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På gång i SSFLedare

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

Räddningsövning 23-25 aug 2013
Övningen kommer att hållas i Hemavan och är i första hand 
ett uppdrag att hjälpa till med utbildningen av våra svenska 
grotträddningsgrupper. Beroende på väder, tillgång till helikopter-
transport mm avgörs om det blir Labyrintgrottan eller grottorna 
vid Kåtaviken som blir fokus.
Den som är intresserad av att delta kan kontakta Christian Rylander
rylandec@hotmail.com eller Leif Sigvardsson timmermon@hotmail.com

Fjällmöte 1-8 sept 2013
Platsen är norra Jämtland med Korallgrottan, inklusive en 
introduktionskurs för förstagångsbesökare men också andra 
utmaningar. Tommys grotta, kända men oundersökta doliner,
flera kalkstråk i området. Under veckan kommer också SSFs 
inspektion av Korallgrottan att genomföras.

På gång internationellt

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. 

Gouffre Berger 60th Anniversary Makeover Event 1 - 10 aug 2013
French Federation of Speleology, FFS, bjuder in medlemmar i alla 
FSE-anslutna organisationer att delta i 60-års jubileet. 
Grottan upptäcktes 1953 och blev den första att passera 1 km i djup.
Man skall genomföra en storstädning av grottan som antagligen är 
välbehövlig efter alla år av nedskräpande expeditioner.
Förra årets internationella expedition (läs Grottan nr 4/2012) blev en succe.
Mer info på berger.ffspeleo.fr 

Som nyvald ordförande för SSF, var min ab-
solut första händelse att stå på årsmötet och 
applådera när avgående ordförande Sven 
Gunnvall fick ta emot hedersdiplom. Nå-
got jag med glädje deltog i! Sven har gjort 
så mycket för SSF och har haft ett arbetes-
tempo som blir svårt att matcha. Tack än 
en gång till Sven (som ju fortsatt finns kvar 
som redaktör för Grottan).

Oavsett att en grotta ofta utforskas i små 
krypsteg måste man ha en plan i arbetet. 
Jag vill därför dela lite av vad jag tänker och 
planerar. 

Året 2016 firar SSF 50-års jubileum. En 
stor milstolpe i våra historia som förtjänar 
några pampiga evenemang:

•	 Det största och bästa årsmöte vi har 
hittills haft som naturligtvis ska äga 
rum vid Lummelunda. Boka in Kristi-
himmelfärd 2016 redan nu!

•	 Ett nytt X-JUB utomlands med en 
blandning av speleologiska aktiviteter 
som passar alla våra medlemmar. Pro-
visorisk resmål  är Gouffre de Pierre St 
Martin, Fransk Pyrenéerna . Här finns, 
bland annat, Europas största grottsal 
(Sal de la Verna). Planeringen har re-
dan börjat -  avsätt semestertid som-
marn 2016!

•	 En jubileumskrift som ska samman-
fatta de första 50 åren med SSF. En re-
daktionskommitté är under tillsättning 
och ska presentera lite av sina planer i 
nästa nummer av Grottan.

Naturligtvis välkomnas nu engagemang 
från alla medlemmar för att ro dessa planer i 
hamn. Rent praktiskt kommer vi i styrelsen 
att ta nytag runt hur vi internt kan kommu-
nicera elektroniskt med varandra inom för-
bundet. Det blir en nysatsning på vår elek-
troniska kommunikationsinfrastruktur och 
strategi. Utan bra kommunikationsmedel 
avstannar mycket. Vi måste också se över 
vårt utbildningssystem och det planeras ett 
flertal SRT utbildnings- och träningstillfäl-
len. Den mest avancerade turen i Pierre St 
Martin blir en 700m djup tur som börjar 
uppe på bergsplatån och avslutas med en ju-
blande utgång vid Sal de La Verna.  Värt att 
träna för, eller hur?

Mark Dougherty
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Verksamhetsberättelse för
Sveriges Speleologförbund

1 januari 2012- 31 december 2012

1. Medlemmar, styrelse och förtroendevalda
Vid årsskiftet 2012/2013 var antalet medlemmar i SSF 627 st. varav 2 st. hedersmedlemmar. 
(Hedersmedlemmen Lars Olsson har avlidit under året.)Vid motsvarande tid 2011/2012 var 
medlemsantalet 597 st. Av medlemmarna var 272 familjemedlemmar. Tre grottföreningar var 
medlemmar; Stockholms grottklubb, Finlands grottförening och JF Äventyr. Övriga fören-
ingar och juridiska personer som var medlemmar var Lummelundagrottan AB, Länsstyrelsen 
i Jämtlands län, och Tärna Fjällturer. Från och med 2009 kan man betala medlemsavgift i 
NGF till SSF, och NGF medlemmar kan göra på motsvarande sätt för att bli medlemmar i 
SSF. 25 SSF-medlemmar utnyttjade denna möjlighet 2012 och 9 NGF-medlemmar betalade 
på samma sätt sin medlemsavgift i SSF. Styrelsen och övriga förtroendevalda under verksam-
hetsåret 2012 framgår sist i verksamhetsberättelsen.

2. Årsmöten och styrelsemöten
Förbundets årsmöteshelg avhölls 17-20 maj på Tångagärde nära Borås i Västergötland. Själva 
årsmötesförhandlingarna genomfördes den 18 maj. 38 medlemmar deltog. I samband med 
årsmötet gjordes utflykter till flera grottor i området. Artikel om årsmötet publicerades i Grot-
tan 3-2012. Protokoll från årsmötet samt verksamhetsberättelsen för 2011 finns publicerad i 
Grottan 2/2012. Styrelsen har sammanträtt tre gånger under verksamhetsåret 2012 (5/3, 20/5 
samt 20/10). Därutöver har arbetsutskottet haft överläggningar per telefon. 

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

3.1 Lummelunda 2012
Årets Lummelundavecka på Gotland genomfördes mellan den 25:e juni och den 30:e juni. 
Årets projekt var att fortsätta med utgrävningarna i Sifonkatedralen. Under veckan besöktes 
Stenkumla där ett flertal gjorde besök nere i Trollkumlahålet. En dag avsattes för ytkartering 
strax söder om Visby för att se om det kan finnas intressanta projekt för framtiden. Under 
veckan diskuterade vi mycket om framtida projekt på Gotland. Dykarna gjorde besök i 
grottan under veckan. Vår Lummelundavecka uppmärksammades av media både i radio, 
tidningar och TV. De delar av grottan som ingår i vår inspektionstur inspekterades för 
länsstyrelsens räkning En sedvanlig middag tillsammans med Lummelundabolaget blev en 
trevlig avrundning av veckan. Totalt deltog 24 personer, varav 4 barn. Daniel Krusevi var 
ansvarig för veckan.

3.2 Fjällmötet 2012 
Fjällmötet 2012 var ett samarrangemang med Norsk Grotteforbund och hölls i Setså Faus-
ke under en vecka i slutet av juli. Där genomfördes även en räddningsövning. Flera referat 
från veckan finns att läsa i Norsk Grotteblad Nr 59 samt i Grottan 4/2012. 15 SSF:are 
deltog – fler än från Norge. Avslutningen blev en höstträff vid Pålnoviken om vilken man 
kan läsa i Grottan 1/2013. 

4. Arbetsgrupper (kommittéer och sektioner)
SSF har ett antal arbetsgrupper (för närvarande 11) i form av kommittéer eller sektioner 
som ska förenkla arbetet i styrelsen och i föreningen i stort. De har alla olika mål och syfte. 
Varje arbetsgrupp ska fungera någorlunda självständigt och arbeta för sitt verksamhetsom-
råde. Grupperna består av intresserade medlemmar, en huvudansvarig samt en kontaktper-
son ur styrelsen som företrädare för gruppen.

4.1 Dyksektionen
SSF:s dyksektion har som mål och syfte att sammanföra personer med intresse för grottdyk-
ning. Dyksektionen har i år genomfört dykaktivitet främst i Lummelunda. Nytt för året var 
att vi fick tillstånd att genomföra dykning i Lummelunda vintertid. Satsningen var lyckad 
och en ny sifon blev undersökt och passerad. Flera små projekt har genomförts av enstaka 
individer runt om Sverige och även Norge. Däremot beslutade Sektionen att inte genom-
föra en expedition i Bjurälven i 2012 på grund av att flera aktiva inte kunde delta. Ansvarig 
för dyksektionen är Kristian Lyberg. Sektionen har 59 medlemmar.

4.2 Fjällkommittén
För årets aktiviteter se punkt 3.2. Ansvarig styrelseledamot Torbjörn Djuvfeldt och hu-
vudansvarig är Anders H Lindén. Till fjällkommittén hör även fjällinventeringen som haft 
Rune Magnusson som ansvarig.

4.3 Gotlandskommittén
Gotlandskommitténs främsta mål och syfte är att skapa kontinuitet och stadga kring arbetet 
med Lummelundaveckorna. Årets Lummelundavecka hölls 25 juni - 30 juni och besöktes 
av ett 20 tal personer. Årets stora projekt var utforskningen av Sifonkatedralen som syssel-
satte många av deltagarna under veckan. Inga mängder av grottmetrar Rapport till Länssty-
relsen på Gotland från vår inspektionsrunda har insänts i december månad. Se även punkt 
3.1. Ansvarig är Kenneth Gyllensting och huvudansvarig är Daniel Krusevi.

4.4 Grottkatalogkommittén
Detta ansvarsområde innefattar hantering av grottblanketter och förbundets grottdatabas. 
Grottdatabasen har länge varit en kärnverksamhet i SSF:s verksamhet och den fortsätter lö-
pande att utökas och uppdateras. Under året har 106 st grottblanketter kommit in. Huvud-
delen av grottblanketterna kommer som vanligt från en liten grupp SSF-medlemmar och 
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den allra största delen kommer i pappersform i den vanliga posten. Inkomna grottblanket-
ter presenteras i sammandrag på förbundets webbplats och på grottdatabasens webbplats.
Vid årsskiftet fanns det i grottdatabasen totalt 3756 registrerade grottblanketter och 3881 
objekt, varav 2640 verifierade grottor, 861 tips och 380 övriga objekt. Tre helgträffar har 
genomförts under året, en i mars, en i september och en i november, för inmatning av 
uppgifter i databasen och kontroll av materialet. Utöver dessa träffar har huvuddelen av 
arbetet under 2012 lagts på att förbättra webb-funktionerna för inmatning och ändringar i 
databasen. En användbar funktion som har tillkommit under 2012 är möjligeten att han-
tera uppladdade filer till grottdatabasen. Detta har givit medlemmarna tillgång till bl a 
skannade grottblanketter och bilder på grottor. Antalet grottbilder stiger stadigt, men den 
förväntade floden av inskickade foton från medlemmarna har uteblivit. Under nästa år 
kommer lagringen av skannade grottblanketter att utökas och förbättras, och funktionen 
för uppladdade filer kommer att utökas för visning av grottkartor. Ansvarig styrelseledamot 
är Sven Gunnvall och huvudansvarig är Hans Beskow.

4.5 Grotträddningskommittén
Förutom att några SSF-medlemmar deltagit i grotträddningsövningar i Norge har aktivi-
teten varit sparsam under året. Planering för 2013 års räddningsövning tillsammans med 
fjällräddningen påbörjades i slutet av året. Inga olyckor eller incidenter finns rapporterade 
under året. Styrelsens representant och huvudansvarig är Sven Gunnvall.

4.6 Gruvsektionen
Gruvsektionen är sektionen för alla som är intresserade av gruvor, tunnlar, bergrum och 
andra av människan konstgjorda underjordiska objekt. Syftet är att undersöka och do-
kumentera nutida och historiska gruvmiljöer, anordna resor och seminarier samt ge ut 
informationsbladet Gruvbladet. Sektionen har 132 medlemmar. Inga aktiviteter har rap-
porterats från sektionen under 2012. Styrelsens kontaktperson är Kenneth Gyllensting, 
huvudansvarig är Emma Lundberg.

4.7 Historiska kommittén
Kring många grottor finns sägner/sagor/historier som berättar något om grottan. Kommit-
tén ser som sin främsta uppgift att intressera förbundets medlemmar för denna aspekt av 
speleologisk forskning. Även förbundets egen historia ligger inom kommitténs verksam-
hetsområde liksom klipparkivet och grottbibliografin. Under året har verksamheten varit 
i stort sätt varit vilande. Dock har Rabbe Sjöberg på förbundets hemsida publicerat en 
bibliografi över sina mer än 200 artiklar i Grottan åren 1966 till 2011. Ansvarig styrelsele-
damot och huvudansvarig är Rabbe Sjöberg.

4.8 Karteringskommittén
Karteringskommittén är kommittén för de som är intresserade av grottkartor och att kar-
tera grottor. Syftet med kommittén är bland annat att sprida kunskap om grottkartering, 
hålla kontakt med relevanta organ inom UIS, samt hålla ordning på SSFs karteringsutrust-

ningar och verka för att de kommer till flitig användning. Karteringskommittén verkar för 
att gjorda karteringar arkiveras inom SSF och görs tillgängliga för t.ex. räddningsplanering, 
forskning och nykartering. Kommittén har haft något av ett mellanår, men arbetat en del 
med upprättandet av ett karteringsarkiv med möjlighet att koppla digitala grottkartor till 
Grottdatabasen. Frågan är väl hur stor del av äran som kan tillfalla karteringskommitten 
då det mesta av arbetet troligen utförts av Hans Beskow som ansvarig för Grottdatabasen.
Kommitténs medlemmar har på eget initiativ publicerat kartrelaterade artiklar i Grottan, 
bland annat Andreas Wikströms arbete med redovisning av de olika grottorna inom Artfjäl-
lets karstområde. Ansvarig styrelserepresentant är Kalle Grönvik med Torbjörn Djuvfeldt 
som huvudansvarig.

4.9 Utbildningskommittén
Utbildningskommittén har tre huvudsakliga uppdrag: a) att åskådliggöra vilka utbildningar 
vi har, eller avser att genomföra eller utveckla inom SSF genom att skapa ett certifierings-
system, b) att skapa insyn för deltagare och utomstående vad som lärs ut och på vilka grun-
der, hur det lärs ut samt varför det lärs ut, samt c) att genom certifieringssystemet ha som 
främsta huvuduppgift att kvalitetssäkra all utbildning som bedrivs och som planeras för 
inom SSF.  Två SRT utbildningstillfällen genomfördes i Kleva Gruva i 2012, med deltagare 
på SRT1 och SRT2-nivå. Grundutbildning i grottforskning hölls som vanligt under Lum-
melundaveckan. SRT-övningar och ”prova på” pass för ungdomar hölls också vid årsmötet.

4.10 Vertikala sektionen
SSF:s vertikala sektion har som mål och syfte att arbeta för förbättrad säkerhet, tillgänglig-
het och kunskap om grottor med vertikala schakt samt att sammanföra personer intresse-
rade av denna grottyp. Den vertikala sektionen ska verka för att arrangemang vid vertikala 
grottor äger rum, oavsett regi. Den ska verka för att vetenskapliga och grottkonserverande 
projekt inriktas även mot vertikala grottor. Sektionen har 81 medlemmar. Ett flertal av ver-
tikala sektionens medlemmar har deltagit i vertikala räddningsövningar med Norsk Grott-
räddningstjänst. Ett stort arbete för att öppna upp Kleva Gruva som SRT-träningsställe 
har genomförts, med allt från förhandlingar med ägaren till besiktning och omplacering av 
bultar. Medlemmar i sektionen har också öppnat upp och bultat ett stort dagbrott i Hofors 
som ytterligare träningsmöjlighet. Inköp av nya rep och annan utrustning genomfördes 
2012 och sektionen har ett bra och modernt utrustningsförråd. Ansvarig styrelseledamot 
och huvudansvarig för sektionen är Mark Dougherty.

4.11 Vetenskapskommittén
Vetenskapskommitténs främsta mål och syfte är att utgöra ett forum för bland annat geo-
logi, biologi, hydrologi etc. och genom detta kunna förmedla kontakter inom dessa områ-
den - både till SSF:s medlemmar, men även till personer och organisationer utanför SSF. Ett 
självklart mål är att uppmuntra förbundets medlemmar att lära sig mera om våra grottor och 
deras bildning. Detta görs bl.a. genom vetenskapligt inriktade artiklar och notiser i Grottan 
och speleo.se. Ansvarig styrelseledamot är Rabbe Sjöberg och huvudansvarig är Johannes 
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Lundberg. Under året har medlemmar i SSF i samarbete med forskare från Naturhistoriska 
Riksmuseet NRM, prof. Juan-Ramón Vidal-Romaní (Universidade Da Coruña, Spanien) 
och prof. Stein-Erik Lauritzen (Universitet i Bergen, Norge) deltagit i flera projekt som rör 
grottor och grottliknande miljöer både i Sverige och utomlands. Dessa är ett projekt som 
rör speleotem i svenska urbergsgrottor och som är ett fortsatt samarbete med NRM och 
Vidal-Románi, ett biogeoprojekt i Kungsträdgårdens tunnelbanestation som resulterat i 
ett examensarbete om dess kiselalger (Lena Norbäck Ivarsson, ”Epilithic and aerophilous 
diatoms in the artificial environment of Kungsträdgården metro station, Stockholm, Swe-
den”), påbörjan av en mer detaljerad utforskning och undersökning av Gobhologrottan i 
Swaziland (i samarbete med Vidal-Romaní och Swazi Trails), samt ett projekt rörande den 
matematiska fördelningen av grottlänger (i samarbete med Lauritzen). Vid Institutionen för 
naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet har Karin Holmgren, Hanna 
Sundqvist och Martin Finné med medarbetare fortsatt sina klimatstudier av droppstenar 
från framför allt Grekland, Karibien och Sydafrika. Vid Lunds universitet har Hanna Lönn-
qvist genomfört examensarbetet ”Det underjordiska landskapet: grottan som symbol och 
upplevelse” vid arkitekturprogrammet. Kommittén har fortsatt varit engagerad i utveck-
lingen av ett nytt typschema för svenska grottor, och stod värd för ett möte den 21 oktober 
vid Naturhistoriska Riksmuseet då typschemat och defintionen av grottor diskuterades. 
Den överenskomna grottdefinitionen har publicerats i Grottan nr 4/2012. Flera speleolo-
giska artiklar har publicerats i Grottan under året.

5. Övriga rapporter

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

5.2 Ekonomi och Nedåt
Försäljningen från Nedåt ligger även detta år på en låg nivå. Avsättningen till publicerings-
fonden (tidigare katalogfonden som efter styrelsebeslut döpts om till publiceringsfonden 
för att bättre motsvara kommande användningsområden) föreslås till 500 kr, vilket är högre 
än årets försäljning av grottkataloger. Årets resultat för Nedåt efter avsättning till publi-
ceringsfonden är ett överskott på 31 kr. Årets resultat för förbundet är ett överskott på ca 
34 400 kr, jämfört med ett budgeterat överskott på 300 kr. Överskottet beror dels på att 
årsmötet gick med en vinst på 16 000 kr, beroende på lägre kostnader för både boende och 
mat, och högre antal deltagare än beräknat. Dessutom erhölls ersättningen för den inspek-
tion av Korallgrottan som genomfördes 2011 under 2012, medan kostnaderna för inspek-
tionen belastade 2011. Kostnaden för Grottan var något högre än budgeterat, på grund av 
att två nummer trycktes helt i färg. Årets materialinköp på något över 3 000 kr är inköp 
av flygbilder från Lantmäteriet (se artikel i Grottan nr 1/2013). Dessutom har en större 
förnyelse av förbundets SRT-utrustning (rep och SRT-kit) gjorts, totala inköp på 14 100 kr, 

som finansierats dels av vertikala sektionens medel, dels av medel från SRT-fonden. Under 
året genomfördes en SRT-utbildning i Kleva. Överskottet från utbildningen föreslås avsät-
tas till SRT-fonden. Dyksektionen/expedition Bjurälven har under året fått dels ersättning 
från Strömsunds kommun för användning av expeditionens filmmaterial med 50 000 kr, 
dels fått ett stipendium från Scandinavian Photo på 20 000 kr i klassen ”Äventyr”. Juryns 
motivering var: Ett samhällsfrämjande och viktigt projekt om en pågående utforskning av 
ett grottsystem i de Jämtländska fjällen. Genom foto och film får vi följa med grottdykarna 
till Dolinsjöns grotta, en av jordens mest svårbesökta platser. Vackert, nervkittlande och 
extraordinärt! Tanken är att medlen skall användas till långsiktiga investeringar inom expe-
ditionen, och i bokslutet föreslås därför att de avsätts till en Bjurälvsfond. 

5.3 Publikationer
SSF:s medlemstidning Grottan har under verksamhetsåret utkommit med fyra nummer; 
1-2012, 2-2012, 3-2012 och 4-2012 (årg. 47). Redaktör har varit en redaktionsgrupp be-
stående av Sven Gunnvall, Johannes Lundberg samt Andreas Wikström.
 
5.4 Stipendier och gåvor
Ett Ungdomsstipendium på 1500 kr, fördelat på tre personer, delades ut under året. De 
som mottog stipendiet var: Gabriel Gyllensting, Oscar Bálint Palmgren och Tünde Bálint 
Palmgren för sin bredvillighet att ställa upp och hjälpa till i en dramatisk olyckssituation.

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

5.6 SSF på Internet
SSF är representerat på Internet med hemsida på webbadressen http://www.speleo.se . 
Under 2012 har arbetet med att migrera hemsidan till en nyare version av Joomla påbörjats. 
Fortfarande saknas ansvarig webbredaktör. Vidare finns på facebook en relativt aktiv sida 
benämnd Sveriges speleologförbund. 
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6. Funktionärer under verksamhetsåret 2012 

Styrelse
Ordförande Sven Gunnvall
Vice ordförande Mark Dougherty
Skattmästare Ulla Pettersson
Sekreterare Linnea Järvstråt
Ledamöter Rabbe Sjöberg
  Emese Orsolya Bálint
  Kenneth Gyllensting
  Torbjörn Djuvfeldt
  Kalle Grönvik
Revisorer
Sammankallande Lina Lindén
Ledamot  Martin West
Suppleant Leif Sigvardsson
Valberedning
Sammankallande Sofi Hemgren Dougherty
Ledamot Björn  Ove Bergqvist
 
UIS-kommissioner
Datalagring Vakant
Grottdykning Nicklas Myrin
Grotträddning Sven Gunnvall
Pseudokarst Rabbe Sjöberg
Turistgrottor Vakant
  
Arbetsgrupper (kommittéer/sektioner)
Namn   Kontaktperson ur styrelsen  Huvudansvarig
Dyksektionen  Mark Dougherty   Kristian Lyberg
Fjällkommittén  Torbjörn Djuvfeldt  Anders Lindén
Gotlandskommittén Kenneth Gyllensting  Daniel Krusevi
Grottkatalogkommittén Sven Gunnvall   Hans Beskow
Grotträddningskommittén Sven Gunnvall   Sven Gunnvall
Gruvsektionen  Kenneth Gyllensting  Emma Lundberg
Historiska kommittén Rabbe Sjöberg   Rabbe Sjöberg
Karteringskommittén Kalle Grönvik   Torbjörn Djuvfeldt
Utbildningskommittén Mark Dougherty   Mark Dougherty
Vertikala sektionen Mark Dougherty   Sofi H. Dougherty
Vetenskapskommittén Rabbe Sjöberg   Johannes Lundberg

Övriga ansvarsområden
Adressregister   Ulla Pettersson
Arkivarie, grottblanketter  Lars-Gunnar Jarl
Bibliotekarie   Ulla Pettersson
Fjällinventering   Rune Magnusson
Föreståndare för Nedåt  Karl Grönvik
Klipparkivsansvarig   Per Rask
Materialförvaltare   Christopher Graae
SRT-utrustning   Mark Dougherty
Redaktör för Hemsidan  Vakant
Redaktör för Grottan  Sven Gunnvall
Redaktör serie A, katalog  Anders H Lindén
Redaktör serie B, bibliografi Johannes Lundberg
Redaktör serie C   Rabbe Sjöberg
Redaktör Gruvbladet  Vakant
Stenkumla   Mikael Ståhl
Kataloggrupp   Hans Beskow, Lars-Gunnar Jarl

Misterhult 2013-05-10

Sven Gunnvall
Ordförande.

Årsmötet 2013 har just landstigit på Blå Jungfrun. Foto: Sven Gunnvall
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Årsmötesprotokoll , SSF:s årsmöte 
Misterhult, Småland, 9 maj 2013.

Årsmötets öppnande. 
Förbundets ordförande Sven Gunnvall förklarade SSF årsmöte 2013 för öppnat.
Årsmötets behöriga utlysande. 
Inbjudan fanns publicerad i Grottan 1-2013. Beslut: Mötet förklarades behörigen utlyst.
Val av mötesordförande. 
Sven Gunnvall valdes till mötesordförande.
Val av mötessekreterare 
Kenneth Gyllensting valdes till mötessekreterare.
Fastställande av dagordning. 
Dagordningen fastställdes enligt styrelsens förslag.

§ 1. Val av justeringsmän tillika rösträknare. 
Till justeringsmän att justera årsmötesprotokollet tillika rösträknare valdes Daniel Krusevi 
och Åsa-Lisa Linnman. Antal deltagare vid årsmötet: 70.

§ 2. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll.  
Protokollet från årsmötet 2012 som var publicerat i Grottan 2-2012 godkändes och lades 
till handlingarna.

§ 3. Verksamhetsberättelse för 2012. 
Verksamhetsberättelsen för 2012 presenterades vid årsmötet, godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 4. Bokslut för SSF och NEDÅT. 
Bokslutet för SSF år 2012 framlades och bokslutet för NEDÅT år 2012 framlades.

§ 5. Revisorernas redovisning. 
Revisionsberättelsen upplästes av revisorssuppleant Leif Sigvardsson. 

§ 6. Styrelsens ansvarsfrihet. 
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012 samt fastslog re-
sultat- och balansräkning för Nedåt och resultat- och balansräkning för SSF. Styrelsens 
förslag till vinstdisposition och överföring till publiceringsfond, SRT-fond samt 
Bjurälvenexpeditionen till investeringar enligt bokslutet fastställdes av årsmötet.

§ 7. Val av styrelse. 
Valberedningens förslag till styrelse redovisades. Valberedningens förslag föredrogs av Björn-
Ove Bergkvist. 
a) Val av ordförande för två år. 
Mark Dougherty valdes till förbundets ordförande på två år. 
b) Val av vice ordförande för ett år. 
Torbjörn Djuvfeldt valdes till förbundets vice ordförande. 
c) Val av sekreterare för ett år. 
Kenneth Gyllensting valdes till förbundets sekreterare. 
d) Val av fem ledamöter för ett år. 

Beslöts att som ledamöter för verksamhetsåret 2013 välja: 
Rabbe Sjöberg (omval) 
Emese Orsolya Balint (omval)                                                                                                                               
Kalle Grönvik (omval)                                                                                                                                          
Helena Olsson (nyval)                                                                                                                                          
Björn-Ove Bergkvist (nyval)

§ 8. Val av revisorer för 2011 (två revisorer och en suppleant). 
Valberedningens förslag till revisorer redovisades. Till revisorer för 2011 valdes Lina Lindén 
(sammankallande), Martin West samt Kristoffer Krafft (suppleant).

§ 9. Val av valberedning. 
Till valberedning valdes Sofi Dougherty och Daniel Krusevi. 

§ 10. Budget för 2013. 
Budget för 2013 redovisades. Budgeten godkändes och lades till handlingarna.

§ 11. Föreningsavgifter 2014.
Styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter för 2014 godkändes. 

§ 12. Ungdomsstipendiat
Till ungdomsstipendiat för 2011 utsågs Bastian Dougherty.

§ 13. Arrangörsansvar och försäkringar.
Sven redovisade kring arbetet med säkerhetsdokumentet och försäkringsfrågan.

§ 14. Övriga frågor. 
De avgående styrelseledamöterna Sven Gunnvall och Linnea Järvstråt avtackas för sitt arbete 
för föreningen och föräras traditionsenligt varsin Västerbottenost. 

§ 15. Proposition från styrelsen. 
På förslag från styrelsen beslutade årsmötet att Lars-Erik Åström som haft en stor roll i 
föreningens utveckling - bland många insatser varit ordförande i arton år - postumt till-
delas titeln Hedersledamot samt att ungdomsstipendiet hädanefter skall kallas ”Sveriges 
Speleologförbunds Ungdomsstipendium till Lars-Erik Åströms minne”. Båda punkterna 
beslutas omedelbart justerade.
Härefter tar nyvalde ordföranden Mark Dougherty till orda och avslöjar att styrelsen, ord-
föranden ovetandes, har ytterligare ett förslag till årsmötet. Årsmötet beslutar att avgående 
ordföranden Sven Gunnvall blir Hedersordförande på livstid, samt förärar honom Sveriges 
Speleologförbunds Hedersdiplom för stora insatser för svensk speleologi. Även denna punkt 
justeras omedelbart.

§ 16. Årsmötets avslutande. 
Mötesordförande Sven Gunnvall håller ett tal där han lämnar reflektioner på sina många år 
i föreningen (sedan 1969) med en mängd anekdoter som roar årsmötet mycket. Efter detta 
förklarar han 2013års årsmöte för avslutat.

Vid datorn: 
Kenneth Gyllensting, årsmötessekreterare

Sven Gunnvall   Daniel Krusevi  Åsa-Lisa Linnman  
Mötesordförande   Justerare   Justerare 
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Halva tiden under jord och resten ojämnt 
fördelat mellan sömn och bilkörning. Is-
lands landskap är ju väldigt fascinerande, 
men det visade sig att detta land var fullt 
av trevliga överraskningar även  under jord. 
Under min grottresa dit förra året fick jag 
uppleva fler grottor på ett par dagar än vad 
jag förmodligen någonsin kommer lyckas 
klämma in igen inom samma tidsram. Men 
huvudanledningen till att jag överhuvud-
taget åkte dit var faktiskt inte grottor, utan 
en trevlig vulkan vid namn Thrihnuka-
gigur. Denna hade utbrott för över 4000 år 
sedan och hade för första året öppnats för 
turister. Att sedan resten av helgen kunde 
spenderas på lavatunnlar var naturligtvis 
en trevlig bieffekt! Men för att ta det från 
början; Thrihnukagigur består av tre kratrar 
belägna ett par mil från Reykjavik och van-
dringen från bilvägen tar runt 45 minuter. 
Normalt stängs en vulkan på naturligt sätt 
efter att ha haft utbrott, men denna blev av 
någon anledning ett undantag och kunde 
utforskas av speleologer och forskare. Det 
följdes av ett inslag på National Geographic 
och sedan föddes idén att skicka ner turis-
ter de 120 meterna till botten med hjälp 
av en mindre hissplattform. Att SRT hade 
varit roligare än hiss på nedvägen är en an-
nan historia. Väl nere tog lamporna fram 
väggarnas vackra gula och röda nyanser på 
bästa möjliga sätt. Själva krateröppningen 
släppte inte in mycket ljus på det avståndet. 
Jag visste att något liknande skulle jag nog 
inte få uppleva igen och under den timme 
som spenderades på botten fick minnes-

kortet i kameran arbeta hårt. En liten trång 
passage fortsatte längre ner, men denna var 
dessvärre avstängd för vanliga besökare. De 
framtida och storslagna planerna involv-
erar att försöka bygga en tunnel rakt in i 
vulkanen för att istället ta in turisterna den 
vägen för att, enligt guiden, ”inte slita på de 
ömtåliga växterna längs gångstigen”. Förde-
lar och nackdelar med ett sådant projekt kan 
ju diskuteras, men solklart var i alla fall att  
upplevelsen i vulkanen till och med visade 
sig överträffa de efterföljande grottorna.

Jag hade innan resan hört ryktas om att 
man hade beslutat att stänga igen vissa lava-
grottor på Island. Ryktena visade sig tyvärr 
stämma. En av de grottor, som jag hade 
sett fram emot mest, visade sig vara nyligen 
igenbommad. Höga plank och ett kraftigt 
hänglås skulle skydda grottorna mot slitage. 
All turism hade tydligen haft inverkan på 
den känsliga miljön. Åtta grottor och lite 
sevärdheter längs vägarna är vad man hin-
ner med på 36 timmar och då är också 
några få sömnpauser inkluderade. En del 
tid gick förstås åt till att vandra över de sto-
ra mossbeklädda lavafälten för att leta efter 
grottöppningar som i vissa fall var mycket 
svårupptäckta. Långa vindlande tunnlar 
några meter under marken och vackra for-
mationer i olika färger – allt bildat av lavans 
framfart. Vissa av de mindre grottorna var 
omöjliga att gå fel i, andra var över en kilo-
meter och betydligt mer svårnavigerade med 

Island, sommaren 2012
Anna Samuelsson

Schaktet i Thrihnukagigur från botten.
Foto: Anna Samuelsson
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flera underjordiska vägskäl. Det var gott om 
små stalaktiter och andra vackra bildningar 
i taket. I den relativt välkända lavatunneln 
Leiðarendi fanns även en del speciella sta-
lagmiter. Och av fåret, som en gång för län-
ge sedan hamnat här, återstod bara skelettet 
som nu vilade längst in i grottan.

Efter en helg på nordligare breddgrader 
var jag några erfarenheter rikare. Till exem-
pel visade sig den valda årstiden vara mer 
användbar än jag från början hade anat. Det 
var ljust nästan dygnet runt och alltså var 
det enkelt att hitta tillbaka från grottan till 
bilen både dagtid och nattetid. När det gäller 
bilkörningen hade denna inte varit lika me-
dräknad i tidsplaneringen som den kanske 
borde ha varit. Avstånden är långa och vägar-
na tyvärr inte alltid lika bra som på kartan. 
Men jag var nöjd – jag hade fått se Islands 
landskap från dess bästa sida. Inifrån.

Summary (editorial)
Report from a trip to Island in the sum-
mer 2012. One of the main reasons for the 
trip was to visit the 120 m deep shaft down 
the Thrihnukagigur vulcano, known from 
a National Geographic film, now open to 
turists. One hour of spectacular scenery and 
beautiful colors was spent down the empty 
lava chamber.

A number of lava tunnels was also visited 
even if some of the more famous localities 
were recently closed to public access due to 
environmental reasons.

Beautiful colors, strange formations and 
the remains of a dead sheep in the Leiðar-
endi tunnel - Island form it best side - the 
inside!

Av fåret längst in i Leiðarendi återstår inte mycket.
Foto: Anna Samuelsson

Vackra färger och spännande formationer i Islands underjord. Foto: Anna Samuelsson
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I samband med årets årsmöte i Misterhult 
tillbringades en underbar dag på Blå Jung-
frun. Många av oss sökte oss då bort till söd-
ra Stenbrottet för att bese de erosionsrester 
som Sven Gunnvall beskrivit kvällen innan.

Nu är detta inte vilka erosionsrester som 
helst. Redan 1741 när Linné gjorde sin väl-
bekanta ”Öländska och Gothländska Resa” 
besöker han Blå Jungfrun och beser vad han 
beskriver som ”diupa caviteter och aflånga 
canaler af hafs wågorna skurade och urgröp-
te”. Han använder ordet ”Kammar”.

Kring sekelskiftet 1900 besöker lektor Jo-
han Erikson ön, som han beskriver i Svens-
ka Turistföreningens årsbok 1905. Hans 
artikel ”Jungfrun, ett geografiskt utkast” 
inleds på detta poetiska sätt: ”Lik en sagoö 
höjer sig i en ädel båge den på afstånd i dju-
paste indigo tonande Jungfrun ur skötet af 
Kalmarsund”. 

Längre fram i samma artikel skriver han: 
”Ett minne från ett forntida högre vatten-
stånd, sannolikt Littorinatidens, äro de väl-
diga horisontala jättegrytor, liknande ofull-
bordade tunnlar, som finnas på öns södra 
ända, vid de s.k. Kammarbergen, hvarom 
Linné talar”. Johan Erikson nämner ordet 
grottorna i pluralform. De måste sålunda 
varit fler än en. En av grottorna blir även 
fotograferad. Bilden visar en fantastisk, vad 
vi nu kallar, ”tunnelgrotta”. Bilden återan-
vändes år 1910 av Svenska Naturskyddsför-
eningens dåvarande ordförande Thor Hög-
dahl i en artikel om naturskyddets historia i 
Sverige och i Henrik Munthes klassiska ut-
redning ”Strandgrottor” från 1920. Munthe 
använder även en bild av geologen G.Einar 
Du Rietz från Sv. Natur 1915. Munthe no-
terar sorgset att grottan aldrig blivit upp-
mätt. Jag håller med. Samma bild används 
även av mig i ett förarbete från 1983 till min 
lic.avhandling från 1986. Jag har då även en 
bild av grottans nuvarande utseende foto-
graferad av Evert Jeansson.

År 1904 kommer katastrofen. Rätten till 
stenbrytning utarrenderas av ägarna på 50 
år till en stenhuggarfirma i Oskarshamn och 
samma år (!) sprängdes enligt Johan Eriks-

son (1905) öns märkliga tunnelgrottor. Det 
hjälpte inte att Johan Eriksson slog larm i 
tidningar och tidskrifter. Stenbrytningen 
fortsatte men upphörde i samband med för-
sta världskriget, då export av sten var omöj-
lig. Ett förslag av Karl Starbäck vid 1914 års 
riksdag om att som nationalpark förvärva 
Jungfrun ledde inte till något resultat. Frå-
gan om nationalpark löstes genom att Tor-
sten Kreuger lämnade ett bidrag för öns 
friköpande och den 5 februari 1926 kunde 
ön genom ett beslut av Sveriges riksdag 
avsättas som nationalpark. Men då var det 
för sent. Öns vackraste grottor var i ett fall 
totalt bortsprängda och i ett annat fall helt 
förstörd som grotta. Om allt detta berättar 
en åldrande G.E. Du Rietz i en artikel om 

KAMMARBERGEN
EN NÄSTAN BORTBRUTEN GROTTLOKAL PÅ BLÅ JUNGFRUN

Rabbe Sjöberg

Foto av den västra grottan vid Kammarbergen, 
fotograferad c:a år 1900 och första gången 
publicerad i STF årsbok 1905.

Resterna av den västra grottans västvägg. 
Jämför med bilden t.v.. Det finns många 
detaljer man känner igen. 
Foto: Rabbe Sjöberg 2013

Blå Jungfrun i Kungl. Domänstyrelsens bok 
”Sveriges Nationalparker” från år 1961.

Vid vårt besök kunde vi konstatera att den 
yttre delen av den västra grottans västvägg 
delvis var bevarad medan den östra förmod-
ligen låg på plats som sprängsten. En bit in 
efter den vackert rundabraderade bevarade 
väggen kunde vi läsa flera inskriptioner och 
längre in fanns vad som varit en några meter 
lång och bred, välslipad, nästan rumsformad 
sidogång. Gången följer en tydlig sprickzon 
i moderberget. Något längre ”in” var berget 
helt bortbrutet så det finns ingen möjlighet 
att rekonstruera hur lång grottan egentligen 
varit. Långden har dock klart överstigit 15 
m, vilket är längden på den bevarade grott-
väggen. Dock kan man konstatera att berg-

Grottresterna skymtar längst bort bakom läm-
ningarna efter stenbrottet. Foto Sven Gunnvall
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Den rymliga sidogången i grottans västvägg.
Foto: Rabbe Sjöberg

”Inifrån” grottan är den rundade utslipningen 
mycket tydlig. Foto: Rabbe Sjöberg

sprängarna vid förra sekelskiftet väl utnytt-
jade befintliga sprickor och sprickzoner för 
att underlätta sitt arbete.

Nu ligger de sorgliga resterna av Kam-
marbergen, med vad som varit några av 
landets vackraste tunnelgrottor, helt avsides 
från nationalparkens stigsystem. Visst vore 
det trevligt om länsstyrelsen åtminstone på 
plats kunde sätta upp en skylt som berättade 
om grottorna och stenbrytningen. 

Summary (by author)
A description of an abrasion cave Kammar-
bergen on the famous island of Blå jungfrun 
in the Kalmar straight in the Baltic. This 
beautiful cave, visited by Linné in 1741, 
was blasted in 1904 due to quarrying of 
red granite. Remains of the cave is still seen 
in the quarry which was visited by in SSF 
excursion during the annual meeting May 
2013.

Dykprojektet i Sala Silvergruva
Angelica Rydelius Bergman

Många av er känner säkert till att det pågår 
ett dykprojekt i Sala Silvergruva, men jag 
vet att flera av er inte riktigt vet vilka vi är 
som är med och vad målet med projektet är.

När gruvan 1908, stängdes på grund av 
en strejk, började gruvan snabbt att fyllas 
med vatten och hade varit fylld med vatten 
upp till 15m under markytan om det inte 
varit så att det pumpas ur vatten för att hålla 
den nivå som är idag på 155m. Under vat-
tenytan har vi ytterligare ca 160m ner till 
gruvans botten. Från vattenytan och nedåt 
ligger allt orört för oss dykare att undersöka, 
dokumentera och rapportera till alla de som 
inte har möjligheten se och uppleva detta.

Vi är idag drygt 40 mer eller mindre akti-
va medlemmar i projektet. Alla (med något 
undantag) har någon form av utbildning 

för dykning i gruva eller grotta. Det hu-
vudsakliga syftet med projektet är att hitta 
sigillet efter Carl XI som han lämnade efter 
sig i samband med sitt besök i gruvan 13 
augusti 1687. Troligen lyder det ”till åmin-
nelse af Carl XIs Nådiga grufbesiktning d, 
13/8 1687”. I gruvan är det en tradition att 
alla kungligheter som besöker gruvan ska 
lämna efter sig någon form av bomärke, 
ofta i form av en namnteckning. Flera av 
dessa namnteckningar kan man se när man 
går de guidade turerna i de torra delarna av 
gruvan på 60meter och 155meter, men den 
vi letar efter ligger i närheten av Carl XI’s 
schakt, 90-100meter under vattenytan. Dy-
karna som kommer att ta sig ner dit är få, en 
handfull, men vi alla hjälper till på olika vis 
att nå det målet och tilldelas uppgifter be-

Blå Jungfrun från NV. Foto: Sven Gunnvall
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roende på erfarenhet, kunskap och intresse.
En annan stor del i projektet för oss är 

att helt enkelt utforska de vattenfyllda de-
larna av gruvan och dokumentera de spår av 
gruvbrytningen vi ser. När vi inte utför någ-
ra av dessa uppgifter finns det självklart tid 
för oss att bara dyka runt och njuta av den 
fantastiska historiska miljö vi fått möjlighet 
att befinna oss i. Under ett dyk kan man se 
spår av själva brytningen i stort men även 
spår av den enskilda människan som varit 
här en gång i tiden och utfört sitt dagsverke 
i denna gruva. Denna upplevelse gör att vi 
gång efter annan åker 155m ner i berget, 
hoppar ner i ett kolsvart och iskallt vatten 
(ca 3 grader C) och ger oss långt in i berget. 
Med dessa risker vi utsätter oss för gäller det 
att vi alla är välutbildade har rätt sorts men-
talitet och utrustning.  Aldrig dyka utanför 
sin förmåga, alltid känna efter hur man mår, 
både fysiskt o psykiskt, innan man hoppar 
ner i vattnet och till sist hålla utrustningen 
man har i gott skick.

Är ni intresserade av att läsa mer om vårt 
projekt och de arbeten vi utför, kan ni läsa 
mer i vår blogg http://www.facebook.com/di-
vingsalasilvermine

Har ni frågor eller vill komma och besöka 
oss när vi dyker i gruvan, kan ni kontakta 
projektet via adress 
dykning@salasilvergruva.se

Jag kan varmt rekommendera någon av 
de guidade turerna i de torra delarna av gru-
van, vilka jag själv gått några gånger. Där 
får man en bra känsla av hur miljön ser ut i 
där vi dyker.

Summary (editorial)
Presentation of the diving project in Sala 
silvermine. From the water level at 155 m 
there is another 160 m to the bottom - a lot 
for the divers to explore. One of the main 
goals for the project is to find an inscrption 
from king Karl XI dating back to 1697.

Gruvdykning i Sala silvergruva.
Foto: Stefan Hogeborn
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I ett tidigare nummer av Grottan tipsade jag 
om möjligheterna att träna SRT i den gruva 
som SSF:are i gävletrakten använt under ett 
par år för just det ändamålet.

Helgen 25-26 maj var det äntligen dags 
för en mer officiell premiär då Vertikala sek-
tionen arrangerade en helg med klättring 
vid Tansen (Predikstolen) på lördagen och 
Stollgruvan i Torsåker på söndagen.

Här kommer nu ett kort referat från sön-
dagen, mest som en ursäkt för att få visa 
några fantastiska bilder tagna av Anna Sam-
uelsson och Peter Blomqvist.

Gruvan
Platsen kallas Storbergets gruvor, men det 
gängse namnet i folkmun är Stollgruvan ef-
ter den 200 meter långa stollgång som togs 
upp på 1700-talet. Brytningen av järnmalm 
upphörde definitivt i början av 1900-talet 
och sedan dess har gruvan legat öde fram 
till att Hofors kommun kring 1990 började 
utveckla platsen till ett besöksmål med gui-
dade visningar.

Större delen av det som är tillgängligt av 
gruvan idag är öppna men trånga och djupa 
dagbrott. De allra djupaste delarna av det 
som kallas Djupgruvan är vattenfyllda.

Vid Stollen – den plats där Stollgången 
når marknivå – har Hofors kommun iord-
ningsställt ett litet gruvmuseum och andra 
faciliteter för besökare, inklusive torrdass. 
Det är också hit man når med bil, och här 
finns också en öppen raststuga med eldstad, 
en fast grillplats utomhus med gott om bord 
och bänkar.

Åtkomst
Genom bra kontakter med markägare och 
Hofors kommun har vi möjlighet att klättra 
i schakten så länge vi inte stör de guidade 
visningarna som pågår under juni – augusti. 
Under den perioden är väl de flesta ändå 
ute på andra grottäventyr, men skulle suget 
efter klätterträning bli för svårt så är ett av 
schakten tillgängligt för klättring även un-
der sommaren.
 

Söndag 26 maj
Under lördagen och söndagsmorgonen för-
bereddes ett tiotal olika övningar med allt 
från tekniskt krävande traverseringar till 
konditionskrävande klättringar. Gruvan har 
flera djupa schakt och erbjuder klätteröv-
ningar med fallhöjder från några få meter 
till det längsta på 57 meter utan omsäkring-
ar (mätt med DistoX).

Glädjande nog dök hela 21 personer från 
olika håll i landet upp vid gruvan, med Lina 
och Erik från Skellefteå som mest långväga 
gäster. Som delaktig i arrangemanget var det 
härligt att se så många SSF:are i farten på 
olika platser i gruvan.

Det blev också en trivsam blandning av 
deltagare där flera fick möjlighet att träffa li-
kasinnade för första gången. Sol och behag-
lig vårvärme underlättade minglet under de 
täta rasterna intill gruvan. Som rent social 
övning är en klätterdag svår att överträffa.

Stollgruvan ”invigd”
Torbjörn Djuvfeldt

Björn Carlander (Gruv Troll) traverserar. 
Foto Anna Samuelsson
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Däremot kan klättring i dagsljus i djupa 
gruvschakt vara nog så skrämmande, vil-
ket flera rutinerade grottisar noterade. Att 
hänga i ett tunt rep och tydligt se hur långt 
det är ner till botten är ju något man sällan 
upplever i en grotta.

Framåt eftermiddagen då de flesta kände 
sig mätta på klättring flyttade vi oss ner till 
Stollen för att tända grillarna och plocka 
fram kryplådan.

För egen del fick det vara med krypande 
då sviterna efter årsmötet ännu inte gått 
över, men det gjordes många försök att sätta 
personligt rekord. Bäst lyckades Kaveh med 
16.3 cm, vilket måste vara nära ett inoffi-
ciellt rekord i vuxenklassen.

Summary (by author)
Sunday May 26, 21 SSF members gathered 
at Stollgruvan in Torsåker to practice SRT. 
The mine is closed since almost 100 years, 
but has recently been prepared for guided 
tours.

SSF has both the landowner’s and the 
municipality’s permission to practice SRT 
in the mine shafts as long as we don’t inter-
fere with guided tours in the mine.

It was a terrific day with nice weather and 
many challenging excercises. A successful 
combination of SRT climbing and social-
izing.

Jonas Lindbom och Petter Österberg på väg upp. 
Foto: Peter Blomqvist

Anna Samuelsson säkrar om.
Foto: Peter Blomqvist  ˃
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För 6:e året var det dags att återigen besöka 
Bjurälven mitt i senvintern. Denna gång var 
vi 15 som sammanstrålade i norra Jämtland 
för att fortsätta med dykningarna i Dolin-
sjön. 10 av oss var aktiva dykare i år och de 
övriga jobbade med support, kartering på 
ytan, expeditionsledning mm. Men alla är 
vi, eller har varit grottdykare.

Vi bodde i Stora Blåsjöns gamla skola där 
det finns madrasser och kuddar och gott om 
golvyta. Där finns ett kök och ett rum som 
fungerade som matsal och samlingslokal. I 
källaren finns bastu, torkrum och ett rum 
där vi ställde våra kompressorer och fyllde 
luft i dykflaskorna på kvällarna.

Utöver att låna ut skolan till oss så får vi 
mycket hjälp av lokalbefolkningen i Stora 
Blåsjön. Många är intresserade av vad vi 
gör och lägger mycket tid på att hjälpa till 
med skotertransporter och med att fixa allt 
möjligt åt expeditionen. Utan den hjälpen 
skulle allt vara mycket svårare.

Torsdag 14/3
De första långväga deltagarna kom sent på 
kvällen. Det var Markus, Leif och Bosse som 
hade åkt från Västervik med en mycket ned-
lastad bil p.g.a. en kompressor och många 
dykflaskor. Johan var redan på plats sedan 
någon dag, och under sena natten kom även 
Pirre och Marcin.

Fredag 15/3
De som redan kommit åkte upp till par-
keringen vid Leipikvattnet och körde två 
skotrar ut till dykplatsen. Redan tidigare 
hade lokalt folk hjälpt oss att köra upp sko-
tervägen några gånger för att packa snön 
men nu bättrade vi vägen genom att gräva 
ut i kurvorna och jämna till i gropar. Johan 
körde också vägsladden några gånger fram 
och tillbaks. Vi behöver en bra och hållbar 
skoterväg eftersom vi kör med långa slädar 
som kan vara mycket tungt lastade.

Vi körde också upp tält och mycket av den 
utrustning som kommer att behövas. Nere i 
St. Blåsjön handlade vi gasol, skoterbränsle 
och frukostmat för veckan. Bosse som hade 
en släng av ryggskott stannade kvar i sko-
lan och fixade där och kopplade också in 
sin kortvågsradio och fick kontakt med en 
massa folk ute i världen. Till kvällen hade 
de flesta kommit.

Lördag 16/3
Lördagen började liksom det övriga dagarna 
skulle göra, med att Johan vår expeditions-
ledare gick runt och ropade: “Godmorgon, 
nu är klockan 7, frukosten är serverad! 
Förväntansfulla åkte vi med bilar till Leipi-
kvattnet, vi packade om vår utrustning till 
slädarna och sen bar det av några kilometer 
efter skoter ut till Dolinsjön.  Det var även 
några från byn som var på plats och hjälpte 
till under dagen, främst med skoterkörning-
en. Strålande solsken och vindstilla, perfekt 
dag för att bygga tält och såga vak.

Isen var tjockare än väntat, motorisborren 
räckte inte till, bara åka och hämta en för-
längare till den vanliga isborren. Vaken gick 
snabbt att få upp med många som hjälpte 
till att borra och såga som vi gjorde med en 
speciell issåg. Redan på eftermiddagen fick 
de första dykarna, Stefan och Markus hoppa 
i vaken och skotta grus vid ingången. Efter 
att ha skottat ett tag så gick de igenom och 
kollade hur linan såg ut efter sommarens 
höga vattenflöde. Den behövde repareras 
på ett par ställen innan dykningarna kunde 
fortsätta. När solen går ner blir det kallt och 
mörkt snabbt och vi lämnade Dolinsjön 
vid 17 tiden. Lördagskvällen användes till 
att prata om målet för veckan samt planera 
söndagens dykning. Linan skall repareras, 
nya dykare skall få dyka och bekanta sig 
med grottan. Mycket stod på agendan för 

morgondagen och förväntansfulla somnade 
vi den kvällen.

Söndag 17/3
Idag fick de nya dykarna chansen att be-
kanta sig med grottan, den ene gladare än 
den andre. Samtidigt lades det ut ny lina i 
grottan där den gamla behövde ersättas. Sä-
kerhetsflaskor placerades ut i grottan på väl 
valda platser. Det blev också dags för den 
första kvinnan i grottan, Alexandra Åker-
holm att göra sitt första dyk. Hennes berät-
telse om upplevelsen finns upplagd och går 
att läsa på www.expeditionbjuralven.se. 
När vi kom tillbaks till St. Blåsjön så åkte 
vi direkt till restaurang Ripan där middagen 
stod och väntade på oss. En ny krögare hade 
precis öppnat restaurangen igen och vi hade 
gjort upp att de fixade middagen åt oss varje 
kväll. Sen kort bastu som fick avbrytas när 
kompressorn kom igång. Huvudsäkring-
arna till skolan håller inte för att köra både 
bastu och kompressor och då prioriterades 
alltid att fylla luften till nästa dag. Kvällen 
rundades av med att sitta och knyta lina in-
för morgondagens utforskning.

Bilder på nästa uppslag. Foto: Markus Nord

Överst och nederst t.v: 
Stefan Barth och Henrik Malm karterar och 
precisionspejlar nya grottgångar i Dolin 3

Överst t.h:
Stefan Barth på väg mot de nya torra delarna. 
(Även bilden under artikelns rubrik)

Nederst t.h:
Spegelbacken - Dykarna upprättar 
kommunikation med ytan via grottelefonen, 
därefter påbörjas utforskningen av de nya torra 
delarna. 

Expedition Bjurälven 2013
( Sol och bad i Bjurälvens nollgradiga vatten )

David Thor & Leif Sigvardsson
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Måndag 18/3 
Så mycket som 5 skotrar var i tjänst idag för 
att köra upp oss och utrustningen till dyk-
platsen. Nu var det äntligen dags att börja 
utforskningen av ny grotta.  Stefan och 
Markus gav sig på att lägga ny lina och kar-
tera i helt nya gångar, med resultat att näs-
tan 100 m ny grotta var upptäckt. Det fan-
tastiska är att grottan blir större och större ju 
längre in man kommer i systemet! 

För de andra dykarna fanns en viktig 
uppgift utöver att dyka för att lära känna 
grottan. Vi skulle i år pejla in punkter i 
grottan som markerades på ytan och sedan 
mättes in med en lånad precisions-GPS. På 
så sätt kan man kontrollera och eventuellt 
korrigera grottkartan. Bosse hade byggt ny 
utrustning som gjorde pejlingen både lätt-
are och noggrannare. Dessutom fanns en 
djupmätare med som hade kalibrerats i en 
tryckkammare. 

Johan och Leif tog en skoter och åkte till 
Korallgrottan. Uppgiften var där att kon-
trollera om ingången till grottan via kratern 
var öppen eller om isen blockerade. Allt såg 
bra ut. Det som var mindre bra var att vid 
skottning av snön utanför stugan så kände 
Leif att han blev väldigt trött och orkeslös. 
Senare konstaterades att han hade fått för-
maksflimmer i hjärtat. Under kvällen blev 
det bättre men inte bra, så för hans del blev 
det en resa till Östersunds sjukhus dagen 
efter.

Under kvällen blev det som vanligt ge-
nomgång av vad som hänt och planering 
för morgondagen. Men nu var huvudpro-
blemet att den stora kompressorn hade gått 
sönder och efter mycket ringande hade vi 
fått tag i en mindre kompressor som kunde 
lånas från en dykklubb i Östersund. 

Tisdag 19/3
Dmitri som hindrades i sin dykning av en 
förkylning fick uppgiften att köra till Öst-
ersund och hämta lånekompressorn. Sam-
tidigt lämnade han Leif på sjukhuset där 
de senare under dagen fick stopp på flimret 
genom elkonvertering. Han fick ligga kvar 
där över natten. 

Dykningarna fortsatte på två fronter idag. 
Dels fortsatte dykningarna i Dolinsjön med 
att det letades efter nya fortsättande sido-
gångar från huvudtunneln. Väldigt många 
möjligheter finns. Men dessutom började vi 
dyka i Dolin 3 i det som kallas för ”de åtta”. 
Där var det öppet vatten och nedströms kan 
man följa det som är känt som Spegelgrottan 
och uppströms fanns nya gångar att följa. 
Den platsen fick arbetsnamnet D3-grottan 
men med stor förhoppning att i framtiden 
bli förbunden med Dolinsjögrottan.

Onsdag 20/3
Dagen började som en vanlig dag med Jo-
hans väckning, frukost, packning av bilar 
och lämmeltåget av skotrar med slädar upp 
till dykplatsen. Men den slutade med den 
viktigaste upptäckten hittills i Bjurälven.
Nu är det så långt till ”the end of line” så 
några dykare dök in och lämnade extra 
luftflaskor långt in som skulle användas vid 
nästa ”pushnings”-dyk. Det var Stefan och 
Markus som fick uppgiften att lägga ny lina 
och fortsätta karteringen. När de har dykt 
i 85 minuter tyckte Stefan att det var dags 
att vända men Markus hade kvar 5 oskrivna 
rader på den andra karteringsplattan och 
han ville fylla den. Så de fortsätter och när 
Stefan lägger den 5:e längden så ser han en 
vattenspegel i taket. Han går upp och inser 
att det är en torr del av grottgången. Vid sitt 
glädjetjut hör han ekot och förstår att det 
är stort däruppe. De avslutar mätningarna 

och vänder ut eftersom de närmar sig den 
maxtid som bestämdes innan. De har 442 
meter att simma innan de är ute!

De berättar inget när de kommer upp 
till ytan utan väntar tills alla är samlade vid 
middagen i Ripan. Där får alla glädjas över 
det fantastiska fyndet som gjorts. En luft-
fylld grottgång av den här storleken är en 
väldigt bra sak för dyksäkerheten vid fort-
satta utforskningar. Man får en framskjuten 
position där man kan vila, byta utrustning, 
prata med ytan när radion är fixad och en 
plats att ta sig till om man får problem. 
Den här kvällen kom Kurt Skoog och visade 
sin film ”Den osynliga älven” för ortsbor 
och oss på Folkets Hus. Det blev mycket 
prat och glädje både över den fina filmen 
och över dagens sensationella fynd i grottan.

Torsdag 21/3
Nu var det dags för Korallgrottan och grott-
krypning i grotta utan vatten. Vi blev 10 
som följde med in till Stora salen under 
Leifs ledning. För några var detta den för-
sta stora vanliga grottan de besökt. Bosse 
var med och satt i stugan vid ingången och 
sände radio ut i världen.

De övriga expeditionsmedlemmarna fort-
satte i Bjurälven med dykningar vid Dolin 
3 och ca 30 meter av låga breda gångar blev 
karterat. Fortsättningen ligger vidöppen för 
nästa år.

Fredag 22/3
När vi vaknar är det – 24 grader på ter-
mometern, den hittills kallaste morgonen. 
Men som vanligt lyser solen och det ser ut 
att bli ännu en fin dag. Det blir varmare 
under dagen men aldrig över noll vilket är 
bra för skoterspåren som håller utmärkt hela 
veckan.

Den sista hela dykdagen och det stora 

målet är att utforska hur stor den luftfyllda 
gången är. Planeringen för dyktiden blir 
komplicerad och beroende på om det ska 
gå att få radiokontakt med ytan med hjälp 
av pejlingsutrustningen. Men det lyckas 
och man kommer överens om att förlänga 
dyktiden med 60 minuter för kartering av 
luftfyllda gången. Stefan och Markus börjar 
utforska och mäta och hittar bl a en levande 
groda som sitter på en sten. Det ger namnet 
grodgången. 

Gången är luftfylld i 105 meter och vissa 
partier är stora med en takhöjd på ca 9 me-
ter. Sen fortsätter den ner under vattnet och 
de står vid sifon 2 i Dolinsjögrottan, stor 
och dykbar. Men det får bli ett annat år.
Den här dagen görs det också dyk in i grot-
tan av några av ”gamlingarna” i gänget. Jo-
han, Bosse och Mats får låna utrustning och 
får se delar av det som de andra pratar om 
hela tiden.  

Vid kvällsmötet pratas det som vanligt 
om dagens fynd och det planeras för mor-
gondagen. Leif har funderat runt Bjurälvens 
underjordiska lopp och visar på kartan vad 
vi hittills har avslöjat och hur vi ska kunna 
komma åt resten av älvens gångar i berget. 
Med stor envishet, många kommande dyk-
expeditioner och en smula fantasi, så verkar 
det vara fullt möjligt att Bjurälven gömmer 
på Sveriges längsta grotta. Nu har vi kart-
lagt 915 meter men mycket mer ligger och 
väntar på oss. Den kvällen är det många av 
oss som bestämmer oss för att hit måste vi 
återvända.

Lördag 23/3
Med sorg i hjärtat inser vi att detta är sista 
dagen på fjället. Vädret har varit helt fantas-
tiskt hela veckan med mycket sol. Det döks 
in till den torra gången igen och filmades 
och vissa avslutande karteringar gjordes. 
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Vi lämnar en grotta som har väldigt många 
ställen där det går att fortsätta dykningarna 
kommande år.

Alla gör en stor insats och allt plockas 
ihop och transporteras ner till parkeringen 
och sedan skolan. Det blir avslutningsmid-
dag på Ripan och sedan avslutning vid sko-
lan med packning av allt. Redan tidigt nästa 
morgon går den första bilen söderut med 
hemresande.

Nu dagarna efteråt vaknar man på morgo-
nen och undrar vart Johan är, tills man inser 
att man faktiskt är hemma och expeditionen 
är över.
Vi 15 tackar alla inblandade och speciellt 
Blåsjö-borna: Levi, Gunnel, Patrik, Anders, 
Micke.

Stefan Barth utforskar den nya stora grottsalen som får namnet ”Regnsalen” 
efter vattnet som kommer in genom sprickor i taket. Foto Markus Nord

Summary (editorial)
Report from the 6th Bjurälven midwinter 
Expedition. 15 participant - 10 active divers 
and 5 more to help out. Locals also makes a 
great effort to support the expedition.

Preparing the snowmobile route is essen-
tial for transporting all the heavy equipment 
from the road to the diving site in the Bjur-
älven valley. After two days of preparation 
the first divers can enter the cave. During 
the following days the cave continues to sur-
prise the divers. It just gets bigger and big-
ger the further they get from the entrance. 
Finally they emerges from the water into a 
huge cavern, 105 m long and 9 m high. It 
ends in a new siphon, definitely diveable. 
Up to now the cave measures 915 m - most 
of it is underwater passages. and it just con-
tinues. The cave has potential to be one of 
the longest in Sweden som there will be new 
expeditions.

Annons
Filmen som omtalas i artikeln - Den osynliga 
älven finns i begränsat antal att köpa från 
NEDÅT för 150 kr.

Det är väl spenderade pengar. Filmen är 
en mycket välgjord och snyggt filmad be-
rättelse om Bjurälvens spännande karst-
område. Inte minst alla fina flygbilder från 
ytan som ger en mycket bra helhetsbild av 
områdets topografi. I kombination med de 
fantastiska dyksevenserna får vi följa med på 
en mycket intressant resa! 

Beställ via mail nedat@speleo.se eller 
telefon 070-678 71 57 (Kalle Grönvik)
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Ända sedan jag under SSFs fjällmöte som-
maren 1979  upptäckte grottingången på 
Dolinsjöns botten har jag funderat på hur 
det skulle vara att någon gång dyka i denna 
fantastiska grotta.

2011 blev jag inbjuden att delta i Expe-
dition Bjurälven, något som jag är mycket 
tacksam för. Jag ville göra en insats för ex-
peditionen och det kom främst att handla 
om lokalisering av dykare med hjälp av min 
pejlutrustning. Sedan tillkom också en del 
arbete med att avhjälpa frysningar i andra-
steget på regulatorerna. Till denna expedi-
tion gjorde jag ett uppdyk för instruktör (1 
timme i bassäng) för att vara ”avrostad” om 
dyktillfälle skulle uppkomma. P g a väder, 
vind och expeditionens mål och resultat 
blev det inget dyk för mig det året.

2013 (det blev ingen expedition 2012) 
var det dags igen. Jag satsade på pejl- och 
kommunikationsutrustningen som tidigare 
samt var mentalt förberedd på att dyka 
också.

Väl uppe i Stora Blåsjön märkte jag att 
övriga expeditionsdeltagare  hade tänkt sig 
att vi gamlingar som var med (Johan Utas, 
Mats Lind, Leif Sigvardsson och jag) skulle 
göra ett dyk i grottans yttre delar om om-
ständigheterna tillät. Jag var den ende av 
oss gamlingar som inte hade dykt i grottan 
tidigare. Som veckan kom att gestalta sig 
med massor av sol, minusgrader och nästan 
vindstilla samt helt fantastiska resultat när 
det gäller utforskningen av grottsystemet 
bestämdes det att fredagen 22 mars skulle 
det bli av!

Jag vill rikta ett stort tack till Expedition 
Bjurälven och speciellt till Stefan Barth som 
lånade ut utrustning till mig och gav mig 
god hjälp på vägen samt min säkerhetsdyka-
re, John Bohman, som höll ett vakande öga 
på mig och dessutom filmade under dyket.

För de läsare som inte dyker och som 
undrar över de massor av prylar som man 
kan se på bilder att grottdykare har på sig 
när de dyker har jag gjort en sammanställ-
ning av den utrustning som jag använde.

Utrustning
Jag hade två Ullmax-underställ (strumpor, 
byxor och tröja), ett tunnt och ett tjockt. 
Utanpå det DUI Thinsulate underställ och 
fingervantar. Dykardräkten bestod av Ur-
suit skaldräkt med 5 mm våthuva och torr-
handskar. Huvudet skyddades av en extra 2 
mm ishuva av neopren. En specialsele höll 
de två separata sidomonterade 314-aggre-
gaten på plats. Luft för avvägning togs från 
det ena 314-aggregatet (3 betyder 300 bar 
fyllningstryck, 1 betyder 1 flaska och 4 be-
tyder 4 liters flaskvolym). Över höfterna bar 
jag ett 12 kg viktbälte. Fenorna var gammal-
dags Jetfins (som jag alltid använde för 20 år 
sedan). Cyklopet togs på och sedan drogs en 
skyddande ishuva av 2 mm neopren, med 
hål för cyklop och doseringsventil, över hu-
vudet. Den nätta dykhjälmen var försedd 
med några lampor.

Dyket
Min dykplanering var att återvända till va-
ken inom 20 minuter och att besöka lättsim-
made delar av grottan omedelbart innanför 
ingången.

Väl i vattnet så kändes det riktigt bra, 
varmt och skönt. Tömningen av dräkten 
funkade fint och jag började sjunka sakta 
mot Dolinsjöns botten och kompenserade 
lite med luftpåfyllning i dräkten – perfekt 
avvägning! De sidomonterade dykaggrega-
ten gav en balans som jag aldrig hade upp-
levt tidigare. När jag dök för 20 – 30 år se-
dan använde jag ett 324-aggregat, d v s med 
två ihopkopplade flaskor , buret på ryggen. 
Jag har aldrig tidigare använt ishuva och 
torrhandskar vid vakdykning. Dessa detal-
jer gjorde att jag var varm under hela dyket 
– en jätteskön känsla när det är bara någon 
plusgrad i vattnet. Jag har dykt i torrdräkt, 
både Unisuit i skummad neopren samt Vi-
king skaldräkt i många år men aldrig i grot-

ta. Jag använde alltid våtdräkt vid grottdyk-
ning. Stefans torrdräkt gjorde att det nästan 
kändes som att dyka i tropiska vatten!!

Jag följde den blå linan från stegen i vaken 
(genom 1,5 m is) ned till ingången på Do-
linsjöns botten. Jag fick en aha-upplevelse 
från 1979 års fridykning då det visade sig 
att grusbanken bara gav ca 15 cm utrymme 
upp till taket. Här skulle jag alltså ta mig 
igenom?? Mina tankar gick till dem i gänget 
som har något större tvärsnitt än jag samt 
mycket mer prylar. Här gällde det att läg-
ga sig och gräva! Hålet hade varit mycket 
större i början av veckan efter rensning med 
mammutpump men då gången lutar nedåt/
innåt i grottan så har gruset åter rasat ner i 
den trånga passagen. Under grävningen (ca 
1 m lång) låg halva ansiktet nedplöjt i grus 
och jag kunde se Johns lampa till och från. 
Nåväl, det kändes utmärkt med denna lilla 

Grottdykning revival i Bjurälven
Bo Lenander

Nöjd Bosse i väntan på dyket. 
Foto: Expedition Bjurälven
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prövning. Gamla takter sitter tydligen i.
Det var 19 år sedan jag dök i en grotta 

(Lummelunda) och 17 år sedan dykning i 
öppet vatten (Seychellerna) om jag undan-
tar avrostningen i bassäng för två år sedan. 
Trots den långa tiden som gått sedan senast 
kändes det som det var nyligen jag dök i en 
grotta. Min dyklogg stod på 367 dyk och 
238 timmar under åren 1973 – 1996 med 
bl a 14 års dykningar i Lummelunda. Jag 
hade spenderat mycket tid på besvärliga 
dyk, något som kanske kan förklara hur bra 
det kändes under dyket i Dolinsjön med sitt 
klara vatten.

Innanför ingången möttes jag av Johns 
filmlampor – här gällde det att simma snyggt 
och inte grumla till vattnet! Avvägningen 
gick perfekt och jag hade fenorna i högläge 
för att inte fördärva sikten. Jag gjorde som 
jag har sett på grottdykfilmer men aldrig 
tidigare själv testat. Det funkade bra och 
där sam jag sakta inåt grottan med någon 
dm till taket och ett par dm till golvet, där 
den vita 4 mm ledlinan var dragen. På var 
tionde meter var en linpil fäst. Den pekar 
mot ingången och har en påskrift om hur 
långt det är till ingången. Det fanns en hel 
del öringar som nästan gick att ta i! De var 
slöa i det kalla vattnet. Grottan var verkligen 
lika fantastiskt vacker som jag tidigare har 
sett på film, ljus kalk med massor av stora 
facetter. Jag sam inåt grottan till den andra 
gångförgreningen från ingången (bredvid 
värmetältet på markytan). Djupet var 12 m 
när jag vände tillbaka, efter påpekande från 
John. Han höll stenhård koll på mig!

Från insidan av grottan var det inte svårt 
att hitta den kraftiga blå linan ut och snart 
kunde det grönaktiga skenet från vaken 
anas. Det var bara att sätta igång grävma-
skinen. Den här gången gick det lättare ef-
tersom det var uppförsbacke. Snart hade jag 
stegen framför mig och vakens rektangu-

lära hål syntes däruppe. Jag såg att det var 
många som stod lutande över vaken – ett 
optiskt fenomen! Vid återkomsten till ytan 
efter en lugn och odramatisk uppstigning 
mottog jag gängets gratulationer och kände 
mig mycket tacksam och hedrad av att ha 
fått göra detta dyk.

Den dagen var jag lite omtumlad och 
mycket glad. På kvällen späddes det hela på 
med kommentarerna till den film som John 
tog under dyket. Jag fick beröm för snygg 
avvägning och fensimning av den försam-
lade grottdykeliten. Det var stort! Jubel ut-
bröt när jag förklarade varför jag simmade 
som jag gjorde – jag gjorde som jag hade 
sett på film!

Nu är jag, mig veterligen, den äldste (67 
år) som har dykt i denna grotta. Och det 
kändes jättebra.

Jag kanske bör tillägga att jag håller igång 
och tränar året runt med två – tre rejäla vän-
dor i skogen varje vecka inklusive tävlingar i 
orientering och radiopejlorientering. Så helt 
nollställd var jag inte när det gäller orken.

Summary (editorial)
Bo Lenander, one of the ”old boys” tells the 
story about his dive in the outer parts of the 
Bjuräven system. Bo was the caver that ori-
ginally discovered the entrance in the bot-
tom of ”Dolinsjön” back in 1979. 

In the 2013 expedition he was invited to 
do his first dive into the system - 19 years 
after his last cave dive i Lummelunda. Ac-
companied by a safety diver he did a 20 min 
trip into the cave. Everything went perfectly 
allright - a lot of earlier experience and good 
physical health proved that age (Bo is 67 
years old) is not a problem in itself.  

Bo Lenander på väg ner i vattnet. 
Foto: Expedition Bjurälven
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I förra numret av Grottan beskrev vi de 
vanligaste mineralen vi finner i speleotem 
i svenska urbergsgrottor. De flesta pro-
verna insamlades vid efterexkursionen till 
IGC2011, andra har insamlats av intres-
serade medlemmar. Proverna hade analyse-
rats med svepelektronmikroskopi (SEM) av 
prof. Vidal-Románi. I samband med dessa 
analyser visade det sig, att mellan de olika 
mineralkornen dolde sig ett rikt mikrobio-
logiskt liv. 

För att förstå bildbeskrivningarna nedan 
behövs därför en kortare lektion i mikrobio-
logi, som är läran om mikroorganismer som 
bakterier, svampar (fungi) och virus. Virus 
lämnar vi därhän, eftersom de ju egentligen 
inte lever.  I våra prover har vi funnit åtskil-
liga former av bakterier, som är encelliga or-
ganismer. Hit hör numera även cyanobakte-
rier, som tidigare kallades för blågröna alger.

Många av de flercelliga organismerna vi 
funnit ingår i den stora gruppen eukaryota. 
Det vill säga livsformer uppbyggda av en till 
flera komplexa celler med arvsmassan i en 
avgränsad cellkärna. I denna grupp återfin-
ner vi flera former av amöbor och vad som 
tidigare på svenska kallades för urdjur (Pro-
tozoa).

I våra prover har vi även funnit mera ut-
vecklade livsformer som svamphyfer, det vill 
säga enstaka trådar i ett svampmycel. Det är 
således den finaste och i totalvolym största 
delen av de (ofta goda) svampar vi finner 
på markytan. Vi har även funnit enstaka 

korn av pollen, där en utökad och förfinad 
provverksamhet skulle kunna avslöja den 
undersökta lokalens vegetationshistoria. Vi 
har även funnit mikrodelar av olika insekter.

Parallellt med våra arbeten pågår, som ti-
digare nämnts, spännande mikrobiologiska 
arbeten i samarbete med Naturhistoriska 
riksmuseet (NRM), som vi återkommer till 
i Grottan.

Våra fynd kommer här att redovisas på 
samma sätt som i föregående artikel om 
mineral. SEM-bilderna från de undersökta 
grottorna presenteras från norr till söder. 
Notera att storleken på de avbildade orga-
nismerna inte är jämförbar bild från bild. 
Se skalstrecket på varje enskild bild. En sak 
är klar, dessa organismer är väldigt små, of-
tast bara några tusendels mm stora. Vidare 
är inte organismerna artbestämda. Det lig-
ger långt utöver vår kompetens. Dock har vi 
fått viss hjälp av Magnus Ivarsson på NRM. 
Den stora variationen i utseende på dessa 
organismer framgår dock väl. Observera 
även att de här redovisade bilderna endast 
är ett, förhoppningsvis representativt, urval 
av vad som observerats i de olika proverna. 
Våra undersökningar fortsätter och vill du 
hjälpa till, så läs instruktionen i förra num-
ret av Grottan.

MIKROBIOLOGISKT LIV 
I SVENSKA URBERGSSPELEOTEM

Rabbe Sjöberg, Juan-Roman Vidal-Románi

Tjuv-Antes grotta ägnas en specialstudie som så småningom kommer att redovisas i Grottan. 
Dessa tre bilder visar bakterier förmodligen Actinomycetes täckta av kalcitpiklar. 
Bacterias propably Actinomycetes in Tjuv-Antes grotta.

Tjuv-Antes grotta, Nordmaling, Ångermanland

Trådiga, även kallade filamentösa bakterier i Drömgrottan Även dessa ser ut att kunna vara 
Actinomycetes men utan kalcitutfällningar som i bilden ovan. Denna form har ej setts i något 
annat prov.
Filamentous bacterias in Drömgrotan. This form has not been found in any of the other samples.

Drömgrottan, Sundsvall, Medelpad
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Falkberget, Hornslandet, Hälsingland

Bilden t.v. bakterier täckta av ett skal av opal-A. I mitten ”skrynkliga” bakterier och t.h. en ”proto-
zoa” av okänd art, möjligen en amöba.
To the left, bacterias covered by opal-A, middle, wrinkled bacterias and to the right, unknown 
species of ”protozoa”.

Hölickgrottan, Hornslandet, Hälsingland

Bilden t.v.. Biofilm med filamentösa bakterier och sporer. Mitten, förmodligen skal av protozoa.. 
T.h. pollen från tall, som är dominerande trädslag vid Hölick.
To the right, Biofilm with filametous bacterias and spore. Middle. Probably part of a protozoa. To 
the right, pollen from pine.

Trollhålet, Kullaberg, Skåne

Trollhålets speleotem har en helt annan kemi och struktur och ligger i en helt annan klimatzon än 
de övriga undersökta grottorna. Icke oväntat är även det mikrobiologiska innehållet avvikande. 
Övre raden, bilden t.v. bakterier i ”kalksand”. Mittre bilden, bakterier täckta av ett hårt skal av 
mineraliserad biofilm. Bilden t.h. del av filamentös bakterie. Undre raden, t.v. amöba. Mittre bilden, 
skal och ”käkparti”av trinema och till höger fjäll av någon fjärilsart eller hoppstjärt.
The speleothems in Trollhålet cave has a very different morphology and chemistry compared to 
the other investigatet speleothems. The cave is situated in a climatic zone very different from the 
other. Thus, as expected, the microbiological content is also very different. Upper row left bacteri-
as in ”sandy”matrix of calcite. Middle, cellular bacterias. To the right, part of a filamenous bacteria
Lower row: left, amoeba, middle, trinema and rights hales of butterfly or springtail.

Summary (by author)
During the last couple of years a number of 
speleothems from pseudokarst caves in gra-
nitic bedrock in Sweden have been investi-
gated using SEM-analyses. The analytical 
work have been done by prof. J.R. Vidal-

Romani, University of la Coruna, Spain. 
In a previous paper (Grottan 1/2013) the 
mineralology of the speleothems was descri-
bed. Here we continue with the microbio-
logy, which shows a great diversity.
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Många människor har en föreställning om 
hur en ”äkta” grotta skall se ut, och blir be-
svikna eller förvånade om man visar dem 
tex en blockgrotta. De trodde inte att det 
skulle vara så trångt, så smutsigt, så mycket 
krypande …

I Tove Janssons bok Kometen kommer 
(först publicerad 1968) hittar det lilla djuret 
Sniff en äkta grotta. Sniff kryper på en smal 
klippkant på berget, högt ovanför havet, ef-
ter en liten kattunge som han vill bli vän 
med. 

”Han hade aldrig förut varit så rädd och 
aldrig känt sig så modig. Och plötsligt var 
grottan där. Ett hål i klippväggen och därin-
nanför en äkta grotta. 

Sniff höll andan. En grotta, en sån som 
man bara hittar en enda gång i sitt liv eller 
kanske aldrig. Den hade fint sandgolv och 
släta mörka väggar. Uppe i taket fanns ett 
blått himmelsfönster. Sanden var varm av 
solsken.

Han kröp in och lade sig på mage i sol-
strimman och tänkte, här ska jag bo så länge 
jag lever. Jag ska sätta opp små hyllor och 
göra mig en sovplats i sanden och ha ett 
brinnande ljus om kvällarna.” (s. 12-13)

Så blir det nu inte riktigt, som ofta i mu-
minböckerna inträffar en katastrof – i det 
här fallet handlar det om att en komet är på 
väg mot jorden, rakt mot Mumindalen. Det 
regnar aska och himlen får en konstig färg. 
Bisamråttan säger att det kommer att bli 
jordens undergång, och mumintrollet och 

hans vänner beger sig till Ensliga Bergen, 
där det skall finnas ett observatorium fullt 
med professorer, för att få reda på om det är 
sant. Efter diverse äventyr hittar de fram till 
observatoriet – de inser att de har kommit 
till rätt ställe när de vid foten av den högsta 
toppen hittar en massa cigarettfimpar, som 
professorerna har slängt ner! De får beske-
det att kometen kommer att tangera jorden 
om 4 dagar, klockan 8.42 på kvällen (eller 
möjligen 4 sekunder senare).  

Naturligtvis måste de genast tillbaka till 
Mumindalen, för att berätta om detta. På 
vägen till Ensliga Bergen färdades de på 
en flotte på floden, men den blev förstörd 
när flotten for ner för ett underjordiskt vat-
tenfall (en grotta till!), så nu får de gå is-
tället. När de kommer fram till havet har 
allt vattnet försvunnit, så de får ta sig fram 
över havsbotten på styltor. Efter ännu flera 
äventyr kommer de till slut fram till Mu-
mindalen, samma dag som kometen skall 
komma. I största hast bestämmer sig hela 
familjen för att flytta till grottan och ta alla 
sina dyrbarheter med sig, för att komma un-
dan kometen. 

Det blir ett våldsamt packande, och mu-
minpappan kör många vändor med skott-
kärran till grottan. På det sista lasset tar de 
med sig badkaret, och använder det sedan 
för att täta hålet i taket på grottan. Alla gre-
jorna släpas in i grottan, och sedan hänger 
de en filt för öppningen, en filt som Snus-
mumriken preparerar med sin ”underjor-
diska sololja”, som står emot vilken hetta 
som helst. 

Precis 42 minuter och 4 sekunder över 
åtta på kvällen kommer kometen ner över 
jorden, glödande och insvept i eld.  ”Un-
der filten som var preparerad med under-
jordisk sololja lyste ett bländande rött ljus 
men grottan låg i svart mörker. De höll hårt 
om varann längst inne i det innersta hörnet 
och hörde hur ett slagregn av meteorstenar 
smattrade mot badkaret upp på taket. … 
Hela berget skakade och skälvde omkring 
dem och kometen tjöt som om den var 
skräckslagen, eller också var det jorden som 
skrek. (s. 145)”

Hur gick det sedan? Läs boken så får du se!

Källa
Jansson, Tove Kometen kommer Gebers, 
1969 (andra upplagan) 

En äkta grotta
Ulla Pettersson

Sniff hittar grottan (s 13)

WikiCaves & www.grottocenter.org
Websidan www.grottocenter.org som drivs av 
WikiCaves är en internationell databas för 
speleologer och speleologi. Den är öppen 
för alla och alla kan bidra. All data på sidan 
är fri att använda för icke kommersiella än-
damål under CC-BY-NC licensen (samma 
som för vår svenska grottdatabas - hela li-
censtexten kan du läsa om du klickar på co-
pyright-texten vid inloggningen till basen).
Projektet har varit igång en tid och har den 
senaste tiden varit ganska aktivt.
Syftet med sidan är enligt WikiCaves 
•	 att stödja utvecklingen av speleologi, 

speciellt genom web-baserat samarbete.
•	 att dela och sprida information relate-

rad till speleologi.
•	 Förenkla tillgången till information om 

grottor, speciellt på nätet.

•	 Uppmärksamma och stödja skyddet 
för grottor och deras miljö.

•	 Stödja utforskning och vetenskapliga 
studier av grottor.

Websidan är för närvarande tillgänglig på 
engelska, franska, tyska och spanska.

Vill du bidra går det bra att skapa ett konto 
kostnadsfritt. 

Mer info om projektet hittar du på 
http://www.wikicaves.org
eller via mail till contact@wikicaves.org
Du kan också följa projektet på Facebook:
http://www.facebook.com/GrottoCenter

På nästa uppslag kan du läsa den överens-
kommelse som FSE ingått med WikiCaves
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FSE – Wikicaves Agreement on GrottoCenter website 

Agreement FSE – Wikicaves 
on GrottoCenter website 

 

This agreement is made and entered into by and between : 
 
The FSE (Fédération Spéléologique Européenne / European Speleological Federation),  
whose registered office is at B.P. 3067, L-1030 Luxembourg, represented by its Secretary General, 
Olivier Vidal ( contact@eurospeleo.org ), hereinafter referred to as "the FSE". 
 
and 
 
Wikicaves, whose registered office is at Chalet le Maupas, F-74500 Bernex, France,  
represented by Frédéric Urien (president@grottocenter.org), President,  
hereinafter referred to as "Wikicaves" 
 
 
The FSE and Wikicaves shall be bound by the terms and conditions as follows : 
 
Article 1: Commitment of the FSE 
 
The FSE supports the action taken by Wikicaves including : 

● Broadcasting to European cavers with 1 to 2 English-French emails per year (both 
languages versions being prepared by Wikicaves) in order to relay Wikicaves operations. 

● Inviting Wikicaves to its events and open its medias to Wikicaves operations. 
● Supporting the annual hosting cost for the www.grottocenter.org website (see 

www.ovh.com/fr/vps/vps-classic.xml and www.ovh.com/fr/cloud/cdn/ for more details) : 
○ 2013 : VKS Classic 1 (70 €) 
○ 2014 : VKS Classic 2 (115 €) 
○ 2015 and after : VKS Classic 3 (216 €) 
○ 2016 : VKS Classic 3 + CDN 100Go (248 € ) 
○ 2017 and each year after : 248 € + inflation rate compared to 2016 

This financial support will be made with a direct payment to the Wikicaves association during the 
month of June each year after receipt of a written electronic call send by Wikicaves to the FSE. 
 
 
Article 2: Commitment of Wikicaves 
 
In return the association Wikicaves : 

● Allows the FSE to retrieve information of its choice from the application 
www.grottocenter.org for free use under the terms of the license CC-BY SA, according to 
the features available in the future versions, starting from the version 3.0 expected in 
2014. 

● Starting from the version 3.0 , Wikicaves will develop on www.grottocenter.org a page 
showing the EuroSpeleo Projects on a map with the FSE logo without the latin name. 

FSE – Wikicaves Agreement on GrottoCenter website 

 
 

● Shows on every pages of the web site GrottoCenter, the logo of the FSE as follows : 
 

 
● Ensure the updating of FSE website with a periodicity of 4 months. 
● Provides the FSE a contact who may participate in the works that the FSE leads and that 

may be interested by Wikicaves actions. Wherever possible, this person will speak English, 
otherwise French. 

● Spread information and links to Wikicaves in the projects supported by the FSE. 
 
 
Article 3: Monitoring of the partnership 
 
In case of difficulty in the implementation of this agreement the sides shall notify each other as 
soon as possible. 
The contact address for Wikicaves is : contact@wikicaves.org 
The contact address for the FSE is : contact@eurospeleo.org 
 
 
Article 4: Duration of the partnership 
 
The partnership will start upon the signing of this agreement. 
This agreement is an open-ended contract. It can be modified by amendment signed by both FSE 
and Wikicaves, on request of one of the two. 
 
Either side may terminate this partnership with a denunciation sent by postal registered letter 
with recorded delivery by his authorized representative to the postal address indicated on the 
present agreement. All the effects of this agreement shall cease then, three months after the date 
of receipt of the letter. 
Any compensation or retrocession cannot be claimed by either side at the termination of this 
agreement. 
 
Made in Millau, 18th of May 2013, in two pdf copies, 
 
Signatures : 
 

For the FSE : 
 

 

 
Olivier Vidal 

Secr. General FSE 

For Wikicaves : 
 
 
 

 
 
 

Frédéric Urien 
President Wikicaves 
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Adresser
till alla SSF-medlemmar hittar du i medlems-
förteckningen efter inloggning på förbundets 
hemsida www.speleo.se  Adressändringar 
anmäls till Ulla Pettersson, 021-13 48 34, 
ulla.pettersson@mdh.se
eller på SSFs hemsida www.speleo.se

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

Nedåt
Vår bok- och diversehandel kontaktar du på 
nedat@speleo.se eller genom Kalle Grönvik
på tel. 070-678 71 57. Utbudet kan du se på 
hemsidan www.speleo.se

Hur-Vem-Var i SSF

Arbetsgrupper
Dyksektionen Mark Dougherty  070-300 25 36 mark.sebastian.dougherty@gmail.com 
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 Christian Rylander 073-660 14 75 rylanderc@hotmail.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  070-300 25 36 mark.sebastian.dougherty@gmail.com
Karteringskommittén Torbjörn Djuvfeldt 070-521 07 47 tobbedj@gmail.com
Utbildningskommittén Mark Dougherty  070-300 25 36 mark.sebastian.dougherty@gmail.com
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:    Mark Dougherty   +46 703002536   mark.sebastian.dougherty@gmail.com
International committee:  Mark Dougherty   +46 703002536   mark.sebastian.dougherty@gmail.com 
Grottan editor & publisher: Sven Gunnvall   +46 706479111   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

ISSN 0345-4215

Utkommer i augusti.
Då kan du bland annat lära dig en del om hur du bäst byg-
ger upp din fysik för de hårda turerna. Litet minnen från årets 
årsmöte blir det förstås också. Vad det skall bli mer avgör
som vanligt, DU, käre läsare!

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. 070-300 25 36,
mark.sebastian.dougherty@gmail.com
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

?



52


