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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 och ett besök på Blå Jungfrun.
Inbjudan och mer information på sidan 6. 

Lummelunda 23-30 juni 2013
Vi möts som vanligt på stranden nedanför 
Lummelundagrottan veckan efter midsommar.
Det finns planer på pumpning för undersökning av ett nyfynd!

Fjällmöte 1-8 sept 2013
Platsen är norra Jämtland med Korallgrottan men också andra 
utmaningar - läs mer på sidan 34

Räddningsövning aug-sept 2013
Vi väntar på besked från berörda polismyndigheter.
Blir det som vi tänkt lägger vi en övning i Abisko/Vadve-området 
med tonvikt på att grotträddarna skall bekanta sig med de 
viktigaste grottorna i området.

På gång internationellt

the 8th EuroSpeleo Forum ”Millau 2013”              8-20 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
Mer om UIS-kongressen på sid 35.
Intresset för en gemensam bussresa verkar tyvärr alltför 
litet för att vi skall kunna arrangera något. 

Hög tid för litet förnyelse!  Efter 19 år i SSFs 
styrelse är det nu dags att jag tackar för mig. 
Faktum är att en mycket stor del av mitt 
liv har präglats av Speleologförbundet och 
alla härliga upplevelser som kommit genom 
grottintresset. Jag har haft förmånen att få 
träffa och lära känna mängder av fantastiska 
människor genom SSF. Inte minst min 
sambo, Lena, som jag mötte första gången 
vid Lummelunda på Gotland för 37 år sedan.  
Många, för att inte säga de flesta, av våra 
vänner har någon anknytning till förbundet. 
Det är inte utan att man undrar hur det hade 
blivit om inte tillfälligheterna lett en in på 
grottkryparbanan. Jag tror inte jag vill veta 
för det är bra som det är. Och det är väl just så 
som föreningsliv skall vara. En utökad familj 
grundad på gemensamma intressen. Veckan 
efter midsommar på Gotland, årsmöten 
och fjällmöten – fulla av glada återseenden. 
Ibland så glada att grottorna kommit litet i 
andra hand. 

Det finns i SSF en stor bredd när det 
gäller inriktningen på våra intressen. Från 

de ”armchair cavers” som aldrig dyker upp 
på ett möte och kanske sällan ger sig ner i 
underjorden på riktigt till de vetenskapligt 
intresserade, sportfantasterna och de mera  
expeditionsinriktade ”tunga” grottisarna. 
Det har känts oerhört viktigt att alla har 
funnit en plats i förbundet. Jag hoppas att 
den tillträdande styrelsen ser till att det får 
fortsätta att vara på det viset. 

Att hitta människor som vill lägga sin tid 
och energi på ideell verksamhet är inte någon 
självklarhet. Det har med åren blivit allt 
svårare och tyvärr blir det lätt så att de få som 
engagerar sig får dra ett allt större lass. Att det 
kan resultera i färre och glesare aktiviteter är 
ganska självklart.

Ni får gärna se det här som en uppmaning 
att bidra till fortsatta aktiviteter i förbundet. 
Det är lätt att hitta på saker tillsammans med 
dem man redan känner, men det finns ett 
stort värde i att bjuda in nya deltagare. Det 
skapar nya kontakter och ger nya vänner. 
Använd Grottan,  hemsidan och facebook 
för att locka fler till vår underjordiska familj.   
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Kallelse till Sveriges Speleologförbunds årsmöte 2013
Tid: Fredag den 10 maj, kl 19:00

Plats: Skeppsgården, Misterhult, Småland

 
Sven Gunnvall

Åter till Småland och Blå Jungfrun! I år 
återvänder vi efter 36 år (!) till Skepps-
gården i Misterhults skärgård, norr om 
Oskarshamn i Småland. Ett spännande 
område med stora blocklabyrinter helt 
nära och den mytomspunna ön Blå 
Jungfrun i den vackraste vårskrud.

Vägbeskrivning
Kommer man med bil norrifrån tar 
man av från E22 åt vänster vid avfar-
ten mot Misterhult. Passera Misterhults 
vackra herrgård och ta sedan vänster 
mot Klintemåla. Efter Göljhult ta vän-
ster mot Adriansnäs och Skeppsgården. 
Följ skyltningen, vägen är lång, smal 
och krokig men misströsta inte, det blir 
lön för mödan.

Kommer man söderifrån väljer man 
den andra avfarten mot Misterhult, åt 
höger. Man kommer då direkt på Mis-
terhults herrgård, ta höger 50 m och följ 
sedan vägbeskrivningen ovan.

Kommer man med tåg eller buss är 
det Oskarshamn som gäller. Meddela 
om ni behöver skjuts till Skeppsgården. 

Koordinater till Skeppsgården
RT90: 
X: 6379568, Y: 1550612 
WGS84: 
Lat N 57° 32´ 18˝ Lon E 16° 39´ 1˝ 

Program
Fredagens utflykt
Vi lägger större delen av fredagen på en 
utfärd till Blå Jungfrun. Efter frukost 
ger vi oss av till Oskarshamn, där M/S 
Solkust avgår kl 09:00 för att ta oss ut 
till ön. Resan tar en och en halv timme 
enkel tur. Vi har sedan tre timmar på 
oss på ön innan båten går tillbaka till 
Oskarshamn där vi beräknar att vara 
tillbaka kl 15:00. Båten är chartrad så vi 
har den helt för oss själva.

Blå Jungfrun är en granitkupol 
som reser sig 86 meter över havet. 
Med sina slipade hällar, jättegrytor, 
blocksamlingar och grottor är ön ett 
fantastiskt utflyktsmål. På våren är 
det extra vackert med skir grönska 
och vårblommor. I en av öns grottor, 
Kyrkan, gifte sig Verner von Heidenstam 
sommaren 1896 med Olga Wiberg. 
Vi har gott om tid att besöka den och 
andra grottor och kanske ta ett dopp 
i det kyliga men klara vattnet i norra 
Kalmar sund.

Lördagens utflykt
Vi behöver inte åka långt för att komma 
till lördagens utflyktsmål. En av lan-
dets största blocklabyrinter, Älmekärrs-
grytet, ligger alldeles intill vägen vid 
Tjustgöl. Egentligen är det flera grottor, 
varav den största, Skallegrottan, är upp-
mätt till 520 m. I samma område ligger 
Storängsgrottan, 70 m och Eskedals-
grottan, 20 m. Vi förflyttar oss sedan 
några km västerut till Göljhult, där vi 
hittar Rövarkulan eller Lars-Åkes grotta.

Det är en intressant blockbildning där 
en huvudgång leder rakt igenom berget 
och flera sidopassager bildar en labyrint, 
uppmätt till 180 m. Flera smågrottor 
finns i samma område. 

De som är riktigt krypsugna kan 
också stanna till vid Vällehorvagrottan 
som ligger mitt på en liten åkerholme 
vid vägen mitt emellan de andra besöks-
målen. Enligt sägnen skall det finnas en 
förbindelse mellan den och Rövarkulan 
i Göljhult - en verklig utmaning för den  
som känner sig övertygad. 

• Skeppsgården

• Rövarkulan i Göljhult

• Vällehorvagrottan

• Älmekärrsgrytet

• Snäckedal (gravfält)
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På kvällarna 
blir det, förutom årsmötet på fredagen, 
som vanligt föredrag och bilder från 
årets grottaktiviteter. Litet kryplåda kan 
också utlovas.

Boende
Gården har 44 sängplatser och  det finns 
möjlighet att bo i tält.

Mat
Vi kommer att äta frukost som vi lagar 
tillsammans. Lunchpaket gör vi i sam-
band med frukosten som vanligt. Glöm 
inte termos och något att ta lunchmack-
orna i. På kvällarna serveras middag från 
lokalt cateringföretag och senare blir det
kvällsfika. 

Ta med
Lakan om du sover i säng, sedvanlig 
utrustning om du sover i tält. Vanlig 
utrustning för grottbesök. De som vill 
öva SRT behöver utrustning för detta. 
Annars så är det block-grottutrustning 
som gäller.

Kostnad
Årsmötesavgift inkl enklare kvällsfika: 
200 kr/pers, ungdom 7-18 år 100 kr, 
barn under 7 år gratis.
Boende i säng: 150 kr per person/natt
Boende i tält: 200 kr/tält
Mat: 150 kr/dag frukost/lunchpaket/
middag
Utfärden till Blå Jungfrun kostar 250 
kr per person för vuxna och 150 kr för 
ungdom. Barn under 7 år åker gratis. 
Om vi mot förmodan skulle råka ut för 
så dåligt väder att turen ställs in kom-
mer avgiften att återbetalas.

Anmälan 
sker senast den 20 april till nedanstå-
ende adresser.
E-post till: ssfarsmote2013@gmail.com

eller skickas med post till:
Sven Gunnvall
Sjömåla 105
380 44 Alsterbro
Har ni frågor, kontakta:
Sven Gunnvall
sven.gunnvall@telia.com
070-943 49 36

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

Antal Pris Summa
Vuxna 200 kr
Ungdom 7-18 år 100 kr
Barn under 7 år 0
Mat vuxen (150 kr /dag)    450 kr
Mat ungdom 7-18 år (100 kr /dag)    300 kr
Mat barn under 7 år 0
Sängplatser (alla åldrar) (150 kr/dag)    450 kr
Tält (per tält) 200 kr
Blå Jungfrun, vuxna 250 kr
ungdom 7-18 år 150 kr

Totalt

Speciell kost eller annat som kan vara bra att veta:
Bidrag till kvällsprogrammet:

 
Summary (by author)
Invitation to the SSF annual meeting pro-
ceeding Friday 10th May at 7.00 PM. We 
will stay at Skeppsgården in the Mister-
hult archipelago near the city of Oskar-
shamn in Småland. From Thursday 9/5 
to Sunday 12/5 there will be excursions to 
caves in the area. A trip to the legendary 
island Blå Jungfrun is planned for Friday. 
In the evenings there will be lectures 
and slide shows about recent activities. 
For further information please contact:
Sven Gunnvall
sven.gunnvall@telia.com
+4670-943 49 36

Tre roddbåtar finns att låna vid bryggan nedan-
för Skeppsgården. Foto: Sven Gunnvall

Vacker strandgrottbildning på Blå Jungfrun. 
Foto: Karin Gunnvall
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Olika droppstensformer (speleotem), ofta i 
form av koralliknande krustor (koralloider) 
i grottornas tak och olikfärgade utfällningar 
på grottornas väggar har länge varit kända 
från urbergsgrottor runt om i Sverige. De 
har ofta uppfattats som kalkutfällningar, 
liksom de i karstgrottorna. Leander Tell 
skrev dock redan 1971 i ”Handledning i 
Svensk Grottforskning” att dessa småformer 
även kunde vara kiselutfällningar och att 
man även kunde finna former av gips. 
Kunskapen om dessa utfällningar har dock 
varit ringa, fram tills nu, då vi genom 
professor Vidal-Romani från A Coruña 

universitetet i Spanien fått möjlighet att 
göra kemiska analyser av urbergsspeleotem. 
Flera av de undersökta proverna togs i 
samband med exkursionen som följde efter 
granitgrottkonferensen 2011 och vi har 
sedan fått hjälp med provtagning av ett par 
aktiva förbundsmedlemmar. Tack för det! 

Det visar sig nu att våra speleotem har en 
stor variation och att såväl det mineralogiska 
som det mikrobiologiska innehållet i 
dessa är av internationellt intresse. Två 
svenska projekt behandlar det senare. 
Dels ett projekt om sambandet mellan 
geobiologin och bildning och nedbrytning 

av speleotem i Tjuv-Antes grotta i 
Nordmaling, dels ett projekt som handlar 
om kiselalger och andra mikroorganismer 
i Kungsträdgårdens tunnelbanestation i 
Stockholm. Projekten bedrivs i samarbete 
med forskare vid Naturhistoriska Riksmuseet 
(Magnus Ivarsson, Johannes Lundberg och 
Therese Sallstedt), prof. Vidal-Romaní och 
undertecknad. Mera om detta i kommande 
nummer av Grottan. Med dessa analyser 
ligger Sverige nu i forskningsfronten, då 
allt mer internationellt intresse ägnas åt just 

Mineral i speleotem i svenska urbergsgrottor
Rabbe Sjöberg, Juan-Ramón Vidal-Romaní

Koralloidspeleotem i Drömgrottan, Sundsvall. Foto: Jan Lundström 2009
Corralloidspeleothem in Drömgrottan, Sundsvall, N. Sweden.

Tretunnelgrottan, Skallberget, Gideå
Denna bild av koralloid togs av Rune Mag-
nusson vid årsmötet 2011. Visuell analys 
tyder på amorf opal, troligen opal-A. För-
modligen består spetsen på det cylindriska 
speleotemet av gips. Hela speleotemet är 
täckt av grönalger. 

Amorphous opal. The tip at the cylindrical spe-
leothem is probably gypsum.

Tjuv-Antes grotta, Nordmaling
Se artikel i Grottan nr. 2, 2011. På bilden 
ser man kalcitkristaller (C) översvämmade 
av återupplöst  opal-A (O). Vad gäller den 
rika geobiologin får vi invänta rapport 
från det forskningsprojekt som nu pågår. 
I samband med analysen 2010 gjordes en 
av de internationellt första upptäckterna av 
kalcitspeleotem i granitgrottor.

Twins of Cacite (C) whiskers flooded by 
resolved Opal-A (O), Tjuv-Ante´s Cave, N. 
Sweden. 

liknande former, hur de bildas och hur de 
bryts ned.

Här följer en kortfattad översikt av vad 
vi tills nu funnit i grottor i landet från norr 
till söder och hur de olika mineralen ser ut 
i bilder tagna med svepelektronmikroskop 
(SEM). Det är verkligen en helt ny värld 
som öppnar sig. Alla SEM-bilder har tagits 
av Vidal-Romani. Beskrivningarna nedan 
är i huvudsak bearbetade översättningar av 
hans skriftliga kommentarer till bilderna.

O

C
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Bodagrottorna, Iggesund
Opal-A kristaller och kalciumkarbonat med 
celler och bakterier som simmar i en biofilm 
av opal-A och alger. I grottan observerades 
även en vertikal utfällning i form av verti-
kala mikrobassänger  ”microgour-dams”. I 
granitiska bergarter brukar dessa vanligen 
vara bildade av pigotit. 
(Foto. Johannes Lundberg 2011)

Opal-A crystals and calcium carbonate with 
cells and bacteria in a bio-film of opal-A 
and algae. Microgour dams like this is mostly 
formed of pigotite.

Hölickgrottan, Hornslandet
Flak och andra former av opal-A. I provet 
finns även gott om biomaterial i form av 
bakterier, alger, protozooer samt pollen av 
tall. Vidare finns en del former som V-R ej 
lyckats examinera.

Opal-A. In the sample biological remains in 
the form of bacteria, algae, protozoa and pol-
len of pine are found.

Falkberget, Hornslandet 
Bilden visar t.v. intakt opal-A och t.h. opal-
A attackerat av bakterier. Här finns även 
karbonater i form av wollastonit och bio-
logiska former som protozooer och pollen-
kornsfragment. 

To the left intact opal-A. To the right opal-A 
attacked by bacterias. In the sample also car-
bonates in the form of wollastonite as well as 
protozoos and fragments of pollen are found. 

Skålboberget, Hudiksvall
Typiska opal-A speleotem med inkristallise-
rade bakterier. Här finns även tydliga kal-
ciumkristaller (wollastonit) som dock ej är 
synliga på denna bild.

Typical opal-A speleothem with bacteria.

Drömgrottan, Sundsvall
Se även inledande bild. Det mest slående är 
den stora andelen Ca och Mg i provet som 
även innehåller en mindre del silicat i form 
av opal-A. Verkligt unikt är att detta är för-
sta gången V-R i ett prov ser gipskristaller 
koloniserade av bakterier och fungi (svamp-
hyfer). Nytt är även att gipskristallerna på 
spetsen av speleotemet (jfr Skallberget ovan) 
är ovanligt stora. Provår 2012.

Opal-A speleothem ending in a tip of crystals 
of gypsum. Unique is that gypsum crystals here 
are colonizied by bacteria and fungi. 
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Kvarnberget, Nynäshamn
Här gjordes under den första dagens exkur-
sion av CGC2011 det allra första fyndet i 
Sverige av vad som kan vara speleotem av 
opal-A. Ingen provtagning gjordes dock. 
(Foto. Johannes Lundberg 2011)

This was the first discovery of opal-A speleo-
them in Sweden. The discovery was done on 
the excursions during the CGC211 conference.

Trollhålet, Kullaberg, Skåne
De stora fälten med utfällningar i denna 
grottas tak observerades först av Yngve Freij 
på sent 1960-tal. Detta speleotem är helt 
olikt de tidigare redovisade. Det har en san-
dig struktur, ursprungligen avsatt som ett 
kalksintertäcke med upp till några mm stora 
mikrobassänger. Sandkornen består sanno-
likt av fragmenterade och återupplösta kal-
citkristaller. Här finns även opalplattor och 
ytterst små mänder gips. En hypotes är att 

Vill du hjälpa oss att inventera speleotem i 
våra urbergsgrottor så gör du så här:

Tag med kil eller annat skarpt föremål ett 
c:a cm-stort prov från en undanskymd plats 
(så att det helst inte syns!). Finner du på gol-
vet nedfallet material på skyddad plats så tag 
detta. Lägg provet i en liten plastficka, no-
tera grottans namn och plats samt datum. 
Beskriv om möjligt var i grottan provet 
togs och omgivande bergart. Sänd provet i 
en vadderad påse till Rabbe Sjöberg, så vi-
darebefordar vi detta till vår kollega i Spa-
nien. OBS! Ligger grottan i ett naturreservat 
måste tillstånd först sökas hos Länsstyrelsen.

Summary (by author)
During the last couple of years a number of 
speleothems from pseudokarst caves in gra-
nitic bedrock in Sweden have been chemi-
cally investigated using EDS-analyses. The 
work have been done by prof. J.R. Vidal-
Romaní, University of A Coruña, Spain. 
The most common minerals in our speleo-
thems are opal-A, calcite, and gypsum. The 
speleothems show a rich microbiological 
diversity.

Fakta

Opal-A-speleotem är en kisel-
utfällning, vanligen ur kvarts. Efter 
biogen (biologisk) vittring av olika 
mikroorganismer degraderas sili-
katerna till biogen opal. Troligtvis 
internationellt den vanligaste typen 
av speleotem.

Pigotitspeleotem bildar krustor på 
granitväggar i sprickor och hålighe-
ter. Har tidigare beskrivits som en 
organisk substans bildad vid förrutt-
nelse av ovanliggande vegetation. 
Består av organiska syror kombine-
rade med aluminium och järnoxid.

det ursprungliga kalksintertäcket fragmen-
terades av frost. Provet har ett rikt geobio-
logiskt innehåll i form av amöbor, cyano-
bakterier etc.

A clastic carbonate sandy sample, deposited 
originally as a slurry with microgours flowstone 
morphology. Sand grains are calcium carbon-
ate and show an open fabric cemented by cal-
cium carbonate in occasional levels  probably 
due to redissolution of carbonates. The sample 
has a rich microbiological diversity.
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Här följer några kommentarer och kom-
pletteringar till Andreas Wikströms artikel 
om ”Artfjällets glömda grottor” i Grottan 
nr. 4, 2012. Redan för några år sedan när 
Rabbe Sjöberg sände mig Andreas kartor 
över Artfjällets grottor fann jag att det sak-
nades åtminstone en grotta. Jag skulle ju ha 
tipsat redan då men det glömde jag. Förlåt! 

Västra Lettafjällsgrottan
Redan i Grottan nr. 2, årg. 1, 1967, sid. 11 
skriver jag i artikeln ”Ett nyupptäckt grott-
område vid Överuman” hur vi på den första 
expeditionsdagen på Lettafjället vid Mjölk-
bäcken först besöker  Lettafjällsgrottan (115 
på AW:s karta) och fortsätter: ”Ca 500 m 
V om denna grotta, 300 m N om landsvä-

gen och ovanför en ännu brantare sluttning, 
finns en torrlagd, slingrande och vacker ero-
sionskanal, 15 m lång, som längst in övergår 
i en smal spricka. Endast en mycket obetyd-
lig rännil sipprar fram längs golvet. På flera 
ställen skymtar dagsljuset genom sprickor 
från marken som ligger 1 m ovanför. Den 
frilagda kalkväggen vid ingången är egen-
domligt rödoxiderad, något vi ej sett i nå-
gon annan grotta”.

Kanske var det brist på mellanrubrik 
i vår artikel som vållade att (västra) Let-
tafjällsgrottan (mitt namnförslag)  kanske 
missades. Som synes är läget, högst 500 m 
V om Mjölkbäcksgrottans trånga utlopps-

hål (p. 115 på AW:s karta), är det bara en 
kort stigning upp till Lettafjällsplatån, där 
björkskogen glesnar. Grottan syns tydligt 
när man väl funnit kalken.

Enligt minnesbilder från 1966: ”Här syns 
— en grottingång rakt in i en mindre kalk-
brant. Fortsättande gång liknar mera Vita 
Tunneln vid Kåtaviken med slätslipade och 
ljusa väggar — gånghöjd 1 m, bredd 0.5 m. 
Längst in ’tycktes’ det väl trångt”. Men det 
trodde vi om Vita Tunneln också tills en 
smal krypare för några år sedan dramatiskt 
förlängde den till 100 m.

Observera att Ebbe Johansson och jag 
inte alls gjorde någon ordentlig terrängkoll, 
så här kan det finnas överraskningar. Tun-
neln leder ungefär mot NO, aningen upp-
åtlutande enligt minnet och den är nästan 
torrlagd. Denna första dag hade Ebbe och 
jag siktet främst på Kåtaviken, med lyckat 
resultat, och vi nöjde oss med vetskapen att 
det finns åtminstone en grotta med längden 
15+ meter i Lettafället. Vem kutar upp och 
kollar om det finns något fossilt inloppshål 
e.dyl. längre mot NO, ev. ONO. Ty nån 
grottis måste väl ändå passera här även i 
framtiden.

Jag saknar i AW:s artikel namn och längd-
uppgift på p. 116, dvs inloppsgrottan. To-
tallängd på klyfta, sal, valv och krypgång är 
angiven i vår artikel från 1967: ”15 m från 
ingången rinner bäcken ned i ett trångt hål 
och en annan låg, torr men alltför trång 
gång fortsätter mot SV”. Alltså längden på 
Mjölkbäcksgrottan är 15+ m med säkerhet. 
Punkt 115-116 bör få namnet Östra Let-
tafjällsgrottan, så undviks förväxling med 
grottorna vid den närbelägna större Mjölk-
bäcken.

Rektangeltunnelns sluk
Rektangeltunneln beskrevs som nr. 113 på 
AW:s karta. Den upptäcktes under 1968 
års expedition, då vi med båt skjutsades 
nästan fram till grottans ingång. Den är 

Mera om ”Artfjällets glömda grottor”
Yngve Freij

Rektangeltunnelns ingång vid upptäckten 
den 7 aug. 1968. Fr.v. Rabbe Sjöberg, 
Ebbe Johansson, Mischa Gavrjusjov och 
Gösta Sjöberg. Foto: Yngve Freij

preliminärt uppmätt till 35 m men har bara 
besökts en gång. Den stora frågan här är 
dock, var ligger sluket? Då utloppstunneln 
är ca 2 m hög bör eventuell slukportal 
vara betydligt högre. Å andra sidan kan 
det ju vara ett minisluk i stället. Men 
var ligger det? De gånger jag och andra 
vandrat från Strimasund eller Högstaby 
till Mieseken, så håller man betydligt 
högre höjd. Då kommer man troligen ca. 
1 km S om Rektangelgrottan men jag kan 
ej minnas att man korsar någon bäck där. 
Glömskefel? Kan det möjligen handla om 
en kilometerlång underjordsbäck?

Efterskrift
Yngve kan ha fel, för på Google Earth syns 
en tydlig bäck just här men inget underjor-
diskt lopp. Däremot fick jag för några år 
sedan tips om djupa karstsprickor på Lång-
fjällets västsida några km S om Rektangel-
tunneln./Rabbe Sjöberg

Summary (editorial)
More forgotten caves at Artfjället. The first 
discoverer of caves in the area, Yngve Freij, 
writes about a couple of caves discovered 
in 1966 and 1968,  which have not been 
revisited since then.

Grottans ungefärliga läge. 
Kartbearbetning: Andreas Wikström
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I höstas togs frågan upp om möjligheten 
att illustrera områden i fjällen med hjälp av 
flygbilder i Grottan. I dagens högupplösta 
flygbilder går det bra att se doliner, sluk, 
grottingångar etc och därför är flygbilder 
lämpliga som bakgrundskartor när man 
skall beskriva grottområden.

På senare år har lantmäteriet ändrat sin 
prissättning så att privatpersoner och ideella 
organisationer (dit SSF räknas) endast be-
talar 10% av kostnaden jämfört med kom-
mersiella aktörer, vilket gjorde att ett inköp 
var ekonomiskt rimligt. Då varje inköp är 
förenat med en fast kostnad visade det sig 
mest fördelaktigt att köpa in bilder över alla 
områden av intresse vid ett tillfälle. Styrel-
sen beslutade därför att köpa in flygbilder 
(ortofoto i färg med 0,5 m/pixel upplös-
ning) över relevanta områden i fjällen, med 
ett maxpris på 3000 kr. Undertecknad fick 
i uppdrag att försöka få med så många re-
levanta områden som möjligt för de peng-
arna. Följande områden köptes till slut in. 

•	 Lummelunda
•	 Kvarnbäcken (Åre)
•	 Korallgrottan-Bjurälven
•	 Rödingsfjället
•	 Sotsbäcken
•	 Kåtaviken-Mjölkbäcken
•	 Mieseken
•	 Övre Ältsvattnet
•	 Sjangeli
•	 Björkliden
•	 Japmajaure-Vadve Lullihatjårro.

De inköpta bilderna täcker med andra ord 
merparten av alla stora grottområden i de 
svenska fjällen. För de grottletare som vill 
titta på flygbilder för att spana efter grot-
tor är dessa bilder dock ingen nyhet. Exakt 
samma bilder kan enkelt beskådas genom 
att gå in på eniro.se eller hitta.se, det är 
samma bilder som visas där. Poängen med 
inköpet var att få rättigheterna att kunna 
publicera bilderna i Grottan och liknande 
sammanhang. För att visa hur man kan 
använda bilderna så återges här på nytt 
kartan över området kring Labyrintgrottan 
som publicerades i Grottan 3-2012. För 
beskrivning av respektive objekt på kartan 
hänvisas till denna artikel. Förhoppningen 
är nu att det skall bli mer av den här sor-
tens illustrationer i Grottan i framtiden!

Summary (editorial)
Lately Lantmäteriet (the national surveying 
office) has changed the price for aerial pho-
tos for use by private persons and nonprofit 
organizations. With a 90% reduced price 
SSF purchased aerial photos covering all 
known important caving areas in Sweden. 
The high resolution photos shows details 
like dolins, sinkholes, entrances etc and are 
perfect to use as background maps to de-
scribe caving areas. The purchase includes 
the right to publish the photos.

To the right an example where the aerial 
photo is used as background for the area 
around Labyrintgrottan (published in Grot-
tan 3-2012).  

Flygbildsinköp till SSF
Andreas Wikström
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Prolog
Hösten 2011 gjorde ett grottgäng en helg-
tur till Lummelundagrottan för att närmare 
undersöka några potentiella fortsättningar 
i de inre delarna av det Fossila systemet. 
Formatet på övningen som ägde rum under 
en helg i november fungerade bra, och det 
fanns ett oväntat stort intresse hos några 
SSF:are att upprepa det hela även ett år se-
nare. 

Gruppen som åkte över hösten 2012 un-
der dagarna 16 – 18 november växte fram 
högst informellt och fick en blandad sam-
mansättning med 11 SSF-medlemmar från 
olika håll i landet.

Innan avresa sattes ett antal mål upp för 
helgen, nämligen att:

•	 Pumpa Inre sjön för att komma åt hela 
det Fossila systemet.

•	 Undersöka intressanta platser mellan 
Inre sjön och Sifonkatedralen.

•	 Eventuellt mäta om och kartera det 
avsnittet med större noggrannhet och 
detaljinnehåll.

•	 Byta slang till pumpen vid Inre sjön.

Förberedelsearbetet blev till stor del en ka-
rusell med e-postmeddelanden kring många 
frågor:

•	 Skulle Niklas nya gummibåt Styx kun-
na klara oss torrskodda in till början 

av det Fossila systemet eller skulle den 
välta, alternativt få punktering?

•	 Var det egentligen nödvändigt med 
våtdräkt, särskilt som en tung 7 mm:s 
dykdräkt ogärna släpades med från 
Göteborg?

•	 Hur håller man fötterna varma om 
vattnet trots allt går över stövelskaften?

•	 Vem åker med vem till färjan och när?

På plats
Ett mindre gäng reste över till Gotland 
redan på torsdagen för att kunna starta 
pumparna tidigt med förhoppningen att 
de skulle hinna tömma Inre sjön lagom till 
lördagen. Det hade ju regnat en hel del ti-
digare under början av november med höga 
flöden i grottan som följd. Förhoppningen 
var dock att uppehållsvädret dagarna innan 
varit tillräckligt för att hinna dränera grot-
tan på merparten av högvattnet.

Då förpatrullen på fredag förmiddag lät-
tade på locken över borrhålen och lyste ned 
så blänkte det dock oroande från vatten i 
botten av båda hålen. Kunde det vara så att 
vattnet inte hunnit rinna undan? Pumpar-
na, för vi hade också med oss en booster-
pump, startades i alla fall utan bekymmer 
och det var ju inga problem att få upp vat-
ten, om man säger så…

Ett besök nere i grottan gjordes också un-
der fredagen då gruppen kunde konstatera 
att vattnet stod cirka en decimeter under 

Det blir aldrig som man tänkt sig
eller

Simning i det Fossila systemet

Torbjörn Djuvfeldt

Niklas vid Skäret. Foto: Peter Blomqvist 

golvnivån i turistdelen. Längre in och vid 
ingången till det fossila systemet var luft-
spalten futtiga 8 cm under den portal där 
Niklas hade tänkt sig segla in torrskodd med 
sin gummibåt. Nu var det inte längre någon 
tvekan om våtdräkt behövdes eller inte.

Längre in och ungefär 30 meter efter 
Droppstensgalleriet fanns nu en sifon vid 
Hammarkorset som definitivt hindrade be-
sök längre in i grottan. Det var därför ingen 
mening med att fortsätta pumpandet då 
vattenmängderna var långt större än pum-
parnas kapacitet. Alltså dags att tänka om 
kring målen för helgen. 

De som var på väg till färjan fick under 
fredag eftermiddag följande korthuggna 
SMS från Gotland:

Verkligen ett välkomnande besked…

Gummibåten
Niklas nyligen inköpta gummibåt blev ju 
till sist ett roligt sidoinslag i förberedelserna, 
med alla spekulationer huruvida den skulle 
vara användbar eller inte.

Ännu roligare blir det i efterhand då man 
minns Niklas självsäkra tro på sin båt under 
den förberedande brevväxlingen:
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Jag räknar dock kallt med att båten går in 
under portalen men det beror ju mycket på 
hur pass högt vattenstånd det är när vi är där. 
Annars får man väl pysa ut lite luft tills man 
kommer igenom.

Det hade nog räckt med några få ande-
tag med luft i båten för att den skulle varit 
för stor, så den fick vackert ligga kvar i sin 
IKEA-kasse och blåstes aldrig upp.

Radio Gotland
Via Länsstyrelsens diarium hade media fått 
information om vårt grottbesök och skickat 
en reporter för att intervjua förpatrullen. In-
slaget i Gotlandsnytt blev en trevlig och sak-
lig rapport från Lummelunda. Inslaget går 
att hitta på: http://sverigesradio.se/sida/ar-
tikel.aspx?programid=94&artikel=5349366

Nya planer
I och med att det höga vattenståndet be-
gränsade möjligheterna till aktiviteter längre 
in i det fossila systemet så fick vi göra det 
bästa vi kunde i de delar som gick att kom-
ma åt. Det blev under lördagen tre huvud-
spår av aktiviteter:

•	 Elin,	Daniel,	Helena,	Kaveh	och	Nik-
las ägnade tid åt undersökningar och 
grävningar i en del mindre hål i områ-
det fram till Hammarkorset.

•	 Anders,	Cecilia	och	Ida	genomförde	en	
improviserad grottkarteringskurs inn-
anför Kapellet i turistgrottan.

•	 Nikonisterna	 Anna,	 Peter	 och	 Tobbe	
övade på färdigheterna i grottfotografe-
ring, bytte objektiv med varandra och 
testade olika ljussättningsalternativ.

Till lördagen hade vattenståndet sjunkit 
några centimeter sedan dagen innan, men 

bilden på nästa uppslag visar hur högt vatt-
net måste ha stått när nivån var som högst. 
Skummet på grottväggen markerar ungefär-
lig maxnivå. 

Nya passager
Grottpushargruppen lyckades under lördag 
förmiddag koppla samman systemen SV om 
Hammarkorset. Efter att Daniel och Niklas 
grävt sig in söderifrån vid markeringen med 
de röda prickarna och in till en liten kam-
mare ungefär halvvägs, lyckades de öppna 

en liten gång åt NV som Elin kunde pressa 
sig vidare igenom och ut i huvudgången. 

De blå prickarna markerar en trolig 
sträckning av den gång som leder vatten till 
vattenfallet och de gröna prickarna är Nik-
las grävprojekt med möjlig fortsättning. 

Niklas bedrev också grävning i gången till 
höger direkt efter inledningen av det fossila 
systemet och fick hjälp av Elin som försökte 

Niklas provmäter sin båt under soffbordet (=portal) hemma på Lerduvevägen. Foto: Anna Krentze

Läget i grottan vid vårt besök.

Nästa uppslag:
Elin under portalen in till den fossila delen. 
Foto: Torbjörn Djuvfeldt
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trycka sig igenom till vad som väntas vara 
Bosses håla.

Vattenfallet var verkligen ett vattenfall 
denna helg, där vattnet troligen är det som 
dräneras ut från Hammarkorset. Här lycka-
des man komma vidare några meter och no-
terade en potentiell fortsättning som kanske 
kan pushas då gången är torr.

Kartering
En mindre kartering gjordes innanför Ka-
pellet i visningsgrottan. Resultatet kan väl 
inte kallas karta utan mera en skiss även 
om avstånd och vinklar är mätta, dock med 

Det var bara originalet som saknades. 
Foto: Peter Blomqvist

Anna och Ida försöker torka håret. 
Foto: Tobbe Djuvfeldt

lite okontrollerade baspunkter. Vi kan kon-
statera att systemet totalt är ca 45 m långt 
(och visningsgrottan som helhet 70 m) men 
om det ska räknas in i grottans totallängd 
är mera tveksamt. De två över varandra lig-
gande kryplåga salarna kan ju uppfattas som 
en utvidgning av huvudgången. En ny kar-
tering av hela visningsgrottan kan ge svar på 
den frågan.

Filmning
I och med att vi inte kom åt de inre delarna 
av grottan gjorde vi det bästa av situationen 
och byggde under lördagskvällen en högst 
improviserad kamerarigg som kunde sänkas 
ner i borrhålen till Sifonkatedralen respek-
tive Inre sjön.

Det ser ut som något konstigt Anders fått på 
kroken, men det är faktiskt kamerariggen. 
Foto: Peter Blomqvist.

Anders, Cecilia och Ida skötte den delen 
och lyckades få tre sekvenser i varje hål inn-
an kamerabatteriet var tömt.

Resultatet analyserades under båtfärden 
till Nynäshamn och bedömningen blev att 
vattenståndet på båda platserna var omkring 
2 meter högre än vad som är normalt under 
sommaren. Att pumpa hade definitivt varit 
ett hopplöst företag. Med de pumpar vi har 
kan vi inte sänka grundvattenytan på ett 
kvadratkilometer stort område.

Under båtfärden hem spånade vi också 
en del om möjliga förbättringar av kame-
rariggen. Det borde vara möjligt att få till 
en radiostyrning av riktning för kamera och 
videobelysning med användning av samma 
typ av komponenter som används i RC-
sammanhang. Vi får se vad som kan knåpas 
ihop under vintern.

Under lördagen och söndagen kontrol-
lerade vi även Kanalen och var vattnet slu-
kades. Vid vårt besök var vattenflödet giss-
ningsvis ca 50 liter/s och det sista vattnet 
slukades mellan de två skarpa krökarna i 
Kanalen öster om den första sommarstugan 
ovanför Sifonkatedralen. Det är inte omöj-
ligt att fler sluk var aktiva för flödet vid det 
sista sluket var betydligt lägre än uppe vid 
bron över Kanalen.

Boendet
vid orienterarnas klubbstuga Kinnerstugan 
innehöll allt en grottis behöver för att trivas. 
Trångt i sidled i sovkabinen men ståhöjd. 
De hade till och med namnsatt en av lä-
genheterna så att vi skulle känna oss riktigt 
hemma.

Det enda som möjligen saknades var bra 
torkmöjligheter, men vi fick ju låna caféet 
vid grottan för förvaring av våra prylar un-
der nätterna, så den delen löste sig ju bra i 
alla fall.

Apropå torkning så försökte sig Anna och 
Ida på att använda en skotork som hårblås, 
men de gav upp nästan direkt.
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Epilog
Andra försöket med en weekendtur blev 
lyckat också det, trots att vattnet hindrade 
oss från att göra det vi ursprungligen plane-
rat att hinna med. Under mer normala för-
hållanden går det dock att hinna med mer 
på ett par dagar än man kanske tror, bara 
man är någorlunda förberedd och fokuserad 
på uppgifterna.

Hela gänget avslutade med en gemensam 
fika och jukebox-utmaning på konditori 
Norrgatt i Visby. Där skildes vi dock åt för 
att Helena och Ida skulle hinna med sitt flyg 
till Göteborg medan vi övriga tog färjan till 
fastlandet.

Stort tack till Daniel och Anders som stod 
för mycket av förberedelserna. Det blir nog 
en tur nästa höst igen, men dessförinnan får 
man ju inte missa den traditionella Lum-
melundaveckan! Många av oss som var med 
denna gång vill ju se mer av grottan.

Vi som var med: Anders Lindén, Anna 
Samuelsson, Cecilia Hallström, Elin Djuv-
feldt, Daniel Furudahl, Helena Olsson, Ida 
Fagerström, Kaveh Hoodeh, Niklas Konste-
nius, Peter Blomqvist och Tobbe Djuvfeldt.

Apropå Lummelunda...
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 ingen har egentligen haft koll på 
vad som finns. Det vi (dvs Daniel K, An-
ders L, Rauken och jag) gjorde var dels att 
gå igenom allt material och bestämma vad 
som skulle sparas och vad som skulle släng-
as. Det blev en hel del som slängdes, bland 
annat mängder av använd (lerig och trass-
lig) telekabel, ett antal trasiga handskar och 
oanvändbara knäskydd. Sedan gjorde vi en 
förteckning över det som skulle sparas. För-
teckningen finns nu som en excel-fil som 
ansvariga för Lummelunda har tillgång till, 
och meningen är att ett exemplar av förteck-
ningen skall ligga i förrådet, så att man kan 
notera när något tas bort eller tillkommer.

Ulla Pettersson  

Summary (editorial)
Report from a weekend-tour to the Lum-
melunda Cave, november 2012. The plan 
to investigate a number of interesting ob-
jects in the inner parts of the fossil system 
was quickly abandoned due to an extremely 
high water level.

Instead digging and pushing revealed 
some new passages south of ”Hammarkor-
set” and also an extension of ”Kapellet” in 
the tourist part of the cave.

By lowering a camera in the drilled holes 
to ”Sifonkatedralen” and ”Inre Sjön” the 
observed water level was about two meters 
higher than the normal water level in sum-
mer.

Efter snart tre år på landskapsarkitekturpro-
grammet var det dags att skriva kandidatexa-
mensarbetet. Jag valde att skriva om grottor. 
Mitt beslut i att skriva om grottor grundade 
sig mest i min egen fascination för grottor 
och deras geologi och att jag på flertalet se-
mestrar har besökt en grotta av något slag. 
Vad har grottor med landskapsarkitektur att 
göra kan man ju undra. Jag får erkänna att 
jag var lite osäker själv i början, men under 
arbetets gång såg jag fler och fler kopplingar 
tills det kändes som ett självklart ämne att 
skriva om. Landskapsarkitektur är brett och 
tvärvetenskapligt liksom att många intres-
sen kan mötas kring en grotta. Det under-
jordiska landskapet är en benämning som 
ger en tydlig koppling och att grottan är en 
del av landskapet med starka arkitektoniska 
drag. Jag ville inrikta mig på att undersöka 
grottans symbolvärde och hur människor 
upplever den. Målet med uppsatsen var att 
dokumentera grottors betydelse för män-
niskor med hänseende till tvärvetenskapen 
de berör, deras symbolik och till hur män-
niskor upplever dem utifrån sina sinnen och 
minnen. 

Uppsatsen grundar sig på fyra frågeställ-
ningar: Hur definieras en grotta? Vad sym-
boliserar den? Kan en skapad grotta ge sam-
ma eller liknande upplevelse som en som är 
bildad naturligt? På vilket sätt är grottan ett 
kulturarv?

För att ta reda på det behövde jag få en 
bred bild av grottans betydelse i olika sam-
manhang. Jag gick med i Speleologförbun-
det där jag hittade mycket information 
och även kom i kontakt med speleologer. 

Dessutom använde jag mig av litteratur 
skriven av speleologer, sagor och sägner, 
trädgårdshistoria och litteratur om symbo-
ler. Jag gjorde också egna observationer. Tre 
grottyper av olika karaktär valdes ut som 
undersökningsobjekt; grottorna på Kulla-
berg på Kullahalvön, grottan i Kungsparken 
i Malmö och Balsbergsgrottan vid Kristi-
anstad. De tre grottorna är mycket olika i 
sina uttryck; naturligt bildade och skapade 
av människan i olika syften, men definieras 
i sitt sammanhang alla som grottor. När 
grottorna besöktes diskuterade jag och mitt 
sällskap upplevelsen och våra associationer. 

Grottan som symbol och upplevelse
Hanna Lönnqvist

Jag till vänster och min klasskompis Mona 
till höger i Balsbergsgrottan. 
Foto: Hanna Lönnqvist

Droppsten i Lummelunda (se också 
baksidan). Foto: Peter Blomqvist
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I uppsatsen redogör jag till en början för hur 
en grotta definieras fysiskt och vad grottan i 
sinnevärlden har för betydelse. Som tidigare 
nämnts kan många intressen mötas runt en 
grotta. Den fysiska uppenbarelsen leder till 
olika fysiska förutsättningar samtidigt som 
vår minnesbild, det mentala, skapar ytter-
ligare dimensioner till hur vi kan uppleva 
den. Här beskriver Kristina Jennbert en del 
av grottans multifunktionella betydelse:
Grottorna har varit platser för naturroman-
tiska vandringar och rekreation. De har dragit 
till sig uppmärksamhet. De har blivit äventy-
rarnas platser i skuggan av myter om grottor 
och grottfolk från forna tider och sägner om 
hiskeliga händelser vid grottorna. Grottorna 
innehåller också i kraft av sin fysiska natur 
unika miljöer för djur och växter. 
(Jennbert, 2009, s. 120)

Grottans symbolvärde undersöks sedan. 
Naturen innehåller många olika starka 
symboler så som trädet och grottan. Grot-
tan kan symbolisera olika saker som till 
exempel en gudomlig plats, ett gömställe, 
ett boställe eller något farligt. Grottan har 
spelat en viktig roll i trädgårdskonsten och 
i landskapsparkerna på 1700-talet då artifi-
ciella grottor placerades ut i parkerna. Dessa 
ting som anknöt till det förflutna och my-
terna gav en påminnelse om människornas 
förgänglighet. 1700- talet var de associativa 
trädgårdarnas tid, det kunde nästan gå till 
överdrift med allt som skulle placeras in i 
trädgården. Det finns många exempel på 
grottor och andra byggnader som tempel, 
ruiner och andra inslag inspirerade från 
fjärran länder i den engelska landskapspar-
ken. I boken Trädgårdskonst (1858) beskri-
ver Daniel Müller hur man ska tänka när 
man placerar grottor i en park. Han ansåg 
att de ska placeras så som man finner dem i 
naturen lite här och där, gärna intill klippor 
och berg och helst i närheten av porlande 
vatten. De ska vara byggda av ohuggna ste-
nar för att få ett naturligt utseende och kan 
vara täckta av klätterväxter och vara något 
gömda av buskar. 

Meningen med grottor är att uppväcka efter-
tanke och melankoli, och scenen omkring mås-
te derföre bildas i öferensstämmelse dermed – I 
uppförandet af grottor bör man vara sparsam, 
ty äfen i sjelfa naturen äro de sällsynta. 
(Müller, 1858, s. 70

I uppsatsens sista delar diskuteras grottan 
som symbol och kulturarv. Upplevelserna 
av de egna observationerna analyseras också. 
Omgivningen runt grottorna var varierande 
från klippiga berg till en djup skog till en 
stadspark. Naturen kring grottan spelar 
stor roll till hur själva grottan upplevs. Pre-
cis som Daniel Müller skrev på 1800-talet 
så räcker det inte bara med en grotta utan 
omgivningen spelar stor roll för hur man 
upplever den. Genom att studera en liten 
beståndsdel av landskapet kan jag använda 
de lärdomar och slutsatser jag har dragit i 
andra situationer i mitt fortsatta utövande 
som landskapsarkitekt. Till exempel förstå-
elsen för saker och tings symboliska värde, 
att det kan innebära olika betydelser för oli-
ka människor. Under arbetets gång kom jag 
på ännu fler minnen och besök ifrån grottor 

Grottan i Kungsparken.  
Foto: Hanna Lönnqvist

Inne i Balsbergsgrottan. Foto: Hanna Lönnqvist

Silvergrottan på Kullaberg. 
Foto: Hanna Lönnqvist

som jag haft i mitt liv, till exempel var det 
en glad upptäckt när jag läste om Boboli-
trädgårdarna i Florens och insåg att jag tagit 
kort på just den grottan det berättades om 
i litteraturen. I min kontakt med en grott-
forskare fick jag svaret på min fråga om vilka 
egenskaper den ultimata grottan skulle ha: 
Att en grotta som inte kan formulera frågor 
inte är intressant, samtidigt som han tillade 
(något jag kan hålla med om): Frågan är om 
det finns sådana grottor?

För den som är intresserad av uppsatsen 
i sin helhet (inklusive referenser) så går den 
att hitta på epsilon som är SLU:s elektro-
niska publicering av skrivna arbeten, länk: 
http://stud.epsilon.slu.se/4603/.

Summary (editorial) 
The author describes her work with an un-
dergraduate project in her landscape archi-
tect education entitled The cave as a symbol 
and experience. 

The complete essay is published (pdf ) on: 
http://stud.epsilon.slu.se/4603/
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I januari 2001 var jag tillsammans med 
Jonas Peterson ute i Grödingeskogarna för 
att kolla upp ett grottips. Grödinge är en 
socken som ligger SO om Södertälje ca 3 
mil SV om Stockholm. Platsen för grottan 
var inte svår att hitta. Den låg enligt upp-
gifterna under ett jätteflyttblock  i en stor 
flyttblockssamling som syntes på långt håll. 
Grottans längd är 12,5 m, största bredd 5 m 
och takhöjden 0,4-1,2 m, det går att krypa 
igenom grottan. Ytterligare en 6-meters-
grotta finns bland flyttblocken. Då vi inte 
kände till något namn på grottan fick den 
namnet Rödlötgrottan efter ett torp som 
ligger några hundra meter S om grottan. 
Platsen ligger uppe på berget ca 1 km NV 
om Grödinge kyrka  RN: 656054/161309.

Vintern 2007 letade jag grottor i Riksan-
tikvarieämbetets databas och hittade då en 
grotta på samma koordinater som Rödlöt-
grottan, den kallades för  Tumba Tarzans 
grotta. Grottans namn väckte genast mitt 
intresse då jag som 10-åring år 1954 följde 
Tumba Tarzans äventyr i tidningarna. Vid 
midsommartid 1954 var polisjakten på 
Tumba Tarzan förstasidesrubriker. 

Vem var då Tumba Tarzan?  Hans riktiga 
namn var Rolf Johansson, uppväxt i Tumba 
mellan Stockholm och Södertälje. Rolf föd-
des 1925 som den äldste bland tre bröder 
och växte upp under fattiga förhållanden. 
Redan som ung greps han av polisen för ba-
gatellartade förseelser. I början av 1950-talet 
dömdes han för enklare inbrott till fängelse 
flera gånger, oftast var det sommarstuge-
inbrott på jakt efter mat. Det berättas om 
honom att han brukade äta maten vid som-

marstugans köksbord, att han diskade efter 
sig och lämnade en ursäktande lapp på bor-
det.

På försommaren 1954 rymde Rolf från 
fängelset genom att hoppa ut från ett föns-
ter på andra våningen och hamna i en björk. 
Detta var inledningen på en polisjakt som 
kom att pågå till november månad. Tillsam-
mans med sin hustru Alice levde Rolf i sko-
garna på Södertörn och i Roslagen, ständigt 
jagad av polisen. Mat och utrustning stals 
i sommarstugor, ibland deltog också hans 
bröder i inbrotten. Efter en skottduell med 
polisen vid midsommartid blev han kallad 
för en ”livsfarlig desperado”. Tidningarna 
skrev dagligen om polisjakten och han fick 
namnet Tumba Tarzan. Pressen utnämnde 
honom till ”landets farligaste förbrytare”, 
trots att brotten oftast bestod av inbrott för 
att skaffa mat. Rolf och Alice jagades av po-
liser med k-pistar, pistoler och hundar och 
av tullkryssare och helikopter men han lyck-
ades ändå komma undan ända till mitten av 
november då Tumba Tarzan grips. Det var 
under en kortare tid under sommaren de lär 
ha haft sitt läger vid Rödlötgrottan.

Ytterligare en grotta omnämns i samband 
med Tumba Tarzan,  Grottan i Finkmos-
seberget. Denna plats som användes av 
bröderna Johansson som tjuvgömma hit-
tades av polisen och där återfanns mängder 
av tjuvgods. Finkmosseberget ligger alldeles  
söder om Tumba men grottans läge är inte 
känd. 

Efter gripandet dömdes Tumba Tarzan 
för rymningen och för drygt 100 sommar-
stugeinbrott och andra stölder till 3 år och 6 

månaders fängelse. Efter avtjänat straff lev-
de Tumba Tarzan under små förhållanden i 
Tumba med omnejd, han avled år 1978. 

Litteratur:  
Gunnar Ståhl, 1990: Tumba Tarzan – fri 
som fågeln.  Utgiv. av förlaget Legus. 
Läs den i sin helhet på : 
www.legus.se/boksidor/tumbatarzan.pdf
Riksantikvariets databas: Grödinge  383:1

Summary (editorial)
The story behind the name of a cave. 
”Tumba Tarzan” was a notorious thief in 
the middle of the last century. After several 
sentences in prison he escaped and used 
the cave as a hideout. For a half year he 
stayed away from the police until he finally 
was caught and brought to justice.

Tumba Tarzans grotta
historien bakom grottans namn

Christer Örtvall

Författaren på besök hos Tumba Tarzan. Foto: Johannes Lundberg

Ingången. Foto: Johannes Lundberg
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För att inte hamna i kollision med UIS-
mötet i Tjeckien är fjällmötet framflyttat till 
första veckan i september. Platsen är norra 
Jämtland och bo kan man göra inomhus i 
skolan (f.d.) i Stora Blåsjön som är bokad. 
Naturligtvis kan man alternativt tälta el-
ler bo enkelt i raststugan uppe vid Korall-
grottan. Korallgrottan kanske för många är 
dragplåstret men det är faktiskt inte huvud-
målet. Vi har många andra utmaningar så 
som Tommys grotta, kända men inte under-
sökta doliner, flera kalkområden, Bjurälven 

och in i Norge längs Bjurälvens förlängning. 
Det ska också göras en besiktning av Korall-
grottan enligt avtal med länsstyrelsen. Min 
avsikt är att de som vill besöka Korallgrottan 
och inte varit där tidigare måste precis som 
i Lummelunda gå en introduktionskurs, en 
dag. Det är naturligtvis av stor vikt att alla 
kommer med idéer och förslag på den fort-
satta utforskningen av området. 
Mountain meet will be first week in september 
in northern Jämtland: Korallgrottan, Bjuräl-
ven and surrounding areas.

Anders H Lindén

Johannes Lundberg

Sommarens stora grotthändelse är förstås 
den 16:e UIS-kongressen i Brno, Tjeckien, 
den 21 till 28 juli.  I skrivande stund har 
deadline för att skicka in bidrag till den ve-
tenskapliga delen av kongressen passerats 
(men vi har flera bidrag från Sverige), och 
också för den billigaste anmälningsavgif-
ten, men det är fortfarande gott om tid att 
anmäla sig! Kolla in kongressens hemsida 
på adressen speleo2013.com Där hittar ni 
det mesta ni behöver veta om kongressen, 
inklusive en smidig och smärtfri on-line-
registrering (och betalning). Veckorna före 
och efter kongressen finns det möjlighet att 
delta i exkursioner av varierande slag; de fles-
ta går förstås till grottor och karstlandskap, 
men det finns också naturligtvis exkursioner 
med rika kulturinslag. Läs mer om dem på 
speleo2013.com! Det finns flera möjligheter 
att ta sig till Brno; enklast är förmodligen 
flyg till Prag eller Wien och därifrån tåg eller 
buss till Brno, eller kanske hyrbil. Ett tips 
är att kolla på SSF:s facebook-sida där kon-
gressen redan diskuteras! Det går också att 
se vilka som redan har anmält sig på kon-
gresshemsidan speleo2013.com, kanske för 
att ordna samåkning? Just nu är 12 personer 
anmälda från Sverige, men vi kan bli många 
fler! Kanske kommer också du?!

Datum: 21 till 28 juli 2013, med exkursio-
ner veckorna före och efter.

Hemsida för mer information och anmälan: 
http://speleo2013.com

Kolla också SSF:s facebook-sida 
https://www.facebook.com/Speleo2013 
och kongressens eventsida http://www.face-
book.com/events/164706850304041/
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”Saknar speleologiskt intresse” [1], ”inga 
karbonatbergarter” [2] eller inte ens värt 
besväret att omnämnas [3]. Och ändå var 
vi nu på väg till Swaziland för att spendera 
tre veckor av vår semester på att utforska 
en grotta där, en grotta som alltså inte ens 
borde finnas.

Swaziland är ett litet land i södra Afrika, 
inklämt mellan Moçambique och Sydaf-
rika. Likt Sverige är det en monarki, men 
kungen, Mswati III, är i praktiken enväldig 
härskare. Med lite drygt 17000 kvadrat-
kilometer är Swaziland bara lite större än 
Västergötland, och har något färre invånare 
(drygt en miljon). De allra flesta är bantu, 
men förr, för ett par hundra år sedan, fanns 
också khoisan. Landets högsta delar, High-
veld (medelaltitud 1200 möh), ligger i väst, 
och där ligger också huvudstaden Mbabane. 
Strax öster om Mbabane sjunker landet ner 

till Middleveld, där vi hade vår bas i Le-
gends Hostel i Ezulwinidalen.

Och likt Sverige är berggrunden uråldrig, 
ja ännu äldre än det mesta vi finner i Skan-
dinavien. Swaziland ligger på Kaapvaalkra-
tonen, som kan ha varit en del av Vaalbara-
superkontinenten som möjligen var Jordens 
första superkontinent med en ålder på upp 
till 3,6 miljarder år. Olika magmatiska och 
metamorfa bergarter som graniter och gnej-
ser dominerar.

Flyget tar oss till Johannesburg, och däri-
från fortsätter vi med minibuss över gränsen 
och in i Swaziland. Vi blir avsläppta mitt i 
ingenstans, ensamma i mörkret i utkanten 
av Mbabane. En liten stund senare sväng-
er en pickup in och Darron Raw, vår värd 
under de kommande veckorna, hälsar oss 
välkomna. Det var Darron som kontaktade 
Rabbe för drygt ett år sedan under förbe-

redelserna till Granitgrottekonferensen 
CGC2011 [4], och berättade att han bru-
kade ta turister, via sitt upplevelseföretag 
Swazi Trails [5], till en lång grotta. Turerna 
brukade vara ungefär 4 timmar och besöka 
kanske 5% av grottan. Eftersom grottan var 
i granit, och inte kalksten, och dessutom i 
stort sett outforskad, undrade han nu om 
den kunde vara intressant för oss. Speleo-
tem och möjligen endemiska djur skulle 
också finnas i grottan. Och visst var vi in-
tresserade! När vi googlade efter grottor i 
Swaziland, var i stort sett det enda vi hittade 
Swazi Trails hemsida och bilderna från deras 
turer. Men trots det, eller kanske just därför, 
bestämde vi oss för att tillbringa tre som-
marveckor i söderns vinter. Det är inte var 
dag man får chansen att utforska vad som 
kan vara världens längsta granitgrotta!

Vinter var det ja, när vi kom dit. Inte ens 
vår. Men Afrika, där är det ju varmt, och för 
oss från norr kan det väl inte vara värre än 
en svensk sommar. Det var det inte heller, 
dagarna i alla fall. Vintersäsongen är torr i 
den här delen av världen, medan sommaren 
är regnig. Kvällarna var däremot nattsvarta 
och isande kalla. Utan uppvärmda rum var 
det enda som fanns att göra att gå och lägga 
sig tidigt. Vi gör några försök att, insvepta i 
filtar och med varmt rooibosté i närheten, 
uppdatera expeditionsbloggen [6].

Men det var ju inte sova vi var här för, 
utan för att utforska en av världens mest 
okända grottor, Gobhologrottan. Legends, 
där vi var inhysta, låg dessvärre drygt en mil 
från grottan och vi var beroende av Swazi 
Trails guider för att få skjuts upp till grottan 
som låg i en sidodal till Ezulwinidalen. Vår 
meste chaufför och snart också expeditions-
medlem var Sipho Thwale. Sipho, en ung 
kille som började som trädgårdsmästare för 
Swazi Trails men som tagit grottan till sitt 
hjärta är nu en av grottguiderna och blev 

vårt sällskap på de flesta turerna. Det behöv-
des, innan vi fick upp karteringspunkterna 
längs med turistdelen. Blockgrottor, vilket 
Gobhologrottan snart visade sig inte vara, är 
labyrintiska och det här var inget undantag. 
Fast det inte är en blockgrotta då. Just hur 
Gobhologrottan har bildats var en av de sa-
ker vi ville titta lite närmare på. I alla fall två 
idéer verkar ha figurerat; en att det just var 
en blockgrotta där blocken hade rasat ner i 
dalens botten av en eller annan anledning, 
och bildat en nästan två kilometer lång 
rastunga där Gobholofloden råkade sjunka 
ner i och rinna längs botten av. Den andra 
var att blocken är in situ, att de ligger där 
de alltid hade legat, sedan graniten bildades 
ur en stelnande smälta, och att blocken är 
framvittrade kärnblock som fått en karakte-
ristisk blockliknande form [4].

Vi åker i en skramlig pickup utan brom-
sar genom ett hygge och ett tillfälligt såg-
verk i gummiträdplantagen [7] på väg till 
Kapola Estate. Från Kapola, som ligger 
längst ner i Gobholodalen, är det bara 45 
minuters lätt vandring upp till grottan. Den 
ena byggnaden där står nu tom, och för-
hoppningen var att vi skulle kunna bo där 
i alla fall några nätter. Början av stigen går 
också genom gummiträd i raka rader, en del 
brandskadade av alla de många bränder som 
anläggs i slutet av varje torrperiod. Snart är 
vi inne i det som återstår av den ursprung-
liga skogen, och med den kommer fåglarna. 
Sipho kan dem alla, och också härma deras 
läten. Även om han tycker bättre om grot-
tan, så tar ändå promenaden upp lite längre 
när Sipho är med. Han ser fler fåglar än vad 
vi gör när vi är ensamma.

Öppningen ligger i en blockfylld sänka 
omgiven av buskar och några träd. En stor 
drake vaktar nedgången. Från den rymliga 
ingångssalen klättrar vi ner mellan några 
block. Gångarna slingrar runt blocken. Vi 

Swazi-Svenska expeditionen 
till Gobhologrottan 2012

Johannes Lundberg och Manuela Scheuerer
Foto: Manuela Scheuerer
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klättrar ner, en eller två meter åt gången. 
Det går brant nedåt, och snart är vi drygt 
20 meter under ingången. Grottsyrsorna, 
som ska förvåna oss två gånger efter att vi 
kommit hem, söker skydd i sprickorna mel-
lan blocken om vi kommer för nära. Många 
spindlar, några större än vi kanske hade 
önskat. Några få av dem ligger nu hos en 

grottspindelexpert i Sydafrika. Mängden av 
spindlar antyder att det måste finnas många 
fler, mindre insekter som de kan fånga. Det 
finns också tre fladdermusarter i grottan, 
och på många ställen hänger de på väggen i 
huvudhöjd, eller i taket precis ovanför hjäl-
men. Några vaknar till liv och flyger runt, 
men de flesta sover vidare, om vi bara tar det 
lite försiktigt. De är perfekta fotomodeller 
förstås. Kommer man för nära kan man se 
hur andningsfrekvensen ökar, innan de pli-
rande med ett öga vaknar upp ur sin långa 
sömn. Gäspar med alla små vassa tänder.

På den här nivån ändrar grottan också ka-
raktär. Den planar ut något. Blocken är inte 
heller lösa här, utan ser ut som om de hål-
ler på att födas ur berget. Det är tydligt att 
blocken inte har transporterats hit, att det 
inte är en rasbrantsgrotta, utan en djupvitt-
ringsgrotta och blocken ligger där de alltid 

legat. Floden transporterar ut vittringsmas-
sorna och skyndar på processen. Kvar blir 
hålrummen mellan kärnblocken. Lite läng-
re in i grottan, vid ett block med inristade 
initialer från några unga utforskare som tog 
sig ända hit för nästan 50 år sedan (en är nu 
veterinär i Mbabane), kommer en pust av 
varm luft från en låg passage med en liten 
rännil i botten. Är det resterna av termal-
vatten som sipprar upp från djupa flöden i 
förkastningen som löper längs med dalen? 
Inte långt från grottan, bara på andra sidan 
Ezulwinidalen, ligger Cuddle Puddle som är 
ett något bedagat termalbad där de guidade 
kvällsturerna brukar avslutas med pizza från 
Khazimulas, så kanske har termalvatten bi-
dragit till att skapa Gobhologrottan?

I en sal på nästan 40 meters djup rinner en 
massiv flowstone ner från en öppning strax 
under taket. Den är mjuk, mycket mjukare 

Fladdermöss. Foto: Manuela Scheuerer

Speleotem. Foto: Manuela Scheuerer

På ytan, där ingången vaktas av draken. Foto: Manuela Scheuerer

Lockespindel. Foto: Johannes Lundberg
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än kalcit. Det finns inga stalaktiter eller 
stalagmiter i Gobhologrottan, men mycket 
flowstone, draperier, knoppar och koralloi-
da speleotem. Prover ligger nu i både Spa-
nien och Stockholm och väntar på analys. 
Preliminära resultat säger att de är av pigotit 
och opal-A, två vanliga granitgrottemineral 
[8] som också finns i Sverige. Men inte i 
den här omfattningen; en del flowstone är 
många cm tjocka. Det vore intressant att få 
speleotemen daterade, samtidigt som grot-
tan själv troligen är betydligt mycket äldre 
än några formationer vi har sett hittills. Hur 
gammal? Tiden lämnar alltid spår, det blir 
nu vår uppgift att försöka hitta dem och 
tolka dem. Men det är en senare uppgift.

Längst in i den utforskade delen av grot-
tan, på 45 meters djup och ett par hundra 
meter innanför öppningen, är nedgången 
till floden. Den rinner fram mellan block i 
golven i en liten blöt kammare, och försvin-
ner strax. Det går nog att följa floden upp-
ströms, men en eller ett par nivåer högre upp. 
Grottan är en labyrint; titta bakom blocken 
som verkar vara väggen och där en fortsätt-
ning. Eller klättra över dem och du hittar en 
ny våning. Det är lätt att gå vilse, och vi har 
hittills bara hunnit kartlägga turistdelen. En 
liten, liten del av grottan. Darron berättar 
om en tur han gjorde med några vänner. De 
tog ett km-långt snöre, startade från den in-
nersta flodkammaren och sedan kröp de tills 
snöret tog slut. Inte en gång hade de kor-
sat snöret på väg in, och ändå kom de upp 
mindre än 100 meter från ingången. Också 
om historien rymmer de vanliga överdrif-
terna, som är så lätt att lura sig själv till un-
der jord, så är det en lång grotta, till största 
delen fortfarande helt outforskad. Vem vet 
vilka fler hemligheter som finns, kanske 
bara runt hörnet? Hade vi velat, hade vi lätt 
kunnat göra om den turen, med mer tråd. 
Men karteringen och det dokumenterande 

utforskandet hade prioritet för att vår resa 
ska ha värde också för andra än oss och för 
framtiden. Vi hinner ändå påbörja utfors-
kandet av några av sidopassagerna, men i 
alla vänder vi i fortsättande gångar. Samma 
sak med några av de öppningarna vi hittar 
på våra ytturer. Vi tror att dessa öppningar 
går att knyta ihop med det redan utforskade 
grottsystemet, men det återstår också att gö-
ras. Som med alla bra utforskningsprojekt 
har vi fler gåtor och frågetecken efter att det 
startat än innan. Hur var det till exempel 
med grottsyrsorna? Hemma i Sverige igen 
visar det sig att det inte finns grottsyrsor i 
Afrika (bortsett från två endemiska arter i 
västra kap-provinsen). Men vad är det då vi 
fick med oss hem? De är ju definitivt syr-
sor och definitivt från en grotta, så vad om 
inte grottsyrsor? Som alltså inte ska finnas i 
Swaziland. De skickas till grottsyrseexperter 
i Italien, som mycket riktigt konstaterar att 
de inte var grottsyrsor (egentligen grottvårt-
bitare av familjen Rhaphidophoridae), men 
väl Anostostomatidae, «kungssyrsor», eller 
någon närbesläktad grupp. De letar nu ef-
ter en lämplig expert som kan ta hand om 
dem, om nu någon sådan finns. Äventyret 
fortsätter!

Darron Raw i inre delen av grottan. Foto: Johannes Lundberg

Sipho Thwale under kartläggning av grottan. Foto: Manuela Scheuerer

Fjäril. Foto: Johannes Lundberg
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[1] John Middleton & Tony Waltham. 
1986. The Underground Atlas: A Gazetteer 
of the World´s Cave Regions.
[2] Michael Laumanns. 2008. Atlas of the 
Great Caves and the Karst of Africa Part 3 
(2nd edition). Berliner Höhlenkundliche 
Berichte 30.
[3] Paul Courbon m.fl. 1989. Atlas of the 
Great Caves of the World.
[4] R. Sjöberg, 2011. Grottan nr 4, vol. 46, 
s. 30-32.
[5] Stort tack till Darron och Anita Raw, 
Swazi Trails och dess anställda för sponsring 
av boende och uppehälle under vår vistelse 
i Swaziland, och för hjälp och sällskap 
under grotturerna! Besök gärna Swazi Trails 
hemsida http://www.swazitrails.co.sz, eller 
varför inte södra Afrika och Swaziland 
självt?!
[6] http://gobholocave.wordpress.com
[7] Gummiträd,  engelskans  Gum Trees, tillhör 
det stora australiensiska myrtenväxtsläktet 
Eucalyptus, och odlas på många ställen i 
tropikerna och subtropikerna för sin hårda 
ved.
[6] Strikt talat är dock varken pigotit eller 
opal-A några mineral. Se också Rabbes 
artikel på sidorna 10-15 i det här numret.

Summary (by author)
In June/August 2012, two Swedish cavers 
(Manuela and Johannes) went to Swaziland 
on a three week reconnaissance trip to start 
the first organized exploration and survey-
ing of Gobholo Cave, the only known ma-
jor cave system so far in this small country 
in southern Africa. Gobholo Cave is a gra-
nitic cave where a local adventure company, 
Swazi Trails, has offered Adventure Caving 
for many years. Despite this, the cave has 
never been properly surveyed, its biology 
never investigated, or its speleothems ever 
researched. Not to mention no sound theo-
ries on its origin, or no proper documen-
tation of its archeological potential. The 
recon-trip was done to start this work, and 
to evaluate the cave›s potential for future 
expeditions. The cave is situated in a side 
valley to Ezulwini Valley just outside the 
capital, Mbabane. It seems to be formed by 
deep weathering of the granite, with beau-
tiful core stones still in place. Weathering 
products are transported out of the cave by 
the Gobholo River that flows through the 
valley underground for about 1.8 km. Only 
a very small part of the cave is so far sur-
veyed and explored, and much work remain 
to be done, but there are plans for future 
expeditions.

Cementerade block. Foto: Johannes Lundberg

Vid ingången. Foto: Johannes Lundberg



4544

Anders H. Lindén & Niklas Konstenius

Torsdag  4 oktober
Vi anländer med tåget i rätt tid. Att bus-
sen slutat gå för säsongen visste vi men inte 
att Abisko Taxi lagt ned för ett par år se-
dan – samt att helikoptern inte var inne. 
Efter några misslyckade försök att få lift till 
Tornehamn utanför ICA återvänder vi till 
packningen och macken. Här träffar vi en 
man och en kvinna som kommer att ge his-
torien en lyckad och oväntad fortsättning. 
Mannen säger att han ska arbeta men att 
hon, Cecilia, kan ta hans bil och köra oss 
för det är inte så långt. 

Så blir det och vi kan påbörja vandringen 
mot Pålnostugan, blåsigt men inget regn. 
Björkarna har nästan inga löv, det har hös-
ten och björkmätaren sett till. De gråvita 
fjärilarna fladdrar ibland upp som små moln 
men deras tid är snart förbi. Det tar oss en 

timme till Njuoraätno och ytterligare två till 
Pålnostugan. Stugan är tom, ved och näver 
finns i överflöd så vi installerar oss och snart 
är stugan varm och skön även om vi den här 
första kvällen inte kom upp i vår normala 
stopptemperatur 26º C.

Niklas är rastlös efter den korta vandring-
en till stugan och gör en kvällstur upp till 
toppen av Pålnovare. Han kommer tillbaka 
då det redan är mörkt och jag redan börjat 
oroa mig.

Fredag 5 oktober
Ett lätt duggregn och låga moln inleder da-
gen. Turen går upp längs backen och bäck-
en från Pålnovikens inre del och öster om 
bäcken som kommer från Regnbågsgrottan 
(Gurttejohka). Sett från helikoptern i som-
ras såg den spännande ut. Efter den första 

höjden kommer vi in i kalk och ca 600 m 
(fågelvägen) från Pålnoviken kommer bäck-
en fram i en liten källa, flödet är obetydligt 
- några liter/sekund. 

Bäckfåran är nu mer eller mindre torr 
men det finns några sluk och källor. 80 m 
längre fram finns på N sidan av bäcken en 
instörtning av något som ser ut som en nå-
gon meter hög portal men det krävs stort 
rensjobb (7602836/649099). Sedan hän-
der inte så mycket, bäcken finns eller öm-
som finns inte men karstsystemet är litet 
och ytligt även om det finns doliner i den 
omgivande terrängen. Strax före kalfjället 
lämnar vi det här kalkstråket. Ovanför en 
mindre brant börjar nästa kalkstråk, sam-
ma som Regnbågsgrottan ligger i längre åt 
NV och vi går däråt. Ett mindre grävpro-
jekt finns där en liten bäck kommer fram 

(7603530/650179), ett fint karstlandskap 
men några grottor hittar vi inte. Efter ett 
besök vid Regnbågsgrottan tittar vi på Brö-
dernas grotta (7604016/649942, oklart 
om den ligger i Norge) som är känd se-
dan 70-talet då broder Rikard och jag hit-
tade den. Den ligger nedströms bäcken från 
Regnbågsgrottan i dess norra sida. Ingången 
är en halv meter hög och några meter bred 
portal. Niklas undersöker den men kommer  
inte så mycket längre än vid tidigare under-
sökningar.

Lördag 6 oktober
Lördagen ägnar vi åt björkskogen på Bol-
novárás (Pålnovare), det lilla fjället NV om 
Pålnostugan. Vi tar stigen norrut från stu-
gan upp till riksröse 272 och följer sedan 
gränsgatan åt NV tills vi träffar på kalken 

Riksröse där gränsen vänder mot NV. Foto: Anders H. Lindén
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↑. Kanjon nedanför Regnbågsgrottan. Foto: AHL ↓. Njunjissluket Foto: AHL Schakt 200 m V om Njunjissluket. Foto: AHL
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ungefär 200 m NV om där den är lagd på 
kartan (7604200/647466). Här kommer 
också en bäck från väster som vi följer upp-
ströms. Längs bäcken och dess sidoflöden 
finns en hel del hålor, sprickor, doliner och 
mindre underjordiska vattendrag i kalken 
men vi hittar inga grottor eller något som 
har större potential att genom grävning bli 
det. Vi följer bäcken tills vi, före en liten 
brant upp till kalfjäll ovanför ett myrom-
råde, kommer in i fyllit (7604427/646779). 
Niklas fortsätter en bit uppåt men hittar 
ingen mer kalk, jag ägnar mig åt lunchbrasa. 
Trots att veden är sur lyckas vi få en värman-
de brasa till lunchen innan vi fortsätter i en 
båge åt söder och öster längs kalkens gissade 
övre begränsning. Nära kalfjället finns en 
del kalkklippor och uppe på fjället är kal-
ken ren och väldigt fin men här tycks det 
inte finnas någon karst. Under dagen har vi 
utsikt över östsidan av Sördalen och stude-
rar flera gånger en bäck som tycks komma 
ut ur bergssidan, något som vi kommer att 
undersöka på måndagen.

Vi ser också en bäck öster om Sördalen 
som försvinner uppströms på en plats där 
det finns kalk så avslutningen blir en brant 
tur ned i Sördalen. Väl framme kan vi kon-
statera det vanliga att bäcken försvann bak-
om en krök som inte syntes från andra sidan 
men också att det faktiskt är kalk här. 

Söndag 7 oktober
Från Pålnostugan till Njunjissluket är det 
brant uppför nästan hela vägen, och det 
blev vår söndagspromenad. Stigningen är 
brantast upp ur björkskogen till kalfjället 
och totalt ska vi ta 500 höjdmeter. Vi tar 
stigen söder om Bolnovárás och sedan åt 
NV upp på kalfjället och vidare till Njun-
jissluket. Molnbasen ligger alldeles ovanför 
Njunjissluket, det är mulet, ja solen tittar 

korta stunder fram, inte alltid på oss men 
på fjällen runtom, en och annan snöflinga 
dalar också och en del snöfläckar på marken 
finns det också.

Själva Njunjissluket bekryps av Niklas 
som är den som har våtdräkt, för blött och 
kallt är det. Totalt blir det den här gången 
ca 75 m vattenförande grotta som slutar i en 
sifon. Hur det ser ut när bäcken inte rinner 
ned i grottan återstår att undersöka, för det 
gör den inte alltid.

Nedanför sluket hittar jag en mindre grot-
ta (7605122/643991), 10+ m lång, som det 
inte verkar att kunna fortsätta i. Ovanför 
Njunjissluket tittar vi på övriga möjligheter:
Under en stor rundad sten, efter att tagit 
bort lite ovanför, syns något som ser ut som 
en gång inåt. Det krävs mer utrustning för 
att komma förbi men det ser lovande ut. 
Den här stenen har Rauken och jag tittat på 
tidigare men inte gjort något.

I norra delen av infiltrationsområdet 
finns dels något som vi tidigare bedömt som 
ett sluk, nu omgivet av leriga stenar, ca 1 m 
över bäcken. För att det ska bli ett sluk krävs 
att utloppet från bassängen blockeras, t.ex. 
av snö, så att det bildas en sjö. En annan 
och lättare förklaring är att det är ett utlopp. 
Avsevärd rensning krävs för att komma in. 
Möjligen finns det också ett sluk i bäckfåran 
alldeles nedanför det lilla vattenfallet. Do-
linerna, 120 m åt väster och slukområdena 
i öster verkar inte vara lika bra angrepps-
punkter men man bör undersöka dem lite 
bättre. Det gäller också torrfåran nedanför 
Njunjissluket, ja kanske ända ned till utlop-
pet.

Snödrivan som funnits framför schaktet 
som finns 260 m väster om bäcken var nu 
helt avsmält och den lilla passagen direkt 
före schaktet kunde undersökas. Den leder 
dock ingenstans.

Måndag 8 oktober
Sista dagen på den här fjällturen och via 
Lappjordhyttan går vi upp på kalfjället N 
om Pålnoviken, i Norge alltså. Två huvud-
mål har vi, att undersöka det bäckutlopp vi 
såg på lördagen och titta på några av de tips 
vi har kvar från fjällmötet 2011 och turen till 
Sördalen i somras. Norr om hyttan finns ett 
mindre karstområde men mera av karaktä-
ren lämmelgrottor. En karstdal kan avfärdas 
och sedan besöker vi ett dolinsystem som vi 
redan tittat på 2011. Vi når bäckutloppet 
som vi sett på lördagen. Intensivt grävande 
ger resultatet att vill man fortsätta så går det 
men det tar tid. Vidare ned mot området 
vid Gurttejohka. Ytterligare ett försök att 
rensa ett utlopp men det intressantaste är 
ett stort dolinområde nere i björkskogen där 
man hör vatten porla i underjorden. Men - 
det kräver väldigt mycket bortgrävning av 
jord och sannolikt är det ingen som åtar sig 
det. På kvällen laddar vi stugan med ved och 
näver för kommande besökare.

Tisdag 9 oktober
Tisdag morgon, vi städar stugan och beger 
oss söderut längs stigen och konstaterar 
att vi fortfarande är två på höstträffen, att 
vi haft mycket fina dagar uppe på fjället, 
i björkskogen och på kvällarna i en varm 
stuga. Höst är nog den bästa tiden att leta 
grottor i björkskogen. Cecilia hämtar oss 
nere vid vägen och vi hinner med en dusch 
hemma hos henne och lite lagerarbete innan 
tåget tar oss hemåt.

Summary (editorial)
Diary from a late autumn trip to Pålnoviken. 
The team investigates one of the limestone 
areas north from Torne Träsk. They find a 
number of small dolines, inlets, resurgences 
and subterraean waterways. There are sev-
eral digging projects for future visitors.

Lunchbrasa. Foto: Anders H. Lindén
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Utkommer i juni.
En historik om finländsk grottforskning fram till idag.
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