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pecting to die. Every cave diver who has had 
an accident thought they had the situation 
under control…..until things went wrong. We 
are getting into the water full of confidence in 
our abilities. Our equipment is more high-tech 
than ever and the projects being carried out are 
breathtaking. But some of us are not coming 
back. That’s the brutal reality. And based on re-
cent statistics it won’t be long before someone 
else in Scandinavia doesn’t come back. But we 
can change that. As a start, try planning each 
cave dive from the opposite viewpoint:    

Expect to die and then make sure you don’t.

Mark Dougherty

Editorial

Cave diving is an activity which necessarily in-
volves some level of risk. The dangers to early 
pioneers in cave diving were substantial, partly 
because they only had access to rudimentary 
equipment but also because of the inevitable 
lack of procedures and training. In the begin-
ning lessons were learned the hard way. The 
formation of organisations such the Cave Div-
ing Group in Great Britain and National As-
sociation for Cave Diving in the USA (and 
various similar organizations around the world) 
was a direct response to the need for organized 
training of cave divers and development of safer 
cave diving techniques. 

By 1980 this work had begun to prove its 
worth. Major landmarks towards cave diving 
safety include the publication of  Sheck Exley’s 
“Basic Cave Diving: a Blueprint for Survival” 
in 1979 and Geoff Yeadon’s “Line Laying and 
Following” in 1981. Much of the early devel-
opments were summarized in Martyn Farr’s 
“The Darkness Beckons” of 1980 (first edition) 
which represented a significant and valuable 
state-of-the-art review at its date of publication.

Coincidentally 1980 was the date for the 
first cave dive in Sweden. The first cave dive in 
Norway was in 1982 and it appears that early 
attempts at mine diving began in Finland at 
about the same time.  Thus the development of 
cave diving in Scandinavia was well-positioned 
to benefit from the safety work carried out by 
earlier generations of pioneers and which was 
now documented in readily available publica-
tions.

During the following 25 years Scandinavian 
cave diving earned an exemplary safety record. 
Only a few comparatively minor incidents were 
recorded despite a steady growth in the number 
of participants and a significant number of am-
bitious explorations. This excellent run came to 
a halt in 2006 with a fatal accident to a Nor-
wegian cave diver in Plura River Cave, Norway. 

Unfortunately the Plura accident of 2006 

does not appear to have been an isolated oc-
currence. In the years that have followed, the 
safety record of Scandinavian cave diving has 
collapsed. I am aware of at least three fatalities 
in separate incidents in Finnish mines. Several 
cases of decompression sickness have occurred 
(ranging from quite minor symptoms to very 
serious debilitating outcomes). Only last year 
a Swedish citizen died whilst cave diving in 
France. This sorry story of mishaps culminat-
ed recently in a second disastrous accident in 
Plura river Cave which claimed the lives of two 
Finnish cave divers, with a further two suffer-
ing from decompression sickness.

Let me make one thing clear. Cave diving 
accidents are not, in general, events which can 
be blamed on bad luck. Cave diving accidents 
happen because of poor planning, poor train-
ing, poor choice or maintenance of equipment, 
poor gas management,  poor line management, 
underestimating problems caused by depth and 
other environmental factors and so on. What 
goes around comes around – these factors are 
just the same as those identified by Exley, Yea-
don and Farr 35 years ago. Yet Scandinavian 
cave diving seems to have either forgotten, or 
not been willing to face up to, the wisdom of 
caution from pioneers who  lost many of their 
own friends.

During the last few years I have also been put 
in situations where I have felt forced  to have a 
number of serious conversations with relative 
newcomers to cave diving who have not shown 
the level of judgment and leadership which 
serious cave diving demands. The mechanical 
skills are usually there, but cave diving is not 
something that can be reduced down to a single 
set of procedures which cover all eventualities.  
That’s probably true for any truly adventurous 
activity. I don’t need to describe these conversa-
tions in detail, but just to repeat a single truth 
which is worth thinking about:

Nobody has  started out on a cave dive ex-

Ledaren i översättning (red)
Grottdykning är en aktivitet som med nödvän-
dighet innefattar vissa risker. Farorna för pion-
järerna inom grottdykning var påtagliga, dels 
på grund av en mycket begränsad tillgång till 
utrustning men också på grund av bristen på 
rutiner och utbildning. I början fick man lära 
sig den svåra vägen. Bildandet av organisatio-
ner som Cave Diving Group in Great Britain 
och National Association for Cave Diving i 
USA (och liknande organisationer runt om i 
världen) var ett direkt resultat av behovet av or-
ganiserad utbildning och utveckling av säkrare 
grottdykteknik.

I början av 80-talet hade arbetet gett resultat. 
Sheck Exley´s ”Basic Cave Diving: a Blueprint 
for Survival”, 1979 och Geoff Yeadons´s ”Line 
Laying and Following”, 1981 blev milstolpar i 
arbetet för säkrare grottdykning. Mycket av de 
tidiga årens utveckling summerades i Martyn 
Farr´s ”The Darkness Beckons”, 1980. En vär-
defull publikation som vid den tiden omfattade 
all signifikant information på området. 

Som av en händelse var det också 1980 som 
de första grottdykningarna gjordes i Sverige. I 
Norge gjordes den första grottdykningen 1982 
och enligt uppgift gjordes de första försöken 
med gruvdykning i Finland vid ungefär samma 
tid. På det sättet kunde utvecklingen av grott-

dykning i Skandinavien ta vara på det säker-
hetsarbete som tidigare generationer av grott-
dykare gjort och vars erfarenheter nu fanns 
tillgängliga i flera olika publikationer.

Under de följande 25 åren fick grottdykning-
en i Skandinavien ett utomordentligt gott re-
sultat säkerhetsmässigt. Endast ett fåtal mindre 
incidenter rapporterades trots en stadig ökning 
av antalet aktiva deltagare och ett antal ambi-
tiösa grottdykprojekt .
De goda åren tog slut 2006 i  Plura då en norsk 
grottdykare förolyckades.

Dessvärre förefaller inte Pluraolyckan 2006 
vara någon isolerad företeelse. Under åren som 
följde verkar säkerhen i skandinavisk grottdyk-
ning ha kollapsat. Jag känner till åtminstone 
tre dödsfall i olika olyckor vid gruvdykning i 
Finland. Flera fall av dykarsjuka (från milda 
till mycket allvarliga symptom). Förra året om-
kom en svensk under grottdykning i Frankrike. 
Denna sorgliga räcka av olyckor kulminerade 
nyligen i en andra katastrofal olycka i Plura 
som krävde två finska grottdykares liv och yt-
terligare två fall av dykarsjuka.

Låt mig göra en sak klar. Olyckor i samband 
med grottdykning kan, normalt sett, inte skyl-
las på otur. Grottdykolyckor sker på grund av 
dålig planering, bristfällig träning, dålig eller 
dåligt skött utrustning, dålig hantering av and-
ningsgaserna, dålig linhantering, underskattade 
problem orsakade av djup eller andra faktorer 
i grottan och så vidare. Det har sagts tidigare 
och vi säger det igen. Det här är faktorer som 
identifierades av Exley, Yeadon och Farr för 35 
år sedan. Ändå verkar skandinavisk grottdyk-
ning ha glömt eller valt att ignorera kloka råd 
från pionjärer som förlorat många av sina egna 
vänner.

Under de senaste åren har jag också hamnat 
i situationer där jag känt mig tvingad till ett 
antal allvarliga diskussioner med relativa ny-
börjare i grottdykningssammanhang som inte 
har visat den nivå på omdöme eller ledarskap 
som seriös grottdykning kräver. De tekniska 
kunskaperna finns vanligen men grottdykning 
är inte något som kan reduceras till ett antal 
procedurer eller rutiner som täcker varje tänk-
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Brittiska grottdykare deltar i försöken att 
hitta och bärga kropparna efter två finska 
grottdykare som nyligen förolyckades i norska 
Plura. Från vänster, i vattnet,  Jason Mallinson 
och Rick Stanton, Daniel Karlsson (på huk 
vid vattnet) och John Volanthen (den tredje 
grottdykaren i gruppen, i orange väst). I 
bakgrunden en av de norska poliserna.
Foto: okänd (med Daniel Karlssons kamera)

bar situation. Det gäller förmodligen alla typer 
av äventyrsaktiviteter. Jag behöver kanske inte 
beskriva de här diskussionerna i detalj men en 
sak kan vara värd att upprepa:

Ingen som påbörjar ett grottdyk förväntar 
sig att dö. Varje grottdykare som råkat ut för 
en olycka trodde sig ha situationen under kon-
troll... tills något gick fel. Vi går ner i vattnet 
fulla av tillförsikt och självförtroende. Vår ut-
rustning är mer sofistikerad än någonsin och de 
projekt vi ägnar oss åt är fantastiska. Men några 
av oss skall inte komma tillbaka. Det är den 
dystra sanningen. Baserat på den senaste tidens 
statistik kommer det inte att dröja länge förrän 

ytterligare någon i Skandinavien går förlorad. 
Men det är något vi kan ändra på. Till att börja 
med, försök att planera varje grottdyk utifrån 
ett omvänt sätt att tänka: Förvänta dig att dö 
och se sedan till att inte göra det.
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På gång i SSF

Lummelunda v 26 2014
En magisk vecka på stranden blir det som vanligt 
veckan efter midsommar. Mer information på sidan 33.

Yorkshire SRT-utbildning 11 - 18 juli 2014
SRT2 och SRT3-kurser i fantastiska Yorkshire Dales. 
Boende på Greenclose. Mer information på sidan 40.

Fjällmöte 10 - 16 aug 2014
Högfjällsmöte i Vadveriehppi, Vadvevagges nordvästra del.
Mer info i förra numret av Grottan och på hemsidan www.speleo.se
Anmälan och frågor kan skickas till fjall14@speleo.se
Dags att boka tåg och eventuell helikoptertransport!

Höstfjällmöte 2 - 5 okt 2014
Vi har en höstträff i fjällen även i år. Denna gång till karstområdet 
väster om Långfjället där flera nya doliner har hittats av Leif och 
Rolf Engh, se artikel i Grottan 4/2013. Målet är att undersöka  
området och försöka rensa i de doliner som hittats. Tiden blir 
torsdag 2 oktober till söndag 5 oktober. 
Mera information kommer på hemsidan, www.speleo.se

På gång internationellt

9:th EuroSpeleo Forum, Rumänien 22 - 24 aug 2014
Besök hemsidan http://speleoevent.ro/ för mer info om mötet, 
området och exkursionerna. Registreingen är nu öppen.
FSEs GAM kommer att hållas under mötet den 23 augusti kl 13:30.

International Cave Rescue training course 8 - 15 nov 2014
Grotträddning under ledning av franska Speleo Secours FranÇais
Övningen äger rum i Vercorsmassivet nära Grenoble.
För mer info kontakta btourte@wanadoo.fr eller christian.dodelin@wanadoo.fr

Tack för stipendiet!
Förra året fick jag ungdoms-
stipendiet. Jag blev glad när 
jag fick veta att det var jag 
som fått det! Jag har köpt en 
våtdräkt för pengarna. 

I Lummelunda förra som-
maren hade jag min gamla 
våtdräkt med. Den första da-
gen jag var i grottan så fung-
erade våtdräkten precis som 
den skulle.  Men sen inför 
räddningsövningen när jag 
höll på att ta på mig våtdräk-
ten och skulle ta upp min våt-
dräktssko så kände jag plöts-
ligt hur den sprack. Jag var 
nere vid tälten och pappa var 
uppe vid bilen på bruket. Det 
var inte roligt! Fast sen kom 
pappa. Först visste vi inte 
vad vi skulle göra. Då kom 
Rauken och Helena med det 
fina förslaget att silvertejpa 
mig. Det funkade jättebra, 
en stund, fast det läckte rätt 
mycket vatten in på ett kon-
stigt sätt.

Efter den dagen var min 
gamla våtdräkt rätt förstörd, 
men nu har jag köpt en ny 
våtdräkt tack vare pengarna 
jag fick från stipendiet. Den 
tar jag med till Lummelunda 
i sommar.

Bastian Dougherty
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Under vecka 13, 2014 har Sveriges Spe-
leologförbunds Expedition Bjurälven ge-
nomfört dess årliga utforskning av en av 
Sveriges längsta grottor som är näst in-
till helt vattenfylld och där igenom Sve-
riges längsta vattenfyllda grottsystem. 
Bjurälven är belägen i den Jämtländska 
vildmarkens nordvästra hörn. Långt från 
närmaste bilväg bygger expeditionen upp 
sitt veckolånga basläger i Bjurälvsdalens 
brännpunkt, Dolinsjön. Härifrån utgår all 
dykning i kringliggande grottor samt den 
stora utforskningen i den idag kilometer-
långa grottan.

Inför årets expedition ställdes dykarna mot 
en ny utmaning, att utforska vattenfyllda 
gångar bortom den 100 meter långa torra 
grottgång som upptäckte under föregående 
expedition, 2013. Då upptäcktes en av Sve-
riges högsta grottsalar, Regnsalen och den 
behövde grottforskarna passera för att ta 
sig vidare till den vattenfyllda gången som 
kommer ta dykarna vidare in i grottans la-
byrint.

Efter ett antal förberedande dyk där det 
placerades ut säkerhetsflaskor och annan 
utrustning som skulle behövas under den 
inre utforskningen var det sedan dags för att 

genomföra den inplanerade vidareutforsk-
ningen av de inre delarna av grottan. Två 
försök gjordes under veckan, det första tog 
dykarna ner i den tidigare kända vattenfyll-
da grottgång. Efter ca 40 meter under ytan 
kunde dykarna ställa sig upp i ytterligare 
en, för vintern, torrlagd grottgång. Dykarna 
utforskade den nyfunna grottgången och ef-
ter ca 100 meter forsatte gången ner under 
ytan. Dykarna återvände då till de väntande 
supportdykarna i Regnsalen.

När andra försöket genomfördes tog dy-
karna med sig pejlutrustning för att med 
hög precision pejla grottgångarnas position 
på ytan. Utöver det transporterades även 
extra dykutrustning för att kunna utforska 
vad som dolde sig bortom den nyfunna 
vattenspegeln. Vad dykarna där upptäcker 
var något de drömt om sedan första dyket 
2008 – det som verkar vara Dolinsjögrot-
tans huvudflöde med tunnlar som går både 
uppström och nedström.

Efter årets utforskning har expeditionen 
förlängt grottan till över 1300 m (katerings-
data är fortfarande under behandling).

Expeditionen vill passa på att tacka 
Sponsorerna NO GRAVITY och URSUK. 
Vi skulle också vilja tacka ESRI 
Sverige, Lantmäteriet, SWEPOS, 
Reel Diving, Dykmagasinet och 
Oceanic Tech för deras stöd.
Slutligen, vi skulle vilja tacka dom som 
varje år stödjer oss lokalt i området 
runt Stora Blåsjön: Stora Blåsjöns 
Byalag, Restaurang Fjällripan, Mikkes 
Scooteruthyrning, ICA Gäddede, 
ICA Stora Blåsjön och lokalbefolningen.

Dykare som genomförde expeditionen är: 
Johan Utas, Funäsdalen, Expeditionsledare  
Markus Nord, Västervik  
Stefan Barth, Göteborg  

David Thor, Bergen (Norge)  
Petter Johanson, Norrtälje  
Micke Tilja, Stockholm  
Per Sandberg, Upplands-Bro  
Dmitri Gorski, Bergen (Norge)  
Oscar Svensson, Göteborg  
Andreas Johansson, Göteborg  
Amanda Lindberg, Göteborg  
Alexandra Åkerholm, Järna  
John Bohman, Järna  
Bo Lenander, Västerås  
Mats Fröjdenlund, Valbo  
Kristian Lyberg, Stockholm  
Leif Sigvardsson, Nyköping  
Marcus Palmqvist, Undersåker

Translation (by author)
During week 13, 2014, the Swedish Spe-
leological Federation conducted its yearly 
Expedition Bjurälven. The expedition con-
ducted research in what now is Sweden`s 
longest known underwater cave system. 
Bjurälven is located in the wilderness of 
the Northwest Jämtland. Basecamp, only 
reachable by snowmobile, was established 
by the expedition far away from roads and 
settlements next to the focus point of the 
research, Dolin lake.

From the basecamp, diving in the nearby 
cave systems and research of the today more 
than a kilometre long Dolin lake cave was 
carried out.

During this year`s expedition, the explor-
ers were faced with a new challenge – to 
dive sump 2, discovered last year beyond a 
100-meter long dry passage. 2013 was also 
the year when one of Sweden’s largest cave 
chambers, Regnsalen (“The rain room”), 
located in that dry passage was discovered. 
To dive in the sump 2, explorers had to 
pass Regnsalen. Exploration dives could be 
carried out after a number of set-up dives 
when safety tanks and other equipment 

Expedition Bjurälven 2014
sammanfattning

från expeditionens hemsida www.expeditionbjuralven.se
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needed for exploration of the sump 2 were 
placed in the cave.

Two days of exploration in and beyond 
sump 2 were planned and conducted dur-
ing the expedition. On the first day, divers 
passed sump 2 and, after some 40 meters 
of water-filled passage, could climb up into 
another dry passage. Exploration of another 
100-meter long dry passage was carried out, 
after which the explorers reunited with the 
support team in Regnsalen. During the sec-
ond day of exploration the divers carried 
with them sophisticated magnetic field lo-
cating equipment which allowed different 
parts of the cave to be mapped in relation to 

Äntligen var stunden kommen! Då vi skulle 
packa bilen och göra den långa resan norrut.
Efter många timmar med pussel för att få in 
allt i bilen var vi äntligen klara och började 
rulla från Göteborg mot Stora Blåsjön. 

Efter en bilresa med allt från solsken till 
snöstorm och renar var vi äntligen framme. 
Stora Blåsjön är en mycket liten by, men 
enligt mig en av Sveriges vackraste. Under 
expeditionen bodde vi i byns gamla skola. 
När vi kom dit så hade några av de andra 
expeditionsmedlemmarna kommit före oss 
och redan kastat sig ut på fjället för att göra 
i ordning skoterlederna för de tunga trans-
porter vi skulle göra dagen därpå. Under 
kvällen trillade resterande deltagare in och 
de sista förberedelserna gjordes. 

Expeditionens första dag gick åt till att 
bygga upp det basläger vi använde under 
veckan. Det skulle byggas två tält vid Do-
linsjön och ett ombytestält vid D3 en liten 
bit därifrån. Vi sågade även upp vaken och 
förberedde med den nya ställningen vi hade 
byggt för att underlätta i- och uppgång. Allt 
flöt på fint under dagen och det blev färdigt 
för dykning till nästa dag. Jag, som ny i ex-
peditionen, blev instruerad om hur allt från 
toaletter till dykledare brukar skötas.

Så blev det dags att börja dykningen. För-
sta dykdagen gick åt till att reparera linor 
och placera ut säkerhetsflaskor. 

Under 2013 års expedition hittades en 
torr sal inne i grottan, som sedan fortsatte 
ner i en vattenspegel. Mycket fokus under 
årets expedition blev att komma vidare och 
dyka i nästa vattenspegel. För att göra detta 

möjligt krävdes många personer, både i vatt-
net och på land. Efter några dagars dykning 
hittades ytterligare en torr sal till lite längre 
fram, som även den fortsätter vidare ner i en 
vattenspegel med stora fina tunnlar.

Två dagar av expeditionen spenderade jag 
vid Bjurälvsgrottan. Bjurälvsgrottan ligger 
längre upp i dalen, där vattnet försvinner 
ner under jord. Vi lyckades till slut ta oss 
ner genom vattenfallet och besöka denna 
fantastiskt fina grotta. Den var förvånans-
värt stor men tyvärr inte dykbar i nuläget.

Mitt första dyk gjorde jag mot slutet på 
veckan i Dolinsjögrottan. Vi dök då in till 
the crack. Grottans ingång var lite stökig 
och trång, men så fort man hade passerat 
den var det en fantastisk upplevelse och en 
otroligt vacker grotta. Under mitt andra dyk 
i Dolinsjön skulle vi in till altarbacken med 
”superfälgen” (grottpejlen) och pejla den 
ena fixpunkten. När man hade passerat the 
crack och z-gången och kom upp i guld-
gången blev grottan mycket rymligare och 
mer tunnellik. 

Efter en vecka i en oerhört vacker grotta 
med fantastiska människor, är längtan till 
nästa expedition stor.

Summary
A new member in the team at Bjurälven 
describes his experiences. Building of the 
basecamp, exploring Bjurälvsgrottan and fi-
nally diving in Dolinsjögrottan. One week in 
a tremendously beautiful cave in company 
of fantastic people he is already longing for 
next expedition.

Expedition Bjurälven ur nya ögon.
Andreas Johansson

the surface GPS positions.
Sump 3 was also successfully dived and 

the exploration efforts culminated in find-
ing a large tunnel going in both upstream 
and downstream directions, something that 
the members of the expedition had been 
dreaming about since the first expedition in 
2008. This tunnel is now believed to be the 
main flow passage in the Dolin lake cave. 
After this year`s exploration, the mapped 
part of the Dolin lake cave system is now 
over 1300 meters long (the mapping data is 
still being processed and the results are go-
ing to be published in a couple of weeks in 
the form of an expedition report).

Foto: Expedition Bjurälven
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Det var med stor tillfredställelse jag kunde 
delta på årets Expedition Bjurälven. 2011 
besökte jag Expeditionen i samband med 
ett Korallisbesök och kände att jag skulle 
vilja delta på något sätt, i år hade jag fått 
förfrågan om jag kunde tänka mig att hjälpa 
till med markservicen.

För dom som inte redan känner till var 
expeditionen bedrivs så är det i Jämtlands 
norra spets, det är några kilometer att trans-
portera sig med skoter från Leipikvattnet, 
där vägen slutar. Leipikvvattnet ligger strax 
norr om Ankarvattnet, ett par mil efter Sto-
ra Blåsjön och ca sex mil efter Gäddede eller 
ca 30 mil norr om Östersund.

För att genomföra en expedition av det 
här slaget krävs en massa planering, förbe-
redelser, och en ofantligt massa utrustning! 
Jag är imponerad över hur alla deltagarna i 
expeditionen lyckats sträva åt samma håll 
för att driva detta projekt framåt tillsam-
mans med flera ortsbor och företag som 
ställer upp på ett helt otroligt sätt. Länsty-
relsen och Naturbevakarna har även stöttat 
på de vis dom kunnat.

För att kunna transportera materiel och 
människor ut till dykplatserna har det 
packats och skottats skotertransportvägar 
för skotrar med kälkar som har märkts ut 
med tillfälliga käppar vilket Naturbevakar-
na Håkan Berglund och Dan Persson hade 
hjälpt till med redan innan vi kom upp. På 
Torsdagen när jag och Johan Utas kom upp 
hade det milda vädret ställt till det ordent-
ligt! Det var ovanligt lite snö på plats och 
bitvis hade smältvatten spolat bort snö och 

is från älvfåran där vi skulle köra, bäckarna 
var svåra att korsa och Dolinsjön såg ut som 
dom reglerade sjöarna brukar se ut när vat-
tennivån sänkts dramatiskt, den is som legat 
på den tidigare släta vattenytan låg nu som 
en skrynklig duk över dolinsjöns lilla vat-
tensamling och sandvallarna ikring och vi 
undrade hur det skulle gå att göra en vak för 
att ta sig ner till dolinsjögrottans ingång. Vi 
fortsatte istället med att färdigställa farleden 
som bitvis hade varit svår att finna efter snö-
drev och mildväder. Att skotta snö över de 
stenar som låg i dagen i den del av älvfåran 
som spolats ren tidigare var viktigt, likväl 
som att skotta i diken samt jämna till vissa 
sträckor så vi skulle kunna transportera ut 
folk för att bygga klart skotervägen följande 
dag.

När vi kom ut dagen därpå hade det 
kommit tre decimeter snö och vi såg genast 
ljusare på vår uppgift. Fler anslöt och expe-
ditionen drog igång på allvar, fortfarande 
var det mycket att skotta och en tillfällig 
bro behövdes byggas för att göra skotervä-
gen tillräckligt bra för dom stora tunga käl-
karna. Isvaken skulle tas upp och ingången 
skulle rensas från sand som spolats dit, tält 
skulle resas vid Dolinsjön och vid den bran-
ta Dolin 3 då dykning även skulle ske vid 
D3 grottan och Spegelgrottan. Vid Dolin 
3 behövdes en linbana byggas för att sänka 
ner och lyfta upp tung utrustning som t.ex 
dykartuber.

Nytt för detta år var att man ville försöka 
ta sig ner i Övre Bjurälvsgrottan för att se 
om det fanns dykbara gångar även där. Jag 

och Kristian Lyberg hade blivit ombedda 
att ta med oss våra SRT utrustningar för 
eventuellt rigga, dels för att kunna ta oss ner 
men också för att kunna sänka ner den dyk-
utrustning som skulle behövas om det fanns 
någon dykbar gång där nere.

Söndagen ägnades åt att finna Övre Bjur-
älvsgrottans ingång. Jag, Johan hade god 
hjälp av Gunnel Fredriksson som är en av 
de ortsbor som bidrar med bland annat en 
massa kunskap om Bjurälven och som gjor-
de att vi kunde hitta grottöppningen under 
snö och is direkt även om det tog nästan två 
timmar att hacka och skotta sig ner.

Tyvärr så var jag tvungen att åka ner till 
Stockholm med natt-tåget en snabb sväng 
mitt i expeditionen för att göra antagnings-
prövning för en utbildning inom Försvars-
makten på Måndagen. Men jag satt snart 
på natt-tåget tillbaka för att fortsätta. Bjur-
älvsgrottan frestade och jag hade hört att 
Leif Sigvardsson hade varit in under dagen 
och satt en bult  med hängare cirka 3 meter 
innanför ingången(ovan det 8m höga vat-
tenfallet).

Expedition Bjurälven 2014
Övre Bjurälvsgrottan

Marcus Palmqvist

Tisdagen gick åt till att handla materiel i 
Östersund som behövde kompletteras till 
expeditionen samt att resa tillbaka till Stora 
Blåsjön, abstinensen eller snarare den grava 
nyfikenheten om Bjurälvsgrottans hemlig-
heter tärde på mig men jag fick vackert vän-
ta till onsdagen innan jag fick en chans att 
ta mig in och ner i denna hittills sparsamt 
besökta grotta tillsammans med Kristian 
Lyberg och Andreas Johansson. Den har en-
dast besökts vid två tidigare år. 1978 besök-
tes den vid ett tillfälle av Yngve Freij, Lars 
Lindh och Bo Strandberg och sedan 2002 
vid tre tillfällen, först Peter och Marcus 
Blombergsson sedan Micke Blombergsson, 
Roger Johansson och Lars-Erik Henriks-
son och sist Erik Agrell och Mikael Persson. 
Dessa besök gjordes vid extremt låga vatten-
flöden och några av besöken går att läsa i 
Grottan 1978 nr 4 och 2002 nr 3 samt i 
Jämtlands Grottförenings medlemstidning 
nr 1 & 2 från 2002. 

Men nu har vi alltså konstaterat att det 
går att besöka grottan vintertid om man läg-
ger ett par timmar på att skotta bort snö och 
hacka sig igenom isen in till ingången, dock 
rekommenderar jag torrdräkt!

Efter att ha ringt runt en del samt tittat 
på den minnesskiss från 1978 samt läst ar-
tiklarna listade tidigare så kan jag säga att 
ingen tidigare har varit så långt in i grottan 
då minst två grusproppar spolats bort och 
vi var först in till den inre och större salen! 
Men här är det en annan gruspropp som 
bromsar upp vattnet och stoppar vår vidare 
utforskning, i alla fall för stunden.. 
Jag bedömer att Bjurälvsgrottan kan vara 
någonstans 300-400 meter i dagsläget men 
det återstår att se när grottan har blivit rik-
tigt karterad. Tyvärr kunde vi inte se att det 
fanns någon dykbar gång för tillfället men 
värt att nämna är att alla gångar ej har un-
dersökts ännu.

Det är inte lätt att hitta ingången.
Foto: Marcus Palmqvist
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Kort beskrivning av grottan:
Man behöver rep med tillräcklig längd för 
att fästa i ett träd på andra sidan älvfåran el-
ler skapa sig ett tillfälligt mark-ankare för att 
ta sig in säkert till den bult som nu finns ca 
tre meter innanför ingången strax bortom 
vattenfallet, sedan finns möjligheten att ta 
sig in i en sidogång till vänster strax under 
bulten och vidare ner genom något av de två 
mindre schakten för att inte behöva fira sig 
igenom vattenfallet. Att ta sig in och ut via 
ingången är lite av ett äventyr i sig, det ser 
betydligt värre ut än vad det är men skall na-
turligtvis ske lugnt och säkrat. Upplevelsen 
att kliva ner i den ganska strida bäcken och 
sakta backa sig ner över krönet på vatten-
fallet i den förhållandevis trånga passagen 
medan vattnet försöker ta sig upp i ansiktet 
på en och man helt plötsligt står där spjär-
nad mellan bergväggarna högst upp i det 8 
meter djupa schaktet och får se vatteninfer-
not och den vackra ljusblåa kalken är svår 
att beskriva!  

Efter en kortare hukgång befinner man 
sig åter i en rymligare gång som går i väst-
östlig riktning med ett par krypgångar upp 
till vänster och en rakt fram som delar sig 
i två. Om man istället följer vattnet ner åt 

Lars Lindhs kartskiss från Grottan 1978 nr 4

höger får man antingen klättra ner ca 2 m 
över ett par stenblock eller ta den parallella 
krypgången till vänster. Två gångar ansluter 
från höger med visst vattenflöde men dessa 
har blockerats av ras eller inspolade stenar. 
Följer man bäcken kommer man snart till 
dykgången som mynnar ut i Bjurstugan där 
det förgrenar sig i flertalet riktningar, bäck-
en viker in åt vänster i en hukgång som efter 
en liten stund kommer ut i en sal som jag 
bedömmer vara ca 10x25 meter, dock inte 
mycket högre än ståhöjd. Även här finns 
flertalet gångar åt söder och en 31 meter  
lång rak gång i östlig riktning som även den 
har ett antal förgreningar som ej kröps. Det 
finns tydliga spår av att vattennivån ibland 
stiger med flera meter i grottan vid större 
flöden. Minst en gång inte allt för länge se-
dan har det i alla fall skett, kanske var det 
i samband med att gruspropparna spolades 
iväg? Eller uppstår det vid varje vårflod?

Värt att tillägga är att vattnets väg in i 
grottan har förändrats på senare år och tar 
sig nu till största del in i samma schakt fast 
i det västra hörnet, ett block har rasat på ut-
sidan och täpper till den gamla ingången.
(hänvisar till Lars Lindhs skiss).

Torsdagen fick för mig, Leif och Amanda 
Lindberg bli en tur till korallgrottan, där 
gjordes en tur in till Stora Salen och till de-

lar av turistdelen. Ungefär tjugo meter inn-
an sandbranten fann vi en handske som låg 
i en skreva, den hade nästan helt vittrat till 
pulver, sedan valde vi att skrota ner ett stort 
stenblock som hängde på tre kvart i taket 
ovanför de stenar folk oftast sitter och fikar 
på i Stora Salen.. 

I övre delen av Korallgången fann vi en 
brodd som är gjord för att trä utanpå skor 
som troligen tappats av de som nyligen be-
sökt grottan utan tillstånd eller erfarenhet, 
jag är mest glad för att dom tagit sig ut så vi 
slapp hitta dom där nere..

Trots att vi hade ont om tid gjorde jag, 
Stefan Barth och Kristian ett försök att kar-
tera Bjurälvsgrottan på lördagen men tiden 
var för knapp så jag hoppas på att göra ett 
nytt försök nästa år!

Jag vill passa på att väcka intresset för 
att åka upp på Expedition Bjurälven 2015.
Många samordningsvinster går att göra t.ex 

kommer det att vara möjligt att söka ge-
mensamt tillstånd hos Länstyrelsen för Kor-
allgrottan och Övre Bjurälvsgrottan,  sko-
tertransporter för säkerhetsutrustning och 
sjukvårdsberedskap när det ändå skall sökas 
för expeditionens behov. Samordna trans-
porter från Stora Blåsjön till Leipikvattnet 
eller Ankarvattnet, bokning av boende i t.ex 
gamla ”gamla skolan”(Stora Blåsjön) Mid-
dagar till ett reducerat pris på Resturang 
Fjällripan och mycket annat. Jag hoppas att 
det är många grottisar som nappar på det 
här och vill följa med nästa år! Dels för att 
jag ska lyckas med min ambition att utfors-
ka och kartera hela Övre Bjurälvsgrottan 
som inte expeditionsmedlemmarna har tid 
med och dels för att få igång intresset för 
att fortsätta utforska Korallgrottan, men här 
behövs någon som är bättre insatt i senare 
karteringar i Korallis, då jag inte riktigt har 
hängt med i vad som utforskats efter 2002.

Iskall dusch i toppen av 8-metersschaktet. Foto: Marcus Palmqvist
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Elektromagnetisk spårning av dykare i Ex-
pedition Bjurälven användes första gången 
2011 och senare också 2013. Då försågs 
dykare med små sändare som sänder ut ett 
vertikalt magnetfält med frekvensen ca 32 
kHz. Med hjälp av en pejlmottagare kan 
den punkt som finns på markytan, lodrätt 
ovanför dykaren, hittas. Där är magnetfältet 
vertikalt för att sedan luta mer och mer ju 
längre från denna nollpunkt man befinner 
sig. Med pejlmottagaren söks alltså denna 
nollpunkt. Om man sedan går horisontellt 
ut från nollpunkten tills att magnetfältet 
lutar 49,5 grader är djupet ner till sända-
ren i grottan ungefär dubbelt så stort som 
det horisontella avståndet till nollpunkten. 
Dessa mätningar möjliggör korrigering av 
fel i grottkartan, orsakade av t ex varierande 
missvisning hos kompassriktningen. Miss-
visningen kan vara så stor som 4 grader i 
detta område varför pejling och utnyttjande 
av GPS kan förbättra kartans noggrannhet 
en hel del. Räckvidden för denna metod är 
begränsad då magnetiska fältstyrkan och 
därmed signalen avtar med avståndet i ku-
bik (radiostrålning avtar med avstånd i kva-
drat). Noggrannheten i djupmätningen är 
också begränsad av geometriska skäl.

Den utrustning som användes 2011 var 
grottpejlen M-85 (Se: Speleonics # 7, pages 
1, 8-10) och fyra små svaga sändare, TagX, 
med liten antenn (30 cm diameter). Med 
den kombinationen var den vertikala räck-
vidden max 55 m. Denna tekniska utrust-
ning togs med som reserv till årets expedi-
tion. 

Expedition Bjurälven 2014
Elektromagnetisk spårning av dykare och 

referenspunkter i grottan
Bo Lenander

Inför expeditionen 2013 utvecklade jag 
en ny pejlmottagare, M-12, och en kraftig 
pejlsändare, TagX6V. Den nya kombinatio-
nen är 100 ggr känsligare än den gamla och 
räckvidden blev nu ca 260 m. Den kraftigt 
utökade känsligheten gör att mätningarna 
på kort håll kan göras utan störande bak-
grundsbrus vilket förbättrar noggrannhe-
ten. Med denna nya utrustning uppmättes 
ett antal referenspunkter i grottan i år.

Den nya pejlsändaren, TagX6V, är gjord 
av en aluminiumfälg (635 mm ytterdiame-
ter) från en tävlingscykel. Fälgen kapades på 
ett ställe så att den kan matas med växel-
ström. Tillhörande batteridrivna elektronik 
kapslade jag i ett vattentätt aluminiumrör. 
På fälgens ena sida monterades två vatten-
pass så att fälgen kan läggas horisontellt över 
en mätpunkt i grottan. Med vattenpassen 
uppåt sändes ett långsamt pulserande signal 
(----) för pejling. Vid förflyttning av pejl-
sändaren vänds den uppochned och detta 
meddelas automatiskt med en snabbsänd 
pejlsignal (…...). I en nödsituation kan pejl-
sändaren vändas upprepade gånger och på 
så sätt hörs ….---.....---....--- i pejlmottaga-
ren uppe på markytan och dykledaren kan 
meddelas. Pejlmottagaren är försedd med 
en antenn bestående av en aluminiumfälg 
(635 mm ytterdiameter) från en motions-
cykel, lindad med 30 varv isolerad koppar-
tråd. Fälgen är kapad på ett ställe så att den 
blir ett varv som används som sändarantenn 
till pejlmottagarens telefonisändare.

Nytt för i år var en högtalarförsedd mo-
nitormottagare, M-14R. Dess stora antenn 
består av en 20 – 80 m lång tråd som läggs i 
en cirkel på marken i det terrängavsnitt som 
skall avlyssnas.

Spårsändare för dykare M-14UW med antenn 
och benledare (gul).

Pejlsändare/mottagare, M-85 Spårsändare för 
dykare, TagX

Pejlmottagare / sändare M-12. Antennens 
båda libeller för 0 och 49,5 grader syns i     det 
gula området.

Pejlsändare TagX6V i pejlläge. Libellerna för 
horisontering sitter på den röda ytan.

En kraftig spårsändare, M-14UW, för 
dykare har också utvecklats. Sändaren är lik 
den som sitter i pejlsändaren TagX6V för 
precisionspejling men antennen är mindre, 
en trådslinga med 35 cm diameter, varför 
räckvidden blir någonstans mellan de sva-
gaste spårsändarnas 55 m och cykelhjulets 
260 m, eller ca 100m. Denna spårsändare 
har inbyggd mottagare som lyssnar mellan 
spårsignalerna. Dess hörlur är av benledar-
typ. M-14UW är vattentätt inkapslad i ett 
aluminiumrör. 

Monitormottagare M-14R och dess 
upphängningsband. Antennslingan ansuts i 
den svarta kontakten.
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Systemet med pejlsändare och sändare/mot-
tagare för kommunikation använder 32768 
Hz som bärfrekvens (alstras av liten billig 
stämgaffel som finns i alla moderna ur) och 
frekvensnoggrannheten möjliggör använd-
ning av DSB (DubbelSidBand-modulation) 
vilket gör utrustningen mycket batterisnål. 
När nya enheter har införts så har bärfrek-
vensen och antennkontakternas utförande 
behållits för att enheterna skall vara kom-
patibla med varandra och då förenklas ser-
vice och lösning av nödsituationer i fält. Jag 
använde modulär uppbyggnad i den nya 
pejlen och sändaremottagaren, M-12. På så 
sätt är det lätt att förbättra dess data stegvis. 
Erfarenheterna från 2014-expeditionen är 
att mottagarnas känslighet är tillräcklig men 
att sändareffekten bör höjas en hel del (eller 
effektivare antennsystem).

I och med att utforskningen nu sker så långt 
från vaken och dykarna kan vara borta i upp 
till fem timmar innan dykledaren ser dem 
igen är användning av pejling och kom-
munikation genom bergtäcket väsentlig för 
säkerhet, precision och komfort.

Summary (editorial)
The author describes the technical aspects 
of electromagnetic tracing of divers and 
reference points in the underwater cave  
system of Bjurälven. The method has been 
tried out over a long period. In Bjurälven 
the equipment was first used in 2011. A 
newly developed transmitter and reciever 
was used in 2013, but there is room for 
further improvements as the technology is 
essential for safety, precision and comfort 
during the exploration of the cave system.

TILL MINNE AV LEWI
Under tisdagen efter avslutad expedition 
nåddes vi av ett tragiskt besked. Lewi 
Fredriksson, en av eldsjälarna uppe i Stora 
Blåsjön, som under alla år hjälpt och 
stöttat expeditionen avled plötsligt under 
måndagsnatten.

Lewi som under veckan hjälpt oss med 
allt från dykledning till skoterkörning var 
en del av vår kärntrupp och den framgång 
som expeditionen har haft i utforskandet av 
grottsystemet delar vi med Lewi.

Vi har mist en trogen anhängare, stöttes-
ten och vän. Våra tankar går till familj, vän-
ner och anhöriga.

Vila i frid Lewi, tack för allt du gjort för oss.

 IN MEMORY OF LEWI
During Tuesday after the completion of the 
expedition, we got the tragic news that Lewi 
Fredriksson, which during the years helped 
and supported the expedition passed away 
suddenly on Monday night. 

Lewi who this week helped us with every-
thing from managing dives to snowmobil-
ing was a part of our core team and the suc-
cess that the expedition had in the explora-
tion of the cave system we share with Lewi.

We have lost a loyal supporter, team 
member and friend. Our thoughts are with 
family, friends and relatives.

Rest in peace Lewi, thanks for everything 
you’ve done for us.

Bjurälven från expeditionen 2011. 
Foto: Mattias Tancred
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I juli 2013 besökte jag mitt fjärde UIS 
möte, denna gång i Brno i Tjeckien. Första 
gången var ett kort besök i Barcelona 1986 
och sedan har det blivit Grekland 2005 och 
USA 2009. 

Internationella Speleologunionen UIS 
(http://test3.brlog.net) består av en styrelse 
(bureau) och ett antal avdelningar, kommis-
sioner och arbetsgrupper. Bland kommis-
sionerna kan nämnas: 
•	 Glacier, Firn and Ice Cave Commission, 
•	 Longest and deepest Caves Commission, 
•	 Pseudokarst Commission
•	 Cave Mineralogy Commission
•	 Physical Chemistry and Hydrogeology of 

Karst Commission
•	 Artificial Cavities Commission
•	 Microbiology Commission, 
•	 Informatics Commission, 
•	 Bibliography Commission, 
•	 Permanent Commission on Speleotherapy, 
•	 Archeology and Paleontology in Caves 

Commission, 
•	 Spelegenesis Commission, 
•	 Volcanic Cave Commission, 
•	 Education Commission
•	 Material and Technique Commission
•	 Cave Protection Commission
•	 Cave Diving Commission
Likt mina tidigare UIS möten har jag följt 
de kommissioner som jag personligen tyck-
er är mest intressanta vilket innebär Grott-
dykningskommissionen och Informations-
kommissionen. Detta år kompletterades det 
även med medverkan vid Materiel och tek-
nikkommissionen. Att delta vid kommissio-
nernas möten under UIS veckan är fritt för 
alla deltagare vid kongressen och det är bara 
att dyka upp vid respektive möte. Normalt 
brukar det vara mellan 10 till 30 deltagare 

vid dessa möten. Under mötena brukar även 
ledarskapet för kommissionen väljas för de 
kommande fyra åren i form av en president, 
en eller flera vice president/presidenter och 
en sekreterare. De flesta kommissioner har 
ingen egen ekonomi utan disponerar en 
liten summa vardera som ges centralt från 
UIS styrelse. Det brukar räcka till att hålla 
en webbsida i gång under perioden. Vissa 
kommissioner har även undergrupper, s.k. 
arbetsgrupper med en ordförande för varje 
grupp.

Grottdykningskommissionen 
(http://cdcuis.wordpress.com) 
Utgör tillsammans med Grotträddnings-
kommissionen och Materiel och Teknik-
kommissionen Utforskningsavdelningen 
inom UIS. Vid årets möte valdes en ny 
styrelse för kommissionen med Maxime de 
Gianpietro från Schweiz i spetsen. Målsätt-
ningen för kommissionen är:
•	 Hjälpa grottdykande speleologer att 

förbättra och dela de värderingar som 
vetenskaplig speleologisk forskning 
uppnår genom utforskning av under-
vattensgrottor och andra vattenfyllda 
håligheter.

•	 Främja global fri tillgång till utforsk-
ningsplatser för grottdykande speleo-
loger på ömsesidig basis mellan natio-
nella speleologiska förbund.

•	 Hjälpa nationella speleologförbund att 
organisera grottdykningsutbildning 
och seminarier för sina anslutna med-
lemmar.

•	 Att ackreditera internationella grottdy-
kande speleologer som innehar bevis på 
sina kunskaper från respektive land.

För att uppnå dessa mål ska Grottdyknings-

kommissionen utveckla och underhålla 
relationer med de nationella speleologiska 
federationerna, med internationella tillsyns-
myndigheter samt med icke-statliga organi-
sationer inom området för miljöskydd och 
samarbetar med de andra kommissionerna 
inom UIS.

Informationskommissionen 
(http://www.uisic.uis-speleo.org )
Har ett väldigt brett ansvarsområde. Här 
startade UIS sin närvaro på Internet, bib-
liografi, datorprogramvaror, kartering, da-
tabaser, dokumentering, standarder, utbyte 
av data, Informatics Bulletin, internatio-
nell grottordbok med mera är sådant som 
avhandlas i kommissionen och dess arbets-
grupper. Peter Matthews från Australien har 
varit kommissionens ordförande så länge 
jag kan minnas och han omvaldes även 
denna gång!

Arbetsgruppen Survey and Mapping 
Working Group med Philippe Häuselmann 
i spetsen meddelade att arbetsgruppen kom-
mer att göra uppehåll i arbetet eftersom det 
inte har identifierats några nya uppgifter. 
Dock finns det ett önskemål om symboler 
för konstgjorda grottor, så detta kommer att 
bli nästa projekt. Även anpassning av befint-
liga grottsymboler till nyare mätningstekni-
ker som t.ex. 3D laserskanning i grottor och 
GIS-program behöver göras.

Stort arbete läggs ner på en flerspråkig 
grottordbok (Dictionary) och redan nu är 
22 språk beskrivna. Denna exponeras även 
via KIP (Karst Information Portal http://
www.karstportal.org ).

Det finna en ambition att ta fram doku-
mentationsstandarder som skulle omfatta 
grundläggande miniminivåer både för att 
förbereda dokumentation och för vilka data 
som ska noteras för varje grotta.

Trevor Faulkner tog upp önskemålet om 
ett effektivt system för publikations- och 
tidskriftsutbyte och här beslöts att inrätta 
en arbetsgrupp för detta. Den kommer att 
arbeta nära Bibliografikommissionen.
Cave Database of the World: Här önskas 

samarbete mellan Wikicaves.org och UIS 
och en arbetsgrupp kommer att jobba med 
frågorna. Wookey är intresserad av att sam-
manställa en lista över alla grottdatabaser 
runt om i världen och därför uppmanas alla 
att skicka in information till honom om vil-
ka databaser som vi har upprättat per land.

Material och Teknikkommissionen
Material och teknikkommissionens möte 
hölls den 26 juli 2013. Tre samordnare 
utsågs för att stödja kommissionen: Aaron 
Bird (USA), Claude Boyes (Luxemburg) 
och Monica Ponce (Mexiko). Vid mötet 
deltog representanter från Sverige, Serbien, 
Luxemburg, Mexiko, Portugal, Storbritan-
nien och USA. Från Sverige deltog Emma 
Lundh, Kristian Lyberg, Mats Fröjdenlund, 
Stefan Barth, Lina Lindén, Erik Pott och Bo 
Lenander.
Diskussion bland medlemmarna resulterade 
i att välja fyra huvudkategorier av fokus:
•	 Training Practices (Aaron, Emma, Ni-

gel, Lina)
•	 Outreach (Nigel, David, Pedro, Ne-

manja)
•	 Teknisk utrustning (Erik, Bo, Stefan, 

Kristian)
•	 Kommunikation (Henry, Jim, Mats, 

Claude)
•	 Marknadsföring av uppdraget kommer 

att utföras av samordnarna, inklusive 
kommunikation med övriga kommis-
sioner (Aaron, Monica, Claude)

Webbplats för uppdraget kommer att inrät-
tas (Claude, Henry).

Ett möte i kommissionen föreslås för 
sommaren 2015 i Luxemburg med temat: 
Material och tekniker inom grottklättring 
(Claude, Aaron, Monica och övriga med-
lemmar). Rapporterna kommer att över-
lämnas till UIS genom dr George Veni.
Kommittén kommer att börja arbeta på 
ovanstående och inom en månad ha tagit 
fram beskrivningar av vart och ett av de vik-
tigaste uppgifterna inom kategorierna.

16th International Congress of Speleology –

UIS har något för alla grottkrypare
Mats Fröjdenlund
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I augusti 2012 åkte Manuela och Johan-
nes på en förexpedition till Swaziland och 
Gobhologrottorna. Redan då kunde vi se 
potentialen i grottan [1, 2], och vi bestämde 
oss för att komma tillbaka med en större 
expedition. Så i januari 2014 var det dags 
igen; den här gången var vi fem som åkte 
från Sverige (Manuela, Johannes, Rabbe, 
Ljuba och Peter) och fyra som åkte från 
Österrike (Harald Bauer, Thomas Exel och 
Pauline Oberender samt Christa som följde 
med som turist) som var med under hela 
expeditionen inklusive förturen i Sydaf-
rika sista veckan i december. Då Pauline är 
från Tyskland och Ljuba har Tjeckiskt pass 
så var vi fyra nationaliteter representerade! 
Under några dagar hade vi också deltagare 
från Sydafrika (Sharron Reynolds, Edward 
Netherlands, Daneel du Prez och Leon de 

Kock) samt Swaziland (Darron Raw från 
Swazi Trails som också denna gång spons-
rade oss med boende, mer om det senare).

Förturen
Även om Sydafrika och Swaziland ligger i 
samma tidszon så är det en lång resa, söde-
rut. Vi europeer tog därför en dryg veckas 
semester i nordöstra Sydafrika innan vi åkte 
in till Swaziland. Vi åkte ett par dagar efter 
jul och hamnade därför mitt i jul/nyårsru-
schen, men hade ändå lyckats ordna boende 
och safaris innan vi reste. Vi flög till Johan-
nesburg, där vi hämtade ut våra hyrbilar 
och åkte sedan vidare till Hluhluwe-iMfo-
lozi-parken där vi stannade ett par nätter i 
Isinkwe Backpackers Bushcamp, med safari 

där vi fick se zebror, afrikansk buffel, nos-
hörningar, impala, giraffer, vårtsvin – men 
inga lejon eller elefanter... Efter Hluhluwe 
åkte vi mot Indiska Oceanen och St Lucia 
där vi skådade flodhästar i mängder och 
ännu fler zebror men också grön markatta 
samt olika antiloper som större kudu, ellips-
vattenbock, nataldykare och buskbock. Och 
förstås en hel del fåglar. För nyår åkte vi lite 
längre söderut, till Richards Bay. Här bröt 
vi av med att åka på en lite mer kulturell 
tur, till Shakaland, en före detta filmkuliss i 
form av en traditionell zulu-umuzi (zulubo-
sättning) som byggdes för en stor tevefilms-
satsning om kung Shaka som förenade flera 
zuluklaner under en mäktig zulunation i 
början av 1800-talet. Shakaland idag fung-
erar som någon sorts upplevelsecenter.

Expeditionen
Men så var semestern över och exeditionens 
halvannan vecka (4 till 10 januari) tar över. 
Vi åker tvärs över Swaziland till Ezulwini-
dalen strax nedanför huvudstaden Mba-
bane i västra delen av Swaziland. Vi får fri 
tillgång till ett hus som Swazi Trails hyr på 

gamla Kopholo Estate några kilometer från 
Gobholo-grottan. Sängar till oss alla, dess-
utom rinnande vatten nästan hela tiden, 
och  emellanåt också varmvatten. Plus ef-
ter ett tag en tvättmaskin. Lyxexpedition! 
I princip delar vi upp oss i tre grupper; en 
svensk med Johannes, Manuela och Peter, 
en österrikisk med Thomas, Harald och 
Pauline samt en sydafrikansk med Sharron, 
Daneel och Edward. Vi delar upp (den ne-
dre delen) av grottan mellan oss; svenskarna 
karterar turistdelen [3], sydafrikanerna får 
delvis utforskade delar som utgår från tu-
ristdelen samt grottbäcken uppströms, och 
österrikarna utforskar och kartlägger en 
outforskad ingång en bit uppströms i dalen. 
Not till karteringsledare: Tre grupper med 
mycket olika karteringserfarenheter och ut-
rustning är inte helt optimalt. Vi borde ha 
vikt en dag åt en karteringskurs för de kar-
teringsovana sydafrikanerna, plus kommit 
överens om ambitionsnivån. Dessutom fick 
vi inte den ena av SSF:s DistoX att fung-

Expedition Gobhologrottan 2012-2014

Johannes Lundberg
Manuela Scheuerer

Rabbe Sjöberg
Ljuba Sromova

Peter Blomqvist

Nära ingången. Foto Manuela Scheuerer

Noshörningar och antiloper i 
Hluhluwe-iMfolozi-parken.
Foto Manuela Scheuerer
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era (något med blåtanden?), och den andra 
uppförde sig emellanåt mycket märkligt... 
Första pris i Gobhologrottkartering togs 
i alla fall tveklöst av österrikarna, medan 
svenskarna och sydafrikanerna nog får åka 
tillbaka och kartera om några streck. Men 
ändå lyckades vi kartera 1130 meter (och 
förbinda alla tre gruppers karteringsområ-
den, med flera loopar), placera ut flera tem-
peraturloggar (de ska ligga ett år innan vi 
läser av dem) och några radonmätare, samt 
samla sedimentprover och speleotem för 
senare undersökningar i Stockholm, Wien 
och A Coruña (Spanien). Under tiden hade 
vi också ett fjärde team (Rabbe och Ljuba) 
som ägnade sin mesta tid åt ytformerna och 
grottans och landskapets utveckling och his-
toria.

Grottans bildning
Rabbe, expeditionens disputerade geolog, 
har redan tidigare skrivit om Gobhologrot-
tans geologi här i Grottan [4], men nu fick 
han möjlighet att studera området och grot-
tan på plats. Grottan ligger i en  2,75 miljar-
der år gammal granit [5], i en nordvästlig-
sydöstlig dalgång troligen bildad i en tekto-
nisk svaghetszon. Rabbe beskriver grottans 
bildningshistoria: 1. Till en början, okänt 
för hur länge sedan, är Gobholodalen som 
vilken annan dal i området som helst. 2. 
Under en period, inte heller här känt för hur 
länge sedan, skedde flera stora bergskred då 
dalens botten och ån som rinner genom den 
gömdes i skredmassorna. Spår av skreden 
ses idag i form av de osorterade rasmassorna 
(från stora block ned till sand eller mindre 
storlekar), skredärr och klippbranter i da-
lens östra vägg. Det är möjligt att grottans 
översta våning(ar), som består av friliggande 
block, bildades då. 3. Djupvittringen fort-
sätter i dalens botten, men är nu skyddad av 
de överliggande skredmassorna, samtidigt 
som Gobholoån för ut vittringsprodukter 
och skyndar på vittringen. De mellersta och 
djupaste delarna av grottan, som till stor del 

består av fast berg som håller på att uppdelas 
i block, bildades under denna period som 
fortfarande pågår. Samtidigt som grottån 
gräver sig djupare kan speleotem fällas ut 
i de högre liggande, nu för det mesta torr-
lagda delarna. Åldern på bergskreden kan vi 
i bästa fall bara spekulera i just nu. Tidigare 
har det ansetts att området genomgick en (i 
geologisk tid mätt) momentan upplyftning 
på 900 meter under de senaste två-tre mil-
joner åren, men numera är det flera geolo-
ger som lutar åt att upplyftningen har varit 
betydligt långsammare och att inte mycket 
hänt med landskapet de senaste 70 miljoner 
åren [6]. En möjlighet är att bergskreden 
har triggats av kraftiga regnfall, men i vilket 
fall som helst är det sannolikt att grottan är 
mycket gammal, kanske många miljoner år.

Gobhologrottan och arkeologi
Redan under det första besöket 2012 kunde 
Manuela och Johannes se spår av tidigare 
besökare, i form av krukskärvor som kunde 
hittas på flera ställen i de övre delarna av 
Gobhologrottan. Darron hade en mindre 

Kartering i mörkret. Foto Manuela Scheuerer Preliminär karta över Gobholagrottan. Karterad 
längd 1130 meter, vertikala avstånd +14 me-
ter, - 47 meter (Totalt djup 61 meter).
Karterad januari 2014. Kartprogram: Survex.

Krukskärvor i övre delen av grottan. 
Foto Manuela Scheuerer
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samling hemma med skärvor som han hade 
tagit från de delar turister besöker, och i en 
av de mindre kamrarna vid ingången finns 
ett upplag med skärvor som grävts upp av 
lokala ungdomar under 1960-talet. Under 
vår expedition 2014 hittade vi fler skärvor, 
men också en stenyxa och en rundad sten 
som skulle kunna vara en knacksten el-
ler möjligen en sten för malning. Efter vår 
hemkomst har Rabbe lyckats lokalisera lit-
teratur i ämnet och få kontakt med några 
arkeologer (Larry Barham, Karim Sadr och 
Alex Schoeman) som har kunnat ge mer 
information, även om allt än så länge är 
rätt spekulativt och, liksom grottans bild-
ning, i skriande behov av mer forskning. 
Keramik verkar ha kommit till södra Afrika 
för cirka 4000 år sedan och då använts av 
jägar-samlar-folk, men denna tidiga kera-
miken var en tunn form som inte verkar 
överensstämma med den vi hittar i grottan 
[7]. Snarare verkar den stämma bäst överens 
med järnålderskeramik (det vill säga upp till 
2000 år gammal, men möjligen yngre) och 
associerad med bantu-talande jordbrukare/
herdar. Knackstenen (malningsstenen?) är 
ännu svårare att tidsbestämma, här är tids-
spannet dessutom från 20 000 år sedan och 
yngre, men möjligen så gammal som någon 
miljon år (och i så fall associerad med an-
dra Homo-arter än vår egen). Stenyxan var 
det som intresserade arkeologerna mest. 
Sadr tycker den liknar yxor från acheulean-
kulturen, det vill säga tillverkad av Homo 
ergaster för mellan 1,5 till 0,5 miljoner år 
sedan. Denna syn delas dock inte av Bar-
ham som anser den vara yngre än 300 000 
år (och tillverkad av människor av vår egen 
art), men kan inte förklara hur den kom-
mit till grottan. Schoeman anmärker bara: 
”I am baffled by the handaxe.” Rabbe och 
Ljuba hittade också under sina exkursioner 
utanför grottan stenkonstruktioner, som 

Sadr gissar är från sen stenålder (i så fall upp 
till några tusen år gamla), medan både Bar-
ham och Schoeman föreslår att de kan vara 
några slags röjningsrösen, möjligen av ungt 
datum. Många frågetecken återstår med an-
dra ord att räta ut, ja typiskt nog fler efter 
Rabbes korrespondens med arkeologerna än 
innan! Det lovar gott inför framtida expedi-
tioner och utforskningar.

Grottans biologi
Manuela och Johannes besökte Gobholog-
rottan första gången i augusti 2012, under 
den Swaziländska vintern, och kunde då 
observera och fotografera stora kolonier av 
fladdermöss som övervintrade på flera håll 
i grottan. Under expeditionen 2014, som 
skedde under den sydafrikanska somma-
ren, var det bara några få fladdermöss kvar 
i grottan, nästan bara observerade flygande 
(och därför inte artbestämda); den större 
mängden av fladdermöss ska ha migrerat 
till lågländerna österut. Det vore önskvärt 
med fler vinterbesök med fotografering 
och räkning av fladdermössen i kolonierna, 
samt regelbundna uppföljningar för att se 

hur de utvecklas. Också i övrigt är grottan 
förvånande artrik, men någon regelrätt in-
ventering har inte gjorts. Den vanligaste 
organismen är grottlevande syrsor (Anas-
tostomatidae; sydafrikas ”King crickets”, 
inte att förväxlas med grottsyrsor som hör 
till familjen Rhaphidophoridae), men också 
flera arter av spindlar, lockespindlar, tusen-
fotingar, hoppstjärtar, mollusker och lusflu-
gor (parasiterande på fladdermössen) samt 
en krabba har observerats i grottan.

Lite sammanfattande tankar
Gobhologrottan är en komplex granitgrot-
ta, idag karterad till 1,1 km men med po-
tential att bli världens längsta granitgrotta. 
Den är en utmaning för karteringslagen, 
och det kommer nog att behövas flera kar-
teringsturer dit innan vi har hittat rätt ruti-

ner för karteringen. Dessutom återstår det 
många andra frågor att besvara, som kräver 
mer akademiska undersökningar: hur väl 
kommer vår bild av hur grottan har bildats 
stå sig när vi lär känna den bättre? Hur gam-
mal är den? Hur och exakt var har speleo-
temen i grottan bildats? Vad kan grottsedi-
menten berätta? Hur är keramiken i grottan 
fördelad? Kan den dateras? Samma sak med 
stenyxan, hur gammal är den och hur kom 
den dit? Finns det endemiska djurarter (som 
kanske evolverat i isolering i grottan)? Hur 
stor är den biologiska mångfalden i grot-
tan? Hur stora är populationerna av de tre 
fladdermusarterna? Hur förändras de över 
åren? Gobholodalen ligger bara några ki-
lometer från huvudstaden Mbabane; bör 
den och grottan därför få ett lagligt skydd, 
i form av naturreservat? Fler frågor kommer 
säkert att väckas när vi försöker besvara de 

Stenyxan var ett av de intressantaste 
arkeologiska fynden. Foto Harald Bauer

Fladdermuskoloni fotograferad under expeditionen 2012. Foto Manuela Scheuerer
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vi har idag! Mycket återstår alltså att göra i 
Gobhologrottan, men vi har nu lyckats få 
en viss uppmärksamhet riktad mot grottan, 
inte minst från sydafrikanska grottklubbar, 
vilket är lovande. Vi har också ett mycket 
bra samarbete med Swazi Trails i Swaziland. 
Hittills har vi publicerat två artiklar med ut-
gångspunkt från expeditionen [8] (tre med 
den du just nu läser), men en expeditions-
rapport kommer att publiceras under året 
och förhoppningsvis flera andra, mer spe-
cialiserade publikationer också.

Tack!
Stort tack till Swazi Trails för gott samar-
bete, sponsring och mycket hjälp, särskilt 
från Anita Pitman Raw och Darron Raw! 
Tack till Juan Ramon Vidal Romani för 
hjälp med tolkning av sediment och för gott 
samarbete med speleothem från Gobholog-
rottan. Tack till Larry Barham (Liverpool), 
Karim Sadr (Withwatersrand) och Alex Sc-
hoeman (Withwatersrand) för information 
och tolkning av artefakterna. Tack till Oli-
ver Chadwik (Santa Barbara) och Andrew 
Goudie (Oxford) för geologisk infomation. 
Tack till Rudolf Pavuza och Naturhistoriska 
Museet i Wien för utlåning av mätinstru-
ment och för uppmuntran och intresse; li-
kaså till Naturhistoriska Riksmuseet i Stock-
holm. Tack till Sveriges Speleologförbund 
för utlåning av DistoX med PDA. Tack till 
Höhlenkundliche Mitteilungen des Landes-
verein für Höhlenkunde in Wien und Nie-
derösterreich för ekonomiskt bidrag till dess 
medföljande medlemmar. Tack till Speleo 
Concepts för sponsring av utrustning.

Noter:
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Summary (by authors)
A report from two expeditions to Gobholo 
Cave, Swaziland, southern Africa. In Au-
gust 2012 Manuela Scheuerer and Johannes 
Lundberg visited Swaziland and Gobholo 
Cave for a reconnaissance expedition. Gob-
holo Cave, a large and complicated granite 
cave, merited a larger scale expedition, so in 
January 2014 we returned with cavers from 
Sweden (Manuela Scheuerer, Johannes Lun-
dberg, Rabbe Sjöberg, Ljuba Sromova and 
Peter Blomqvist), Austria (Harald Bauer, 
Thomas Exel and Pauline Oberender), and 
South Africa (Sharron Reynolds, Edward 
Netherlands, Daneel du Prez and Leon de 
Kock). For a short time we were also joined 
by Darron Raw, from our main sponsor 
Swazi Trails (many thanks for all support 
and help!).

Despite three survey teames, only a small 
part of the cave has been surveyed (lenght 
1130 meters, vertical extension 61 me-
ters), and most of the cave still remain to 
be surveyed and explored. The genesis of 
the cave might be explained by a process 
starting with a ”normal” valley, formed in 
a tectonic lineament, but latter burried in 

a landslide of unknown age. Protected by 
the landslide masses, the granite weathering 
proceeded, aided by the river now flowing 
underground (today for a distance of 1.8 
km). The uppermost part of the cave maight 
be formed by boulders transported by the 
landslide, while in the lower parts the cave 
is formed in the host rock. The trigger of the 
landslides is also not known, but a possibil-
ity is heavy rains. The lower part of the cave 
is still actively formed.

Several archaeological artifacts have been 
found. Most common are pieces of pottery, 
temporarily dated to the Iron Age (up to 
2000 years old), but also a hammer (grind-
ing?) stone (not yet possible to date) and 
most interesting a hand axe that could be of 
considerable age (Karim Sadr associate the 
axe with the Acheulean culture, that is 1.5-
0.5 million years ago, while Larry Barham 
belive it to be younger than 300 000 years).
The cave is biologically diverse, with three 
species of bats, but also many invertebrates 
(including spiders, opilionides, a crab, mil-
lipeds and collembolas).

Johannes i Gobholagrottan. 
Foto: Johannes Lundberg
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Välkommen till SSF:s Lummelundavecka 
2014 med fortsatta utforskningar av grottan 
och tältning på vår grottcamp. Har du inte 
tidigare varit på Lummelundaveckan, eller 
för den delen i Lummelundagrottan, så pas-
sa på att lära känna grottan och koppla av 
på en gotländsk strandäng med egen havs-
utsikt som nästan alltid har sol. Vi börjar på 
eftermiddagen söndagen 22 juni och ses på 
strandängen nedanför bruket, se karta, och 
kan du inte vara med hela veckan så hälsa 
på någon eller några dagar. Lägeravgiften är 
100 kronor.
Programmet för veckan är beroende på 
hur många vi blir, vad vi vill göra och en 
del tekniska förutsättningar. Alla som inte 

LUMMELUNDAVECKAN 2014
Anders H Lindén

varit här tidigare ska om möjligt gå intro-
duktionskursen (heldag) på måndagen. 
En aktivitet är pumpning av sifonen ”Inre 
Sjön” och kartering och utforskning inn-
anför. Det finns också ett nytt grävprojekt 
i det ”Aktiva systemet” och dykarna dyker 
men det finns också plats för egna projekt 
och fotografering. På det mer vetenskapliga 
planet finns uppsättning av sprickdetekto-
rer, avvägningar av vattenytan (sluk – Sifon-
katedralen) och montering av djupsensor 
i Sifonkatedralsalen. Någon dag brukar vi 
också göra en gemensam utflykt till några 
andra grottor. Därutöver ska grottan besik-
tigas åt länsstyrelsen.

Ett givet val för varje 
trädgårdsintresserad grottkrypare...
Inskickad av Sofia Malmgård
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Introduction
One aspect of caving which is often over-
looked is that it can be a highly demanding 
physical activity. Exploring deep and long 
caves requires considerable fitness and it is 
not even possible to attempt a really deep 
cave without being in good shape. Being 
at a good level of fitness also makes caving 
more enjoyable and safer. Many accidents 
are caused by tiredness and exhaustion.
One obvious way of getting in good shape 
for caving is to do a lot of challenging cav-
ing. However, this is not a feasible strategy 
for most cavers living in Sweden. We don’t 
have that many deep caves and because of 
the travelling distances needed to visit them 
(or to travel abroad to other caving areas), a 
training regime based purely on going cav-
ing is not a practical proposition.
Furthermore, an optimal training scheme is 
not usually limited to practicing a particu-
lar activity. For example, Olympic sprinters 
certainly spend some of their time running 
the 100 m, but they also spend a lot of time 
doing other training, such as weight lifting, 
stretching and so on. The situation is simi-
lar for caving – performance underground 
can be significantly improved by careful 
training. Cavers preparing for an ambitious 
expedition should definitely think about a 
fitness programme, just as skiers train hard 
during the autumn before the snow comes.  
Physical fitness is a broad term which has 
many aspects. Different athletic pursuits 
have different requirements. A first step in 

developing a training programme for cav-
ing is therefore to identify the key aspects of 
fitness concerned. Caving is a many-sided 
activity and therefore the requirements are 
quite general, but we can identify three ba-
sics:

- Cardiovascular fitness
- Flexibility/agility
- Strength

Cardiovascualar Fitness
Caving for many hours is hard work and 
a good level of cardiovascular fitness is re-
quired. This can be achieved through cy-
cling, running, swimming, etc. Whatever 
mode of training is preferred, caving per-
formance will be greatly improved if your 
training includes aspects of interval train-
ing – i.e. training in cyclic episodes of high 
and low intensity. One reason for this is that 
energy output of the body when caving is 
highly variable. One minute we are climb-
ing a pitch, the next we are walking along an 
easy passage. Interval training helps condi-
tion the body for recovering from intensive 
bursts of activity. Another reason is that 
interval training is simply a more efficient 
training method. 

Exact fitness goals for cardiovascular fit-
ness naturally depend of a variety of factors, 
including age. With cycling the choice of 
bicycle model is also significant.  Table 1 
summarises three levels of fitness with some 
benchmark goals, depending on the level of 
caving you aspire to.

Flexibilty/Agility
Caving often requires the body to perform 
all kinds of contortions in order to negotiate 
difficult and tight passages. Larger passages 
often involve long and tiring sections with 
obstacles of heaps of boulders and rubble. 
Good balance and flexibility can make a 
major difference to caving performance.  A 
trip down a tight cave can be a desperate 
struggle or almost a dance underground.
Agility and balance can be combined with 
aerobic training by running in rough ter-
rain. Orienteering is therefore an excellent 
choice of activity, especially as it also re-
quires spatial awareness and map-reading, 
which are useful skills for any caver to pos-
sess.  Another great activity for balance and 
flexibility is of course climbing, either at an 
indoor climbing wall or outside. Several of 
the strength exercises described in the next 
section also help develop a good sense of 
balance.

Younger cavers are usually quite flexible, 
but as the years go by, the body tends to 
stiffen up. To counter this it is important 
to stretch after exercise. Stretching should 
always be done when the muscles are warm. 
Or why not take a yoga class?

Strength
A strong caver doesn’t need to be a body-
builder. Too much weight and bulk of mus-
cle is counterproductive, especially in tight 
squeezes. However, carrying and manoeu-
vring heavy tackle sacks in confined spaces 
takes strength, as does negotiating awkward 
spots such as tight pitch heads. Crawling 
also requires a lot of strength, particularly in 
the core. Upper body strength is important 
for SRT, especially when performing ma-
noeuvres such as change-overs or awkward 
traverses .  Women, who tend to be relative-
ly weaker in the upper body, often find that 
some strength training makes these kind of 
obstacles much easier. 

Strength exercises can be divided up into 
two categories: exercises which rely purely 
on the body’s own weight for resistance, 
and exercises that require weights or other 
equipment. The first kind of exercises are 
sufficient for general caving fitness, whereas 
an expedition caver can benefit from heavier 
lifting.

With strength training it is important 
to remember that rest is important. A ba-
sic rule of thumb is to only train strength 
a maximum of three times a week. It’s also 
important to allow some rest between the 
different exercises. A typical strategy might 
be to do a set of 10 repetitions of an exer-
cise, then take a minutes rest before moving 
on to the next. 

Physical Training for Caving
Text: Mark Dougherty

Photos: Sofi Hemgren Dougherty

Table 1:  fitness benchmarks for caving
If you can achieve all three, so much the better!

Exercise 
mode

Level 1: recreational caving,  5 
hour trips

Level 2: Tough caving, 10 
hour trips

Level 3: Expedition caving, 
15+ hour trips

bike 25km road ride in 1 hour 55km road ride in 2 hours 120km road ride in 4 hours

run 5 km in 30 minutes 10km in 1 hour Half marathon in 2 hours

swim 1km in 30 minutes 2km in 60 minutes 3km in 90 minutes
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Basic exercises

The Plank
Figure 1a shows the basic plank position. 
Hold this position for 30 seconds and re-
peat. Figure 1b shows how the exercise can 
be made harder by lifting one arm and the 
opposite leg from the ground. This is a good 
all-round exercise for many muscle groups 
in the body.

The Star
Hold the star position in Figure 2 for 30 s 
and repeat. Then roll over and repeat on 
your other side. This exercise is excellent for 
core strength.

Superman
Hold the superman position in figure 3 for 
30 s and repeat. This exercise is particularly 
good for back strength and will definitely 
make crawling in low passages easier!

Crabwalk
Go down into a low squat and “walk” 25 
m as shown in figure 4. This is a very good 
exercise for simulating those annoying pas-
sages which are too low to walk in but feel 
too high for crawling. It works on knee 
strength and balance.

Situps
The situp is a classic, but still a good exercise 
for the core. You can perform it as shown 
in figure 5, but also by bringing your right 
elbow to your left knee and vica-versa to 
make sure that all the different stomach 
muscles get a work out.

Pressups
Another classic, shown in figure 6. If you 
can’t manage a full press-up begin by per-
forming the exercise with your knees in the 
ground.

Exercises with weights
Exercises which involve using weights are 
more complex and increase the risk of in-
jury unless proper technique is used. The 
golden rule is to work on the moves with a 
relatively light weight and only increase the 
weight once your technique is solid. Train-
ing in front of a mirror or with a partner 
watching is a good way to make sure that 
you are lifting correctly. An even better idea 
is to train in a gym where coaching is avail-
able.

The exercises I present here can be done 
with a variety of weights. Kettlebells, dumb-
bells or a single weight plate are all suitable. 
With some exercises you can substitute a 
caving tackle sack packed to an appropriate 
weight. I prefer kettlebells, partly because 
the asymmetric load on the arm they gener-
ate helps strengthen hand and wrist strength 
as well as the large muscle groups. It is hard 
to specify a suitable weight,  a rule of thumb 
is 6-8-12 kg for women, 12-16-20 kg for 
men, with these weights referring to fitness 
levels 1-2-3 respectively . These weights 
roughly correspond to a medium sized to 
large tackle sack of caving gear; obviously 

the tougher the caving trip the heavier your 
sack is likely to be. If you can handle these 
weights, you will have no problem carrying 
your sack!

Sit up with a weight
The difficulty of the situp can be increased 
by holding a weight in front of your chest 
as in figure 7.

Farmers walk
Take a weight for a walk over rough ground 
as shown in figure 8. This simulates carrying 
a heavy bag of gear in a cave. Having the 
weight in only one hand means that your 
core has to work hard to maintain balance. 

Fig 8

Fig 7

Fig 6

Fig 5

Fig 4

Fig 3

Fig 1a

Fig 2

Fig 1b
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Kettlebell swing
The two-handed kettlebell swing is shown 
in figure 9a. It is also a good full-body work 
out. Make sure you keep you back straight. 
At the bottom of the swing your knees 
should be slightly bent as shown in figure 
9b. The swing is then initiated by thrust-
ing your hips forward and straightening the 
knees. Your whole body should swing the 
kettlebell, not just your arms.

 

Knee bends
Hold a kettlebell in front of your chest and 
bend at the knees as shown in figure 10. 
Don’t attempt to go too low at first as this 
will risk injury. Start by bending the knees 
to 90 degrees, as you become stronger 
you can gradually go lower until you can 
manage a deep squat.  Strengthening the 
muscles around the knee is very important 
for caving.

Kettlebell snatch
The snatch is an explosive exercise which 
takes some practice to perfect. Begin by 
swinging the kettlebell with one hand as 
shown in figure 11a. Then swing the kettle 
bell up into the over head position of fig-
ure 11c in one fluid movement. Note the 
need to lean back to maintain balance as 
the bell comes up, this can be seen clearly in 
figure 11b. Beginners with this exercise of-
ten complain that the kettlebell bangs hard 
against the wrist, causing bruising. This is a 
question of timing and technique – if the 
kettlebell rotates around the handle, it will 
hit you hard. If, on the other hand, you ac-
tively “punch” the handle at the right mo-
ment the bell with rotate around its centre 
of gravity and the whole exercise will feel 
smooth and painless. 

Kettlebell clean and press
An alternative overhead lift is the clean and 
press. The  start and finish positions are the 
same as for the snatch, but rather than take 
the kettlebell up in one movement, you 
first clean it to an intermediate position(the 
rack) as shown in figure 12b. From the rack 

Fig 11a

you have to press it overhead. Doing this 
with straight legs and only arm strength is 
known as the military press and is obviously 
tougher on the arms. Alternatively you can 
first bend at the knees and then use your leg 
strength to give some upward momentum 
at the start of the press.

Fig 12a

Fig 10

Fig 9a

Fig 9b

Fig 11b Fig 11c

Fig 12b Fig 12c
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In conclusion
Cavers don’t necessarily need to be super-
athletes. But having a good fitness level 
makes caving more enjoyable and leaves 
more energy for doing speleological work. 
It is also worth repeating  the point that 
tiredness is a factor in a significant number 
of accidents, not only in caving but in many 
other adventure activities.  The old army 
saying says it all – “train hard, fight easy”.

P.E. Lindskog verkade inom svenska kyrkan 
på 1800-talet och beskriver sig själv som 
”Filsofie Magister och Teologie Kandidat, 
Lektor, Domkyrko-Sysloman och Ledamot 
af Samfundet pro Fide & Christianismo”. 
Han bodde på Stubbesgården på södra Kin-
nekulle och gav 1812-1816 ut ”Försök till 
korrt beskrifning om Skara stift” i fem delar. 
Han tog hjälp av de lokala prästerna för sin 
faktainsamling. Huruvida han själv eller nå-
gon annan står bakom följande beskrivning 
av Bratteforsklevorna framgår inte. Så här 
skriver han i häfte II från 1813, en beskriv-
ning som är föredömligt bra så här 200 år 
senare. Inom parantes anger jag omräkning 
av aln till meter, med 1 aln = 0.59 m.

Bland märkvärdiga ställen i Klefva socken 
må nämnas Kinnekulles öfversta Klef, som 
i små och föga märkbara bugter sträcker 
sig från Lilla Brattefors. Höjden av denna 
klef, som hvarken är lika hög eller lika brant 
på alla ställen, kan per medium tagas till 
23 alnar (14 m). Ej långt från Klefva lig-
ger det märkvärdiga Stora Brattefors, hvars 
perpendikulära höjd närmast vid bergsfoten 
är nära 6 alnar (5 m). År 1787 var den be-
fintliga grottans djuplek, d.v.s. dess bredd 
inåt berget ifrån dess yttersta kant 7 ¼ al-
nar (4.3 m) och dess höjd till horizontela 
linien af den plan, somligger ofvanpå denna 
klef, omkring 28 alnar (16 m). I grottan, 
der man under vattnets nedforssande kunde 
sitta torr, hade flera betydande personer 
ristat sina namn till åminnnelse af sina be-
sök härstädes. Men år 1809 inträffade ett 
ras, som bildade den perpendikulära vägg, 
hvilken med 12 alnars (7.0 m) bredd och 

16 alnars (9.4 m) höjd nu visar sig i fon-
den.Till vänster utgår rätvinkligt från denna 
vägg en pelarformig stenkoloss af 27 alnars 
(16 m) höjd och 26 alnars 15 m) bredd,till 
höger likaledes rätvinkligt en pelarvägg av 
25 alnars (15 m) höjd. Under en genom 
flera hvarf utskjutande berghäll till höger i 
grottan synes en tafla med deri ristade bok-
stäfver; men icke något märkvärdigt namn 
har kunnat upptäckas.

Förutom forntida klotter nämner han en 
beskrivning från 1787 av Gabriel Tidgren 
som är en ännu tidigare upptecknare av 
Brattefors i ”Westergöhtlands historia och 
beskrifning”. Även Tidegren använde en 
frågelista till prästerna för sin sammanställ-
ning, en idé som han fått från Sven Wilks-
man som 1749 gjorde en liknande frågelista.

Tidiga grottforskare
Anders H Lindén

Sammanfattning
Grottkrypare behöver inte nödvändigtvis 
vara atleter. Men att vara något så när väl-
tränad gör grottandet roligare och ger energi 
över åt utforskandet. Trötthet är dessutom 
en vanlig bidragande orsak vid olyckor, inte 
bara vid grottkrypning. Författaren ger ett 
antal handfasta tips om lämpliga tränings-
rutiner både med och utan redskap för att 
förbättra styrkan, rörligheten ock konditio-
nen.

Är grottan identisk med rn 739, 
Lilla Bratteforsklevan?
Beskrivs i SSFs databas som en 
”stor nisch ellerklippskjul med en 
bredd av 20 m, höjden 2 m och 
djupet 5 m”
Typen anges tillStrandgrotta 
(marin abrasion) .
En litteraturhänvisning ges till 
Munthe H. 1920: Strandgrottor 
och närstående geologiska fe-
nomen. 

Red.

När: 11-18 Juli 2014 (7 nätter)

Var: Boende på Greenclose, Yorkshire

Grottor: 150m-200m djupa SRT-grottor i 
ett riktigt fint landskap. Ett av de absolut 
bästa ställena att träna SRT! Klättervägg till-
gänglig för teknikträning vid dåligt väder.

Transport: Norwegian flyger till Manchester 
(ut 11 juli, hemresa 18 juli). Lokal transport 
blir i hyrbilar som samordnas – mötesledaren 
bestämmer hur många bilar vi skall hyra och 
vem som ska göra bokningar. Mötesledaren 
reser med färja i egen bil och transporterar all 
gemensam utrustning.

Utbildning: SRT2- och SRT3-kurser ska 
köras. Behörighet är resp. SRT1- och SRT2- 
kurser. Det går att delta i turen utan att gå 
någon utbildning, men kursdeltagare har 
prioritet. SRT2-kursdeltagare med mycket 
dokumenterad erfarenhet kan fortsätta di-
rekt på SRT3 i samma vecka men bara med 
godkännande av mötesledaren efter en bra 
prestation på SRT2. Man måste har SRT1 
för att delta överhuvudtaget, dvs ingen 
grundutbildning ska köras på plats. Kurs-
ledaren kan ger undantag från det formella 

kravet på SRT1 för erfarna deltagare (dvs ni 
som lärde er SRT finnan vi hade ett utbild-
ningsystem).

Ekonomi: Transport, boende, mat osv är på 
självkostnadsbas. Kursavgiften inkluderar 
gemensam utrustning och dess transport 
och är satt till 1000 kr. Ungdomar/studen-
ter kan söka subventionering av kursavgif-
ten hos SSF (max 3000 kr avsatt – om fler 
än tre personer får stipendiet blir summan 
mindre). Man måste söka genom att skriva 
ett personligt brev till mötesledaren och 
vara beredd att skriva en reserapport för pu-
blicering i Grottan vid hemkomsten.

Platser: Mängden av platser begränsas till 
20, varav 4 är instruktörer.

Anmälan: Till mötesledaren, Mark Doug-
herty mark.sebastian.dougherty@gmail.com 
Meddela vilken kurs du vill anmäla dig till 
och uppge datum/plats på SRT-kurser du 
har varit på (eller ge en kort beskrivning av 
din erfarenhet om du saknar SRT1-kvalifi-
kation).

Frågor: Kan ställs via e-post eller på 
070-300 25 36

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

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

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

Hur-Vem-Var i SSF

Arbetsgrupper

Dyksektionen Mark Dougherty  070-300 25 36 mark.sebastian.dougherty@gmail.com 
Fjällkommittén Anders Lindén  073-560 56 58 geofysik@gmail.com
Gotlandskommittén Daniel Krusevi  070-916 68 71 daniel.krusevi@nsf.scout.se
Grottkatalogkommittén Hans Beskow 070-676 20 02 h@nsbeskow.se
Grotträddningskommittén Christian Rylander 073-660 14 75 rylanderc@hotmail.com 
Gruvsektionen Emma Lundberg 070-269 09 49 emma.k.lundberg@gmail.com
Historiska kommittén Rabbe Sjöberg  090-452 58  rabbe.sjoberg@telia.com
Internationella kommittén Mark Dougherty  070-300 25 36 mark.sebastian.dougherty@gmail.com
Karteringskommittén Torbjörn Djuvfeldt 070-521 07 47 tobbedj@gmail.com
Utbildningskommittén Mark Dougherty  070-300 25 36 mark.sebastian.dougherty@gmail.com
Vertikala sektionen Lina Lindén   070-286 67 02  lina.linden@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, Flintbacken 2 3 tr  11842 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
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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

Vid deadline för detta nummer fanns nästan inget material alls inskickat.
Efter ett nödrop till styrelsen blev det till slut ett nummer till (om än litet tunt).
Skall det bli några fler tidningar vill det till att ALLA hjälps åt med material.
Berätta om era grottupplevelser, rapportera från möten och expeditioner 
och gör det i tid innan nästa stoppdatum som är den 10 augusti. !
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