bilderna. Medlemmarna 
själva kan inte ladda upp grottbilder, utan 
bilderna läggs in av de personer som arbe-
tar med uppdatering av innehållet i Basen. 
Om du vill ha in några av dina bilder så kan 
du skicka bilderna med epost till webmas-
ter@basen.speleo.se och ange vilken grotta 
som bilderna föreställer. OBS att bilderna 
som du skickar in måste vara i JPG-format 
och ha max 1 MB filstorlek. Inga uppgifter 
kommer att lagras eller visas om vem som 
är fotograf och när bilden togs, men varje 
bild kommer att ha en titel av typen «Den 
östra sidogången» eller «Grottingången sedd 
utifrån» etc. Skicka därför med lite kort text 
om vad dina olika bilderna visar. Vi kom-
mer inte att lägga in mängder med bilder 

på samma grotta, eftersom vi inte har obe-
gränsat med utrymme, utan vi siktar på 2-4 
bilder på varje grotta, naturligtvis färre bil-
der på små grottor och fler bilder på större 
grottor. De flesta bilder kommer säkert att 
läggas in på verifierade grottor, men det är 
helt ok att även lägga in bilder på grott-tips 
(om det nu kan finnas bilder på grottor som 
bara är tips?) och då ska du vara medveten 
om att även allmänheten får se de bilder 
som läggs in på tipsen.
 

Skannade grottblanketter
Vi har även lagt till möjlighet att visa skan-
nade grottblanketter, dock enbart för med-
lemmar. Dessa visas aldrig för allmänheten, 
även om blanketterna gäller tips. Med-
lemmarna får alltså möjlighet att ta del av 
själva källmaterialet som ligger till grund 
för innehållet i Basen. När du trycker på 
knappen «Visa Info» så visas de uppgifter 
som finns om grottan och där finns också 
länkar / knappar till blanketterna. För den 
som vill se hur det ser ut så finns det blan-
ketter kopplade till de flesta grottor i Basen, 
men OBS att endast de äldre blanketterna 
(nr 1 - 3399) är skannade hittills, enbart 
fram till ungefär mitten av 2004. Blanketter 
från sent 2004 och framåt är ännu inte in-
skannade, men vi hoppas kunna börja lägga 
in dem under våren. Nu i början ligger de 
skannade grottblanketterna i PDF-filer med 
20 grottblanketter i varje fil. Om du t.ex. 
vill se grottblankett nr 2291 så kommer du 
att få upp en PDF-fil som innehåller blan-
ketterna 2280-2299. Vi hoppas kunna dela 
upp dem på enskilda PDF-filer senare, så att 

Bilder i grottdatabasen
Hans Beskow

du bara ska få upp den blankett som du är 
intresserad av.
 

Bilder på källor
Det finns nu även möjlighet att lägga in bil-
der på källor. Det är kanske inte så an-
vändbart, men det kan vara bra att kunna 
lägga in en bild på framsidan av en bok eller 
kanske en hel tidningsartikel (om vi får till-
stånd att visa den). På samma sätt som för 
grottbilderna så kan du skicka in källbilder 
med epost till webmaster@basen.speleo.se 
och ange vilken källa som bilderna hör till. 
Ett par exempel på källbilder finns på dessa 
grottor: 113 Rangla kyrka, 234 Brandfors 
kista.

Jan Kruse, mångårig medlem i SSF, har 
kommit ut med boken ”Historien om gru-
vorna vid Persbergs Odalfält”. Gruvfältet 
är Värmlands största och kanske även det 
äldsta. Boken är inbunden, innehåller över 
tjugo olika kapitel och är på hela 248 sidor 
(A4-storlek). Boken innehåller också cirka 
150 foton/skisser/kartor. Här finns allt du 
behöver veta om det gruvfält som under 
andra hälften av 1800-talet var ett av Sve-
riges mest betydelsefulla. Järnmalmen från 
Persberg levererades till de flesta hyttorna 
i Värmland, exempelvis Hagfors, Borgvik, 
Granbergsdal och Nykroppa. På youtube 
finns en liten reklamfilm om boken, sök på 
”Persbergs Odalfält”. Kan beställas på atre-
mi.se eller adlibris.com eller kontakta förfat-
taren. Årets julklapp för den som är intres-
serad av gruvlig industrihistoria!”

Bokanmälan

Räckebergskyrkan - en av grottbilderna i basen.
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Introduction
Some recent microbiological research (Cun-
ningham et al., 1995, Koilaj et al., 1999, 
Khizhnyak et al., 2003, Semikolennykh et 
al., 2004) demonstrate the important role 
of microfungi in subsurface ecosystems and 
several geochemical processes. Microfungi 
make up one of the trophic levels in a cave 
ecosystem by consuming organic matter of 
different origins: primary biomass produced 
by chemosynthetic prokaryotes, organic de-
tritus, and dispersed organic compounds in 
bedrocks. People visiting caves may create 
additional flows of untypical organic sub-
stances as well as fungal species associated 
with humans and anthropogenic artifacts. 
Because of this the characteristics of cave 
fungal communities can be used as an in-
dicator of recreational traffic and anthropo-
genic load on cave ecosystems. Khizhnyak 
et al. (2003) found that fungal biomass 
and diversity in Siberian caves are clear in-
dicators of human impact on the subterra-
nean environment. Increase of total fungal 
biomass in frequently visited caves and a 
change to new dominanting taxa such as 
species of Penicillium and Mucor, as well as 
a general decrease in fungal biodiversity in 
caves heavily visited were also reported by 
Shapiro and Pringle (2010). 

The aim of our investigation was to re-

veal the features of cave mycobiota in a cold 
climate area and its sensitivity to anthropo-
genic load. 

Objects 
We studied Lummelundagrottan (the Lum-
melunda Cave on the island of Gotland, 
lon. 18.405619 E, lat. 57.735134 N) in 
southern Sweden, and the caves of the Vadve 
Upland  karst massif (Iskristallgrottan (the 
Ice Crystall Cave): lon. 18.3597665 E., lat. 
68.5316167 N; Hoppet (the Hope Cave): 
lon. 18.2871916 E., lat. 68.5540111 N.) in 
the north of Sweden. Lummelundagrottan 
can be separated into two functional parts: a 
rarely visited protected part, and the tourist 
cave. Hoppet is a cave system with a high 
energy water flow inside. Iskristallgrottan 
also has some water inside but the cave is 
not flooded every year.

Details on the sampling localities can be 
found in Table 1. 

Methods 
Cave sediments as well as surface soils were 
sampled for later cultivation. Microbial as-
sociations on substrates that were rich (eu-
trophic) or poor (oligotrophic) in organic 
content were examined. As eutrophic sub-

Microfungi in some caves of Sweden 
Lummelundagrottan (Gotland), 

Iskristallgrottan and Hoppet (Vadve upland) 

A.E. Ivanova, A.A. Semikolennykh
Soil Science Faculty, Moscow State University

Moscow, Russia

strates, we took samples of soil litter from 
the depth 0-5 cm and as an oligotrophic 
analog the first mineral horizon under the 
soil litter (approximately 5-15 cm below 
surface). The cave samples were collected 
from different places that were classified as 
ceiling or floor. Samples collected from vis-
ible fungi colonies are indicated with plus-
sign + in Table 1. Samples were stored until 
cultivation in a refrigerator at temperature 
+4°C.

Dispersion of micromycete germs was 
performed by suspension shaking (180 ro-
tations per minute, 15 minutes). The bio-
logical diversity, structure and micromycete 
complexes of the soil horizons and the cave 
sediments were studied by the dilution plate 
technique (CBS, 1998) using standard solid 
culture media (on Czapek’s agar with glu-
cose. Inoculation was followed by a ten-day 
long incubation in three temperature re-
gimes (+5 and +15°C). Three weights were 
taken from each sample and three replica-
tions were done for each weight and cul-
tivation temperature (18 dishes from each 
sample). Microfungi taxoa were determined 
according to the cultural morphological 
properties of the purified strains, grown 
on standard media according to axonomic 
group. The composition and structure of the 
microfungal communities were character-
ized by ecological indices, such as frequency 
of occurrence and relative abundance. The 
frequency of occurrence was calculated as 
percent of same replications, where the spe-
cies was discovered, from the total number 
of replications in each sample. The relative 
abundance of each taxon was calculated as 
the average percentage of colonies for each 
species to the total number of colonies in all 
three replications. Fungi with a frequency 
of occurrence exceeding 60% and/or a rela-
tive abundance of more than 30% were con-

sidered as dominants. Statistical processing 
of the data obtained was performed using 
the computer softwares Microsoft Excel and 
Statistica.

Results and discussion 
There was a difference between the amount 
of microfungi cultivated in +5 and + 15°C 
(Fig.2). The northern localities demonstrat-
ed a tendency for a higher number of fungi 
colonies growing at + 5 compared with + 
15 °C. At the same time, in samples from 
Lummelundagrottan (Gotland, southern 
Sweden), the mesophiles were predominat-
ing or equivalent to the psykrophiles. From 
the samples collected in the caves there 
were similar numbers of colonies cultivated 
in both temperature regimes. A predomi-
nance of mesophiles (i.e., species prefaring 
moderate temperatures) was found only 
in the tourist part of Lummelundagrottan 
(Gotland, southern Sweden). This can be 
explained both with the climatic conditions 
at the study area, but also by the closer con-
tact of the subterranean environment with 
the surface ecosystems through the tourist 
passages. This is similar to fungi cultivated 
from substrates rich in organic compounds 
in caves of the Arkhangels region (north-
western Russia, latitude 64°N), where it was 
found that mesophiles usually predomi-
nated the samples; this can be explained 
with that in boreal active caves a significant 
amount of organic matter and associated 
biodiversity enter the caves with flood water 
from the surface on a yearly basis (Semiko-
lennykh et al., 2004). This is in contrast to 
inactive caves in the Siberia region where 
psychrophilic fungi dominate samples from 
undisturbed caves (but not so in samples 
from caves with high impacts from by hu-
man activites) (Khizhnyak et al., 2003).
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Table 1. Details on the sampling locations.

Sample 
No. Sampling site

Lummelundagrottan, Gotland Island

1 tourist part, ground

1+ tourist part, on dead bodies of insects (Fig. 1)

2 wild part, sediment

2+ wild part, on dead bodies of insects

Vadve Upland, northern part, Hoppet

3 top peat-like soil horizon exposed to day-light (0-5 сm from surface)

4 sediment from cave ceiling

5 sediment from cave floor 

Vadve Upland, southern part, Iskristallgrottan

6 top peat-like soil horizon exposed to day-light (0-4 сm from surface)

7 mineral soil horizon (4-10 сm from surface)
8 sediment from cave floor 

The total biodiversity of microfungi is twice 
as high in the protected part of Lumme-
lundagrottan than in the tourist part (Fig. 
3), but the number of colony-forming units 
was twice as low in the protected part (Fig. 
2). Similar observations were made from 
Southeastern United States by Shapiro and 
Pringle (2010) who found a decrease in fun-
gal biodiversity in often visited caves com-
pared with rarely visited caves. Likewise, 
we also found a reduction in mould bio-
diversity in a cold climate cave, as a result 
of human recreation. Moreover, it is only 
in the tourist part of Lummelundagrottan 
where the amount of cave-living mesophilic 
fungi was greater than the psychrophilic 
fungi (Fig. 2); in the other cave sites as well 
as in the surface soil samples the diversity 
of mesophiles and psychrophiles were more 
similar.

Fig. 2.  Amount of fungal colony forming units (CFU) per a gram of dry sample. 
Sample numbers as given in Table 1.

Fig. 3. The microfungal species richness in different cultivation temperature conditions. 
Sample numbers as given in Table 1. 

	  
Not allways as visible as this...
Photo: Sven Gunnvall
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No mesophilic fungi species were isolated 
from the soil sample near Hoppet (sample 
3 in Fig. 3). It is possible that in alpine, cold 
conditions the cave environment serve as a 
refugium for mesophilic organisms, possi-
bly of relict origin.

The species richness was higher in Lum-
melundagrottan in southern Sweden than 
in the caves of Vadve Upland in northern-
most Sweden (Fig. 3). In the caves of Vadve 
Upland it was also generally found that the 
fungal biodiversity in the caves is similar to 
the biodiversity in the surface soils.

Sample
Dominant species, frequency of occurrence 
>60%

Typical species, frequency of 
occurrence 30-60%

1 Geomyces pannorum 

Ulocladium chartarum, 
Penicillium solitum, Penicillium 
viridicatum, Acremonium 
strictum

2 Geomyces pannorum Acremonium strictum

3 Geomyces pannorum, Penicillium solitum  

4 Penicillium solitum Paecilomyces carneus

5
Geomyces pannorum, Penicillium solitum, 
Penicillium citrinum

Chaetomium funicola, Fusarium 
verticilloides, Penicillium glabrum

6
Penicillium solitum, Penicillium citrinum, 
Penicillium glabrum, Mucor plumbeus

Geomyces pannorum, Fusarium 
sporotrichioides

7

Geomyces pannorum, Penicillium solitum, 
Penicillium citrinum, Penicillium glabrum, 
Mucor plumbeus, Fusarium sporotrichioides, 
Ulocladium chartarum Alternaria alternata

8 Geomyces pannorum, Penicillium solitum  

Table 2. Dominante and typical species of microfungi. Sample numbers as given in Table 1.

Geomyces pannorum is the main dominant 
in the majority of habitats in both caves and 
soils (Tabl. 2 and Fig. 4). This species is typ-
ical for tundra soils, that is cold and humid 
oligotrophic mineral horizons (Parinkina, 
1989; Domsch et al., 1993). It can also 
survive in long-term (up to 3 million years 
old) permafrost layers and cryoconserved 
soils in Arctica and Antarctica (Kochkina et 
al., 2001), and is an indicator of habitats in 
cold and humide climates. 

Also Penicillium solitum and P. citrinum 
have a high rate of abundance and fre-
quency of occurrence. Other species, molds 
of the genera Doratomyces, Mortierella, Pae-
cilomyces, Trichoderma could be classified as 
typical species only in the mesophilic popu-
lations from the investigated habitats. 

By comparison, we showed that the same 
species dominanted in the protected and 
the tourist parts of Lummelundagrottan, 
although the frequency of occurrences for 
other species differed. Only a few and typi-
cal species (that is, species with a frequency 
of occurrence in the range 30-60%) were 
isolated from the tourist part of the cave. 
This is in contrast to the protected part 

Fig. 4. The composition of microfungal associations with species abundance (average over three 
replicates). Sample numbers as given in Table 1.

where mainly rare species (frequency of oc-
currence <30%) were found. In the tourist 
part P. viridicatum was frequent. This spe-
cies is a common overgrowth on surfaces 
of discrete organic substrates on clay in the 
caves of the low temperature Pinega region 
near 64° northern latitude (Ivanova, pers. 
comm.). 

A specific feature of cave habitats is the 
absence of competition between species on 
a given substrate which is why the fungal 
community normally consists of several 
dominants and contains only few rare or 
only a single species. Under anthropogenic 
load this tendency is amplified up to a situ-
ation where one dominant population com-
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pletely occupy one ecotope. This is clearly 
visible from Fig. 4 (compare samples 1+ and 
2+ at +5ºC); the dead bodies of the butter-
flies are occupied by a single fungi species in 
the tourist part of Lummelundagrottan, but 
by several species in the wild part.
Thus we found a greater fungal diversity in 
the southern Lammelundagrottan than in 
the northern Vadve Upland caves. We also 
found that heavy recreational visits (as in 
the tourist part of Lummelundagrottan) re-
sults in:
•	 introduction of mainly mesophilic mi-

crofungal populations; 
•	 increase of the abundance and biomass 

of microfungi (measured as the appear-
ance of macro-colonies and mass of oc-
cupied substrates); 

•	 reduction of total microfungal biodi-
versity by a few dominant fungi species 
displacing several rare species.
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Kommentar & sammanfattning
Johannes Lundberg

”Ta inget annat än bilder, lämna inget utom 
fotspår, döda inget utom tid” är väl vad för-
hoppningsvis de flesta av oss försöker hålla 
oss till under våra grottbesök, med mer el-
ler mindre lyckat resultat. Några kvarläm-
nade brödsmulor eller chokladsmulor efter 
en fikapaus, eller några stänk blåbärssoppa 
när vi sköljer ur muggen. Kanske ett snabbt 
toalettbesök i en sidogång. Knappast spårlös 
färdsel, men det kan väl inte vara så farligt?
Eller? Grottor hör till våra mest känsliga och 
ömtåliga naturtyper, och samtidigt minst 
studerade. Vi vet helt enkelt inte vilken på-
verkan vår försiktiga färdsel i grottorna har 
(att oförsiktiga besök är destruktiva råder 
det förstås ingen tvekan om). Grottor är 
en miljö med extrema livsbetingelser; i våra 
trakter alltid låg temperatur, ofta hög luft-
fuktighet och mycket litet energiinflöde. De 
organismer som vi kan förvänta oss hitta i 
sådan livsbetingelser lever sällan på gränsen 
av vad de klarar av, utan är tvärtemot väl an-
passade till habitatet. För dem är det ingen 
extrem miljö. Det gör dem känsliga för stör-
ningar och konkurenssvaga. Det mesta av 

det som lever i grottor är dessutom små, in-
tetsägande och till synes rätt okarismatiska 
organismer. Lavliknande små gräddvita ko-
lonier av jordbakterier på väggarna. Nästan 
osynligt mögel på en död insekt. Bakterier 
och arkéer i sedimenten vi går på.

Ivanova och Semikolennykh har odlat 
upp mikrosvampar från jordprover tagna 
från Lummelundagrottan och ett par al-
pina grottor i Vadve. De har dels funnit 
att svamparna över lag verkar anpassade till 
låga temperaturer (så kallade psykrofiler, 
det vill säga mikroorganismer som växer 
bäst i temperaturer under +20 grader), 
dels att ofta besökta grottor som turistde-
len i Lummelundagrottan har en svamp-
flora som består av fler kolonier men färre 
arter (kalla det gärna enfald i motsatts till 
mångfald). Deras undersökning, baserad på 
ett fåtal prover från tre grottor, visar ändå 
tydligt att mikrosvampfloran är anpassad 
till grotthabitatet, och att den påverkas av 
besökare. Hur känslig mikrosvampfloran är 
för de störningar vi påför den är dock ännu 
inte känt. Så för säkerhets skull, välj nästa 
fikaplats med omsorg också om de vi inte 
ser, och försök hålla dig tills du kommit ut 
ur grottan!

Geomyces destructans is isolated from bats 
suffering from WNS. It is a close relative to the 
common species Geomyces pannorum.
Photo: New York Department of Environmental 
Protection
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Jag brukar vara med på Lummelundaveck-
an, men i år kunde vi inte åka. Sedan be-
stämde pappa och jag i sista minuten att vi 
kunde åka iväg till Fjällmötet istället.  Jag 
var väldigt nöjd med det. Men vi fick jobba 
snabbt för att få i ordning allt när vi väl be-
stämt oss. På vägen stannade vi först för att 
köpa en laddare till mobilen och då köpte 
jag en Michael Jackson CD. Den spelade 
jag sedan hela tiden hela veckan vart vi än 
åkte. Pappa och alla som åkte med oss blev 
trötta på den, men inte jag. Jo, till slut. I 
Östersund köpte vi ett nytt tält. Det var 
jättebra för det hade mycket plats för alla 
saker och så kunde vi laga mat där. Det var 
väldigt bra eftersom det regnade varje dag 
hela veckan. 

Det var långt att åka till Fjällmötet. Vi 
övernattade på väg upp, vid Marmorgrot-
tan. Där fanns ungefär 10 miljoner myggor 
och knott. Det var en mardröm att sätta 
upp tältet. 

Nästa morgon hämtade vi Helena och 
Rauken från en tågstation (i Rognan). Sen 
måste vi hitta fram till platsen där vi skulle 
tälta. Det gick bra för vi träffade på Svein 
Grundström när han satte upp en skylt. Vi 

gick sista biten till tältplatsen. Min ryggsäck 
var så tung. Jag var alldeles kokhet när jag 
kom fram och då lyckades jag att få av mig 
jackan utan att först ta av ryggsäcken. 

Vi var iväg på flera olika turer till grottor. 
Okshola var min första tur. Vi fick byta 
om i öppningen och där var det får som 
tittade på oss. Här fick jag höra pappa 
sjunga grottsånger som jag inte hört förut 
– de var bra. I grottan var det många olika 
stalagmiter och stalaktiter och till och med 
ett sandslott. 

I Björndalshola fick jag klättra ett 10 m 
schakt på vajerstege och det var första 
gången för mig på en sån stege. Det gick 
bra. När pappa skulle klättra upp skulle 
jag se till att repet han klättrade på inte 
hamnade i vattnet. Men jag var inte beredd 
att det skulle vara så mycket drag i repet 
så han hamnade rätt i vattenfallet. Han 
använde SRT. När jag skulle klättra upp 
igen på vajerstegen var det jättesvårt för 
den lutade hela tiden. Jag var tvungen att 
stanna flera gånger men det var ingen fara 
för pappa hade ordnat en säkerhetslina som 
jag satt fast i. Det gick till slut att komma 
hela vägen upp. Sedan skulle det vara en 
räddningsövning. Pappa ordnade med 
repen. Jag hade som uppgift att stå och ta 
emot när båren kom och styra in den så den 
landade bra. Där fanns en journalist som 
tog en bild som kom i tidningen sedan.

Svarthammarhola - det var brant att gå 
upp till ingången men den var lätt att hitta 
för det kom en massa rök eller dimma ut 
ur den. Inne i grottan fanns som en isbana. 
Det fanns mest ganska stora gångar men 

Fjällmötet 2012
Bastian 11 år berättar om sitt första fjällmöte.

Bastian Dougherty

Okshola - ingången och ett ovanligt vackert draperi. Foto: Kimmo Suomalainen
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vi var också in på ett väldigt trångt ställe. 
Alla kom inte igenom så vi fick backa och 
försöka igen. På andra sidan fanns några 
helt otroliga formationer. 

Sista kvällen grillade vi majs över öppen 
eld och åt med salsa till. Det var det godaste 
vi åt på hela veckan. Sen var det bara att 
packa. Precis allt var blött. Något som var 
ganska kul var att sist av allt bränna lägrets 
toalett. 

Det var kul att vara med på fjällmötet. Jag 
vill åka igen nästa år. Men nu har jag lärt 
mig SRT så jag behöver inte bara använda 
vajerstege mer. Pappa säger att vajerstege 
är bra och att han klättrat ett 90 m schakt 
på stege utan problem. Nej, efter att ha lärt 
mig SRT vet jag vad jag tycker är bäst! 

Summary (editorial)
Bastian, 11 years old, tells about his first 
mountain meet, something he will gladly 
do again, especially after learning SRT!

Vi är ett gäng SSF:are som bor i Gävle med 
omnejd, trots att antalet grottor i närheten 
är beklämmande få. Det finns någon en-
staka blockgrotta men inte så mycket mer.

På ett område har vi det dock bättre för-
spänt än de flesta - vi har en ”egen” gruva att 
SRT-träna i. Historien bakom är dessutom 
bitvis full av tillfälligheter.

Det började tidig vår 2011 med att vi var 
tre stycken som gav oss iväg med avsikten 
att fira ner i ett av de djupare schakten i 
Stillgruvan, ett av fyra schakt i det som bru-
kar kallas Stollgruvan, vilken ligger på Stor-
berget, ungefär halvvägs mellan Hofors och 
Torsåker.

Troligen började brytning av järnmalm 
i gruvan redan under 1500-talet. För att 
hålla schakten fria från vatten byggdes 
konstgångar från det intilliggande Tjärnäs 
där man dämde upp Hoån för att skapa 
tillräcklig fallhöjd för att driva vattenhjul. 
Kraften från konstgångarna användes både 
för pumpning av vatten och uppfordring av 
malm.

Under 1700-talets senare hälft fick man 
allt större problem med att hålla gruvan torr 
och beslutade att ta upp en drygt 200 me-
ter lång stollgång för att den vägen enklare 
kunna pumpa ut vatten och forsla ut malm. 
De djupaste delarna av gruvan bröts ned till 
120 meter, men dessa är idag vattenfyllda. 
Driften lades ned definitivt kring 1920. 
Gruvan är än idag torr ned till c:a 55 meter.

Vi funderade en del på vad som skulle 
hända om vi blev upptäckta av någon med 
kontakter till markägaren, men bestämde 
oss för att i så fall åberopa allemansrätten, 
vi tänkte ju inte störa någon eller förstöra 
något, så det borde vara ok resonerade vi.

Hursomhelst, det blev en del firning och 
klättring och jag själv utnyttjade tillfället att 
fotografera litet innan vi packade ihop och 
for hem. Några bilder blev riktigt skapliga 
och jag tog med några utskrifter till jobbet 
för att visa kompisarna (som också jobbar 
på Lantmäteriet).

Bilderna låg på bordet i tjänsterummet 
när en IT-konsult jag haft en hel del kontakt 
med tidigare tittade förbi och fick se dem. 

SRT-träning i Gästrikland
Torbjörn Djuvfeldt

Malmtunna i Stollgruvan. 
Foto: Torbjörn Djuvfeldt

Bastian eldar upp dasset!
Foto: Kimmo Suomalainen

Under isen i Svarthammarhola.
Foto: Mark Dougherty
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Reaktionen blev ungefär denna:
- Vad häftigt! Det där stället känner jag 

igen, det är Stollgruvan. Det är min familj 
som äger marken.

Därmed var klartecknet från markägaren 
fixat och fortsatt klättring var inget hinder 
från det hållet i alla fall.

För säkerhets skull tog vi dock kontakt 
med Hofors kommun som arrenderar delar 
av gruvområdet och bedriver guidade vis-
ningar i gruvan under sommaren. Vi infor-
merade om våra klätterövningar och mötte 
inte heller där några invändningar så länge 
vi bara talar om i god tid innan varje tillfälle 
vi planerar att klättra.

Det tredje steget var att också inhämta 
klartecken från Länsstyrelsen för att få sätta 
upp några bultar och kunna åstadkomma så 
grottliknande SRT-övningar som möjligt. 
Gruvan räknas nämligen som en skyddad 
fornlämning och det är inte alldeles givet att 
man får härja hursomhelst i gruvhålen, även 
om markägaren inte har något att invända. 

Den delen gick dock som vi hoppats på och 
ett klartecken kom efter ungefär en vecka.

Under våren 2012 förberedde vi ett antal 
olika övningar av varierande svårighetsgrad 
vilket resulterade i dussinet häng med en to-
tal fallhöjd av c:a 450 meter.

Vi har kört ett par informella arrang-
emang med inbjudna grottisar från närom-
rådet och funderar på om det kan finnas 
bredare intresse för ett par sådana övningar 
om året, en vår- och en höstsamling kanske?

Vi vill på det sättet kunna erbjuda bra trä-
ning till de SSF:are som har tidigare erfaren-
het från SRT-klättring, egen utrustning och 
som inte kräver handgriplig hjälp.

Uppfyller du kraven och är intresserad av 
att få en inbjudan inför kommande tillfäl-
len? Skicka i så fall ett mejl till underteck-
nad, tobbedj@gmail.com som då lägger in 
dig på sändlistan.

Av olika orsaker, främst hänsyn till mark-
ägare och arrendatorer, vill vi hålla nere an-
talet deltagare vid varje arrangemang så att 
vi inte sliter på platsen alltför mycket.

Röster ur djupet

NSS News July 2012
Doodlebug Hole-Blowing Cave i Alabama 
började utforskades i slutet av 1950-talet, 
och har nu kartlagts på nytt efter flera de-
cennier nästan helt utan besök. Den tidiga 
utforskningen liksom de senaste årens kart-
läggning beskrivs i en längre artikel i juli-
numret av NSS News, dessutom presente-
rad med en föredömlig karta. Ennis Cave i 
Arkansas får en litterär beskrivning av Chad 
Hines, ackompanjerad av Rich Hines foto-
grafier. Thomas Evans avslutar med en essä 
om extra säkerhet vid firning.

NSS News August 2012
Augustinumret är till stor del vigt åt dels 
Mid-Atlantic Karst Conservatorys arbete 
med att återöppna Barton Cave i Pennsyl-
vania efter ett (lerigt) ras som hindrade flad-
dermusforskare att komma åt sina studie-
objekt, dels åt Neil Silverwoods fotografier 
och berättelse om utforskandet av Middle 
Earth, Nya Zeeland. Mittuppslaget är vikt 
åt fotografier av Amy Hinkle, som visar 
vad man kan göra med minimal och billig 
utrustning. John Woods funderar på vilka 
SRT-tekniker som passar vilka kroppstyper; 
grodmetoden som är vanligast i Europa 
verkar passa långa smala personer bäst, och 
slutsatsen är att en viss teknik passar olika 
personer olika bra.

NSS News September 2012
Tamara Ballensky har varit i Oaxaca, Mex-
iko, och utforskat Cueva Rey Condoy vid 
San Isidro. I en numera sällan besökt del av 
grottan hittade hon och hennes sällskap mer 
än 40 liggande lerfigurer,  de största nästan 
2,5 m långa. Majoriteten av figurerna verkar 

föreställa kvinnor, men i alla fall en grupp 
föreställer ett omfamnande par. Också an-
dra lämningar hittades, inklusive mänskliga 
skelettdelar. Preliminär uppskattning av ål-
dern säger ca 2000 år. Grottfotografen och 
Speleo Projects-grundaren Urs Widmer är 
död. Han avled i april i år, och får en längre 
dödsruna skriven av Kevin Downey. För-
fattaren till Foundations of Environmental 
Ethics, filosofen Eugene Hargrove, har varit 
aktiv grottkrypare sedan 1963, och inter-
vjuas av Ron Zuber.

NSS News October 2012
Tänk dig att få ett (nästan) helt nummer av 
NSS News dedikerat till dig till din 70-års-
dag! Det hände Marion Smith, en av USA:s 
mest aktiva grottutforskare med mer än 
100 km(!) nyupptäckta passager bakom sig. 
Större delen av oktobernumret är en hyll-
ning till Marion och inkluderar ett längre 
porträtt.

Die Höhle Heft 1-4/2012
Reitschuler m.fl. har undersökt mikroflo-
ran i bergmjölk från Hundalm Eis- und 
Tropfsteinhöhle i Tyrolen, Österrike, och 
funnit stora mängder arkéer, bakterier och 
svampar i alla proverna, och det verkar som 
om mikroorganismerna är viktiga (en förut-
sättning?) för bildandet av bergmjölk (dvs 
bergmjölk är en form av biomineralisering). 
I Schneealp i Steiermark, ca 80 km söder 
om Wien, har Bauer m.fl. mätt riktningen 
på förkastningar, doliner och grottpassager, 
och funnit att grottpassagerna inte är korre-
lerade med riktningen hos de regionala för-
kastningssystemen, vilket skiljer Schneealp 
från det närbelägna Hochschwabmassivet. 
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Schneealp är förresten av stor betydelse 
för Wiens dricksvattenförsörjning. I Gam-
slöcher-Kolowrat-Salzburgerschachtsyste-
met söder om Salzburg har Spötl m.fl. iden-
tifierat ben av fladdermöss, de äldsta mer 
än 400 000 år gamla. En mumifierad mus-
taschfladdermus hade en ålder på över 5000 
år. Hubert Trimmel bidrar med en speleo-
historisk artikel med utgångspunkt från dis-
kussionerna kring genesen hos Paläotraun-

passagen i Dachstein-Mammuthöle. Också 
Johannes Mattes bidrar med en speleohis-
torisk artikel, där han undersöker hur grot-
tor har använts och uppfattats från antiken 
fram till början av 1800-talet. Bland de 
mindre notiserna märks hopkopplingen av 
Obere Brandgrabenhöhle och Hirlatzhöhle 
till ett mer än 100 km långt system. I en an-
nan kortare arikel diskuteras användandet 
av ordet Ofen (ugn) i grottnamn.

Om man tittar på SSF:s balansräkning finns 
det ett antal ”fonder” på skuldsidan. Totalt 
finns ca 200 000 kr i fonderade medel, förde-
lat enligt nedan.

Dessa fonder har tillkommit på olika sätt, 
och har olika syften. 

Publiceringsfonden 
Är vad som tidigare kallades för Katalogfon-
den. Den ursprungliga tanken med den var 
att den skulle användas för att finansiera tryck-
ning av grottkataloger. Jag har för mig att SSF 
ursprungligen fick pengar från någon stiftelse 
för detta. Därefter har alla överskott från för-
säljning av katalogerna förts över till fonden, 
och tryckningen av nya kataloger har finansie-
rats av fonden. I dagsläget ligger inte fokus på 
tryckning av kataloger, utan på att informa-
tion om svenska grottor skall finnas i en da-
tabas som skall vara tillgänglig för förbundets 
medlemmar, och delvis även för allmänheten. 
Kostnader för grottdatabasen har därför tagits 
från fonden. 

Vid senaste styrelsemötet beslöt vi att ändra 
namn på fonden till Publiceringsfonden. An-

ledningen är att SSF inte bara har intresse av 
en grottkatalog/databas över grottor, utan av 
alla former av information om svenska grottor 
– tryckta publikationer, information via nätet, 
film osv. I realiteten har fonden använts på det 
sättet de senaste åren. Så till exempel finan-
sierades tryckningen av exkursionsguiden för 
konferensen Granite Caves 2011 från fonden. 

SRT-fonden 
Har byggts upp av de avgifter som har tagits ut 
för hyra/användning av SSF:s rep och annan 
SRT-utrustning, och av (eventuella) överskott 
från SRT-kurser. Syftet med fonden är att den 
skall användas för inköp av nya rep och an-
nan SRT-utrustning, när den gamla kasseras. 
Det är också vad som har skett under 2012, de 
medel som enligt ovan finns i fonden har till 
största delen förbrukats under året.

Tillsynsfonden 
Har sin egen historia. 2009 gjorde Janne Mur-
berger och Niklas Konstenius en städaktion i 
Bodagrottan, och sökte pengar (i SSF:s namn) 

för detta hos Länsstyrelsen. SSF fick 8 000 kr 
för att genomföra städningen, och eftersom 
kostnaderna (för resor etc) var lägre fondera-
des de kvarvarande medlen. Tanken är att de 
skall användas för någon liknande städaktion 
i någon grotta.           

Bjurälvsfonden 
Består av två delar. Dels är det 50 000 kr som 
dyksektionen har fått som ersättning från 
Strömsunds kommun för att kommunen har 
fått använda bildmaterial från Bjurälvsexpedi-
tionerna 2008-2011 i sin information/reklam 
och i en film om kommunen (detta ingick i 
ett EU-projekt som Strömsunds kommun 
drev, och som avslutades 2011). Tanken är 
att dessa pengar skall användas till långsiktiga 
investeringar i samband med Bjurälvsdyk-
ningarna (alltså inte till löpande utgifter för 
expeditionerna). Dels är det 20 000 kr som 
Expedition Bjurälven har fått som stipendium 
från Scandinavian Photo för foton/filmer från 
Bjurälvsdykningarna. (Se www.scandinavian-
photo.se/photobloggen, där finns motivering 
och vinnare i alla fyra klasserna av 2012 års 
stipendier.) Vad som skall göras med dessa 
pengar är inte bestämt (inga restriktioner från 
stipendieutdelarna finns), men även här skall 
det handla om något mera långsiktigt kopplat 
till Bjurälvsdykningarna.   

Jämtlandsfonden 
Är de medel som fanns i kassan i Jämtlands 
grottklubb när den lades ner. Medlen skall 
användas till start av en ny jämtländsk grott-
klubb, till någon publikation om jämtländska 
grottor eller annan verksamhet i SSF:s regi 
som främjar jämtländsk grottforskning.  

Östgötafonden 
Är de medel som fanns kvar när Östgöta grott-
klubb lades ner under 2006. Medlen skulle an-

vändas till start av en ny östgötsk grottklubb, 
att stödja grottprojekt eller grottmöten/utflyk-
ter i Östergötland. Sedan Östgöta grottklubb 
återuppstått, har medel från fonden (hittills ca 
3 000 kr) använts för att betala avgiften för 
klubbens hemsida.  

Stenkumlafonden 
Är de pengar som Christer Örtvall hade i sin 
”Stenkumlakassa”, och 2009 överlämnade till 
SSF. De skall användas för utgifter i samband 
med Stenkumla.

Så har du en projektidé som passar in med syf-
tet för någon av fonderna enligt beskrivningen 
ovan, hör av dig till SSF:s styrelse, det kan löna 
sig! 

SSF:s fonder – 
pengar att söka för medlemmarna?!

Ulla Pettersson

Annons

BORTSKÄNKES!

Efter att ha haft städning i ”biblioteket” 
skänker jag bort följande (mot avhämtning 
hemma hos mig eller mot fraktkostnad):

1 st plansch 50 x 97 cm Grottkarta Jewel 
Cave, South Dakota, med texter på baksi-
dan om olika partier i grottan.

1 st plansch 86 x 49 cm Grottkarta, texter 
och några foton  Alum Pot & The Long 
Churn Caves, Ingleborough, Yorkshire.

Ett antal äldre STF-årsskrifter (1918, 
1925-1927, 1934, 1939, 1941-1947, 
1949-1951, 1953-1960); alla eller enstaka 
exemplar.

Jonas Peterson, 
Värmlandsvägen 167, 123 48 Farsta 
jonasifarsta@hotmail.com, 
08-6043347, 073-6615745



4746

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 Torbjörn Djuvfeldt 070-521 07 47 tobbedj@gmail.com
Utbildningskommittén Mark Dougherty  0241-611 80 mdo@du.se
Vertikala sektionen Sofi H. Dougherty   0241-611 80  shd1967@gmail.com
Vetenskapskommittén Johannes Lundberg   070-262 42 40  johalund@gmail.com

Hemavans Grott & Klätterklubb c/o Johansson, Box 35, 92066 Hemavan, 0954-305 95
JF Äventyr c/o Nordström, Rutbergsv. 8, 90355 Umeå, 090-10 06 87
 jf.aventyr@telia.com
Stockholms Grottklubb c/o Myrin, Helgagatan 36K, 118 58 Stockholm, 070-456 11 74
 iwo.myrin@mail.com   hemsida: www.grottklubben.se
Uppsala Grottklubb c/o Bernström, Svartbäcksg. 97B, 753 35 Uppsala, 
 070-4642550, www.uppsalagrottklubb.se
Västsveriges Grottklubb c/o Wikström, Skårsvägen 27, 437 91 Lindome, 031-86 48 92
Östgöta Grottklubb c/o Madeline Eriksson, Kraftvägen 111a,  605 80 Svärtinge,  
 073-637 40 12, miss_madeleine2@hotmail.com

Lokala klubbar

Nästa nummer av Grottan

SSF in English

Swedish Speleological Society
founded in 1966 by Leander Tell

Contact: 
Chairman of the board:  Sven Gunnvall +46 70 647 91 11    sven.gunnvall@telia.com
International committee: Mark Dougherty  +46241-611 80 mdo@du.se
Grottan editor & publisher: Sven Gunnvall +46 70 647 91 11    sven.gunnvall@telia.com

The journal Grottan is distributed (4 issues per year) to all members and around 50 organisations 
and societies in 24 countries all over the world. 
The membership fee, including Grottan is 270 SEK per year.
Articles in the journal are followed by a summary in English. Small press items and advertisements 
are not translated. If you wish to publish an article in Grottan, the manuscript (*.rtf, *.txt or *.doc) 
can be sent to grottanred@speleo.se
More information can be found at our web site: www.speleo.se

SSFs Lokal och Biblioteket
SSFs arkivlokal hittar du i Täby, på Marknadsvägen 59. Där finns hela Nedåts förråd, föreningens 
arkiv samt SSFs bibliotek. Här finns kopiator och möjlighet att ansluta till internet. Lokalen är obe-
mannad men vill du göra ett besök kontakta Nedåt eller någon i styrelsen. Håll ett öga på hemsidan 
- där annonseras tider då lokalen hålls öppen. För att låna böcker från biblioteket kontakta Ulla 
Pettersson på tel. 021-13 48 34 eller e-post ulla.pettersson@mdh.se

Fjällgrottinventeringen
Vilka områden i fjällen har besökts? Vem var 
där och vad hittades? Meddela allt du vet om 
fjällens karst till Rune Magnusson, Marknadsv 
177,  183 78 Täby, 
tel 08-758 64 40, rune.magnusson@abc.se

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

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

ISSN 0345-4215

I nästa nummer får du bl a läsa om en hösttur till Lumme-
lunda, en expedition till Swaziland och 2013 års aktiviteter. 
Skall det bli något mer är det bara att komma fram ur skåpet 
och börja skriva - senast 10 februari vill vi ha ditt bidrag.

Foto: Manuela Scheuerer



48


