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På gång i SSFLedare

Instruktörsmöte i Stockholm 9 - 10 nov 2013
Kontaktperson är Mark Dougherty 
070-300 25 36 eller mark.sebastian.dougherty@gmail.com

Julträff 21 dec 2013
Möte i SSFs lokal i Täby.
Håll utkik på hemsidan och Facebook för mer info.

Årsmöte 29 maj - 1 juni 2014
Enligt planerna håller vi till i trakten av Åre i Jämtland.
Mer info kommer i senare nummer av Grottan.

På gång internationellt

24 Contest Speleological          16 - 24 nov 2013
international photography
Mer info på  www.epeleologos.se
Info finns på engelska under ”Bases and timetable”.

7:th EuroSpeleo Forum, Rumänien aug 2014
Iron Gates National Park i Karpaterna. 
För mer info kontakta office@frspeo.ro

Eurospeleo 2016 aug 2016
British Caving Association (BCA) och 
European Speleological Federation (FSE) 
bjuder in till 5th European Speleological Congress. 
Kongressen hålls i augusti 2016, i Yorkshire Dales i Storbritannien, 
ett av landets viktigaste grottområden. Läs mer på sid 13 
och på www.eurospeleo2016.eu

Ibland är en sanning inte sann. En artikel 
i det här nummret av Grottan beskriver 
hur en knop man har använt i decennier 
för SRT är inte så pålitlig som man trodde. 
Med felbelastning håller den inte måttet. 
Det är en knop som jag själv har använd fli-
tigt i nästan 30 år av utforskning av grottor 
med SRT! 

Då har man inget val annat än att åter-
vända till skolbänken och lära sig nyare me-
toder. En liten knäpp på näsan krävs ibland. 
Kunskapsfronten marscherar fram även i en 
ganska konservativ bransch som SRT. Ingen 
har ”perfekt” teknik och alla har någonting 
att lära sig.

Jag hoppas att alla som håller på med SRT 
i Sverige läser artikeln, tar till sig kunska-

pen och tillämpar den under jord. Tyvärr 
kan det ibland ta onödigt lång tid att ut-
rota dålig teknik i äventyrsaktiviteter. Vi har 
inga certifieringskrav och man kan i princip 
praktisera idag vad man lärde sig flera de-
cennier tidigare.  

Men…. Se till att ni övar på nya knopar 
innan ni använder dom i skarpt läge! Att 
uppdatera någonting i ett komplext system 
är i sig själv ett riskmoment. Till exempel 
är risken för motorstopp i en bil högre pre-
cis efter att man har haft den inne för ser-
vice, inte före.  Om du känner dig osäker 
i närmaste framtiden, använd den gamla 
knopen, men med reservationer och på rätt 
sätt. Eller varför inte fråga en av SSFs SRT- 
instruktörer efter hjälp och råd?

Mark Dougherty

Ibland hänger livet på en skör tråd... Foto: Andreas Forsberg
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Recent research by the French Speleologi-
cal Federation [1] has shown that the single 
bowline on the bight knot has a significant 
safety issue.  The single bowline on the bight 
(figure 1) is a commonly used knot for mak-
ing two loops for a Y-anchor. 

The issues concerns the low level of in-
ternal friction within the knot. This is not 
a problem when abseiling or climbing on 
the rope, the problem concerns the security 
of the two loops. Typically a caver will clip 
into these loops with cowstails to ensure se-
curity at the top of the pitchhead. 

If one of the loops is loaded, the knot 
does not have sufficient internal friction in 
all circumstances, especially before the knot 
has been loaded and fully tightened. This 
results in the rope slipping and the loop 
gets larger. What happens next depends 
on which loop you clipped into. If you are 
lucky, you clipped loop A (figure 2). If you 
trace the rope through the knot you can 
see that the rope which   slips is connected 
to the traverse line – before much slippage 
happens any fall will be arrested. However, 

if you are unlucky and clipped loop B (fig-
ure 2), the rope which slips is the one which 
goes down the pitch! If there is no rebelay 
below, you can expected to fall some consid-
erable distance as the loop gets longer and 
longer and pulls the rope up from below.

This risk level is probably not that high 
(cavers have been using the single bowline 
on the bight for many years without large 
numbers of accidents), but having experi-
mented with a piece of rope in my living 
room I can confirm that the scenario as 
described can happen. The bowline on the 
bight can therefore no longer be recom-
mended as a knot suitable for SRT. If you 
happen to be on a trip where the bowline 
on the bight has been used you can ensure 
security by making sure that you clip both 
loops of the knot, rather than just one. If 
you have a large carabiner on your cowstails 
you can clip two sections of rope (one in 
each loop). Otherwise you can clip one loop 
with each cowstail (counting this as only 
one point of attachment) and use your jam-

mer/safety cord as an additional attachment 
when necessary.

Given that the single bowline on the bight 
not to be used, what are the alternatives? 
One possibility is the figure-8 on the bight 
(figure 3). 

This is secure, but suffers from some in-
conveniences. Firstly, adjusting the lengths 
of the loops is rather difficult. Secondly It 
tends to tighten up very hard and can be 
quite difficult to untie. It’s also a relatively 
bulky knot that uses a lot of rope.

Another possibility is a “new” knot called 
the fusion knot. It’s not actually a new knot, 
it’s been in use in some climbing and cav-
ing circles going back to at least the 1980’s, 
possibly longer. The knot is also sometimes 
known in American circles as the Karash 
knot. Figures 4-7 illustrate how it should be 
tied. It also has sufficient internal friction to 
avoid the risk associated with the bowline 
on the bight.  At the same time it’s relatively 
easy to adjust and undo.

A third possibility is the double bowline 
on the bight. This is tied in the same fashion 
as the single bowline on the bight, but the 
initial turn is taken around twice as demon-
strated in figures 8-11. 

This also increases the internal friction in 
the knot. It’s harder to adjust than the fusion

SRT rigging technique 
- safety warning concerning the single bowline on the bight

Mark Dougherty

2) Single Bowline on the bight 
with traverse line

1) Single bowline on the bight

3) Figure-8 on the bight

4) Begin by tying a figure-8

5) Fold the loop back over the entire knot

6) Take the rope sections from just before the 
loop emerged from the figure-8

7) Pull out to obtain the two rigging loops
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knot and is a bit more bulky. However its re-
sistance to falls is extremely high. 

Some drop testing of the fusion knot and 
other  knots mentioned in this article has 
recently been carried out. A short summary 
of the results is displayed in table 1 (just the 
number of 80 kg fall factor 1 falls the rope 
survives). For full results including peak 
forces and details of the experimental set-
up see the reference below [2]. The number 
of samples tested was small, so the results 
should be regarded as preliminary, but cer-
tainly it seems as though the “new” fusion 
knot performs well and there should be no 
reason to doubt its strength. Note also the 
fact that the double bowline on the bight 
survived at least double the number of falls 
compared to any of the other knots.

Knot Fig-8 
on bight

Fusion Double 
bowline 
on bight

Single 
bowline 
on bight

Falls 
survived

4 4 8 3

Table 1: summary of drop test results

So, an old friend (the single bowline on 
the bight) goes into honourable retirement! 
Based on the somewhat limited testing data 
available the fusion knot seems a good re-
placement. However, the double bowline 
on the bight survives significantly more falls 
and seems an excellent choice when rigging 
with really lightweight rope. Finally, if you 
are using any of these knots in a situation 
where the loose end of rope is not secured 
by a traverse line, stop the knot off with a 
double fisherman’s knot. Although the rec-
ommended knots all have more internal 
friction, some slippage will still occur in a 
serious shock load situation and a stopper 
knot is a good insurance against catastro-
phe.

8) Start with a single turn, just as with the 
single bowline on the bight

9) Take a second turn and place on top of 
the first

10) Take the “rabbit out of the hole”

11) Throw the loop over the entire knot and 
tighten to obtain the two rigging loops

References
[1] http://efs.ffspeleo.fr/techniques/noeuds
[2] http://british-caving.org.uk/equipment/
Initial%20results%20from%20a%20
Preliminary%20Investigation%20into%20
Y%20hang%20knots.pdf

Sammanfattning (red)
Knopen “Bowline on the bight” (Pålstek 
om egen part) kan inte längre betraktas som 
säker. Knopen har varit det vanligaste sättet 
att åstadkomma två öglor till ett Y-häng. 
Franska speleologer har nyligen presenterat 
en undersökning som visar på en betydande 
säkerhetsrisk vid användningen av knopen. 
Normalt används någon av de två öglorna 
för att koppla in kosvansen innan firning 
eller efter klättring. Beroende på vilken av 
de två loparna (se bild 2)man använder finns 
en risk att repet glider genom knopen och 
att man därigenom riskerar ett okontrollerat 

fall. Risken kanske inte är stor men knopen 
skall ändå undvikas.
Alternativet kan vara en dubbel 8 med 
två lopar (bild 3). Litet besvärligare när 
det gäller att justera loparnas längd, men 
avgjort säkrare. 
Ett annat alternativ är den mindre kända 
“fusion knot” eller “Karash knot””Hur den 
skall slås visar bild 4 - 7.
Säkrast, speciellt när man riggar med tunna 
expeditionsrep verkar ändå en “double 
bowline on the bight vara (Dubbel pålstek 
om egen part). Den är kanske litet klumpig 
och svårjusterad men har hög intern friktion 
och är klart bäst i falltester (bild 8 - 11).
Vid all användning av rep där den lösa 
änden inte är säkrad i en infästning eller 
en traverslina skall änden ha en dubbel 
fiskarknut som stoppknut - det är en bra 
katastrofförsäkring. 

Valet av knopar vid riggning är avgörande.
Läs på, var noggrann, öva och överlev!
Foto: Andreas Forsberg
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Den åttonde juli var det premiär 
för www.speleo.se i ny kostym. 
Som ny ansvarig för hemsidan var det med 
vånda som jag beslutade att lämna den 
gamla plattformen Joomla till förmån för 
WordPress som nu är det system som han-
terar innehållet i bakgrunden och som pre-
senterar det för sidans besökare.

Grundorsaken till att använda WordPress 
är att det är betydligt enklare att adminis-
trera för en ideell organisation som SSF.

Därutöver finns det en stor mängd fria 
tillägg som kan ge den nya sidan ökad 
funktionalitet om behoven växer. Idag är si-
dan försedd med följande tillägg utöver en 
grundinstallation:
•	 Diskussionsforum
•	 FAQ – vanliga frågor och svar
•	 Bra filter mot spam och andra oön-

skade inlägg i kommentarer och fo-
rum

•	 Säkert kontaktformulär, dvs svårt för 
spam-robotar att ta sig in

•	 Kalender där de närmaste fyra hän-
delserna alltid visas på förstasidan

•	 Platsmarkörer med interaktiv karta 
(Google Maps) som kan underlätta 
vägvisning till arrangemang

•	 Gilla-knapp för Facebook
•	 Behörighetssystem som skyddar in-

formation avsedd enbart för SSF:s 
medlemmar

Nackdelen med att byta plattform är att det 
blir betydligt svårare att migrera informa-
tion från den gamla hemsidan till den nya 
och av den anledningen saknas det fortfa-
rande en del av det som gick att återfinna i 
den äldre versionen. Förhoppningen är att 
det stegvis går att flytta över en del äldre 
material, men ambitionen är också att passa 
på att städa undan en del som passerat bäst-
före datum.

Det mest akuta att bygga upp på nytt är 
användarkonton för SSF-medlemmar. Inte 
heller här går det att flytta information rakt 
över från den gamla sidan till den nya då 
den kräver en giltig e-postadress. Ungefär 
hälften av SSF:s medlemmar har uppgett 
e-postadress och jag misstänker att bortåt 
25% av dessa dessutom är inaktuella.

Det enklaste sättet i nuläget att få ett 
användarkonto, vilket krävs för att kunna 
delta i forum och kommentera inlägg, är att 
skicka e-post till admin@speleo.se med för- 
och efternamn samt e-postadress.

Summary
A new version of the SSF’s website www.spe-
leo.se is now deployed. The content is now 
managed by WordPress, which is a simpler 
solution to manage by SSF members. The 
content of the page is still a little scanty, 
but will be built up gradually, including the 
progressive move of interesting articles from 
the old site.

Ny hemsida för SSF
Torbjörn Djuvfeldt

Min gode vän Yngve skrev i Grottan nr 
1/2013 om blan annat Västra Lettafjälls-
grottan (se också den artikel i Grottan nr 
2/1967 han refererar till i artikeln). Efter-
som vi nyligen befann oss i området hade 
jag själv, sonen Jakob och irländska ter-
riern Ajax möjlighet att den 12 augusti 
promenera runt lite och spana – tyvärr dock 
utan GPS. Här några små iakttagelser från 
denna korta promenad.          

Vi utgick från en parkeringsficka vid 
landsvägen i anslutning till den lilla rundade 
halvö som sticker ut i sjön söder om 
landsvägen en knapp kilometer väster om 
gården Mjölkbäcken. Någon form av vilt/
renstängsel norr om vägen slutar alldeles 
väster om p-platsen och här är det lätt att ta 
sig upp i sluttningen. Man stöter på kalken 
närmast omedelbart och kanske 30 m från 
vägen bjuder sig en fin kollapsdolin, 5-10 m 
i diameter och kanske 3 m djup. Sipprande 
vatten i botten, inget säkert krypbart. Om 
man följer kalken i nordostlig riktning 
stöter man efter 40-50 m på ytterligare 
en kollapsdolin, ca 2 m djup, i vilkens 
NNO ände en rännil slukas. Inte heller 
här någon bekväm entré till underjorden. 
Efter denna lovande inledning förväntade 
jag mig givetvis stordåd men jag tillåter 
mig att redan här stäcka era eventuella 
förhoppningar om stora nyfynd.

Vi följde kalken i ONO riktning mot 
Ö Lettafjällsgrottan, dock inte ända fram. 
I ostsluttningen av en grund dalsänka – 
löpande i NV-SO riktning – fann vi en 
skreva om några meters längd och till synes 
kanske två meters djup, som inte verkade 

krypbar men som hade klar karstkaraktär. 
Belägenheten uppskattade vi till ca 500 m 
NNV gården Mjölkbäcken. Längre västerut 
i detta ganska smala kalkstråk hittade vi inte 
mycket till karst, men vi var som sagt inte 
ända fram till de kända grottorna.

Vi promenerade sedan lite kors och tvärs 
uppe på kalfjällsplatån utan att hitta något 
av intresse. På vägen ner igen beslöt vi oss 
för att gå lite längre västerut och stötte då 
på vad vi uppfattade som ytterligare ett 
ganska smalt kalkstråk med samma riktning 
som det förutnämnda, det vill säga parallellt 
med detta. Här hittade vi dock ingen karst 
av någon dignitet. 

Jag vill betona att det verkligen bara rörde 
sig om en tämligen planlös promenad och på 
intet vis någon heltäckande rekognoscering 
av området. Här finns säkert potential att 
hitta mer än det som hittills är känt även om 
kalkstråken förefaller rätt smala. Hmm… 
man kanske skulle skicka hit bröderna 
Engh? 

Det är dessutom ett trevligt litet fjäll med 
både blåbär, kantareller och hjortron och en 
till synes extrem förekomst av älg för den 
som är lagd åt det hållet - vi såg minst trettio 
älglegor av varierande ålder och en hel del 
färsk spillning.

Summary (editorial)
Report from a tour of reconnaissance to 
the Lettafjäll area in Västerbotten earlier 
described in Grottan 1/2013. Althoug some 
dolins and other karst formations was found 
no new caves were discovered.

Lite från Lettafjället
Hans Frederiksen



1312

Eurospeleo 2016

The British Caving Association (BCA) and the European Speleological Federation (FSE) 
are proud to present the 5th European Speleological Congress. The congress will be held 
in August 2016, in the United Kingdom, within the beautiful Yorkshire Dales National 
Park, one of the major caving regions of the UK.

5th EUROPEAN SPELEOLOGICAL CONGRESS
We plan to pre-rig all the popular Dales caves and hope to have dedicated days on the Ga-
ping Gill winch meet. Local guides will be provided, as well as information for self guided 
trips.

There will be a fuIl lecture program and various workshops and training sessions on all 
aspects of caving. Camping will be available on site with bunkhouse and dormitory accom-
modation locally as well. The event will be run utilising the expertise of the Hidden Earth 
team who have run the UK’s very successful annual conference for many years now. Their 
expertise and experience will ensure this is an event not to be missed. Entertainment will 
be provided each evening on the campground, and a congress banquet is planned as well. A 
bar will be available on site all day for the whole duration of the congress with many local 
beers available. A whole host of competitions, a Photo Salon and an Art Exhibition will be 
run in conjunction with the Congress as well as a traders’ area where your favourite caving 
gear retailers and book shops will be able to offer you their wares.

Pre and Post Congress caving camps will be hosted around the UK and Ireland in the 
main caving regions so you have the chance to extend your trip to include some of the well 
known caving systems around the country. Visit www.eurospeleo2016.eu for up to date ad-
vice and register on our announce mail list to keep informed as the congress plans develop.

Det kanske kan tyckas litet väl tidigt att informera om den här tilldragelsen redan 
nu - men som ni säkert redan räknat ut kan det här komma att sammanfalla med 
SSFs aktiviteter under jubileumsåret. En tanke är då förstås att utnyttja tillfället att 
bli litet internationella och förlägga en del av firandet till ett av SSFs genom tiderna 
populäraste utländska krypområde. Det är ett strålande tillfälle att träffa gamla och 
nya vänner och besöka några riktigt häftiga grottor! Planera redan nu för ett ar-
rangemang du inte bör missa. Kanske är det också dags att börja damma av SRT-
kunskaperna - de kan behövas!

Red.
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På frågestunden efter mitt föredrag om mi-
neralutfällningar (speleotem) i urbergsgrot-
tor vid årets välbesökta årsmöte (se Grottan 
nr. 1 o 2/2013) frågade Anders Lavas om 
jag kände till de underliga utfällningarna i 
Drögshultslabyrinten i Östergötland. Jag 
måste erkänna min okunnighet och ett par 
dagar senare landade nedanstående foto i 
min epostlåda.

Bilden visar dels att utfällningen bildats 
på grottans golv, dels att underlaget inte är 
sten eller berggrund, utan snarare ett gru-
sigt, vittrat substrat. Bilden sändes omedel-
bart till prof Juan Ramon Vidal-Romani i 
Spanien, som sin vana trogen bara någon 

dag senare levererade följande svar:

”Det är verkligen ett fint speleotem. För-
modligen ett aglomerat (hopgyttring) av gra-
nitkorn, troligen cementerade av opal. Tydli-
gen växer det på en porös bas. Normalt består 
dessa porösa material av en stor mängd vatten 
och speleotemen kan växa från basen som en 
utfällning. Speleotem som växer på grottgolvet 
är ganska vanliga men i det här fallet växer 
de ju på en ansamling av kornigt material och 
det gör det ännu intressantare. Hela spetsen är 
täckt av ett vitt material. Det kan vara saltut-
fällning eller något liknande”.

I början på juni hade Stockholms Grott-
klubb en vad det verkar mycket lyckad 
flerdagarsexkursion till östgötagrottor, däri-

Summary (by author)
Photos of speleothems in the cave 
Drögshultslabyrinten in southern Swe-
den are explained by prof. Vidal-Romani 
in Spain. The photo on the pervious page 
shows a speleothem, probably an agglome-
rate of grains of granite cemented by opal, 
apparently growing in the soil from a porous 
base. Normally these porous materials re-
tain a lot of water and the speleothems can 
grow from the base, as efflorescences. And 
everything on that edge, plus speleothems, 
is covered by a white material. It may cor-
respond to salt efflorescence.

The photo above photo shows a stalactite, 
4-5 cm long, in the roof of the cave. This 
might, so far, be a record for speleothems 
in granite caves. The mineral content looks 
as pigotite. 

SPELEOTEMEN I DRÖGSHULTSLABYRINTEN, ÖSTERGÖTLAND
Rabbe Sjöberg

Speleotem på golvet i Drögshultslabyrinten. 
Foto: Anders Lavas

Stalaktitdraperi i Drögshultslabyrinten. 
Foto: Peter Blomqvist 2013

bland Drögshultslabyrinten. Från denna ex-
kursion sände mig Peter Blomqvist fotot på 
nästa sida av ett stalaktitdraperi som växte 
i grottans tak. Det märkliga med denna är 
storleken på stalaktiten, som är 4-5 cm lång. 
Prof. Vidal-Romanis kommentar till denna 
fantastiska utfällning är: 

”Stort tack för de strålande fotografierna av 
äkta stalaktiter i Drögshultslabyrinten. 4-5 
cm längd är verkligen ett rekord för speleotems 
i granitgrottor. Mineralet ser ut som pigotit. 
Som du vet så är formen och morfologin på 
opal-A speleotem förvriden och förgrenad och 
de enskilda individerna är inte så tjocka och 
kraftiga. Så enligt min uppfattning är mine-
ralet pigotit.”

Denna artikel är åter ett exempel på hur 
medlemmar i grottförbundet kan bidra med 
material till ökad kunskap om våra grottor, 
deras bildning och innehåll.
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Nedre Borrbergs grotta
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Block, passeras lättast under, passage över dock troligtvis möjlig

Ingång

Fastkilat block, passeras under eller över

Förra året upptäckte jag av en slump en 
okänd blockgrotta i en rasbrant i Sollerö 
socken i Mora kommun, vilket jag skrev om 
i Grottan nr 3 samma år. Efter fyndet skaf-
fade jag mig orienteringskartor över denna 
trakt, som jag ofta besöker sommartid, för 
att kunna se var det verkar finnas fler ras-
branter och ge mig ut på medveten grott-
jakt. Jag började 2013 års jakt med att gå till 
en brant sluttning 500 meter sydost om Ne-
dre Borrbergs fäbod, 4 km söder om Gesun-
da, där kartan visade små stup med block 
nedanför. När jag sicksackat området ett tag 
utan att finna någon blockgrotta, tänkte jag 
ge upp och gå vidare, men då får jag syn på 
ett litet men spännande hål i marken under 
mig. Jag lyser ner med ficklampan och fin-
ner en mäktig sprickgång!

Ännu ett grottfynd i Dalarna
Anders Lavas

Nedre Borrbergs grotta, som jag föresla-
git att den ska få heta, är en 8 meter lång 
sprickgrotta, som består av en vertikal hu-
vudspricka, 7 meter lång, parallell med 
bergssidan, och en sidospricka, 1,8 meter, 
i rät vinkel från denna. De tre ingångarna 
är trånga (mått på 20-30 cm) och finns 
i huvudsprickans tak. Två av dem kan en 
medellång man använda utan rep. Nere i 
grottan är gångbredden vid golvet mestadels 
omkring en halvmeter. Takhöjden är i hu-
vuddelen över två meter, där inget fastkilat 
block begränsar den. Delar av bildningen 
har glipor i taket, som släpper in visst dags-
ljus, dock utan att ge den ravinkaraktär. Jag 
påträffade is på väggen i slutet av juli.

Södra ingången. Foto: Anders Lavas
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Grottan har bildats genom att två stora 
block har lossnat från den fasta berget, och 
från varandra, men inte försvunnit iväg 
längre än som mest cirka 7 decimeter. Berg-
arten är enligt min bedömning granit.

Senare samma vecka upptäckte jag att 
sydsidan på berget Flenberg, några kilome-
ter längre söderut, hyser flera grottanlag och 
åtminstone en tremetersgrotta. Den platsen 
ska jag undersöka närmare nästa sommar.

Efter ha varit medlemmar i SSF i ett antal 
år utan att närvara på möten etc. provade 
vi att gå på årsmötet. Vi tyckte att det var så 
välarrangerat och lyckat att vi blev sugna på 
att delta i Lummelundaveckan. Några bil-
jett- och stugbokningar senare var vi på väg 
till Gotland via Oskarshamn.

Eftersom Lummelundaveckan har be-
sökts av så många grottisar, så vet de flesta 
läsare av denna blaska hur det brukar gå till. 
Vi tänkte därför lyfta fram de saker som vi 
tror utmärkte sig detta år.

Pumpning av Inre Sjön hade redan 
påbörjats på söndagen och visade sig vara 
lyckosam, med några smärre justeringar av 
pumpen av några frivilliga hjältar. Rauken 
sa: "Jag har aldrig sett så lite vatten i inre 
sjön", när han guidade några nybörjare till 
Sifonkatedralen.

Det genomfördes en räddningsövning för 
guiderna på Äventyrsturen med SSF:are 
som figuranter och observatörer, med gott 
resultat. Flera rekommendationer och goda 
råd kunde ges ifall en olycka skulle ske inne 
i grottan.

Stefan och dykarna jobbade med en 
ny tvärgång från Tunneln som döptes 
till Rabbishålet och Daniel initierade ett 
grävprojekt (också i Tunneln), som senare 
i veckan resulterade i cirka 10 meter ny 
grotta.

För övrigt var de flesta av oss överens 
att en hel våtdräkt var skönt att ha på sig, 
även om man kröp till Sifonkatedralen. Fast 
det är klart, den behöver ju inte vara 7mm 
tjock...

Vi vill också gärna påpeka att vi kände 
oss välkomnade och inkluderade redan från 
början vilket, förutom att det är intressant 
med grottning, gav mersmak.

Lummelundaveckan 2013
Familjen Kupiainen

Peter Blomqvist vid inre sjön.
Foto: Torbjörn Djuvfeldt

Interiör, mot norra änden. 
Foto: Anders Lavas

Summary (editorial)
Report from a newly discovered boulder 
cave in northern Dalarna. The area has 
good potential for more caves of the same 
caracter.
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Det roligaste var när jag klätt-
rade i grottan och när jag ba-
dade i grottan för det kändes 
så roligt att vara i vattnet och 
jag gillar att klättra i grottan.

Johanna 7 år

Det roligaste i grottan var att 
åka båt för jag blev kall i 
vattnet om jag gick så blev det 
kallt över kroppen.

Edith 9 år

Det jag tyckte var roligast var 
när jag var i vattnet och kröp i 
gångar för jag gillar att bada 
och det var andra gången jag 
kröp i en grotta och det var 
jättekul.

Josefin 10 år

Några som avgjort uppskattade besöket i 
Lummelundagrottan var Johanna, Josefin 
och Edith Kuosku. De här kommentarerna 

Lummelundabolaget erbjuder, som kanske 
är bekant, två slags besök i grottan. 

Den lätta turen innebär att besökaren går 
torrskodd genom turistdelen av grottan i 
sällskap med guide, vilket inte kräver någ-
ra särskilda förkunskaper eller utrustning, 
utom möjligen en varm tröja.

Den som väljer Äventyrsturen får möjlig-
het att tillsammans med en mer erfaren gui-
de komma länge in i grottan, och besöka-
ren utrustas med stövlar, overall, hjälm och 
lampa för att kunna ta sig fram i de delarna.
Den räddningsövning som ägde rum under 
årets Lummelundavecka genomfördes till-
sammans med bolagets äventyrsguider och 
syftade till att ge dem inblick i vilka pro-
blem som kan uppstå om någon i en även-
tyrsgrupp skulle skada sig inne i grottan.

Med SSF-medlemmar som figuranter 
spelades följande scenario upp:

•	 En äventyrsgrupp med 5 besökare har 
tillsammans med en guide tagit sig in 
till den plats där det aktiva systemet 
förgrenar sig.

•	 I slänten nerför den korta torra de-
len strax innan Vattenfallsgången och 
Tunneln har den yngste besökaren 
(Bastian) ramlat och slagit höger axel 
ur led.

•	 Besöksgruppen har stannat kvar på 
platsen under tiden som guiden har 
lämnat dem för att hämta hjälp att få 
ut den skadade.

•	 Besökarna är både frusna och skärrade, 
samtidigt som den skadade inte kan 
röra sig utan starka smärtor i axeln.

Övningen startades i och med att figu-
rantgruppen gick in i grottan kl. 17:20. 

Redan 17:28 drullade Bastian omkull och 
skadade sig, och guiden Olof gick genast 
tillbaka för att hämta hjälp.

Som av en händelse stod de övriga gui-
derna utanför grottan fullt utrustade och 
väntade på något, för så tidigt som 17:35 
och efter endast tre minuters förberedelsetid 
gick räddningsgruppen om totalt 7 personer 
in i grottan för att hjälpa besöksgruppen ut.
I verkligheten hade insatstiden varit betyd-
ligt längre, i bästa fall troligen kring 15-20 
minuter.

Klockan 17:43 nådde räddningsgruppen 
fram till olycksplatsen och det egentliga skå-
despelet kunde börja.

Det kan inte ha varit lätt för räddnings-
gruppen att få grepp om situationen, fi-
guranterna antingen skrek (Bastian), frös 
(Marco), ville ta befälet (Oscar) eller var 
apatiska (Linnea, Helena). Det största be-
kymret för räddningsgruppen var nog Oscar 
som hela tiden ville åt fel håll och jagade 
vidare inåt i det aktiva systemet med en ur 
räddningsgruppen i hälarna. 

Kommentaren ”När han började simma i 
Sifon 1 så gav jag upp” från den som följde 
efter säger nog en del.

Trots oredan som skapades av vissa av 
figuranterna så fick några ur räddnings-
gruppen till sist arbetsro och kunde börja 
förflyttning av den skadade. Det arbetet ut-
fördes lugnt och metodiskt.

Även de övriga ur den fingerade besöks-
gruppen lotsades av räddningsgruppen och 
kom ut i sommarvärmen cirka 18:20 och 
den skadade knappa 10 minuter efteråt. 
Total tid i grottan cirka 70 minuter varav 
transporten av den skadade tog omkring 45 
minuter.

Räddningsövning Lummelunda 2013
Torbjörn Djuvfeldt

Glada besökare i Lummelunda
med vidhängande fina teckningar kom till 
Grottanredaktionen! Bild på tjejjerna ser du 
på Grottans omslag!
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Under genomgången efteråt gjordes följan-
de noteringar efter iakttagelser från SSF:s 6 
observatörer:

•	 Räddningsstyrkan blev inte så bra in-
formerad då den som larmade var för 
upphetsad, till exempel så gavs ingen 
information om besöksgruppens stor-
lek. Det är alltså nödvändigt att fråga 
ut den som larmar mer ingående.

•	 Det kan på grund av åldersskillnad vara 
svårt att ta kommandot vid en olycks-
plats. Äldre personer kan ha svårt att ta 
emot instruktioner från yngre.

•	 Den som leder en räddningsinsats bör 
bära något som tydligt anger vem som 
leder arbetet, till exempel en gul sig-
nalväst.

•	 Pannlampor bör användas av alla i en 
räddningsgrupp.

•	 Om det finns tillgång till flytväst och 
våtdräktshuva; använd dem för att un-
derlätta transporten och minska vär-
meförluster hos den skadade.

•	 Den skadade omhändertogs väl under 
vägen ut, förutom en kort stund under 
slutet av båttransporten.

Med tanke på förutsättningarna (att aldrig 
ha övat räddning förut) så löste räddnings-
gruppen sin uppgift mycket bra och de för-
tjänade verkligen den applåd som vi från 
SSF gav dem efter genomgången.

Stora delar av övningen filmades och re-
sultatet lades ut på Facebook, men för dem 
som inte har ett användarkonto där så finns 
filmen också att se via följande länk:
https://vimeo.com/70845826

För egen del insåg jag det korkade i att ha 
på mig våtdräkt med lummelundavatten in-
uti under 8 timmar: jisses vilka utslag man 
kan få av det mikroklimatet.

Summary (editorial)
Three short articles describes the annual 
Lummelunda week. 

New cavers, including the young girls on 
the front page, was introduced to the cave. 
The girls describes their exciting experience 
in text and pictures.

To gain access to the more remote parts of 
the cave the water was drained from ”Inre 
sjön” and a number of cavers had a chance 
to visit ”Sifonkatedralen”. 

A digging project in ”Kanalen” revealed 10 
meters of new passage.

A rescue practice was arranged for the tou-
rist guides working in the cave. Given the 
condition that they were all new to rescue 
procedures and the figurants did all they 
could to confuse and complicate the situa-
tion the practice went very well and the gui-
des were given an well-deserved applause 
after fullfilling the mission. 

Anders Lindén vaktar borrhålet ned till inre 
sjön. Foto: Torbjörn Djuvfeldt
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Show Caves and UNESCO Monuments 
in the Czech Republic var en veckolång 
förexkursion till den internationella grott-
kongressen ICS2013 i Brno. Den var upp-
lagd som en serie utflykter med utgångs-
punkt från Prag. Vi fick se tre turistgrottor, 
tre slott, stadsmiljöer, kyrkor, sandstensfor-
mationer, en silvergruva och ett bryggeri 
mm under ledning av David Havlíček, Iva-
na Herglová och Pavel Vojtíšek som var våra 
kunniga och engagerade guider. David var 
också den som ansvarade för alla för- och ef-
terexkursioner och utflykter i samband med 
UIS-kongressen.

Ulla och jag deltog tillsammans med tolv 
amerikaner, fyra australier, tre brasilianare 

och två engelsmän – totalt 23. Vi bodde i 
studentrum i gamla stan i Prag hela veckan 
med undantag av en övernattning på hotell 
i Svoboda n. Upou.

88 km nordost om Prag besökte vi den 
största dolomitgrottan i Tjeckien, Bozkov-
ské dolomitové jeskyně (jeskyně är grotta 
på tjeckiska). Grottans längd är 1060 m och 
djupet är 43 m. De 70000 turisterna per år 
går en slinga på 350 m. Grottan, som kan 
ha bildats genom blandningskorrosion (Mi-
schungskorrosion), är i flera våningar och 
innehåller mycket kalcitformationer och he-
liktiter. Längst ner finns en stor och vacker 
vattenspegel som är entrén till en betydande 
undervattensdel.            

Marmorgrottan Chýnovgrottan (Chýnov-
ská jeskyně) ligger 76 km sydsydost om 
Prag. Grottans längd är 1400 m och djupet 
är 74 m. De 45000 turisterna per år går en 
260 m lång tur. Grottan, som har relativt 
få droppstensformationer och är bildad i 
en vacker lagrad kalksten, upptäcktes via 
ett stenbrott. Grottan är Europas mest be-
tydande vinteruppehållsplats för fransflad-
dermus (Myotis nattereri). Grottans vatten 
mynnar ut i ett källflöde som används som 
dricksvattentäkt.

Koněprusygrottan (Koněpruské jeskyně) 
ligger 32 km sydväst om Prag. Denna grotta 
är 2050 m lång och 70 m djup i tre nivåer. 
De 100000 turisterna per år går en 620 m 
lång tur. Grottan är minst 10 miljoner år 
gammal och har ett mycket komplicerat 
bildningssätt med inslag av termalvatten 
och en kraftigt varierande grundvattennivå. 
Det finns gott om opal och kristaller i grot-

tan samt sinterbeläggningar förutom stalag-
miter och stalaktiter. Grottan är rik på fossil 
och olika mineral. Där finns också arkeo-
logiskt intressanta partier med bl a ben av 
människor och djur. I grottan har man upp-

Grottor och annat sevärt runt Prag
Bo Lenander

Bozkov Cave. Foto: Bo Lenander

Chýnov Cave. Foto: Bo Lenander

Koněprusy Cave. Foto: Bo Lenander
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täckt ett gammalt medeltida falskmynteri!
Vi besökte klipporna Adršpašsko-

Teplické skály (skaly betyder just klippa) 
– en imponerande ”stenskog” i sandsten, 
130 km ostnordost om Prag. Här finns ett 

17 km2 stort sandstensberg som är djupt ge-
nomkorsat av raviner så att sandstenspelare 
med 1 – 10 meters diameter och 10 – 70 m 
höjd har bildats på stora ytor. Ibland står de 

Sandstensformationer. Foto: Bo Lenander

så tätt att man inte kan passera mellan dem. 
Stället är populärt bland klättrare.

I Kutná Hora (hora betyder berg på tjeckis-
ka), 60 km ostsydost om Prag, besökte vi en 
gammal silvergruva, som med  620 m djup 
var världens djupaste gruva på medeltiden. 
Iförda rockar av grovt linne, vilket var den 
medeltida gruvarbetarklädseln, gick vi 250 
m i mycket trånga gångar. I Kutná Hora 
finns också ett makabert gravkapell där all 
utsmyckning invändigt består av kvarlevor-
na av ca 40000 människor. När gruvdriften 
var som intensivast bodde 60000 personer i 
Kutná Hora (idag ca 20000). Silvermalmen 
var arsenikhaltig och många dog av förgift-
ning, pest m m -  därav tillgången på ben-
knotor.

Pragborgen är det största slottet i Tjeckien. 
Vi såg bland annat vaktavlösningen. Sol-
daterna stod stilla som vaxdockor i värmen 
medan turisterna fotograferade! Lokalerna i 
slottet används fortfarande av en del av den 
tjeckiska administrationen.

Český Krumlovslottet, det näst största i 
Tjeckien, ligger som en riddarborg högt 
uppe på en klippa vid en av floden Vltava/
Moldaus krökar, 140 km söder om Prag.
Karlstein, slottet i Karlštejn som också 

Česky Krumlov. Foto: Bo Lenander

är landets tredje största slott, ligger 24 km 
väster om Prag. Slottet byggdes otillgängligt 
högt uppe på en klippa för att tjäna som 
”kassaskåp” för de habsburgska och tjecki-
skla riksregalierna. På en del ställen har slot-
tet upp till sju meter tjocka väggar. Det blev 
ändå ganska tilltygat av de 5 – 6 dm stora 
stenar som fientliga kastmaskiner pepprade 
slottet med vid några tillfällen. Svenskarna 
besköt slottet 1648 men lyckades inte inta 
det centrala tornet där de fina sakerna fanns.

Städer och byar är spännande miljöer. Vi 
gjorde en heldags rundvandring i Prags 
äldre stadsdelar vilket var mycket intressant 
och sevärt. Där är det ett markant inslag av 
gamla och fint underhållna byggnader. Det 
var gott om turister och många hade valt att 
se det hela från en Segway – en datorstyrd 
tvåhjuling som är bekväm och smidig att 
åka runt med.

Vi vandrade också runt i Kutná Hora och 
Česky Krumlov, båda med gammal och 
vacker stadskärna. Några gamla gårdar där 
boningshus och fähus är ihopbyggda såg vi 
också. Fähusen har ofta vackrare dekor än 
boningshusen!!

I Kuks, 108 km ostnordost om Prag, såg 
vi ett gammalt spa-sjukhus som är ihop-
byggt med kyrka och ett apotek som är det 
äldsta i Tjeckien. Det pågår en omfattande 
restaurering av själva spa-anläggningen, 
som för länge sedan blev helt förstörd vid 
en stor översvämning.

I Liberec, 84 km nordnordost om Prag, 
fick vi en rejäl rundtur i bryggeriet ”Kon-
rad” – landets tredje största. Tjeckien är ju 
känt bland annat för gott öl – och det stäm-
mer!

Tjeckien är rätt platt i stora delar och det 
odlas mycket majs, säd och vallmo (frön till 
bakverk).
Vi åkte förbi Tjeckiens största kärnkraftverk 
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och några gamla nedlagda urangruvor söder 
om Prag.

Researrangören hade hyrt en restaurang-
vagn med personal. I denna vagn, som sat-
tes in i ordinarie tågsätt, åkte vi och en an-
nan förexkursionsgrupp med allt pick och 
pack. Resan mellan Kutná Hora och Brno 
tog drygt två timmar och då kunde vi av-
njuta god mat och dryck i vänners sällskap – 
mycket mysigt! Där dök också vår Nya Zee-
ländske sverigevän Phill Round upp. Kul att 
träffa honom igen.

Slutintryck
Denna rundresa var verkligen allsidig och 
intressant. Att vi hade ett utomordentligt 
trevligt resesällskap bättrade på ytterligare.

Summary (editorial)
Report from one of the pre-ecursions to the 
2013 UIS congress in Prag - Show Caves and 
UNESCO Monuments in the Czech Republic.
During the weeklong excursion showcaves, 
castles, cities, churches and a brewery was 
visited. The internationl group of 23 per-
sons from 5 nations also visited the sand-
stone formations at Adršpašsko-Teplické 
skály and the old silvermine in Kutná Hora.
All in all, a versatile and interesting tour .

Erik Pott - SpeleOlympicsvinnare i 
repstegklättring. Foto: Bo Lenander

Maja-Lisa Krafft - SpeleOlympicsvinna-
re i repstegklättring. Foto: Bo Lenander

Rune Magnusson manglas. 
Foto: Bo Lenander

Djupt grottschakt - Macocha. Foto: Bo Lenander

Ytterligare några bild-
minnen från kongressen
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Så hade den då infunnit sig; årets KHF-
helg. Från olika delar av landet styrdes ko-
san mot årets upplaga av förbundets årsmö-
teshelg, denna gång förlagd till Misterhult 
i nordöstra Småland. Här har vi varit förr; 
både i årsmötessammanhang och i andra 
grottexkursionssammanhang. Både Stock-
holms Grottklubb och Östgöta Grottklubb 
har haft flera turer hit ner eftersom trakten 
hyser en mängd sevärda och krypvärda ob-
jekt. 

Platsen vi skulle bo på hette Skeppsgår-
den och många av oss har varit där förut. 
Men vad hjälpte det? Någon hajade till vid 
stora skyltar uppe vid Valdemarsvik som vi-
sade vägen mot Skeppsgården. Redan fram-
me? Ytterligare någon gammal grotträv satt 
halva natten mot fredag och körde genom 
Småland innan man upptäckte att man hål-
lit kartan upp-och-ner eller att GPS:en fått 
fnatt eller hur det nu var…..

Väl framme möttes vi av den varmt väl-
komnande allas vår ordförande Sven Gunn-
vall (inte länge till skulle det visa sig!) som 
var den som fixat ihop arrangemangen runt 
årets möte. Torsdagseftermiddagen ägna-
des sedan åt att gå runt bland tillström-
mande grottisar och återknyta kontakten 
med gamla bekanta eller att upptäcka nya 
individer som upptäckt fascinationen med 
denna smala sport. Efter middagen (som 
för köttätarna bestod av kött i sås istället 
för kött med sås enär cateringfirman inte 
kunde hålla isär det här med vertikal och 

horisontell placering av matkantinen!) star-
tade kvällsprogrammet. Som så ofta tidigare 
var det matsalen som nu förvandlats till mö-
teslokal. Vi grottisar är emellertid ett gan-
ska tåligt släkte och att förvandla den lilla 
matsalen till en lika liten möteslokal vållade 
inga som helst problem. Sven startade med 
att hälsa oss välkomna till denna underbara 
plats och efter diverse förmaningar, upp-
maningar och upplysningar samt informa-
tion om morgondagens utflyktsmål äntrade 
Christer Westerdahl podiet. Denne höll ett 
långt och medryckande fördedrag om kul-
turhistoria längs kusten vi befann oss vid. 
Framförallt berättade han förstås om Blå 
Jungfrun som var målet för utflykten dagen 
därpå. Christer berättade bland annat att 
sjömän som passerat utmed kusten gärna 
undvikit ön med anledning av de historier 
om häxor som hållit till på ön, därav dess 
egentliga namn Blåkulla som omskrivits 
till noa-namnet Blå Jungfrun. Den kvällen 
smattrade regnet friskt mot tältduken och 
några av oss undrade kanske om detta var 
häxornas sätt att tala om att till Jungfrun var 
vi inte välkomna!

På fredagen lyste emellertid solen från en 
klarblå himmel och efter frukost och pack-
ningsbestyr ställdes kosan mot Oskarshamn 
där en båt skulle ta oss över till ön. Denna 
gång fungerade alla GPS:er och vid kajen i 
Oskarshamn myllrade snart alla förväntans-
fulla grottisar innan båten snabbt fylldes. 
Efter en härlig 1½ timme lång båtfärd över 

ett spegelblankt och solbelyst hav nåddes 
tilläggsplatsen vid västra stenbrottet på öns 
södra del. Som en hjord ystra kalvar spreds 
snabbt grottisarna åt olika håll. Eftersom en 
markerad vandringsled leder runt ön valde 
de flesta att följa denna; en del motsols och 
en del medsols. Själv tillhörde jag den först-
nämnda gruppen eftersom jag ville komma 
upp till de mest kända grottorna, Kyrkan 
och Jungfrukammaren, på ön så fort som 
möjligt. Ytterligare några valde att först dra 
sig lite längre ned åt sydost för att där be-
skåda resterna av tunnelgrottan i Kammar-
berget. Om detta har Rabbe Sjöberg skri-
vit i Grottan nr 2/13, sid 20. Vi som valde 
motsolshållet nådde efter vandring över 
stock och sten genom ekkrattskogen snart 
den lilla Kyrkan där det berättas att Verner 
von Heidenstam ämnade gifta sig med Olga 
Wiberg. Verner motiverade en gång sitt val 
av giftermålsplats med  att ”Det var det vär-
sta jag i hastigheten kunde få fatt i eftersom 
ju ön anses för ett gammalt Fansnäste, där 

Subkulturen kommer till Misterhult
eller

SSF:s årsmöte 2013
Jonas Petersson

Jungfruns klapperstensfält tilldrog sig stort 
intresse... Foto: Lena Arén

...och undra på det när dom ser ut så här! 
Foto: Jonas Petersson
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man i vanliga fall ej ens kan komma iland”. 
Jo, en del kan ju få till det här med romanti-
ken. Men så var han ju också gift tre gånger.

Efter idog vandring uppför öns sydbrant 
nåddes snart toppen på 86 m ö h och på 
denna intogs lunchmatsäcken. Eftersom ti-
den drog sig fortare än beräknat tog vi oss 
ganska raskt nedför de vackra branta parti-
erna i nordost för att nå Lervik. Tyvärr hann 
varken jag eller någon som jag träffade med 
att besöka varken Fiskargrottan eller Skikt-
fogsgrottan (som jag hittade 1992) på öns 
östra sida. Kanske var det någon annan som 
gjorde detta? Vid Lervik satt mängder av 
grottisar och lapade sol. Eftersom jag själv 
ämnade utföra lite jobb i form av att utfors-
ka tipset om grottor i Sikhamnskanalerna 
på öns andra sida hastade vi förbi dessa. Sik-
hamnskanalerna visade sig bestå av ett antal 
i och för sig mycket sevärda smala huvud-
sakligen vertikala sprickor i ett rutmönster 
vid tilläggsplatsen vid Sikhamn. På någon 
del av sprickorna fanns möjligen ett tak, 
men mestadels var sprickorna taklösa. Dock 
roligt att klättra runt bland dem, viss om att 
detta var en ganska unik händelse; det krävs 
förutom ett besök på ön (vilket inte blir så 
ofta) dessutom att havet ligger stilla. När 
dyningen från havet sätter in blir det näst 
intill omöjligt att med livet i behåll klättra 
runt i sprickorna.

Väl tillbaka vid båten på avtalad tid lade 
den snabbt ut och…nähä. Genomräk-
ning av antalet ombordstigande stämde 
inte överens med antalet som lämnat båten 
några timmar tidigare. Illa. Efter ett antal 
genomräkningar och lite ringande hit och 
dit verkade det dock stämma, vi var 72. El-
ler var det 71? Men ingen har hört av sig 
från ön ännu, så förhoppningsvis blev det 
rätt på något sätt.

På kvällsprogrammet denna dag stod års-
möte samt en presentation av läget för Ex-

pedition Bjurälven. Årsmötet, som ju är det 
lilla svepskälet till att årligen träffas denna 
helg, avlöpte huvudsakligen utan större 
buller och bång. Nämnas bör förstås att 
vår ordförande Sven Gunnvall avtackades 
som ordförande (för andra gången i SSF:s 
historia!). Denne utnämndes till Heders-
ordförande på livstid samt tilldelades Sve-
riges Speleologförbunds Hedersdiplom för 
stora insatser för svensk speleologi. Till ny 
ordförande valdes den i svenska grottsam-
manhang icke okände Mark Dougherty, ett 
mycket gott val må tilläggas enär Mark un-
der lång tid ägnat svensk speleologi mycket 
av sin tid, såväl i vertikalt läge som i dyklä-
ge. Han har dessutom med anledning av sitt 
ursprung goda kontakter med speleologer 
i Storbritannien. En annan punkt som be-
handlades på årsmötet var styrelsens förslag 
att förbundets ungdomsstipendium hädan-
efter skulle kallas ”Sveriges Speleologför-
bunds Ungdomsstipendium till Lars-Erik 
Åströms minne”. Detta för att hedra den av 
alla SSF:are välkände och uppskattade Lars-
Erik som gick ur tiden alldeles för tidigt 
2008. Efter årsmötesförhandlingar och en 
stärkande kvällsfika presenterade deltagare 
i Expedition Bjurälven sina resultat hittills. 
Sedan 2007 har man dykt i Bjurälven och 
man har nu lyckats utforska grottan till en 
längd av 915 meter, där man i år hittade en 
105 m lång torrlagd del 414 m in. Bosse 
Lenander presenterade också sin kraftigt 
förbättrade (cirka 100 gånger) egenhändigt 
utvecklade magnetpejlingsutrustning som 
används för att skapa en noggrann kartering 
av grottans placering och utsträckning rela-
terat till markytan.

Årsmöteshelgens andra utflyktsdag äg-
nades huvudsakligen åt tre olika grottor 
samt bronsåldersmiljön Snäckedal. Efter-
som grottorna och Snäckedal låg inom ett 
mycket begränsat område inte långt från 

Jungfrukammaren. Foto: Lena Arén
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årsmötesgården och olika mötesdeltagare 
åkte åt olika håll, resulterade detta i att 
man vid varje objekt mötte ett antal an-
dra glada grottisar. Man kunde då få eller 
erbjuda information om något av de andra 
besöksmålen. I vår grupp åkte vi först till 
Vällehorvagrottan, en 41 m lång grotta i ett 
blockgryt. Ett antal ingångar leder här in till 
en bred och låg huvudgång som grenar ut sig 
åt olika håll. Vi insåg snart att inte så många 
av årsmötesdeltagarna valt att åka hit först. 
Troligen hägrade den mer välkända Rövar-
kulan i Göljhult för dessa. Enligt en sägen 
skulle det finnas en gång som förband dessa 
båda grottor. Ingen av oss hittade emeller-
tid denna gång denna gång(!), så vi var helt 
enkelt tvungna att ta bilen till Rövarkulan. 
Grottan ligger förnämligt till alldeles vid en 
vägkorsning utan att man behöver ägna tid 
åt skogspromenader och annat tjafs. Model-

len är ”uppsprucken bergknalle” och det 
kryllade av folk bland block och sprickor; 
både uppe på och inuti berget. Förutom att 
klängandes, ålandes, hasandes, vridandes, 
klättrandes, hoppandes och klafsandes ta sig 
runt i grottan kunde man dessutom komma 
ut på andra sidan bergknallen. Att ha med 
sig en grottkarta i en sådan här grotta var 
som alltid ganska kul; många diskussioner 
uppkom om var i grottan man befann sig 
på kartan.

Efter en tur till Snäckedal, där Christer 
Westerdahl berättade om bronsåldersgrav-
fältet och visade oss de stora gravrösena 
samt de två skeppsformiga stensättningarna, 
styrdes kosan mot Grytet vid Älmekärr. Här 
finns en mängd större eller (huvudsakligen) 
mindre salar förbundna med gångar. En to-
tallängd på grottsystemet på över 500 m har 
uppmätts, men området kräver egentligen 
en heldag för att bli ordentligt genomkru-
pet. Blocksamlingen är så stor och delvis Christer Westerdahl berättar om gravfältet vid 

Snäckedal. Foto: Lena Arén

Ingen karta i världen kan göra rättvisa åt blocklabyrinten vid Älmekärr...
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skymd av skog att man har svårt att få en 
överblick över alla möjliga in- och utgångar 
(vad är det förresten för skillnad på en grott-
ingång och en grottutgång?). Tyvärr visade 
denna iakttagelse på hur fort åren går, efter-
som sist jag var här fanns inte ett träd runt 
grottan och intill fanns en uppodlad åker. 
Många av oss tog sig ner i nordöstra delen av 
systemet för att genom diverse trånga pas-
sager tråckla sig västerut för att avsluta med 
ett härligt rutschkryp genom en på golvet 
isbelagd krypgång.

Kvällens grottprat bestod först av redogö-
relser från förra årets Lummelundavecka och 
planer inför årets dito. Daniel Lundh och 
Anders Lindén berättade om detta. Därefter 
höjdes den vetenskapliga nivån markant (vi 
anser ju oss trots allt vara speleologer och 
inte vilka grottkrypare som helst) när Rabbe 
Sjöberg presenterade svepelektronmikroskop-
undersökningar av speleothem från svenska 

urbergsgrottor. Dessa visar en del oväntade 
mineraliseringar samt hur bakterier och 
svampar har en direkt inverkan på dessa mi-
neraliseringar.

Efter kvällsfikat vidtog årets kryplådeöv-
ningar som visade sig bli en mycket seeeeeg 
historia. En mängd årsmötesdeltagare tog sig 
pressandes, stånkandes, stönandes och svet-
tandes igenom den för ändamålet konstru-
erade lådan för att testa sina gränser för vad 
som var möjligt att squeeza sig igenom. Trots 
svettdroppar i protokollet har jag lyckats 
tolka närmre 100 % av innehållet och resul-
tatet blev som följer. Om någon läsare anser 
resultaten felaktiga, enär protokollet på vissa 
ställen är något svårtolkat, ombedes denne 
kontakta SSF:s styrelse för en uppsträckning 
av denna artikels författare. I tabellen har 
ungdomar (u) resp barn (b) markerats. Dessa 
två kategorier innehar en i sammanhanget 
viss fördel framför gamlingarna. 

Även denna sista kväll lyste kvällsbrasan 
med sin frånvaro, men många var ändå re-
dan så varma av krypövningarna. Så blev det 
natt och nästa dags morgon randades snart. 
Med den också det vemodiga avskedet av 
grottkompisar från när och fjärran, men när 
detta skrivs är det bara ungefär 8 månader 
kvar till nästa årmöteshelg!

25 cm Ivo Myrin

24 cm Gunnar Isacsson, Rune Magnusson

23 cm Ramona Krafft, Björn-Ove Bergqvist

22 cm Ulla Pettersson

21 cm Leif Sigvardsson, Christopher Krafft, Mia Andrée, Torbjörn Djuvfeldt, Erik 
Agrell, Ulrike Wehner Isacsson

20 cm Anders Lindén, Kalle Grönvik, Tomas Andreason

19½ cm Helena Olsson

19 cm Kerstin Hagström, Marco Kupiainen

18½ cm Mark Dougherty

18 cm Ingrid Isacsson (u), Robert Agrell (u)

17½ cm -

17 cm Linnéa Järvstråt, Castor Kupiainen (b)

16½ cm Annica B Kupiainen, Klas Järvstråt, Karin Andreasson, Gabriel Gyllensting 
(u), Bastian Dougherty (u), Olof Andrée Myrin (b)

  Höjd                Vi som klarade denna höjd (men inte lägre) eller helt enkelt gav upp var:

Den finländska grottforskningens historia
Eetu Kejonen och Aimo Kejonen

I Finland har den egentliga grottforskning-
en korta traditioner som en självständig 
vetenskapsdisciplin, men vid sidan av an-
nan forskning har grottor utforskats relativt 
länge. Den litterära kunskapen om finländ-
ska grottor började öka i och med att Sve-
riges antikvitetskollegium, det statliga äm-
betsverket som hade som uppgift att samla 
och lagra fornminnen och sagor som till-
hörde rikets fornhistoria, grundades 1666. 
Socknens kyrkoherdar var förpliktade att 
samla ärenden som berörde sockens forn-
minnen och att rapportera om dessa till kol-
legiet. I dessa sockenberättelser, som för det 
mesta lagras i Sveriges arkiv, finns de första, 
relativt otydliga skriftliga informationer 
över Finlands grottor. Grottforskningens 
nästa steg ägde rum under autonomins tide-
varv. Finska litteratursällskapet, som grun-
dades 1831, samlade information om bl.a. 
grottor och till dessa relaterade berättelser 
till sitt folkdiktningsarkiv. Finska litteratur-
sällskapet och Finlands fornminnessällskap, 
som grundades 1870, skickade mellan åren 
1870 och 1920 studeranden som stipendia-
ter för att inventera de olika häradernas fasta 
och lösa fornminnen. I samband med detta 
samlade de berättelsestoff med grottor som 
ett av motiven (t.ex. Björk 1883, Pelkonen 

1902). Ungefär samtidigt började de första 
hänvisningarna till grottor komma ut i geo-
grafiska och arkeologiska undersökningar 
(Hult 1887, Appelgren 1891) och i förkla-
ringar till geologiska kartor (t.ex. Moberg 
1889, Wilkman 1898, Frosterus & Wilk-
man 1917). Under åren 1910-1919 publi-
cerades de första geologiska beskrivningarna 
över Finlands kalkstenar och karstområ-
den (t.ex. Eskola 1913, Eskola et al 1919). 
Ungefär samtidigt publicerade Rosberg 
(1910a-d,  1911a-b,  1913-1914) en serie av 
forskningar om grottor. På grund av dessa 
kan professor J. E. Rosberg anses vara den 
finländska speleologins, det vill säga grott-
forskningens fader, även om hans arbeten 

Professor J. G. Rosberg. 
Karikatyr i Studentbladet av konstnären 
Hjalmar Hagelstam, januari 1923.

Summary (editorial)
Report from the SSF annual meeting in Mis-
terhult, Småland. Excursions to the island 
Blå Jungfrun with a number of small caves 
and to some bigger boulder labyrinths in 
Göljhult and Älmekärr. Evening program 
as usual with a lot of interesting slides and a 
magnificent film from the Bjurälven project.
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förblev relativt begränsade och glömdes för 
en lång tid. Under de följande decennierna 
publicerades enbart enstaka grottforskning-
ar. Krogerus (1923) forskade i Torholagrot-
tan, Tanner (1935) beskrev Karhunpesä-
kivi (Björnnästestenet) i Enare och Hausen 
(1934) kalkstenarnas vittringshålor fyllda 
av kambrisandsten i Egentliga Finland. Den 
första, relativt begränsade förteckningen 
över Finlands grottor publicerades i den för 
ungdomen avsedda fackboken Pikku Jät-
tiläinen (Den lilla jätten, Karilas 1958). Vid 
den här tiden var kunskapen om finländska 
grottor uppenbarligen bättre utomlands än 
i Finland, för att i Sverige publicerade Tell 
(1970) en förteckning över grottor som var 
begränsad, men mer omfattande än den för-
ra förteckningen, och dessutom hade tyska 
mineralsamlarna på 1960- och 1970-talen 
tillgång till stenciler som innehöll uppgifter 
om läget för ca 50 grottor. 

Det nästa forskningsskedet infaller 
tidsmässigt på 1960-talet och geografiskt 
till Åland och Lappland. Vid sidan om deras 
övriga forskningsmaterial kartlade King och 
Hirst (1964) även grottor på Åland. Hausen 
(1964) publicerade forskningar från Åland 
och Ohlson (1959, 1964) beskrev bland 
annat karstfenomenen i Enontekis. 

Information om grottor och insamling 
av den började bli mer systematiska först 
från och med 1980-talet. Då hittades och 
beskrevs exceptionella grottformationer 
som till exempel glaciala jordgrottor 
som hade utformats vid smältningen av 
glaciärblock täckta av jord (t.ex. Rainio & 
Vesajoki 1981), miarolitiska och andra slags 
kristallhålor (t.ex. Kinnunen et al 1987, 
Kinnunen 1989) och tafongrottor (t.ex. 
Kielosto et al 1985). Samtidigt började 
man på initiativ av regionalplanförbunden 

katalogisera grottor vid sidan av övriga för 
naturskyddssyften värdefulla naturobjekt i 
syftet att kartlägga objektens planläggnings- 
och skyddsbehov (t.ex. Ström 1985, 
Itä-Uudenmaan seutukaavaliitto 1988). 
Den första finländska boken om grottor 
publierades i början av1990-talet på Åland 
(Mörn 1992).

Det största framsteget i den systematiska 
grottforskningen ägde rum 1987 då fyra 
forskare vid Geologiska forskningscentralen, 
nämligen geologerna Aimo Kejonen, Sakari 
Kielosto, FD Seppo I. Lahti och den senare 
professorn Veli-Pekka Salonen, grundade en 
inofficiell forskningsgrupp. Gruppens syften 
var att kartlägga och inventera Finlands 
grottor, förklara stratigrafin i grottornas 
jordsediment, forska i geologiska och övriga 
naturprocesser som ägde eller hade ägt rum i 
dessa grottor, kartlägga grottornas fauna och 
flora, grottornas kulturhistoriska betydelse 
och användning samt lagra den folklore 
som hade anknytning till dessa grottor. 
Avsaknad av en entydig eller gemensamt 
fastslagen finländsk definition av en grotta 
belyser de första tidernas svårigheter på 
ett beskrivande sätt. Termen grotta kunde 
antingen syfta till en klassisk grotta, ravin, 
klyfta eller i Österbotten pirunpelto 
(djävulsåkern), det vill säga blockjord. Den 
minimala definitionen av en grotta som vi 
hittade från den internationella litteraturen 
var tysk:

Ett hål i kalksten till vilket ryms en sticka 
är ingen grotta, utan en rör, medan ett hål 
i kalksten, till vilket ryms en blyertspenna, är 
en grotta.
Den maximala definitionen av en grotta 
som vi hittade var amerikansk:

Man kan tala om en grotta först när en 
människa kan promenera inne i den i 100 

yards utan att se dagsljuset.

Dessutom var många kända grottor, såsom 
Abri de Crô-Magnon, La Madeleine 
och Le Mousterier, enligt vilka forna 
människogrupper och stenålderskulturer 
har blivit namngivna, inte egentliga grottor 
utan halvgrottor som fanns under vida 
klippskärmar. Till sist kom vi fram till vår 
egen definition i vilken människans storlek 
blev beaktad:
Grotta är en håla eller ett utrymme i jord- eller 
berggrund som har väggar, golv och tak, och 
till vilken kan tre människor bekvämt rymmas 
i syftet att hålla regn i. Även stora klippgrottor 
till vilka 10 människor kan skydda och lägra 
sig kan ses som grottor. Därutöver kan även 
mindre hålor, som p.g.a. geologiska, historiska 
eller övriga orsaker är exceptionellt värdefulla, 
accepteras som grottor.

Det fanns även andra svårigheter med att 
börja. Till exempel var de internationella 
klassificeringarna av grottor inte särskilt 
lämpliga för våra finländska omständigheter 
som var präglade av istiden och det hårda 
urberget. Under dessa omständigheter var 
vi tvingade att utveckla en egen genetisk-
morfologisk klassificering över våra grottor. 
Enligt denna klassificering delas de finska 
grottorna i 14 olika klasser A-L. Dessa klasser 
är följande: A=kristallgrotta, B=tektonisk 
klyftagrotta, C=karstgrotta, D1=tafon, 
D2=till en preglacial klyftavittring utvecklat 
grotta, D3=vittringsgrotta av annan typ, E= 
glacial klyftagrotta, F=glacial blockgrotta, 
G=glacial jordgrotta, H=grotta som är tärd 
av stranderosion, I=grotta som är formats 
av jord- eller bergskred, J=glacifluvial 
eller fluvial erosiongrotta, K=grotta som 
är formats av glaciärens slipande erosion, 
L=isgrotta. En stor del av grottorna är 
polygenetiska. Bland annat är sådana typer 

av grottor som BE, EF och BEF relativt 
allmänna.

Inventeringen av grottorna är fortfarande 
oavslutad eftersom projektarbetet aldrig 
har varit en huvudsyssla för dess forskare 
och dessutom har projektet saknat en säker 
officiell finansiering. De ca 300 lokalerna för 
grottor som fåtts från Folkdiktningsarkivets 
berättelsekatalog utgjorde det första mer 
omfattande materialet som projektet gick 
igenom på fältet. I ca 230 av dessa platser 
fanns en eller flera grottor. På ca 60 lokaler 
fanns något annat naturobjekt såsom ravin, 
öppen klyfta, flyttblock eller en liten skreva. 
Blockjord eller hålet var så litet att det inte 
uppfyllde grottdefinitionen. Endast ca 10 
av alla platser var sådana som inte innehöll 
något vettigt motiv för berättelser om en 
eventuell grotta. Till en början hittades 
mera information om grottor från gamla 
litterära källor.

Vid millenieskiftet hade inventerings-
arbetet redan fått anseende. Numera 
grundas en stor del av inventeringarna på 
privatpersoners upplysningar. För tillfället 
är antalet granskade grottor över 1 000 
stycken. Inventeringen hänger ändå efter i 
förhållande till antalet upplysningar. Bara 
under det senaste decenniet har folkets 
givmilda hand gett antalet i framtiden 
inventerbara grottor mellan 100 och 200. 
Av våra bästa informanter och bidragsgivare 
kan bland annat nämnas Antti Huttunen, 
Eino Hänninen, Erkki Karjalainen och 
hans forskargrupp, Mauno Kaski, Juhani 
Kolari, Risto Lounema, Timo Miettinen, 
Jukka Nykänen, Juha Pentikäinen och 
hans informatiker, Juho Rahkonen, Jouni 
Rasimus, Lasse Seppänen, Leif Paulin, 
Arto Tiainen och Markku Tiikkainen. 
Det är uppenbart att vi i vår grupp inte 
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kan slutföra vårt arbete på grund av de 
begränsningar som annat forskningsarbete 
och pensionering sätter för våra möjligheter 
att utföra grottforskning. Den nya 
generationen av grottforskare håller ändå på 
att växa fram, som till exempel grottmannen 
Tuomo Kesäläinen, författaren till den första 
enbart på grottor fokuserade reseguiden 
(Kesäläinen 2010). Likaså har man börjat 
publicera information om grottor på nätet 
och teletjänster. 

Under sin existens har projektet publicerat 
flera undersökningar i specialområden 
som berör Finlands grottor. Av dessa kan 
nämnas forskningar i folklore som berör 
grottor (Kejonen 1990, 1997c), forskningar 
i grottornas fauna och flora (Salonen 
1990, Salonen et al 1991, 1992) och om 
speciella grottyper, såsom isgrottor, tafoner 
och raukgrottor (bl.a. Kielosto et al 1985, 
Kejonen 2007, Kejonen och Kielosto 1996, 
Kejonen et al 1988a, 1988b, 1989, 1991) 
samt regionala översikt över grottor (t.ex. 
Kejonen 1992, 1994, 1997a). Dessutom 
har gruppens medlemmar deltagit i flera 
speleologiska konferenser (Kejonen 1997b, 
2007) och varit med i förverkligandet av ett 
internationellt biospeleologiskt uppslagsverk 
(Kejonen et al 2001). Projektet har likaså 
levererat material till övriga intresserade, 
bland annat för turism-, undervisnings-, 
geocachings-, och naturskyddsrelaterade 
syften (t.ex. Taipale 1987, Kananoja 
2005). Både Finska litteratursällskapets 
Folkdiktningsarkiv och Namnarkivet vid 
Institutet för de inhemska språken har redan 
i över hundra år haft mycket information 
om berättelsestoff och annat folklore 
som berör grottor. Inom grottprojektet 
har det gjorts några sammanfattningar 
av detta material och av materialet som 
har lagrats under fältundersökningarna 

(Kejonen 1997c, Kejonen och Kejonen 
2007). Den första kända grottarkeologiska 
undersökningen i Finland utfördes 1873 
av sir Arthur Evans – som senare hittade 
Knossos och den minoiska kulturen – i 
Sejtegrottan i Ukonkivi (Gubbsten) i Enare. 
Därifrån hittade han ett silversmycke som 
har daterats till ca år 1100, vilket vittnar 
om att Sejtegrottan på ön använts som 
offerplats i 1000 år (Nordman 1922). Enligt 
de dateringar av benstoffet som hittades i 
samband med arkeologiska undersökningar 
år 2007 har grottan använts som offerplats 
mellan åren 1000 och 1850. Anledningen 
till de grottarkeologiska undersökningarna 
var de sporadiska skatt- och föremålsfynden 
som gjorts i grottor, såsom en koklocka 
fylld av mynt från 1400-talet (Sarvas 
1975), silverskatten från 1000-talet i Laitala 
och bronsålderskeramik från Haukvuoris 
grottor (Appelgren 1891, Meinender 
1954), nävekonten fylld av arbetsredskap 
som hittades i Enonkoski och ett antal 
runtom i Finland hittade silverföremål 
och arbetsredskap, som vanligtvis dateras 
till något krigsskede mellan åren 1500-
1750 eller till åren 1918 och 1939-1945. 
Kamkeramikålderns pilspetsar av flintsten 
från Linnavuori (Slottsberget) i Kapatuosio 
(Taavitsainen 1982) och en hammaryxa 
från Sagu lillgrotta representerar de tidigaste 
fynden. Grottmålningar från stenåldern 
finns i Kurtinvuori blockgrotta i Enonkoski, 
Haukkavuori skärmgrotta i Heinävesi, 
Enkelinpesä (Ängelnästet) blockgrotta i 
Juva, Kuhajärvigrottan i Laukaa, Vuorilampi 
blockgrottan i Puumala, skärmgrottan 
vid blocket i Kuorevaara i Uukuniemi 
och på några andra ställen (Kivikäs 
1995, 2009). Den nyaste och västligaste 
grottmålningen i Finland har hittats av 
Tuomo Kesäläinen i Mätikkägrottan i 
Masku (2011). Utgrävningarna mellan 

åren 1996-2006 i Susiluola (Varggrottan) 
i Kristinestad utgör det mest omfattande 
grottarkeologiska arbetet i Finland, som 
delvis har blivit omdiskuterat. I grottan 
finns, enligt grävargruppens tolkning (t.ex. 
Schulz et al 2002), avlagringar som är äldre 
än den senaste istiden och som härstammar 
från Eem-interglacialen, det vill säga som 
är 100 000 – 120 000 år gamla. Från 
dessa har man inte hittat människoben, 
men nog arbetsredskap av sten som har 
tolkats vara tillverkade av människor. 
Resultatet än nog omdiskuterat eftersom 
de funna redskapen också har ansetts 
vara formade av naturen (t.ex. Rydman 
2004, Matiskainen 2005, Saarnisto 
2005).Utanför vårt land har finländska 
arkeologer undersökt och fotograferat 
grottor till exempel i Mellanamerikas 
mayakultursområde och i Mellanöstern. 
Även om dessa forskningar inte egentligen 
tillhör grottforskningstraditionen inom 
Finlands geografiska område, har de 

Pirunkellari (Djävulskällaren) i Pisa, Nilsiä. 
Den mest berömda kristallgrottan i Finland. 
Turisterna tog bergskristallerna från grottans 
väggar med sig redan före 1920-talet.

en säregen betydelse för grotthobbyns 
spridning. Den bäst utforskande grottan 
beträffande biospeleologin är Torholagrottan 
i Lojo, vars ryggradslösa fauna har utforskats 
flera gånger (Krogerus 1926, Biström och 
Hippa 1987). På Åland, i Getabergets grotta 
finns grottspindeln Meta menardi (Väisänen 
1987). Rahkonen (1997) har beskrivit grottor 
som fungerar som övervintringsställen för 
fjärilar. Finländska forskare har forskat mera 
i de skandinaviska grottornas fauna än den 
fauna som finns i Finlands grottor (Hippa 
et al 1984a, 1984b, 1985a, 1985b och 
1986). Systematiska läderlappforskningar 
i grottor inleddes i slutet av 1990-talet. 
Växtligheten i grottornas halvljusa delar har 
beskrivits ytligt i ett par undersökningar 
(t.ex. Krogerus 1926, Koponen 1977). 
Ända fram till år 2010 saknades en allmän 
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sällskapsverksamhet för grottforskare 
och grottfantaster i Finland. Suomen 
luolaseura ry (Finlands grottsällskap r.f.) 
höll dess konstituerande möte den 13 juni 
2010. Numera, under sällskapets tredje 
verksamhetsår 2013, deltar både gamla, 
självlärda veteraner och en eller till och med 
två generationer yngre amatörer och forskare 
i sällskapets verksamhet. Till sällskapets 
verksamhet hör utfärder, möten samt 
undervisning och kursverksamhet kring 
färdigheter som behövs i grottforskningen, 
såsom repklättring och grottdykning. 
Sällskapet är en medlemsförening i Sveriges 
Speleologförbundet (SSF). Därigenom blir 
sällskapets medlemmar delaktiga i den kurs- 

och utfärdsverksamhet som SSF anordnar. 
Sålunda har de internationella kontakterna 
kommit igång och grotthobbyn och 
grottforskningen har i 2010-talets Finland 
uppnått en alldeles ny nivå och intensitet.
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Summary (editorial)
An exposé over finnish speleological history 
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Suomen luolaseura ry (the finnish caving 
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sientific with a lot of references to geological, 
biological and archaeological publications.

 



4746

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

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

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

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

Mer material från UIS-kongressen är utlovat, liksom en rejäl 
genomgång av lämpliga träningsmetoder för aktiva grottisar!
Något från fjällmötet kan nog också förväntas.
Skriv, rita, plåta och glöm inte en engelsk summary!
Ditt manus vill vi ha senast 10 november. 



48


