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På gång i SSF

Julträff 21 dec 2013
Möte i SSFs lokal på Marknadsvägen 103 i Täby.
Håll utkik på hemsidan och Facebook för mer info.

Fjällmötesträff 22 feb 2014
Planeringsträff på lördagen i Lantmäteriets lokaler i Gävle.
SRT-avrostning i Stollgruvan på söndagen.
Mer info på sid 36 och på hemsidan.

Mallorcaresa påsken 2014
På planeringsstadiet... 
Titta på hemsidan för fortlöpande information.

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

Lummelunda v 26 2014
En magisk vecka på stranden blir det som vanligt 
veckan efter midsommar. Mer info i kommande nummer av Grottan.

Fjällmöte 10 - 14 aug 2014
Högfjällsmöte i Vadveriehppi, Vadvevagges NV del.
Mer info på hemsidan och Facebook. Anmälan och frågor kan skickas till 
fjall14@speleo.se

På gång internationellt

7:th EuroSpeleo Forum, Rumänien 22 - 24 aug 2014
Dear Caving Friends, 
Welcome to the website of the 9th EuroSpeleo Forum and the celebration of 20 years 
since the foundation of the Romanian Federation of Speleology (FRS).
Visit the event’s website http://speleoevent.ro/ to prepare the most magical speleo holiday 
in 2014: Where the Danube breaks the Carpathian’s wall, at the Northern border of the 
Balkans, in one of the largest karst areas in Europe.
On behalf of Romanian cavers, we are looking forward to meet you in Băile Herculane, 
Romania in 2014.
Bogdan Bădescu, FRS President
Viorel Lascu, President of the EuroSpeleo Forum 2014 Organizing Committee

Jag gick med i SSF 2002 för att vara med 
på fjällmötet i Korallgrottan. Jämte som 
jag är var det på tiden att jag besökte lan-
dets längsta grotta, och det var verkligen 
en häftig upplevelse. Under årens lopp 
har jag hunnit med över femton – jag har 
tappat räkningen – återbesök; det senaste 
i höstas, och fler kommer det att bli. Det 
visade sig vara bra tajming eftersom Mark 
och Sofi bara ett par år senare drog igång 
SRT-satsningen inför SSFs 40-årsjubileum, 
med bland annat påskresor till Yorkshire 
och fjällmöte i Vadvedalen, för att inte tala 
om de två veckor i fantastiska franska grot-
tor som toppade jubileumsåret.

Året 2003 tog jag över ”bok- och 
diversehandeln” Nedåt, och det var ganska 
stor ruljans de första åren i samband med 
att grottkatalogerna över Östergötland och 
Småland/Blekinge kom ut. En storsäljare 
under åren var också Alpine Caving 
Techniques, som fortfarande får anses vara 
referensboken för vertikalgrottning. I övrigt 
har försäljningen dessvärre varit ganska 
sporadisk, vilket i viss mån kan bero på att 
jag inte är någon bra säljare, och därmed 
inte varit så framåt med att marknadsföra 
den skatt som SSF har i form av litteratur 
för den som är intresserad av grottor. 

I samband med att jag blev invald i 
styrelsen sa jag upp mig som ansvarig för 
Nedåt. Jag tyckte det var dags för någon ny 
förmåga att ta vid. Det är bra med omväxling 
på ”posterna”, ur flera perspektiv, så därför 
efterlyser vi i styrelsen nu någon som känner 
sig manad att överta driften av Nedåt.

Kalle	Grönvik

Kalle Grönvik i Lämmelhålet.
Foto: Andreas Wikström
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Under de senaste åren har behovet av 
en ny typindelning för grottor blivit 
allt större. En förberedande artikel 
skrevs i Grottan nr 1-2012 (sid 14-
17). Efter ett antal långa diskussioner 
inom SSF har förbundets vetenskaps-
kommitté nu fastställt en ny indel-
ning, som även är införd i grottdata-
basen.

Varför behövs en typindelning?
Varje nationellt grottförbund bör se det som 
sitt uppdrag att definiera en typindelning 
som är praktiskt användbar för de typer av 
grottor som finns i landet. För att underlätta 
internationella jämförelser bör indelningen 
inte skilja sig alltför mycket från de indel-
ningar som används i andra länder.

Hur detaljerad behöver den vara?
En strikt vetenskaplig typindelning blir all-
deles för komplicerad. Målet har varit att ty-
pindelningen ska vara lätt att förstå och vara 
praktiskt användbar för det stora flertalet av 
förbundets medlemmar. Den ska använda 
begrepp som inte skiljer sig alltför mycket 
från de som våra medlemmar sedan många 
år har lärt sig att använda och urskilja i 
naturen. Typindelningen måste också vara 
praktiskt användbar i grottdatabasen.

Vad är en grotta?
En av de viktigaste uppgifterna för en ty-
pindelning är att skilja på vad som är en 
grotta och vad som inte är en grotta. Om vi 

ska kunna göra det på ett enkelt och hyfsat 
stringent sätt så måste vi ha någon form av 
definition på vad som är en grotta.

Det handlar inte om att definiera vilka 
håligheter som ska vara med i grottdata-
basen eller inte. Grottdatabasen ska inne-
hålla alla håligheter som uppfyller det som 
Lars-Erik Åström skrev i sin bok Grottor i 
Sverige: ”En grotta är vad någon kallar för 
en grotta”. En stor del av dessa håligheter 
kommer att typas som grottor, men en del 
av dem är inte grottor.

Vi kommer aldrig att kunna formulera 
en strikt definition som i alla lägen fungerar 
för att skilja grottor från icke-grottor. Det 
kommer alltid att finnas håligheter som vi 
är överens om att de faktiskt är grottor, trots 
att de inte uppfyller alla delar av definitio-
nen. Men det är faktiskt inte ett problem! 
Om det råder hyfsad enighet bland de sak-
kunniga, så får de vara grottor ändå!

Huvudsyftet med definitionen är att på-
minna folk om vad de ska tänka på när de 
funderar på om det är en grotta eller inte. 
Egentligen borde vi inte kalla det för en de-
finition, utan för en vägledning.

Den grottdefinition som SSF använder 
(se ledaren i Grottan nr 4-2012) är:

En grotta är en naturligt bildad hålighet i berg, 
sten eller jord. Den ska ha tak, väggar och golv, 
vara minst 2 m lång från mynning till inner-
sta vägg och vara stor nog att rymma minst en 
vuxen person. Någon del av grottan ska vara 
väsentligt mörkare än dagsljuset utanför.

Den nya typindelningen
De flesta typindelningar för grottor ute i 
världen handlar bara om att dela in grottor 
i olika typer. Det är underförstått att indel-
ningen handlar enbart om riktiga grottor. 
Men vår indelning behöver vara mer om-
fattande, eftersom den ska användas i vår 
grottdatabas, där vi även har med håligheter 
som inte är grottor, och även sådana där vi 
ännu inte har bestämt om de är grottor el-
ler inte.

Ny typindelning för grottor
Hans	Beskow

Typindelningen går delvis efter bildnings-
process (genes) och delvis efter form (mor-
fologi). På ett sätt kan detta kännas ologiskt, 
men det är här vi skiljer den strikta veten-
skapen från den praktiska verkligheten.

Ett antal kända termer har medvetet valts 
bort, eftersom många tolkar dem på olika 
sätt. Därför har den nya typindelningen 
medvetet undvikit att använda termerna: 
sprickgrotta, urbergsgrotta, pseudokarst, in-
tressant bildning.

Schemat i tabellen nedan visar den nya 
typindelningen.

Nivå	I Nivå	II Nivå	III

Primära	grottor

Karstgrottor

Urholkade	grottor Strandgrottor

Grottor Övriga	erosions-och	vittringsgrottor

Rasbrantsgrottor

Rörelsegrottor Förskjutningsgrottor

Blockgrottor

Övriga	grottor

Karstfenomen

Ej	grottor
Grottliknande	bildningar

Byggda	grottor

Andra	typer

Oklara
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Nivå II – Rörelsegrottor
Detta är grottor bildade genom att en el-
ler flera begränsningsytor (golv, väggar, tak, 
block) har rört på sig. Här finns ett antal 
undertyper på Nivå III:

Rasbrantsgrottor: 
Har bildats mellan och under block som 
har lossnat, fallit ned (och fortfarande ligger 
kvar) i en hög nedanför branten.

Förskjutningsgrottor: 
Har bildats mellan block, eller mellan block 
och bergvägg, där blocken endast förskju-
tits någon eller några meter. Väggarna är 
sprickytor som man tydligt kan se att de har 
suttit ihop.

Blockgrottor: 
Har bildats mellan och under block som lig-
ger i oordnade friliggande blocksamlingar.

Nivå II – Övriga grottor
Här finns alla håligheter som faktiskt är 
grottor, men antingen är typen inte någon 
av de andra utpekade typerna, eller också 
vet vi ännu inte vad typen är. Några under-
liggande typer i Nivå III finns inte.

Nivå I – Ej grottor
Detta är håligheter som inte uppfyller vår 
grottdefinition. Några mellantyper på Nivå 
II finns inte.

Här skulle det kunna finnas en stor 
mängd olika undertyper, men det vore inte 
praktiskt användbart. Däremot finns det ett 
antal undertyper som vi gärna vill kunna 
skilja på, så därför finns det ett antal under-
typer på Nivå III:

Karstfenomen: 
Håligheter som skapats av karstprocesser, 
men som inte är grottor, t.ex. sluk, doliner, 
inlopp, utlopp etc. Dessa objekt vill vi kun-

na skilja ut i grottdatabasen, eftersom de 
kan påvisa att det troligen finns karstgrottor 
i närheten.

Grottliknande bildningar: 
Naturliga håligheter som liknar grottor, 
men av olika anledningar inte anses vara 
grottor. Här återfinns nischer, klippöver-
häng, öppna klyftor, tunnlar etc.

Byggda grottor: 
Håligheter anlagda eller skapade av männis-
kor, t.ex. gruvor, tunnlar, jordhålor, konst-
verk, grottor anlagda i parker etc.

Andra typer: 
Här finns alla håligheter som faktiskt inte är 
grottor, men antingen är typen inte någon 
av de andra utpekade typerna, eller också 
vet vi ännu inte vad typen är.

Nivå I – Oklara
Detta är håligheter som vi ännu inte vet om 
de uppfyller vår grottdefinition eller inte. 
Några underliggande typer finns inte.

Hantering av de nya typerna
Det blir ingen skillnad i hanteringen av grot-
typerna, jämfört med idag. Varje hålighet 
kommer fortfarande att få en (och endast 
en) typ. Men vi kommer att behöva ändra 
grottblanketterna så att de nya typerna finns 
valbara där.

För varje hålighet kommer vi fortfarande 
att kunna ange en ”typtext”, där typen (vid 
behov) kan ytterligare förklaras i en kort text. 
När en hålighet får typen ”Övriga grottor” 
eller ”Ej grottor > Andra typer” så är det extra 
viktigt att ange en ”typtext”, för att närmare 
tala om vad det är för sorts hålighet.

Överföringen från de gamla till de nya ty-
perna är nu gjord i grottdatabasen. De gamla 
typerna är inte längre valbara när nya grottor 
ska registreras. Några enstaka grottor har sä-

Nivå I - Grottor
Detta är håligheter som uppfyller vår grott-
definition. De fyra undertyperna på Nivå II 
överensstämmer bra med andra internatio-
nella indelningar av grottyper.

Nivå II – Primära grottor 
Detta är grottor som är bildade samtidigt 
med det omgivande berget. Hit hör t.ex. la-
vatunnlar, drusrum, revgrottor och tuffgrot-
tor. Några underliggande typer på Nivå III 
finns inte.

Vi har mycket få primära grottor i landet, 
bara något enstaka drusrum. Men denna 
huvudtyp behövs ändå för att indelningen 
ska bli fullständig, och för att indelningen 
ska passa ihop med andra internationella 
indelningar. I praktiken kommer vi att slå 
ihop dem med ”Övriga grottor”. Det kom-
mer inte att finnas någon kryssruta på grott-
blanketterna för primära grottor, eftersom 
de är så få.

Nivå II – Urholkade grottor
Detta är grottor bildade genom att material 
har avlägsnats. Här finns ett antal underty-
per på Nivå III:

Karstgrottor: 
Har bildats genom karstprocesser (kemisk 
upplösning av berget).

Strandgrottor: 
Har bildats genom vågerosion och andra 
vågrelaterade processer.

Övriga erosions- och vittringsgrottor: 
Har bildats genom frostvittring, vindero-
sion, eller andra typer av vittring eller erosi-
on. Bortvittrade gångar av mjukare bergart 
hör hit, om det kan antas att den mjukare 
bergarten inte har försvunnit genom karst-
processer eller genom vågors påverkan.

kert hamnat fel, men det kommer att rättas 
till allt eftersom. Skicka ett meddelande till 
webmaster för grottdatabasen om du ser en 
grotta som du anser har fel typ!

När du öppnat infosidan om en grotta i 
databasen finns det nu en knapp ”Hjälp” ef-
ter uppgiften om grottyp. Den visar en hjälp-
text om grottdefinitionen och grottyperna.

Summary (by author)
For some years now, the Swedish Speleo-
logical Society has felt a need to reform and 
clarify the cave type classification. Discus-
sions initiated by the scientific committee 
have now resulted in a new cave defini-
tion and a new cave type classification. The 
classification includes also cavities that are 
not real caves, but we want to keep track 
of them anyway, because either they have 
cave-like names or they are traditionally be-
ing called caves by the local population. For 
real caves, the higher level groups in the new 
classification are aligned with most global 
cave type standards:
- Caves created when the surrounding rock 
was created (lava tubes, geodes etc). Very 
few in Sweden!

- Caves created by removing rock (karst, sea 
erosion, tubes from eroded softer rock etc).

- Caves created when rock is fractured and 
moved around (boulder heaps, talus caves, 
fractures, rifts etc).

The lower levels (sub-types) are more spe-
cific and selected to be useful for Swedish 
cave types.
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Cave Mapping for Finns
Velma	Aho

On the 5th of October 2013, a group of five 
Finns met with Swedish mapping special-
ist Torbjörn Djuvfeldt at a swimming hall’s 
conference room in Lohja, Finland, to begin 
learning the fine art of surveying caves. We 
had all been cave enthusiasts for some time, 
and had visited both tiny Finnish caves and 
big cave systems abroad. Of course, we had 
also seen plenty of cave maps, but had barely 
any idea of how they are made, so we were 
eager to learn! Having an experienced teacher 
from the neighbouring country was a won-
derful opportunity for us.

The first theory session started from the very 
basics, from maps and projections in general, 
which helped us understand the common 
problems of capturing our three-dimensional 
world on a flat piece of paper. At a fairly rapid 
pace, we moved on to the specific tools and 
tricks needed for cave surveying, and after a 
quick lunch, we were on our way towards an 
afternoon of practical training underground.
Finland does not offer any massive and spec-
tacular caves for exploring, but our longest limestone cave, Torhola, conveniently close 

to Lohja, was actually a very good first pro-
ject for novice map makers. The cave hasn’t 
been mapped before, as far as we know. The 
commonly reported length is around 30 me-
ters. However, this is actually the distance 
from the main entrance to the constricted far 
end, and does not include any side passages. 
The cave is small enough that we could eas-
ily measure most of it in one afternoon, but 
its varying size and shape, complete with a 
few nice crawls and little climbs, offered us 
plenty of challenges.

Since none of us had any gear of our own, 
Torbjörn offered us his compasses, tape 
measures and Distos, which we used in vary-
ing combinations. We worked in two groups, 
both of which took their own measurements. 
At first, it seemed to take us ages to come 
up with any numbers that we could scribble 
on our special waterproof paper, but as time 
went by, we began to find a routine. Within 
the afternoon, both teams were able to get 
some measurements jotted down from the 
main entrance to the far end, as well as sev-
eral side passages.

Jarkko Salmenkannas testing a very low-tech 
solution for taking measurements.
Photo: Kimmo Suomalainen

Cave mapping doesn’t have to be serious! 
Velma Aho is having a good time. 
Photo: Torbjörn Djuvfeldt

During the evening, we got to see the first 
results of our hard work: we typed our num-
bers to a specifically formatted table on Tor-
björn’s computer, and thanks to the miracle 
of modern computing (or more specifically, 
a program called Therion), our messy and 
muddy numbers were transformed into a 
beautiful 3D model of the cave, as well as ba-
sic 2D maps. They even looked fairly close to 
reality! We were extremely pleased with the 
result, although it was still missing a few cor-
ners of the cave.

The next morning, Sunday the 6th, we 
were able to fill in the missing details, since 
we were in for another practical session in 
Torhola. The theme for the day was sketch-
ing, and we all started off with blank papers 
and crude maps based on yesterday’s work, 
trying our best to capture the surrounding 
cave with simple, hand drawn lines. While 
taking measurements had begun to feel easier 
fairly fast, I don’t think any of us had the same 
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experience with drawing. I definitely found 
it extremely challenging: which features to 
choose, how to depict them, and how to 
balance between drawing too much and not 
enough. In the end, we barely got one full 
sketch of the entire cave done. Instead, many 
of us opted for taking more measurements.

To complete the course, we returned to the 
conference room where we had started the 
previous morning. The theme was post-pro-
cessing. Of course, the highlight was when we 
got to see the maps that were generated based 
on our final measurements. Both teams were 
able to produce quite realistic-looking line 
plots of the cave – and most importantly, we 
now had a much more impressive new length 
for Torhola: 82 meters! Our mapping efforts 
had added an extra 50 metres to the com-
monly reported length.

Velma Aho measuring a newly found tight 
crawl. Photo: Kimmo Suomalainen

Since we were only able to produce very 
incomplete sketches during the course, we 
didn’t manage to put together an actual, 
complete map of Torhola, which was our op-
timistic goal for the weekend. However, we 
do have a good idea of what to do once some-
one actually goes out there and takes the time 
to draw the cave properly. We learned a lot 
during the weekend, but probably the most 
important lesson was that cave mapping is a 
skill that can only be learned by doing. Now, 
we just need to invest in some gear, so we can 
begin practicing. There are plenty of small 
Finnish caves waiting to be mapped!

The Finnish Caving Society would like to 
thank our teacher Torbjörn Djuvfeldt for an 
excellent introduction to cave mapping.

Post-processing reveals the results of the 
weekend’s hard work in colourful 3D. 
From left to right: Kimmo Suomalainen, Tobbe 
Djuvfeldt, Velma Aho and Miri Pihlaja. 
Photo: Tor Paulin

Sammanfattning (red.)
I oktober 2013 fick fem finska grottkrypare 
under ledning av Torbjörn Djuvfeldt från 
SSF en utbildning i grottkartering i finska 
Lohja. Efter en teorigenomgång gav man 
sig ut till den närbelägna Torhola som är 
Finlands största karstgrotta. Efter den prak-
tiska karteringen i grottan samlades man 
på kvällen för att studera resultatet av da-
gens övning. Inmatning av karteringsdata i 
programmet Therion förvandlade de leriga 
och röriga anteckningarna till en vacker 
3D-modell av grottan. Dagen efter fortsatte 
man med detaljkartering i grottan vilket 

med litet efterarbete resulterade i en nästan 
komplett karta över Torhola som nu växt 
från 30 m till 82 m! Nöjda finska kollegor 
tackade Torbjörn för en mycket väl genom-
förd kurs och ser nu fram mot karteringen 
av en rad finska grottor.
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Total 17 eller 18, beroende om man ser 
till nationalitet eller bostadsort, medlem-
mar från SSF deltog i den 16:e internatio-
nella grottkongressen som i år hölls i Brno 
i Tjeckien mellan den 21 och 27 juli i år. 
Flera av oss som deltog har varit med på 
kongresser tidigare men för några var det 
första gången. 
Generellt kan man säga att det jobbigaste 
med att åka på kongress är att det finns så 
många saker man vill se och göra och att 
man måste välja då mycket pågår samtidigt. 
Det bästa är dock alla möten med likasin-
nade från hela världen. För den som inte be-
höver sova pågår kongressen nästan dygnet 

runt med föreläsningar, möten och work-
shops på dagarna och speleobar och fest på 
nätterna.

Nästa kongress hålls om 4 år i Australien 
och lär garanterat bli en stor upplevelse så 
det är bara att göra som avgående UIS ord-
förande Andy Eavis rekommenderar, lägga 
en euro om dagen i en glasburk fram till 
dess så man har råd att åka! Bättre möjlighet 
att besöka den Australienska underjorden 
och samtidigt få höra vad som händer i res-
ten av underjorden bjuds inte.
Nu lite om vad som hände över och under 
jord i somras i Brno.

Föreläsningar
Under kongressveckan kan man lyssna på 
presentationer om grottrelaterade ämnen 
och även presentera något man gjort vilket 
flera svenskar också gjorde. Föreläsningarna 
är indelade i ämnesspår som grottbiologi, 
grottbildning och expeditionsrapporter 
mm. Det fanns garanterat en aspekt på grot-
tor som passar var och en. I år hade Sverige 
ganska många bidrag och mer om vad som 
presenterades av svenskar kan man läsa på 
Johannes Lundbergs blogg http://darkdiver-
sity.com/bloggen/.

Speleolympics
Under kongressveckan pågick Speleolym-
pics, och tävlingarna hölls inne i kongress-

hallen. Det var en rolig syn när de stora 
portarna till hallen öppnades och brandkå-
rens stegbil körde in för att hjälpa till med 
riggandet av alla rep. Speleolympics bestod 
av flera olika grottrelaterade grenar, bland 
annat SRT-klättring på tid, 30 m och 100 
m, repstegsklättring och hinderbana. Hin-
derbanan bestod av en ventilationstrumma 
med olika hinder inne i trumman samt ett 
parti där man skulle klättra igenom stora 
traktordäck. Sista dagen var det prisutdel-
ning, det fanns fem olika klasser för varje 
gren, ungdomsklassen (upp till 17 år), kvin-
nor respektive män för åldersklasserna 18-
44 år samt 45 år och uppåt.

Maja-Lisa Krafft och Erik Pott från Sve-
rige vann repstegsklättringen i var sin klass.

Rapport från 16:e Internationella 
grottkongressen i Brno

Christopher	Krafft,	Ida-Maria	Krafft,	Maja-Lisa	Krafft,	Ramona	Krafft,	
Mats	Fröjdenlund,	Anders	Lindén,	Lina	Lindén,	

Ulla	Pettersson	och	Erik	Pott

Kongressdelegaterna samlade. Foto: UIS

Nio av de sjutton svenska deltagarna.
Fr vänster: Anders Lindén, Curt Wallin, Kristian Lyberg, Ulla Pettersson, Emma Lundh, 
Leif Sigvardsson, Bo Lenander, Erik Pott och Stefan Barth. Foto: Rune Magnusson
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Kommissionsmöten
UIS arbete bedrivs mycket i olika kommissio-
ner och arbetsgrupper där det är fritt fram att 
delta för den som är intresserad. Många delta-
gare besökte åtminstone något av alla möten 
som hölls.

Informationskommissionen har lagt ner 
stort arbete på en flerspråkig grottordbok. 
Denna exponeras även via KIP (Karst In-
formation Portal http://www.karstportal.org). 
Kommissionen intresserar sig också för det 
så kallade Cave Database of the World. Man 
vill också samarbeta med Wikicaves.org och 
en arbetsgrupp bildades för att jobba med de 
frågorna. 

Ulla Petterson representerade Sverige på det 
möte som hölls om de tidskriftsutbyten som 
också SSF deltar i. Bland annat presenterade 

Trevor Faulkner BCRA:s policy när det gäller 
utbyte av papperstidskrifter, respektive utbyte 
av elektroniska tidskrifter. När det gäller det 
senare avser man inte att skicka ut sina publi-
kationer elektroniskt, men de finns däremot 
fritt tillgängliga via nätet (http://www.bcra.org.
uk). 

Grottdykningskommissionen utgör till-
sammans med Grotträddningskommissio-
nen och Materiel och Teknikkommissionen 
Utforskningsavdelningen inom UIS. Flera 
möten hölls och man pratade bland annat 
om teknikutbyten och accessfrågor samt 
samarbete mellan vetenskapliga expeditioner 
och utforskning. Grottdykarna har en egen 
hemsida http://cdcuis.wordpress.com.

Artificial Cavities Commission (www.uis-
speleo.org) avslutade sitt block av föredrag med 
en kort information om verksamheten. Bland 
annat presenterade man den mycket heltäck-
ande klassning som tagits fram för olika arti-
ficiella underjordiska objekt. Kommissionens 
nästa möte är i april 2014 i Italien.

Onsdagsutflykt
En typisk internationell grottkongressvecka 
brukar ha en dags paus från föreläsningar och 
workshops, som regel på onsdagen. Så också i 
Brno, där de allra flesta valde att följa med på 
någon av de två dagsutflykterna till Mähriska 
Karsten (Moravský kras). 

Den ena turen gick till Punkevní-grottorna, 
där man fick se flera fina gallerier, och man 
kom även ut i botten på det imponerande 
Macocha-schaktet, 168 m högt. Den mest 
spektakulära delen var kanske båtturen på 
underjordiska Punkvafloden. Väl ute ur grot-
tan tog man sedan en liten linbana upp till 
Macocha-platån.

Den andra utflykten gick till Sloupsko-
Šošůvské-grottorna, vilka är en del av Tjeck-
iens längsta grottsystem (mer än 40 km 
längd). Utöver stora salar, djupa klyftor och 

vackra droppstenspassager, kunde man även 
beskåda skelett av grottbjörn. Här har man 
hittat massvis av pleistocena grottdjur som t 
ex grottbjörn, grottlejon, grotthyena, och ar-
keologiska undersökningar har funnit att ne-
andertalare levde på platsen.

Bägge utflykterna strålade sedan samman 
uppe på platån vid Macocha-schaktet. Här 
intogs också lunchen, och på ett par timmar 
hade den intilliggande restaurangen serverat 
säkert över tusen portioner wienerschnitzel 
och potatissallad till alla grupper med hung-
riga grottisar. Grupperna hade olika tidssche-
man, och det uppstod en del väntetider. Rätt 
var det var meddelade guiden att nu var det 
dags att gå in och äta lunch, nu var det dags 
att gå och titta på schaktet från dess två ut-
siktsbalkonger, nu var det dags att åka tillbaka 
till Brno med bussen. Just vår guide hade dess-
utom fullt sjå med att hela tiden räkna oss så 
att alla i gruppen var med. Känslan av ett or-
ganiserat kaos fanns den här dagen.

FSE-möte
FSE (Fédération Spélélogique Européenne, 
www.eurospeleo.eu alt .org) hade ett infor-
mellt möte under kongressen där man kort 
berättade om verksamheten. FSE har idag 
30 medlemsländer och även länder utanför 
EU kan vara medlem. Som framgått i Grot-
tan 3/2013 hålls den 5:e kongressen i Ingle-
ton, England, 2016.

Art Salon Workshop
På fredagen anordnades en Art Salon Work-
shop i turistgrottan Sloupsko-Šošůvské. Vi 
(tjejerna Krafft) anmälde oss direkt i början 
av veckan eftersom vi av erfarenhet från USA 
visste att den snabbt blir fulltecknad. Den 
här gången var det inga andra än vi som an-
mälde sig. Fredag morgon kom en minibuss 
och hämtade oss och Ian Chandler som hål-

ler i Art Salonen. Vi fick grottan för oss själva 
i några timmar där vi provade på att rita av 
speleotems under handledning av Ian.

General assembly
Internationella Speleologunionen UIS består 
av en styrelse (bureau) och ett antal avdel-
ningar, kommissioner och arbetsgrupper. 
Förutom ”årsmöte” hålls möten i många av 
dessa grupper. 

Varje land som är medlem i UIS har en 
utsedd delegat som har rösträtt. General As-
sembly hålls vid två tillfällen under kongres-
sen, första dagen då alla frågor läggs fram och 
sista dagen då man röstar och beslutar. På det 
sista mötet väljs även styrelse, UIS bureau. 
Kyung Sik Woo från Korea valdes till ny ord-
förande och avgående ordförande Andy Ea-
vis från Storbritannien valdes till Honorary 
President. Hela styrelsen kan ses på: http://
test3.brlog.net/index.php?option=com_content
&view=article&id=45&Itemid=100 

På mötet valdes också Australien till plats 
för nästa kongress och man antog det som 
kallas Code of Etics. 

Efter General Assembly halades UIS flagga 
med ganska mager publik då det var närmare 
40 grader på gården och de få kvarvarande 
deltagarna tryckte i skuggorna snarare än 
stod runt flaggstången.

Pre- och post kongresser
Ett stort antal för- och efterkongresser anord-
nas alltid i samband med UIS-kongressen. 
Detta är en fantastisk möjlighet att besöka 
lokala grottområden och lära känna grotti-
sar från hela världen. Läs mer om Moravian 
Karst på annan plats i denna tidning och om 
Tjeckien runt i förra numret av Grottan. 

Kristian Lyberg på repstege under spelolympics. 
Foto: Erik Pott
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Grottor i Ungern
Erik Pott besökte Ungern och berättar: Sza-
bolcs Leél Össy organiserade besök till fler 
fina grottor på Budaberget. Gemensamt för 
alla turerna var de korta anmarscherna och 
leriga grottorna. Besöket i Jósef-hegyigrot-
tan var det mest exklusiva med mycket sköra 
och vackra gipsformationer. I Pálvölgyigrot-
tan erbjöds den roligaste grottningen med 
mycket vackra formationer under en lång 
tur. Senare under veckan gjordes även en lite 
sportigare tur i en annan del kallad Mátyás-
hegyi som helt saknade formationer men 
med många kniviga passager. 

Cave Diving Camp
Två glada representanter från dyksektionen 
deltog i Cave Diving Camp som hölls ef-
ter kongressen. Dessa var Stefan Barth och 
Kristian Lyberg. Boendet skedde i byn Je-
dovnice en bit utanför Brno.

Första dykdagen ägnades åt att åka över 
halva Tjeckien för att komma till den enda 
sjön i landet med någorlunda sikt. Det var 
en granitsjö som man pumpade och gjorde 
rent var femte år. Sikten var inte speciellt 
bra, men det var mycket vackert där. På 
plats gjordes check up dives där vi fick visa 
upp våra färdigheter innan vi fick komma 
in i grottorna. Under veckan genomfördes 
dykningar både i Punkva och i Hranická 
propast. 

I Punkva dök vi dels från båt inne i turist-
grottan, men även i “Upper lake” på andra 

sidan Abyssen. Magisk upplevelse att vandra 
med dykprylarna genom abyssen, och lite 
hemtamt från Lummis att turisterna stir-
rade ut oss. Det var även en ny upplevelse 
att grottdyka från båt!

Vi var två vändor till Hranická med en 
dags mellanrum. Där blev vi uppmötta av 
medlemmar från Tjeckiska speleologför-
bundet som servade oss fullt ut och trans-
porterade ner vår utrustning i Abyssen. 
Hranická är en grotta som lösts ut nerifrån 
upp och har vatten som är 26 grader varmt 
och kolsyrat! En helt ny och unik upplevelse 
att dyka i kolsyrat vatten. Det sved lite på 
händerna och kinderna och man fick tänka 
på att absolut inte andas av luften nära vat-
tenytorna då koldioxiden lägger sig som 
ett lock på vattnet. Man märkte också att 
grottväggarna var mycket porösa på grund 
av kolsyran.

I Hranická gjorde vi ett trimixdyk ner till 
50m djup, för att sedan vända upp in till en 
torrkammare där vi gick upp ur vattnet och 
kikade runt lite. Där var det massor av flad-
dermöss och väldigt vackra “dounuts” strax 
under vattenytan. Enda sättet att ta sig däri-
från var att gå ner i vattnet och dyka tillbaka 
till 50m djup för att sen gå vidare upp till 
habitatet och göra ett kort syrgasdeco.

Vi blev väl omhändertagna under hela 
campet, dock retades dom andra dykarna 
med oss för att vi hade så stora flaskor! An-
svarig för campen var Michael Pîskula som 
hade ansvaret även förra gången, då för 40 
år sedan.

Vi avslutade veckan med ett dyk i en grot-
ta precis utanför Punkva och satte oss sen i 
bilen för att åka direkt till Sverige.

Budapest - Gipsformationer.
Foto: Erik Pott

Summary (editorial)
Report from the 16th international caving 
congress in Brno. During the congress week 
the participants was offered a wide variety 
of lectures and presentations. A number of 
Swedish presentations were given. 

In the cave-related disciplines of Spe-
leolympics the contestants tried their skills 
in SRT, climbing ladders and an crawling 
through an obstacle course. Sweden won 
two of the cable-ladder-climbing categories.

UIS is organised in departments, com-
missions and work-groups and a lot of work 
was carried out in these. For instance the 
Informatics Commission presented the new 
caving dictionary. 

During Wednesday excursions was made 
to the Moravian Karst. Some started at the 
Punkevní Cave, other at Sloupsko-Šošůvské 
Cave. Finally all met at the Macocha abyss.

FSE (Fédération Spélélogique Europée-
nne) gathered for an informal meeting dur-
ing the congress.

The last day of the congress the General 
Assembly meeting elected a new board and 
a new chairman for UIS; Kyung Sik Woo 
from Korea. Former chairman Andy Eavis 
was elected honorary president. It was also 
decided that next UIS congress will be held 
in Australia in 2017.

A number of pre- and post congress excur-
sions was offered and also attended by some 
of the Swedish participants. For example 
Hungarian Caves, Cave Diving Camp and 
Caving in the Moravian Karst. The later is 
described in a separate article on page 20.
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Kongressveckan var över men ett nytt 
äventyr väntade. En veckas grottning i 
Mähriska karsten. Det är ett karstområde 
nordnordöst om Brno, 2-6 km brett och 
25 km långt sträcker det ut sig i syd-nordlig 
riktning. På detta område finns imponeran-
de mer än 1100 karterade grottor! Utforsk-
ning av området började redan på 1700-ta-
let, och flera fynd har hittats i några av 
grottorna från tidig stenålder och framåt. Så 
det var med förväntan jag begav mig i säll-
skap med Erik Pott till detta unika område 
samma varma dag som kongressen slutade.

Efter en dryg halvtimmes bussfärd 
skådade vi vår camping strax efter byn Je-
dovnice. Här skulle vi bo i små stugor un-
der veckan. Synen av en stor sjö alldeles 
bredvid campingen gladde oss mycket då 
temperaturen i bussen varit näst intill out-
härdlig. Tyvärr visade det sig vid en närmare 
titt att sjön hade ett ogenomskinligt grönt 
vatten (detta hindrade dock inte Eriks lust 
att svalka sig). Efter att alla de 28 interna-
tionella deltagarna inkvarterat sig i stugorna 
var det dags för middag. Denna serverades 
ur en lucka i brösthöjd i en stor sal, vilket 
gjorde det svårt att se eller kommunicera 
med personalen. Jag gjorde dock ett försök, 
böjde mig ner, kikade in och frågade efter 
något vegetarisk. Men orden ”Vegetarian” 
”vegetarisk”, ”no meat” etc möttes av helt 
oförstående blickar. Jag gav upp, tog ris med 
ris och en stor röd tomat, vilket verkade vara 
standard för varje måltid.  Efter middagen 

presenterade exkursionsledaren Petr Polak 
upplägget för veckan. Varje dag fanns ett 
urval av 6 grottor som guidades av ett par 
personer från de lokala klubbarna. Mitt för-
sta val (kanske delvis för den sena startens 
skull) var Rudické propadání. 

Rudické propadání är centralt belägen 
i Mähriska karsten vid byn Rudice, inte 
långt från vår camping. Här har grottan två 
ingångar varav jag valde den torra. Detta 
innebar tyvärr drygt 100 meter av blöta 
järnstegar fördelade på några täta schakt. Jag 
måste erkänna att det kändes ganska nervöst 
att klättra på de böjda och vingliga stegarna. 
Ibland tycktes de luta åt fel håll och ibland 
råkade de sluta lite för långt innan nästa 
tog vid. Mina händer flyttades systematiskt, 
öppnades och slöts i järngrepp runt de blöta 
pinnarna. Stegklättring är nog inte min grej 
och jag ångrade mig att jag inte valt den 
aktiva ingången med SRT. Efter vad som 
kändes som ett evigt klättrande på stegar 
kom vi ner i Hugos sal och nådde den ak-
tiva floden Jedovnice. När vi följer floden 
passerar vi en hel del vackra formationer 
längs vägen. En av de största sevärdheterna 
är en stege som stått i grottan sedan 1922 
och som nu var helt täckt av ett lager kal-
cit, en unik formation lutad mot en jättelik 
flowstone. Strax därefter kom vi till en stor 
sal, här leder en 155 m hög skorsten nästan 
hela vägen upp till byn Rudice. Att grotta 
under en by är speciellt. Att befinna sig 200 
meter rakt under den restaurang där jag väl 

Grottkrypning i Mähriska karsten
Emma	Lundh

1  Kofola är den tjeckiska coca-colan som är väl 
värd att prova.

Macocha abyss, en SRT-upplevelse.
Foto: Kaisa Kula

ute igen kommer att sitta och dricka en sval-
kande Kofola1, är något utöver det vanliga. 
Även om vi snart fick lov att vända fortsät-
ter floden Jedovnice och förbinder genom 
en sifon Rudické propadání med Bycí skála 
(en grotta som både jag och Erik kom att 
besöka senare under veckan). Hela systemet 
är 13 km och det näst längsta i Tjeckien.  

Det dröjde inte länge, utan redan näs-
ta dag fick vi chansen att besöka en del av 
det längsta grottsystemet i Tjeckien, Nová 
Amatérská (New Amateur). Detta system 
sitter ihop med Stará Amatérska (Old ama-
teur) som är mycket rikt dekorerat. Nam-
nen kommer från de amatörer (icke betalda 
studenter och efterkommande utforskare) 

som lagt ner timmar, dagar, år och sekler på 
utforskningen av systemet. Intressant är att 
lättillgängliga delar av systemet har använts 
för ”speleotherapy”. Det finns betonggolv 
på ställen där sjuksängar stått. Den fuktiga, 
svala och rena luften ska ha gett lindring åt 
luftvägsproblem som astma, liksom flera 
andra sjukdomar. 1975, då en 20 m djup 
och 420 m lång sifon kravlades igenom av 
dykare, lyckades Nová Amatérská förbindas 
med Macocha Abyss. 

Macocha abyss är en imponerande syn. 
En gigantisk öppning på 174 x 76m som 
störtar ner 168 m med flera grottmynningar 
efter sina väggar. Turistgrottan Punkevní 
som besöktes under kongressveckan möter 
dagsljus nära dess botten. En annan grotta 
som anknyter till Punkevní och Maco-
cha abyss är Sklenené (Glassy) domes. En 
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mycket vacker och vertikal grotta där man 
i ett litet konstgjort hål kommer ner till ett 
stort schakt som skapats underifrån. Grot-
tan är rikt dekorerad med bl.a. flowstone, 
heliktiter, coralloider, och blev en av höjd-
punkterna under veckan.

Sista dagen fick jag turen att besöka Bycí 
skála och Barovagrottan, två mycket speciella 
grottor. Inte för deras skönhet utan för de-
ras historia. Barovagrottan är en liten grotta 
med pågående arkeologiska utgrävningar. 
Strax innanför öppningen kan man se några 
mycket underliga formationer. Det är rötter 
som växer om varandra och bildar en sorts 
rotstalagmit som gradvis inbakas av kalcit. 
Uppåt växande i sitt sökande efter vatten.

Lite längre in såg vi en mängd ben, käkar 
och kranier efter grottbjörnar2 och andra djur 
som ligger inbakade i leran. Det är fascine-
rande vilket arbete som sker här, hur många 
timmar som lagts ner på utgrävningar och 
som resulterat i många upptäckter, mot-
gångar och nya förhoppningar. Mycket in-
frastruktur och projekt i grottorna verkar ge-
nerellt gälla här i Tjeckien. Den intilliggande 
och betydligt större grottan Bycí skála blev 
vårt nästa besök under dagen. Här vilar en 
lång historia och delar av grottan har kända 
arkeologiska utgrävningsplatser. Unika fynd 
har gjorts från 300-600-talet f.Kr. t.ex. har 
vapen, smycken, flera kvinnoskelett och 
gamla målningar hittats i grottan.

Veckan kom till sitt slut och nöjd kan jag 
tänka tillbaka på allt den givit mig; nya be-
kantskaper, nya erfarenheter (som klättring 
på 40 m lång stege), nya vackra minnen och 
många skratt som förlänger livet.

2  Grottbjörnen levde i Europa fram till senaste 
istiden. Den var större än en brunbjörn och 
tros ha spenderat mer tid i grottor. De flesta 
fynden kommer just från grottor. 

En vanlig grottöppning i Tjeckien är ett litet hål 
med stegar, här Glossy domes. 
Foto: Rebeca Martyin-Garcia

Glassy domes. Foto: Erik Pott

Summary (editorial)
Report from the post congress camp ”Cav-
ing in the Moravian Karst”. The huge karst 
area north of Brno offers impressive 1100 
caves. Visits with local guides to six  differ-
ent caves was offered each day. The authors 
first cave to visit was Rudické propadání, a 
thirteen km system. After a dubious climb 
down a hundred meters on slippery steel 
ladders she reached the river Jedovnice and 
followed it passing great formations. Next 
trip was to Nová Amatérská cave, the long-
est cave in the Czeck Republic, earlier used 
for ”speleotherapy” - medical treatment for 
patients with respiratory problems.

The Macocha abyss is an impressive shaft 
with a number of connecting caves such as 
the beautiful Sklenené (Glassy) domes. Lat-
er in the week two archaeological sites were 
visited;  Bycí skála and Barova cave, the first 
with remnants from cave bear.

All in all a wonderful week with a lot of 
new experiences and many new friends.
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Svensk speleologi kännetecknas (med 
undantag av Lummelunda) av låg be-
söksfrekvens i avlägsna grottor. Detta 
har medverkat till låg riskexponering och 
vi har sluppit svåra olyckor. Tänkbara 
scenarier är desto mer dramatiska och 
inom SSF har det funnits viss beredskap 
för grotträddning sedan slutet av 70-ta-
let. Lars-Erik Åström och Sören Larsson 

deltog 1981 i planeringen av den första 
norska ”Grottereddningskonferensen” i 
Mo i Rana. Sören och Johan Molin var 
sedan med på själva mötet i september 
samma år och övade bla repräddning i 
Setergrotta. Grottan blev senare en av 
grannlandets viktigaste turistgrottor vil-
ket gjorde förläggningen av övningen dit 
extra lämplig.

Den första mer ordnade räddningsövningen 
i Sverige genomfördes av SSF i Björkliden i 
slutet av juli 1982. Förutom några norrmän 
från föregående års konferens i Mo i Rana 
deltog de erfarna grotträddarna Andy Ives 
och Jack Pickup (!) från Yorkshire som in-
struktörer. Jack är fortfarande aktiv och har 
nyligen tilldelats en hedersmedalj för sina 
mångåriga insatser. I Sverige fortsatte Sören 
Larsson att driva räddningsfrågan med upp-
rop i Grottan, namnlistor på resurspersoner 
och bearbetning av myndigheter. Det fanns 
dock på den tiden inte någon beredskap (el-
ler intresse) för saken inom samhällets orga-
nisationer. 1983 inträffade en personskada i 
den repkrävande Kristihåla i Norge. Intres-
sant nog fick Michen Spook, som hade agerat 
offer i Björkliden året före, hålla den skadade 
sällskap i 10 timmar under jord medan hjälp 
av Norsk Grotteförbund och det Röde Kors 

tillkallades. Allvarliga olyckor som skulle ha 
kunnat driva på utvecklingen uteblev dock i 
Sverige och man övade mest för guider i akti-
va turistgrottor tex Korallgrottan i lokal regi. 
Några räddningsövningar har också arrang-
erats av speleologer utanför fjällvärlden, tex 
vid Hoverberget 2005 av Jämtlands Grott-
förening och i Lummelunda 2008 i samband 
med grottlägret.

1990, då Koppashåla blivit intressant för 
guidade turer, genomfördes en litet större 
kurs för polisen och räddningstjänsten i Ki-
runa på H-G Karlssons initiativ. Även då en-
gagerades Jack Pickup för sin reella erfaren-
het. Annars bevakade Leif Sigvardsson och 
Sven Gunnvall under 90-talet den tydliga 
utvecklingen av grotträddning i andra länder. 
De deltog i symposier vid UIS konferenser 
och i regelrätta kurser tex  i Wales, Tyskland 

Grotträddningsövningar 1981-2015
Christian	Rylander

”Offret” uttransporterat i Neil Robertson-bår ur 
Övre Koppasjokkgrottan (Björkliden 1982). 
Foto: Rolf Engh

<  Transport genom korkskruven i  
Korallgrottan (Frostviken 2011). 
Foto: Sven Gunnvall
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och Ungern. Viss materiel iordningställdes 
och fanns med vid andra SSF-aktiviteter. Så 
småningom lyckades man få frågan på po-
lisens agenda igen, bla genom lobbying via 
polisanställda speleologer, och ett visst an-
svar hamnade hos fjällräddningen. Man skall 
dock veta att fjällräddningens uppdrag under 
jord inte är formellt reglerat (se nedan). Det 
bygger på frivillighet bland enskilda fjällräd-
dare men man lyckades bygga upp grottgrup-
per i Kiruna, Hemavan respektive Frostviken.

Genom Sven Gunnvalls insatser kom se-
dermera en gemensam övning för SSF, poli-
sen och fjällräddare till stånd i Abisko 2007. 
Man bildade där och då en tvärdisciplinär 
arbetsgrupp som lade fram en rapport om 
risker, behov och förslag till organisation av 
grotträddning i april 2008. Av förslagen är 
det dock bara de fortsatta samövningarna 
som realiserats hittills och upprepats vartan-
nat år; 2009 i Hemavan, 2011 i Frostviken 
och 2013 i Hemavan. Planen för 2013 var 
egentligen Abisko för att ha en jämn rotation 
mellan fjällräddarna, men grottgruppen i Ki-
runa är för närvarande nedlagd.

Det kan vara av intresse att känna till hur 
fjällräddningens uppdrag är organiserat. Ef-
tersök av saknad och räddning i fjällvärlden, 
dvs på markytan, regleras i Lag om skydd 
mot olyckor (2003) som ett uppdrag för po-
lisen. Detta till skillnad från räddningstjänst i 
bebyggda samhällen, vilket är ett kommunalt 
ansvar. För att klara detta uppdrag behöver 
polisen ha personer i beredskap som kan trä-
da i tjänst på order när tillbud eller olyckor 
inträffar. Fjällräddare som kan aktiveras är så-
ledes en person som finns i närområdet, har 
god lokalkännedom och kan ta hand om sig 
själv och andra på fjället. Det betyder att de 
flesta av fjällräddarna arbetar eller bor där de 
har beredskap. Räddning från annan plats än 
markytan, vilket har förståtts som grottor, är 

som nämnts inte reglerat i lag men polisen 
anser numera att den har ett visst ansvar i 
fjällvärlden. Grottorna på Gotland och ned-
lagda gruvor i ffa Bergslagen har inte fått nå-
gon större plats i myndigheternas diskussion 
ännu och där har SSF en uppgift att påverka.

De gemensamma räddningsövningarna i 
fjällen är i grunden polismyndighetens ak-
tivitet. Polisen har ett ansvar att träna sina 
fjällräddare som ingår i grottgrupperna men 
resurserna tas från övningar ovan jord. Ar-
betstid, resor, förläggning och transporter 
med helikopter under övningsdagarna belas-
tar samma budget helt enkelt. Det är av eko-
nomiska skäl inte en självklarhet att övning-
arna kan bli av från år till annat även om gott 
samarbete och goda intentioner finns. SSF 
deltar frivilligt för egen träning samt bistår 
med experthjälp och instruktioner till fjäll-
räddarna. Genom att dessa också är i högsta 
grad frivilliga och intresserade är atmosfären 
mycket entusiastisk och vi har med åren lärt 
känna varandra.

Övningarna har refererats tidigare i Grot-
tan. Vi fokuserade de första åren på scenarier 
kring larmkedjan, rollfördelning och omhän-
dertagande av den skadade. Med tiden har 
vi sett att fjällräddarna är ganska duktiga på 
detta men de har få timmar under jord per 
person mellan övningarna. Uppgifterna har 
därför glidit mot gruppsamarbete, förflytt-
ningsteknik och säkerhet inklusive repteknik 
(även om detta inte hanns med i Hemavan). 
Övningarna avslutas med gemensam genom-
gång och erfarenheterna dokumenteras varje 
gång i en rapport som tillställs polisen av SSF.
Vi gör genomgående bedömningen att re-

Överst:  ”Offret” kommer ut efter ett sista bårlyft i 
rep (Hemavan 2009). Foto: Christian Rylander

Underst: Förberedelser för uttransport i grottbår 
efter spjälkning av ben (Frostviken 2011).Foto: 
Christian Rylander
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surserna i Sverige är för små vid en riktig 
grottolycka i fjällen. Oavsett antal skadade, 
som troligen blir lågt, gör avstånden och 
grottornas beskaffenhet att personresurser 
förbrukas fort. Omhändertagande och ut-
transport av skadade kräver mycket utrust-
ning och tar tid. En grundregel som bekräf-
tats vid övningarna är att en minut på väg 
in blir fyra på väg ut med skadad. Grott-
räddarnas arbete är fysiskt mycket ansträng-
ande och avlösning kommer att behövas. 
Säkerhet och försörjning för alla som är en-
gagerade kräver en stor organisation på ytan 
och framförallt en ledning som har tränats i 
logistik kring grottolyckor. 

SSF har som egen organisation inte 
några resurser att tala om. Det finns even-
tuellt några GRIS (GrottRäddning I Säck) 
och ett par bårar kvar sedan Leif Sigvards-
sons insatser på 90-talet men i ett verkligt 
läge måste vi förlita oss på polisens hjälp 
om inte kamraträddning löser situationen. 
Däremot kommer vi att genom listade per-
soner kunna bistå med experthjälp vid en 
räddningssituation. Därför är dialogen och 
övningarna med polisen en nyckelfråga 
för medlemmarna, skulle de drabbas av en 
olycka trots alla förebyggande åtgärder som 
alltid förknippas med säkert grottande. Vi 
försöker också inkludera Norsk Grotteför-
bund i diskussionen och har mycket positiv 
respons. Deras medlemmar finns ofta nära 
fjällkedjan och besitter också reperfarenhet. 
Hur man säkrar just denna kompetens i ett 
skarpt läge är en kritisk fråga varför samar-
bete med fjällräddningens alpina grupper 
också behövs. Det har också hållits speci-
ella repräddningskurser vid ett par tillfällen, 
tex av Mark och Sofi Dougherty i Björbo 
2005. Några räddningsövningar har också 
arrangerats av speleologer; Hoverberget 
2005 av Jämtlands Grottförening, Lum-

melunda 2008 i samband med grottlägret. 
Målet från SSF på lång sikt är att synliggöra 
alla olika resurser som behövs för grotträdd-
ning och göra dem tillgängliga via larmlis-
tor och medvetenhet i polis-och räddnings-
organisationer. Ett speciellt svårt kapitel är 
räddningsberedskap vid grottdykning, där 
redan en dödsolycka inträffat i Norge, men 
det ligger troligen inte inom det möjliga för 
myndigheternas resurser.

Under tiden fortsätter övningarna med 
dem vi kan engagera både lokalt och natio-
nellt. Några SSFare har haft ansvarsfunktio-
ner under de polisgemensamma övningarna. 
Sven Gunnvall har varit drivande som orga-
nisatör, Leif Sigvardsson som övningsledare, 
Mark Dougherty som repinstruktör och 
Christian Rylander som medicinsk rådgi-
vare. Efter Sven Gunnvalls avtackning 2013 
har Christian Rylander tagit över myndig-
hetskontakter och planeringsansvar för SSF. 
I Hemavan deltog fler SSF medlemmar för 
att vi ska sprida erfarenhet och kompetens 
samt ha fler instruktörer och säkerhetsan-
svariga till kommande övningar. I dagslä-
get är intentionen att förlägga nästa övning 
2015 till Abisko och involvera fjällräddare 
från Kirunas polisdistrikt igen. När vi har 
ett positivt beslut kommer övningen att an-
nonseras till medlemmarna vid närmaste 
tillfälle, tex årsmötet och på hemsidan. An-
talet deltagare är begränsat men intresse är 
mycket välkommet. Håll ögonen öppna och 
lampan tänd!

I nästa artikel kommer vi att beskriva 
räddningsorganisation och resurser närma-
re, samt diskutera idéer om egna övningar, 
tex i samband med våra större möten.

Summary på sidan 31.

SSF övningsledning i Hemavan 2013. Fr v Leif Sigvardsson, Mark Dougherty, Kristian Lyberg, 
Torbjörn Djuvfeldt, Niklas Konstenius, Stina Gabrielsson. Foto: Christian Rylander

Polisens resurser - inte minst helikoptern - har varit avgörande vid övningarna. 
Foto: Sven Gunnvall
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”Vad har jag gett mig in på?” Det var den 
första tanken som for igenom mitt huvud 
när jag började åla efter mina gruppkamra-
ter ner i Labyrintgrottan. Det var mycket 
mörkare och trängre än vad jag är van vid 
sedan tidigare grottupplevelser. Jag bör-
jar känna mig inte så lite osäker på om jag 
verkligen var förberedd för detta. Så kom-
mer nästa tanke; jag har ju obegränsat med 
luft! Så vad kan gå fel? Med den tanken i 
huvudet fortsatte jag glatt ålandes och 
krypandes ner i underjorden. 

Jag är dykare sedan sex år och 2011 blev 
jag certifierad grottdykare, men det här var 
min första tur till en torr grotta. Som läkare 
har jag dessutom varit med om diverse olika 
simuleringar och nu skulle de kombineras 
för att träna räddning under jord.

Det var min kollega som ”lurat” med mig 
upp till Hemavan för helgens övningar. Han 
hade också hjälpt mig att få ihop den rätta 
utrustningen, något jag så här i efterhand 
inser att jag är mycket tacksam för. Redan 
under förberedelserna började jag inse att 
det här skulle bli något helt speciellt. 

Det visade sig att jag hade helt rätt, 
inte nog med att jag fick vara med på ett 
räddningsscenario jag inte kunnat föreställa 
mig - jag blev dessutom hela scenariots 
mittpunkt som ”patient”. Sammantaget är 
det en positiv känsla jag har efter övningen. 
Det är en upplevelse av ett erfaret team som 
jobbade stenhårt för att min transport (som 
möjligt halvkroppsförlamad efter ett fall) ut 
ur grottan skulle bli så säker och behaglig 

som möjligt. Johan som patientansvarig 
var hela tiden i min närhet. Han berättade 
om vad som skulle hända, kollade om jag 
frös och var lyhörd för när jag trodde att 
jag skulle skrapa bort näsan mot grottans 
tak. Jag förstod att andra personer hela 
tiden planerade framåt för min passage 
genom olika mer eller minde komplicerade 
delar av grottan. Jag var mycket glad över 
skyddsglasögonen då det regnar en hel 
del, både grus och vattendroppar, i en 
grotta. Att få en mössa, torra handskar 
och en mysig ”sovsäck” är också delar av 
den positiva upplevelsen. Jag blev trots 
dessa åtgärder och två extra tröjor ganska 
kall under uttransporten, att bli nedkyld 
går snabbt! Nackkrage och KED-väst är 
inte direkt behagliga bekantskaper men 
med gruppens trygga arbetssätt kändes det 
ändå ok. Eftersom jag var helt novis på 
grotträddning har jag naturligtvis ökat på 
min kunskapsbank enormt. Att dessutom 
få förstahandskunskaper om vad som är 
viktigt för patienten (ex information och 
värme) kommer vara ovärderligt i fortsatt 
arbete med grotträddning (ja, kollegan 
lyckades inte bara få med mig på den här 
övningen, det kommer säkert bli fler).

Att vara skademarkör i en grotta är inte 
något för den som har problem med att lita 
på sin omgivning eller den minsta tendens 
till klaustrofobi. Om du inte tillhör den 
skaran är det ett annorlunda sätt att uppleva 
en grotta som jag kan rekommendera!

Grotträddningsövning i Hemavan 
en ”patients” berättelse

Stina	Gabrielsson

Stabilisering av nackskada med krage (Hemavan 2013).
Foto: Christian Rylander

Summary (editorial)
The first of these two articles about cave 
rescue (page 24) describes education and 
practises in SSF from 1981 to 2013. The 
first organized rescue practice took place 
in Björkliden 1982 with instructors from 
CRO, Yorkshire; Jack Pickup and Andy 
Ives. 1990 another practice was arranged 
in Abisko. A number of SSF members at-
tended rescue conferences and practises in 
Wales, Germany and Hungary. 2007 was 
starting point for a cooperation between 
police, mountain rescue and SSF. Since then 
regular practices has been carried out and 
Sweden finally has an acknowledged cave 
rescue organisation. Until now no serious 
caving accidents have occurred in Sweden.

In the second article (page 30) the “victim” 
describes her experience from the cave res-
cue practice in Labyrintgrottan 2013. The 
importance of good casualty care became 
very obvious in the cold, wet and narrow 
passages of the cave. Even for a perfectly 
healthy person, just acting as a victim, the 
risk of hypothermia became an uncomfort-
able reality. Apart from that the rescue team 
did an excellent job and our victim claims 
she is willing to do it again! 
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I Grottan 2013:1 skriver Yngve Freij om 
Rektangeltunneln: ”Den upptäcktes under 
1968 års expedition […] Den är preliminärt 
uppmätt till 35 m men har bara besökts en 
gång. Den stora frågan här är dock, var lig-
ger sluket?” Vi var med på denna 3:e Art-
fjällsexpedition och tyckte nu, 45 år senare, 
att det kanske var dags att försöka leta reda 
på inloppet (vi var inte med när utlopps-
grottan påträffades).

På vandringen från Strimasund valde vi att 
gå tvärs över Strömaknösen, istället för den 
vanliga rutten söder om, för genaste vägen 
upp på Fjällripskalet. Vi kom därvid fram 
till branten upp mot kalfjället längre norrut 
än tidigare och påträffade där ett smalt kalk-
stråk, som löper parallellt med branten ner 
mot sjön. Här finns en del mindre doliner 
och ett mindre utlopp/sluk, men stråkets 
ringa utbredning talar inte för några större 
grottbildningar.

Tältning på Fjällripskalet och dagstur da-
gen efter med kompasskurs mot Rektang-
eltunneln. Vi kom då att återigen gå längre 
norrut än vid tidigare vandringar, då vi inte 
noterat någon kalk före Långfjällsbäcken 
(Vuoltasjejukke). Nu korsades ett kalkstråk 
ca 400 m öster om den lilla bäcken från 
Rektangeltunneln.

Kalkstråkets avspegling i terrängen un-
derstiger en bredd på 100 m men med en 
uthållighet på 2,3 km (kartan). Från östra 
sidan av den spetsiga udden i Vuoltasjelo-
ekte, där kalken syns tydligt i strandkanten, 
går kalkstråket nästan upp på kalfjället där 
det smalnar av och börjar med ett aktivt 
slukhål. 

Vid besöket var det mycket torrt i denna 
del av fjällvärlden och lite vatten i bäckarna, 
så även här. Bäckfåran är 1,5 m bred och 
upphör vid sluket, som därför sannolikt har 

kapacitet att föra ner stora mängder vatten i 
underjorden. Något utlopp noterade vi inte, 
eventuellt mynnar bäcken under sjöns nu-
varande yta.

Från inloppet och ner mot sjön är det lätt 
att följa kalken längs ett pärlband av doli-
ner. Dolinerna tycks utformade i den trista 
gråa kalkfyllit där det sällan bildas större 
grottor, därför är det lite märkligt att finna 
långsmala doliner med en längd på upp till 
ett tiotal meter och bredd och djup på flera 
meter (bild 1 och 2). I bottnen på flera av 
dolinerna kan en vitaktig kristallin kalk 
skönjas,  den kalksten som återfinns i flera 
av traktens kända grottor. 

Sannolikt är det i denna bergart som den 
huvudsakliga erosionen skett och den över-
lagrande fylliten har efterhand sjunkit ner, 

Karstområden vid Långfjället, Västerbotten
Leif	(text)	&	Rolf	Engh	(foto)

Bild 1. En av dolinerna i ”pärlbandet”.
Foto: Rolf Engh

Östra kalkstråket ungefärligt markerat med blått.
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alltså en form av kollapsdoliner. Utseen-
demässigt kan de flesta av dessa betecknas 
sprickdoliner och troligen är det dessa karst-
fenomen Rabbe Sjöberg fått tips om (efter-
skrift till Yngves artikel i Grottan 13:1).

Västra Långfjällsgrottan (?)
Berggrunden här har en generell stupning 
runt 30 grader väst vilket syns tydligt i do-
linernas västra sidor, som oftast är vertikala. 
De östra sidorna i de större dolinerna är lu-
tande, men betydligt mera än stupningen på 
30 grader. Det verkar som om den överlag-
rande fylliten vikt sig nedåt efterhand som 
den kristallina kalken löst ut. Men då detta 
bara skett där ”taket” gett vika, vad finns då 
i berggrunden mellan dolinerna? 

Av det underjordiska vattendragets minst 
2,3 kartkilometers längd är det bara några 
hundra meter kollapsad berggrund som 
avtecknar sig på markytan. De största doli-
nerna på ca 30x7x7 m indikerar att det bör 
finnas betydande hålrum nere i berggrun-
den mellan dolinerna, dessutom brukar 
”fågelvägen” sällan vara den rutt subterrana 
vattendrag föredrar. Det är alltså inte helt 
omöjligt att det här finns ett grottsystem 
med en sammanlagd längd på flera km. 

Är det då tillgängligt för utforskning? 
Vid vårt korta besök hade vi varken tid el-
ler kraft att rensa sten i de doliner där en 
eventuell fortsättning kunde skönjas. En väl 
sammansatt grupp speleologer (stora starka 
för lyft, små smala för rekognosering) med 
rep och kanske vinsch eller liknande, kanske 
kan öppna upp grottan.

Rektangeltunneln 
I ovan nämnda efterskrift säger Rabbe: ”Yng-
ve kan ha fel, för på Google Earth syns en 
tydlig bäck just här men inget underjordiskt 
lopp”. Nu brukar ju inte underjordiska lopp 
synas så bra ovanifrån, men faktum är att 
både Rabbe och Yngve har rätt.

Bäcken tar sin början i en myr mindre än 2 
km från sjön, det är alltså inte ett vattendrag 
vi korsat på den vanliga rutten till Mieseken. 
Bäcken matas sedan nedströms från flera 
mindre myrar. Redan från början kommer 
bäcken in i kalken, där den bildar en vanlig 
bäckfåra men med flera små spricksluk i väs-
tra sidan av bäckfåran.Vid större vattenföring 
försvinner sannolikt en hel del vatten ner i 
dessa slukhål, nu rann en tämligen liten bäck 
fram i fårans mitt för att så småningom för-
svinna ner i småsprickor i bottnen.

 Några 100 m nedströms öppnar sig en 
grottmynning rakt fram (bild 3 och 4), 
samtidigt som bäckfåran viker av till höger. 
Denna grotta är troligen Rektangeltunnelns 
nu fossila inlopp, vid extremt hög vatten-
föring kanske bäckens vatten når hit. Grot-
tan avtar i volym några meter in, där den 
övergår i två brant nedåtlutande gångar. 
Vidare tillträde hindras av några större sten-
block, som kan vara svåra att avlägsna för 
hand. Avståndet mellan in- och utlopp är 
inte uppmätt, men uppskattas till mindre 
än 500 meter.

Ur Rektangeltunnelns mynning kom en 
mindre mängd vatten och från bäckfåran, 
som ansluter strax framför grottmynning-
en, rann ungefär samma mängd. Den lilla 

Bild 2. En annan dolin i ”pärlbandet” (nedströms 
förra bilden). Foto: Rolf Engh

Bild 3. Bäckfåran där det sista vattnet försvann 
vid det rådande låga vattenståndet. 
Uppe till höger syns det fossila inloppet.
Foto: Rolf Engh
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bäcken går alltså både över och under jord. 
Trots en imponerande mynning sänker sig 
den nästan horisontella grottgången ett 20-
tal m in så mycket att vidare tillträde kräver 
krypning i bäcken. 

Fjällmöte...
Området omedelbart öster om Rektangel-
tunnelns mynning utgörs av parkliknande 
björkskog med perfekt underlag för tält-
ning. Med båt över sjön blir anmarschen 
mindre än 1 km. Härifrån är det bara 2 km 
till Miesekens grottområde och ca 400 m 
till Västra Långfjällsgrottan.

Kalkbandet runt Långfjället finns med på 
den av Oskar Kulling sammanställda geolo-
giska kartan från 1955 (SGU nr 37). Skalan 
1:400 000 samt underlagskartan, general-
stabens från 1897, borgar inte för någon 
större exakthet. Dock verkar just det kalk-
band, som markerats runt hela Långfjällets 
sluttningar, ha undersökts närmre av hol-
ländska geologer. De anser att detta stråk av 
kristallin kalk (marmor) är en fortsättning 
av den kalk som finns vid Mjölkbäcken/Let-
tafjället (sid 222 i SGU nr 37).

Summary (editorial)
Report from a recent visit to the Karst area 
at Långfjället, Västerbotten. A resurgence, 
”Rektangelgrottan” is known since 1968, 
but since then very little has been done in 
the area. This summer the author discovered 
a fossil inlet and a row of dolins in a narrow 
strip of limestone. The distance from the 
inlet to the resurgence is about 2,3 km in-
dicating a the potential of a rather big cave. 
Since the place is relatively easy to reach and 
with good camping grounds a mountain 
meet in the area is suggested.

FJÄLLMÖTET 2014

Fjällmötet 2014, som är gemensamt 
med NGF men är öppet för alla grot-
tare, kommer att hållas i Vadvedalens 
övre NV del, Vadveriehppi med baslä-
gret på ungefär 850 m:s höjd. I närhe-
ten av baslägret finns stora outforskade 
kalkområden och ett grottområde som 
ligger i Norge men alldeles intill riks-
gränsen. Tidpunkten blir söndag 10 
augusti – lördag 16 augusti. Detaljin-
formation kommer senare i Grottan, 
på SSF:s hemsida och på Facebook och 
fjällmötets mailadress är fjall14@speleo.
se.

Informationsmöte om Fjällmötet 2014, 
träning och annat blir det i Gävle 22-23 
februari. På lördagen träffas vi på Lant-
mäteriverket med massor av informa-
tion om fjällmötet, visning av stereo-
bilder över grottområden, lite lättsamt 
pyssel och fika, på kvällen mat på någon 
pub. Söndag blir det klätterträning i 
Storgruvan söder om Hofors. Övernat-
ta kan du göra hos de som bor i Gäv-
letrakten eller om du vill, lite rustikt i 
rasstugan vid Storgruvan.

The SSF annual mountain meeting will 
be held in the area of the cave Vadverie-
hppi 10th to 16th of August 2014. 

Vadve is a very remote alpine area 
(68.574 ºN/18.356 ºE) well above the 
treeline and you can go there back-
packed 20 km or by helicopter. More 
information later in Grottan, on SSF 
web page speleo.se and on facebook. 
The meeting is open to all cavers and 
fjall14@speleo.se is the mail adress for all 
questions and registration.

DIGGING AND WALKING 
NORTH TO TORNE TRÄSK
Kimmo	Suomalainen 

Since summer 2011 I had been wondering 
what could be found in a small hole between 
Lullihatjårrogrottan and Cuestagrottan. Pe-
ter Blomqvist, Johan Balkenstig and I were 
checking potential cave locations during the 
”2011 Fjällmöte” when we found a promis-
ing spot about halfway between those two 
caves. Above the hole there is a seasonal creek 
and several small sink-holes where water 
flows into cracks during wet periods. Sum-
mer 2011 a strong, cold airflow came out of 
the hole. We digged in the opening to find 
out the potential but could not get deep 
enough as we had no tools with us.

Spring 2013 I got Anders and Rauken lured 
to join me to dig that hole open. Anders was 
willing to join as he had lots of other interest-
ing points to check in the area, and Rauken 
is ready if tight and difficult crawling is of-
fered. And in case there was nothing new in 
the area, we would get into the known caves 
of the area. I have been two times in the area 
but had newer been deep down into the Lull-
ihatjårro cave.

Weather favoured us, almost like summer 
2011. After the helicopter flight I rushed to 
check our prospect. What a disappointment. 
Opening was collapsed and partly filled with 
sand and did not seem at all as promising as 
I remembered it, and there was no draught 
whatsoever. Anyhow, next day we started 

Grävning och vandring
norr om Torne träsk
Kimmo	Suomalainen	&	Anders	Lindén

Grävprojektet.
Foto: Kimmo Suomalainen
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digging. The Limestone rock was loose and 
unstable because water had been running 
through tens or even hundreds of narrow 
cracks. We could break the rock as a loose 
brick wall. On the other hand, as running 
water had so many alternative ways it seemed 
probable that one big voluminous cavity 
would not to be found. After several hours 
of digging a narrow and short cave was dis-
covered. At the floor of this cave there were 
several holes leading downwards, but it was 
hard to figure out how big that lower cavity 
was. Next day we decided to dig the well at 
cave opening deeper to get into that lower 
room. Two bolts were installed to have an-
chor points for a winch, and after a day and 
a half of hard work we had removed tons of 
gravel, stone and big boulders. Now we had 
the entrance open and Rauken slipped in. 
After all that hard work, we had a ”sjumeters-
grotta”, a miserable hole. Well, still a cave but 
not quite what I had expected and hoped for.

Luckily before the trip Anders made a lot 
of map reading, aerial photo research and 
other preparation work. All in all we had 
about hundred interesting points to check. 
We started near the camp, and soon sink-
holes and beautiful cracks were discovered. 
Following that limestone layer to the north 
also two new caves were found. The longer 
one measured 14 meters and was named 
”Isyxan” by Rauken, as the form of the cave 
resembled an ice axe or the letter T.
On the Norwegian side of the border we 
had another digging project. Summer 2011 
Anders had found a cave opening and we 
cleared it to see how far it would lead. Easy 

digging opened the entrance and a short cave 
was found, third one that day.

Most other points of interest turned out 
to be just wells, small ponds or seasonal melt 
water streams. As weather was favouring 
us, we also climbed some fells with Rauken 
during our long daily walks. While we were 
higher up, Anders was checking some nearby 
points. Some potential remains in the area as 
some remote points were not checked.

The weather was really favouring us and 
days were mostly sunny and warm, evenings 
clear and calm. And no mosquito’s to tease 
us. The camp site had running water and 
even a fridge, some snow at the entrance of 
Lullihatjårrogrottan!

Due to shortage of new caves we also vis-
ited two bigger, long known caves, Cuesta-
grottan and Lullihatjårrogrottan. It seems 
that with some digging Cuestagrotta could 
become a tunnel. While Rauken and I were 
at the end of Cuesta, we saw grass roots and 
Anders, who was standing outside, could 
clearly hear us talking.

The Lullihatjårro cave offered us good 
walking, some really fine crawling on all four 
limbs thorough meandering smooth, round 
passages and even some crawling on our belly 
in a cold stream. All in all, a fine week, cer-
tainly worth all that effort.

Sammanfattning 
Anders	H	Lindén
2011 hittades en grop med karstvidgade 
sprickor ca 500 m söder om Lullihatjår-
rogrottan och med en uppkommande kall 
luftström. Ett försök att rensa det hålet var 
vårt huvudmål. Åtskilliga ton sten och jord 
togs upp ur hålet men resultatet blev bara 
en 7 meter lång grotta i ett nedåt lutande, 
avsmalnande spricksystem. Vårt andra mål 
var att undersöka intressanta områden norr 
och öster om Lullihatjårrogrottan. Norrut 
hittade vi några mindre grottor och i Norge 
undersöktes en grotta som hittades 2011. De 
flesta intressepunkterna var små källor, pölar 
och torra bäckfåror orsakade av smältvatten. 
Besök gjordes också i Cuestagrottan och Lul-
lihatjårrogrottan.

Något om resultatet av veder-
mödorna
Anders	H	Lindén

Här ges koordinater och korta beskrivningar 
av grottor, sådant som möjligen kan bli grot-
tor och lovande områden som ett komple-
ment till Kimmos artikel. Som framgår där 
var vårt huvudprojekt att försöka gräva oss in 
i en lovande nisch men hälften av tiden äg-
nade vi åt att göra långa vandringar i området 
norr och öster om Lullihatjårrogrottan för att 
kontrollera punkter som verkade intressanta 
på flygbilder över området, dessa finns ut-
märkta på kartan. Den övervägande delen är 
utan intresse eller små karstkällor. De senare 
vanligen bäckar som rinner fram i flack ter-
räng i myrmark men även lite större bäckar 
men vanligtvis är de inte grottintressanta på 
annat sätt än att de visar att det finns under-
jordiska vattendrag i området. Kvar blir dock 
några som kan förtjäna att granskas närmare 
och jag beskriver dem kortfattat här. Alla ko-

ordinater är i SWEREF99TM, även i Norge 
och avrundade till närmsta 5 m.

Sjumetersgrottan (7602 275/653 750) 
som var vårt grävprojekt, har beskrivits av 
Kimmo här ovan, en sjumetersgrotta blev 
det efter att ha tagit bort tonvis med sten och 
jord. Det verkar inte särskilt lovande att fort-
sätta att gräva här, se skiss.
Sprickan (7602 540/653 890) ligger 150 m 
söder om Lullihatjårrogrottan. Ser ut som en 
dolin men är troligen en spricka i öst-västlig 
riktning som kan vara möjlig att rensa. Tro-
ligen något liknande som vårt grävprojekt 
men inte lika stort på ytan.

Lägergrottan (7603 160/653 465) har fått 
sitt namn av att den syns nerifrån lägerplat-
sen vid Lullihatjårrotgrottan och är känd 
sedan tidigare, Rauken bekröp den 2003. 
En bäck kommer ut ur berget och kan föl-
jas uppströms ca 20 m. Det går också att ta 
sig fram en bit parallellt med bäcken och 
man kommer förmodligen då tillbaka till 
bäckfåran längre uppströms. Grottan är inte 
karterad eller närmare undersökt och får för 
närvarande ges längden 20+, läget är mycket 
intressant.

Karstområdet SO Pilsjön nämns redan 
av Rasmusson. Bäcken från Pilsjön slukas 
i ett bergskravel med en kort grotta (7603 
660/652 940). Längre ned finns många 
jorddoliner och sedan en kort grotta alldeles 
ovanför Lilla L-grottan (7603 500/653 130). 
Utloppet är lite diffust var man ska placera 
för bäcken rinner till och från underjordiskt 
men ungefär (7603 500/653180). Avståndet 
mellan in- och utlopp är ca 280 m så det 
finns potential för en längre grotta. Det är 
ett ytligt karstsystem ca 2-5 m under jord 
och sannolikt går det inte att ta sig fram hela 
vägen utan det blir flera smågrottor. Områ-
det borde karteras och då kanske det går att 
få en uppfattning om befintliga grottor och 
längder, grottor som troligen är flera än som Rauken i Isyxan.

Foto: Kimmo Suomalainen
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dokumenterats. Observera att Pilsjön är sjön 
NV om det här karstområdet, sjön söder om 
området, som avvattnas via Knivgrottan,  har 
inget namn men ibland förekommer det att 
den felaktigt benämns Pilsjön.

Fjälldroppen (7603 755/654 165) hittades 
2003 och är utbildad i ett korsande sprick-
system där vi nu hittade ytterligare en grotta, 
Isyxan (7603 790/654 165) och en angräns-
ade mindre grotta. En kartering och under-
sökning av alla sprickorna kan ge fler än de 
14 grottmeter vi hittade utöver Fjälldroppen 
(som döptes så 2003 för dess små stalaktiter) 
och de är väl värda ett besök.

Norgegrottan (7605 765/654 510) ligger 
på en flack fjällsluttning och här finns flera 
mindre jorddoliner och en bäck som slukas 
alldeles ovanför grottan. Utloppet finns se-
dan ett hundratal m nere i dalen åt SV. Öpp-
ningen är mycket labil med överhängande 
block som först får tas bort eller säkras innan 
vi törs ta oss ned. Det går att ta sig ned till en 
botten ca 5 m och sedan stoppas man åter av 
mera labila rasmassor. Nerifrån ser man små 
ljusinsläpp och kanske går det att rensa fram 
en alternativ nedgång som inte är lika rasbe-
nägen. Det skulle innebära ett mycket stort 
rensningsarbete så vi lämnar det och nöjer 
oss med att det blev en grotta på 7-8 m. Se 
också vad Kimmo skriver.

Lilla Dolinen ligger ca 1 km öster om Lul-
lihatjårrogrottan, Mellandolinen 6 km NNO 
och Stora Dolinen 8 km NNO Lullihatjår-
rogrottan. Lilla dolinen (7602 550/655 005) 
ligger över den omgivande terrängen och ser 
inte allt för svår ut för att göra ett rensnings-
projekt i. Läget gör den småintressant. Mel-
landolinen (7604 620/659 380) ligger oför-
modat ute på plattmarken. 1-1.5 m djup och 
ca 2 m i diameter och den kan vara värd ett 
försök att rensa för den ligger i ett intressant 
område. Stora dolinen (7605 225/661 285) 
ligger mitt ute på en stor platt fjällhed och 

man missar den om man passerar mer än 50 
m ifrån den för då syns den inte alls. Dolinen 
är helt torr med blottat berg och block i öster, 
10 m lång, 5 m bred och 3-4 m djup. Den är 
så stor och ligger så till att det kan vara värt 
att försöka att rensa i den, men den är inte 
bara stor, rensningsarbetet är stort.

Av de punkter som inte besöktes är det 
mest intressanta området det norr om ”Nor-
gegrottan” , här syns på flygbilderna en bäck 
som försvinner och dyker upp efter 50-100 
m och några doliner. Vid sjön ”Skaddjojávri” 
i NO delen av kartan finns flera tydliga do-
liner. Två sluk kan också vara värda att lägga 
på minnet, ett litet bara 100 m norr om Lul-
lihatjårrogrottan och sluket nedanför Pilsjön. 
De två mest intressanta och största källutflö-
dena som påträffades är ett vid Snuvrejohka 
(K1) och det söder om Stuor Jiertas (K2), 
även om de mera är en indikator än en grott-
potential. Avslutningsvis ska sägas något om 
objekten vid sjön ”797” i SO-delen av kar-
tan. Det här är i samtliga fall karstfenomen i 
en flack terräng, i några fall kortare underjor-
diska bäckar. De togs med för de ligger i en 
strategrafiskt lägre kalkhorisont (mellersta) 
än övriga objekt och intressant att se om kal-
ken uppför sig annorlunda här. Men grott-
potentialen visade sig vara nära noll eftersom 
terrängen är väldigt flack och det rör sig om 
mindre men dock underjordiska karstsystem.

Summary (by author). 
Here are given coordinates and short de-
scriptiones of the small caves we found and 
in some cases digged as a complement to 
Kimmos article. Also the most intresting 
potentiell cave objects and areas for the fu-
ture are described.

Här skall finnas en grotta... Foto: Anders H Lindén
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Nytt till biblioteket  

I samband med UIS-kongressen i Brno 
passade vi på att göra en del inköp till bib-
lioteket – det fanns ju gott om försäljare av 
böcker, utrustning, t-shirt, smycken etc vid 
kongressen! Det som inhandlades var:

A quest for the secrets of Xibalba av Zden-
ek Motycka, Daniel Hutnan och Radoslav 
Husak (2013), en fin bok med mycket bilder 
om utforskningen av en av världens längsta 
grottor Sistema K’oox Baal (75 380 meter 
varav 73 600 meter under vatten).

Creeping: How to overcome narrow pas-
sages in caves, from first degree to sporting 
events av M. Häusler (engelsk utgåva 2013). 
Litet häfte med allt om krypning! (Finns 
även till försäljning hos Nedåt!) 

Caves and karst of the Yorkshire Dales, 
volym 1 (red. Tony Waltham och David 
Lowe). Vetenskapliga beskrivningar med 
allt som man bör veta vid besök till det klas-
siska engelska grottområdet Yorkshire Dales 
(geologi, hydrologi, biologi, paleontologi, 
arkeologi med mera). Volym 2 kommer att 
publiceras kapitelvis under 2014. De olika 
kapitlen kommer att beskriva de större, mer 
betydande grottsystemen i området. Kapit-
len kommer att publiceras som e-böcker. När 
alla kapitel har publicerats online kommer 
hela boken att tryckas. (Se BCRA:s hemsida 
bcra.org.uk.) 

Caves and Karst of the USA (red. Arthur 
och Margaret Palmer). “Allt” om grottor i 
USA (och också lite om grottor i Kanada, 
Mexico med flera områden).

Classic Darksite Diving. Cave diving si-
tes of Britain and Europé av  Martyn Farr 
(2013). En beskrivning av ett antal grottdyk-
platser, med information om tillgänglighet, 
belägenhet, historia, en beskrivning av dyk-

ningen, krav på dykaren, eventuella faror etc. 
Kanske inte något man sträckläser, men en 
bra guide för den som funderar på att grott-
dyka.

History of Cave Science. The exploration 
and study of limestone caves, to 1900 av 
Trevor R. Shaw (andra upplagan 1992, ur-
sprungligen en doktorsavhandling från 
1975). Intressant läsning om speleologins 
tidiga historia och utveckling från antiken 
och framåt. Områden som tas upp är ut-
forskning, karsthydrologi, speleogenesis och 
speleothems.

Dessutom finns alla Proceedings (tre tjocka 
volymer) från kongressen i biblioteket. (De 
finns också på ett USB-minne).

SSF har dessutom under hösten fått ett an-
tal böcker/skrifter med grottanknytning från 
Lena Åström. Det är framför allt ett antal 
böcker om geologi, och inbundna årgångar 
av Grottan från 1966 till och med 2006 (ej 
för utlåning!). En förteckning kommer så 
småningom. Dessutom fick vi en gammal 
LP med sångerna från ”1972 NSS Cave 
Ballad Competition – Where the rain never 
falls”. Låttitlarna låter spännande; första pris 
gick till ”Jim White’s Cave (The Legend of 
the Dautless Cowhand)”, andra pris till ”The 
Ballad of Cascade Cave”, och tredje pris till 
”Life is Lika a Carbide Lantern/Endless Ca-
vern”. Andra titlar är ”Cave-Crawl Rag”, ”I 
Smell Bat Shit”, ”The Lonesome Death of 
Endless Cave” och “Help, Help; Help”.

Efterlysning Finns det någon SSF-are 
(gärna boende i Mälardalen) som kan överfö-
ra innehållet på denna LP till en CD-skiva??  

Ulla	Pettersson

The Cave
När höst- och vintermörkret lagt sig över 
landet och temperaturen kryper allt längre 
nedåt brukar grottaktiviteten minska här i 
landet. Varför inte då lägga lite tid på gamla 
hederliga brädspel? ”The Cave” är ett brädspel 
från 2012, utvecklat i Polen, men finns även 
på engelska. Det går ut på att upptäcka så 
mycket ny grotta som möjligt och övervinna 
så många problem som möjligt. Ny grotta 
upptäcks genom att spelarna lägger ut nya 
bitar för varje tur. Grottan blir därför unik 
för varje gång man spelar (Ni som spelat 
”Carcassonne” förstår hur jag menar, de två 
spelen är relativt lika). Svårigheter som ska 
övervinnas är bland annat olika djupa schakt, 
vattenfyllda utrymmen och trånga, trixiga 
passager. De olika svårigheterna kräver 
olika utrustning, som du måste ha varit 
förutseende nog att packa ner i din ryggsäck 
vid mynningen, där du har ditt basläger. 
Eftersom spelet dök upp här hemma strax 
efter detta nummers manusstopp har 
jag inte hunnit spela spelet än, utan bara 
simulera några spelomgångar, men det känns 
lovande. De utmaningar du ställs inför känns 
realistiska, liksom den utrustning du har att 
välja på (rep, dykflaskor, kamera, mat och 
godis etc) och rätt vad det är, är gången du 
kryper i blockerad av ett blockras. Spelet 
känns gediget och väl genomarbetat och de 
olika spelbrickorna är vackert utformade. Jag 
köpte The Cave från den svenska webbshopen 
www.worldofboardgames.se (329 kr) och har 
även sett det på andra ställen. Spelet är för 2-5 
spelare, från 10 år.

Mikaela	Löfgren
Årets julklapp för alla grottisar? 
Foto: Andreas Wikström
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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 
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I nästa nummer av Grottan som utkommer i mars kommer inbjudan 
till årsmötet, en rapport om 2013 års fjällmöte, träningstips för grottisar 
som vill vässa formen och förhoppningsvis en del annat smått och gott. 
Material vill vi ha senast 11 februari.
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