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Redaktören har ordet På gång i SSF

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 samt på sid 34 i det här numret. 
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

Julträff i lokalen 20 dec 2014
Vi träffas än en gång i SSFs lokal på Marknadsvägen 59 i Täby.
Mer information kommer på hemsidan

På gång internationellt

SPELEO FILM FESTIVAL - Karlovac, Kroatien 27 - 29 sep 2014
Information om program och boende på www.speleofilmfestival.eu

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

Hur hanterar SSF inskickade bilder och texter? 
Vi får ibland frågor som rör detta, speciellt som 
det är lätt för vem som helst att ”låna” material 
som publiceras på nätet. Även Grottan finns ju 
numera tillgänglig på hemsidan. Styrelsen har 
därför tagit ett beslut att, om inget annat sägs 
av respektive upphovsman, ansluta sig till Cre-
ative Commons licensbestämmelser.

Creative Commons (CC) är en ideell organi-
sation vars mål är att hjälpa de som skapar och 
vill dela med sig av sina verk (helt eller delvis). 
CC gör det möjligt genom ett system av licenser 
där man väljer vilka friheter man vill att verket 
ska ha och får genom CC ett licensavtal som pas-
sar. 

Den som har skapat ett verk har alltid upphovs-
rätten till det han eller hon har skapat. Eftersom 
man bara kan använda Creative Commons licen-
ser på verk som man själv har alla rättigheter till 
eller som man själv skapat är det viktigt att man 
som fotograf eller författare själv avgör om villko-
ren som presenteras nedan är acceptabla. Om du 
vill begränsa användningen av dina bilder eller 
texter ytterligare är det viktigt att vi får reda på 
det i samband med att du skickar in materialet.
Exempel på hur det ser ut när avtalet inte gäller 
kan du hitta på sid. 22-23 i detta nummer av 
Grottan. Det avtal SSF har valt att hålla sig till 
kallas:

CC BY-NC-ND 2.5 SE

Den här licensen innebär att man tillåter 
spridning i vilka som helst media men bara i 
icke kommersiella sammanhang. Verk som lig-
ger under den här licensen får inte bearbetas och 
den som använder verket måste erkänna dig som 
upphovsman. Om man som upphovsman har 
accepterat villkoren i licensen får man inte hin-
dra någon att använda eller sprida materialet så 
länge villkoren i licensavtalet följs.

Licensen bygger på tre villkor:
BY - Erkännande (Attribution)
Villkoret innebär att upphovsman ska anges 
i samband med att verket används eller sprids.
Villkoret erkännande följer med alla Creative 
Commons licenser.

NC - Icke kommersiell (Non-Commercial)

Villkoret innebär att du inte tillåter kommersiell 
användning av verket. Verk som ligger under vill-
koret icke-kommersiell får endast användas för 
icke-kommersiella syften.

ND - Inga bearbetningar (No Derivative 
Works)

Villkoret innebär att du inte låter någon bearbeta 
ditt verk.
Du kan läsa mer om Creative Commons olika 
licensavtal på hemsidan www.creativecommons.se/

Summary (by author)
SSF has agreed to accept the terms in Creative 
Commons license CC  BY-NC-ND 2.5 SE for 
all material presented in Grottan or at the web 
if no other statement is made by the author or 
photographer. 

That means you are free to share, copy and re-
distribute the material in any medium or format.
The licensor cannot revoke these freedoms as 
long as you follow the license terms:

•	 BY	-	Attribution
 You must give appropriate credit.

•	 NC	-	Non	Commercial
 You may not use the material for commer- 
 cial purposes.

•	 ND	-	No	Derivatives
 You may not transform, or build upon the  
 material.

Sven Gunnvall
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Under årets sena Kristi himmelsfärdhelg var 
det dags för SSF:are med smak för infly-
tande och äventyr att samlas i norra (egent-
ligen mellersta!) Sverige, närmare bestämt i 
Jämtland, för att hålla årsmöte och utforska 
de lokala grottorna. Tyvärr blev vi inte fler 
än 28 personer det här året, men kul hade 
vi ändå.

Gillhov heter orten där vi bodde från den 
29 maj till den 1 juni. I den lilla söta byn 
två mil sydöst om Svenstavik, i Bergs kom-
mun, slog vi på torsdagen läger i och kring 
en före detta grundskola, som numera har 
namnet ”Gillhovs lägerskola”. Vädret om-
kring oss under de här dagarna bestod inte 
av strålande sol, men höll för det mesta hyf-
sad kvalitet.

Förutom information av vad som väntade 
fick vi på torsdagskvällen rapporter och bil-
der från UIS-kongressen i Tjeckien samt 
från granitgrottor i Swaziland.

Fredag
På den första utflyktsdagen, fredagen, for vi 
till två närbelägna urbergsgrottor i Bräcke 
kommun. Vi inledde med att åka till Käll-
bergsgrottan, som är en mer än 155 meter 
lång grotta i en blockfylld ravin. Där kräv-
des en hackattack med spade i ingången för 
att få loss repet, som hade frusit fast. När 
det var löst kröp vi omkring bland vackra 
draperier och droppstenslika tappar av is. I 
en kammare fanns ”isheliktiter”.
   Efter besöket i Källbergsgrottan gick fär-
den några kilometer söderut i de djupa sko-
garna, mot Strångbergsgrottan, en förskjut-
ningsgrotta vars sammanlagda gånglängd 
ska överstiga 500 meter. Promenaden från 
bilarna till grottan var en klättring uppför 
branta bergssluttningar men därifrån var 
utsikten fantastisk. Strångbergets system 

Årsmöteshelgen 2014
Anders Lavas

Källbergets grottravin. Foto: Anders Lavas

Lilla bilden: Isheliktiter i Källbergsgrottan. Foto: Anders Lavas Källbergsgrottan, stora salen. 
Foto: Anders LavasBastian Dougherty vid Strångbergsgrottans ingång. Foto: Anders Lavas
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av grottgångar lär sträcka sig från ena sidan 
bergstoppen till den andra, men mig ve-
terligen var det ingen som utforskade hela 
systemet. Också här var isformationerna 
delikata.

Årsmötet 2014 förlöpte lugnt och fred-
ligt. Styrelsen fick sin ansvarsfrihet och allt 
utföll i enlighet med valberedningens för-
slag, däribland att ordförande och skattmäs-
tare valdes om. Efter mötet berättade Johan 
Utas om Bjurälvsexpeditionens framskri-
dande under det verksamhetsår som gått. 

Lördag
På lördagen bar det av åt nordväst, till Ho-
verberget vid Storsjön. Hoverbergsgrottan 
är en 185 meter lång förskjutningsgrotta 
med mycket mäktiga salar i sitt inre. Den 
ursprungliga ingången är ett djupt schakt 
från ovan, men här i berget bedrivs turist-
grotteverksamhet och precis som i Lum-
melunda har man därför sprängt fram en 
bekvämare ingångstunnel.  Röda och gröna 
belysningslampor ger Hoverbergsgrottans 
salar en speciell, sagolik, och kanske lite 
spökaktig, karaktär. Längst inne i turistde-
len, dit vi fått guidning, var vi några som 

valde att även utforska några meter av de 
minst farliga fortsättningsgångarna.

I Hoverberget finns fler grottor, men efter 
besöket i stora grottan, var vi många som i 
stället valde att ta bilen upp på toppen, för 
att där äta vår lunch och njuta av nya sköna 
utsikter. Här fanns ett torn att klättra upp 
i, varifrån man bland annat hade storslagna 
vyer över Storsjön och kunde se Oviksfjäl-
lens snöklädda toppar i nordväst. När vi ätit 
vandrade vi på stigar genom bergets svårt 
stormhärjade skog och tittade bland an-
nat på Rämnan, som är en lång och bitvis 
mycket djup klyfta.

På lördagskvällen fick vi i små grupper 
diskutera olika saker kring jubileumsåret 
2016, bland annat årsmötet på Gotland 
samt en eventuell jubileumsresa för för-
bundet samma år. Rolf Engh berättade om 
grottbesök på Nya Zeeland och på Långfjäl-
let i Lappland. Ganska sent på kvällen kom 
kryplådan äntligen fram och vi var en liten 
men tapper skara som ville pröva vår smi-
dighet. Herrklassen vanns av Niklas Kon-
stenius på 18 cm före mig, Anders Lavas, 

på 22 cm. I damklassen tävlade Manuela 
Scheuerer ensam och uppnådde resultatet 
17 cm. Bland de unga herrarna tog sig Gab-
riel Gyllensting genom 16 cm och slog där-
med Bastian Dougherty med en centimeter. 
I klassen unga damer blev det oavgjort mel-
lan Malva och Lova Andreason, som även 
de fick resultatet 16 cm.

Söndag
Plötsligt var det söndag och dags att städa 
för att därefter resa hem eller fara vidare. 
Jag hoppas att så många som möjligt av oss 
ses i Dalsland på Kristi himmelfärdshelgen 
2015, då nästa årsmöteshelg går av stapeln.

Summary (editorial)
Report from the SSF annual meeting 2014 
in Gillhov in the south of Jämtland. As al-
ways there were slideshows and lectures in 
the evenings. Apart from the formal session 
on  Friday evening there were discussions 
over events for the SSF jubilee in 2016. 
During the days there were excursions to 
the nearby caves Källbergsgrottan, Strång-
bergsgrottan and Hovergbergsgrottan. 

Hans Beskow vid Hoverbergsrämnan. 
Foto: Anders Lavas

Årsmötesdeltagarna tas emot vid 
Hoverbergsgrottan. Foto: Bo Lenander

Gabriel och Bastian (fastnat i nåt annat 
än kryplådan?) . Foto: Bo Lenander
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Verksamhetsberättelse för Sveriges Speleologförbund 
1 januari 213 - 31 december 2103

1. Medlemmar, styrelse och förtroendevalda
Vid årsskiftet 2013/2014 var antalet medlemmar i SSF 652 st. varav 1 st. hedersmedlem. 
(Hedersmedlemmen Percy Nilsson har avlidit under året.)Vid motsvarande tid 2012/2013 
var medlemsantalet 627 st. Av medlemmarna var 301 familjemedlemmar. Tre grottför-
eningar var medlemmar; Stockholms grottklubb, Finlands grottförening och JF Äventyr. 
Övriga föreningar och juridiska personer som var medlemmar var Lummelundagrottan 
AB, Länsstyrelsen i Jämtlands län, och Tärna Fjällturer. Från och med 2009 kan man betala 
medlemsavgift i NGF till SSF, och NGF medlemmar kan göra på motsvarande sätt för att 
bli medlemmar i SSF. 26 SSF-medlemmar utnyttjade denna möjlighet 2013 och 9 NGF-
medlemmar betalade på samma sätt sin medlemsavgift i SSF. Styrelsen och övriga förtroen-
devalda under verksamhetsåret 2013 framgår sist i verksamhetsberättelsen.

2. Årsmöten och styrelsemöten
Förbundets årsmöteshelg avhölls 7-10 maj på Skeppsgården, Oskarshamns Kommun, Kal-
mar Län. Själva årsmötesförhandlingarna genomfördes den 9 maj. 70 medlemmar deltog. 
I samband med årsmötet gjordes utflykter till flera grottor i området. En lyckad utflykt till 
Blå Jungfrun genomfördes också. Protokoll från årsmötet samt verksamhetsberättelsen för 
2012 finns publicerad i Grottan 2/2013. Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under verk-
samhetsåret (9/4, 10/5, 18/6, 28/8, 13/11). Alla styrelsemöte förutom det konstituerande 
mötet har genomförts genom webmötesteknik och detta har varit både tidseffektivt och 
en kostnadsbesparing. Därutöver har arbetsutskottet haft överläggningar per telefon och 
e-post. 

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

3.1 Lummelunda 2013
Årets Lummelundavecka hölls 23 juni - 29 juni och besöktes av ett 25-tal personer. 
Diverse aktiviteter ägde rum – länspumpning av Inre Sjön, en räddningsövning, grottdyk-
utbildning och en introduktionsutbildning. Flera barnfamiljer deltog (ser artikel i Grottan 
3/2013). Rapport till Länsstyrelsen på Gotland från vår årliga inspektion har insänts till 
Länsstyrelsen Gotland. Ansvarig för veckan var Daniel Krusevi.

3.2 Fjällmötet 2013 
Fjällmötet 2013 var förlagt till Bjurälven/Korallgrottans område i Jämtland. Man gjorde 
några mindre grottfynd som rapporterades i Grottan 1/2014. Dyksektionen deltog också i 
mötet som en förberedelse för kommande vinterexpedition. Besiktning av Korallgrottan åt 
Länsstyrelsen Jämtland genomfördes.

3.3 UIS-kongress 2013
Totalt 17 eller 18, beroende om man ser till nationalitet eller bostadsort, medlemmar från 
SSF deltog i UIS 16e internationella grottkongress som i år hölls i Brno i Tjeckien mel-
lan den 21 och 27 juli 2013. Lina Lindén och Ulla Pettersson representerade SSF på UIS 
möten under veckan och deltagarna försökte också representera SSF på så många kom-
missionsmöten som möjligt. På UIS  General Assembly som avslutade kongressen valdes 
Australien till plats för nästa kongress och man antog Code of Ethics. 
SSF bidrog med fyra egna presentationer under veckan och var medförfattare till ytterligare 
en. Under kongressveckan pågick Speleolympics, och Maja-Lisa Krafft och Erik Pott vann 
repstegsklättringen i var sin klass.
 
4. Arbetsgrupper (kommittéer och sektioner)
SSF har ett antal arbetsgrupper (för närvarande 11) i form av kommittéer eller sektioner 
som ska förenkla arbetet i styrelsen och i föreningen i stort. De har alla olika mål och syfte. 
Varje arbetsgrupp ska fungera någorlunda självständigt och arbeta för sitt verksamhetsom-
råde. Grupperna består av intresserade medlemmar, en huvudansvarig samt en kontaktper-
son ur styrelsen som företrädare för gruppen.

4.1 Dyksektionen
SSF:s dyksektion har som mål och syfte att sammanföra personer med intresse för grottdyk-
ning. 
Dyksektionen har i år genomfört grottdykutbildning i Lummelunda. Expedition Bjurälven 
genomfördes mellan 14:e mars och 24:e mars. Expeditionen var lyckade och sifon 1 av Do-
linsjön passerades till en längd av 442m. En torrlagd sal bakom sifonen karterades till 105m 
och slutade i sifon 2. Resultatet av expeditionen publicerades i Grottan 2/2013. Ansvarig 
styrelseledamot är Mark Dougherty. Huvudansvarig för dyksektionen är Kristian Lyberg. 
Sektionen har 68 medlemmar.
 
4.2 Fjällkommittén
För årets aktiviteter se punkt 3.2. Ansvarig styrelseledamot är Torbjörn Djuvfeldt och hu-
vudansvarig är Anders H Lindén. Till fjällkommittén hör även fjällinventeringen som haft 
Rune Magnusson som ansvarig.

4.3 Gotlandskommittén
Gotlandskommitténs främsta mål och syfte är att skapa kontinuitet och stadga kring arbetet 
med Lummelundaveckorna, ser punkt 3.1. Ansvarig styrelseledamot är Kenneth Gyllen-
sting och huvudansvarig är Daniel Krusevi.
 
4.4 Grottkatalogkommittén
Detta ansvarsområde innefattar hantering av grottblanketter och förbundets grottdatabas. 
Grottdatabasen har länge varit en kärnverksamhet i SSF:s verksamhet och den fortsätter lö-
pande att utökas och uppdateras. Under året har 197 st grottblanketter kommit in. Huvud-
delen av grottblanketterna kommer som vanligt från en liten grupp SSF-medlemmar och 
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den allra största delen kommer i pappersform i den vanliga posten. Inkomna grottblanket-
ter presenteras i sammandrag på förbundets webbplats och på grottdatabasens webbplats.
Vid slutet av året fanns det i grottdatabasen totalt 3953 registrerade grottblanketter och 
3944 objekt, varav 2640 verifierade grottor, 862 tips och 442 övriga objekt. Två helgträf-
far har genomförts under året, en i mars och en i december, för inmatning av uppgifter i 
databasen och kontroll av materialet. Utöver dessa träffar har huvuddelen av arbetet under 
2013 lagts på att förbättra webb-funktionerna för inmatning och ändringar i databasen. 
Bland annat har SSF:s nya indelning för grottyper införts (ser artikeln i Grottan 4/2013).
Ansvarig styrelseledamot är Torbjörn Djuvfeldt och huvudansvarig är Hans Beskow.

4.5 Grotträddningskommittén
Under 2013 har SSF organiserat två grotträddningsövningar. En i Lummelunda tillsam-
mans med guiderna från turistgrottan och en i Labyrintgrottan tillsammans med fjällrädd-
ningsgrupper från Hemavan och Frostviken, ser artikeln i Grottan 3/2013. Inga incidenter 
eller olyckor har rapporterats i Sverige. Däremot skedde en grottdykningsolycka med dödlig 
utgång för en svensk medborgare på besök i Frankrike. Styrelsens kontaktperson är Mark 
Dougherty, huvudansvarig är Christian Rylander.   

4.6 Gruvsektionen
Gruvsektionen är sektionen för alla som är intresserade av gruvor, tunnlar, bergrum och 
andra av människan konstgjorda underjordiska objekt. Syftet är att undersöka och doku-
mentera nutida och historiska gruvmiljöer, anordna resor och seminarier samt ge ut infor-
mationsbladet Gruvbladet. Sektionen har 128 medlemmar. Inga aktiviteter har rapporterats 
från sektionen under 2013. Styrelsens kontaktperson är Kenneth Gyllensting, huvudan-
svarig är vakant. Styrelsen har försökt tillsätta en ny huvudansvarig utan lyckad resultat; 
nuvarande situation är oroväckande.
 
4.7 Historiska kommittén
Kring många grottor finns sägner/sagor/historier som berättar något om grottan. Kom-
mittén ser som sin främsta uppgift att intressera förbundets medlemmar för denna aspekt 
av speleologisk forskning. Även förbundets egen historia ligger inom kommitténs verk-
samhetsområde liksom klipparkivet och grottbibliografin. Under året har verksamheten i 
stort sett varit vilande. Ansvarig styrelseledamot är Rabbe Sjöberg, huvudansvariga är Jonas 
Petterson och Anders Lavas.

4.8 Karteringskommittén
Karteringskommittén är kommittén för de som är intresserade av grottkartor och att kar-
tera grottor. Syftet med kommittén är bland annat att sprida kunskap om grottkartering, 
hålla kontakt med relevanta organ inom UIS, samt hålla ordning på SSFs karteringsutrust-
ningar och verka för att de kommer till flitig användning. Karteringskommittén verkar för 
att gjorda karteringar arkiveras inom SSF och görs tillgängliga för t.ex. räddningsplanering, 
forskning och nykartering.
Karteringskommittén två största insatser under året har varit:

- anskaffning och uppdatering av högupplösta ortofoton över särskilt intressanta grottom-
råden
- genomförande av grundkurs i grottkartering för det finska grottförbundet Suomen Luo-
laseura (ser artikel i Grottan 4/2013).
Övrigt arbete inom området har i första hand genomförts som enskilda insatser av SSF-
medlemmar och då främst i kartering av ett antal nyupptäckta grottor i Vadve-dalen och 
Bjurälvsområdet.

4.9 Utbildningskommittén
Utbildningskommittén har tre huvudsakliga uppdrag: a) att åskådliggöra vilka utbildningar 
vi har, eller avser att genomföra eller utveckla inom SSF genom att skapa ett certifieringssys-
tem, b) att skapa insyn för deltagare och utomstående vad som lärs ut och på vilka grunder, 
hur det lärs ut samt varför det lärs ut, samt c) att genom certifieringssystemet ha som främ-
sta huvuduppgift att kvalitetssäkra all utbildning som bedrivs och som planeras inom SSF. 
Två ny utbildningsarenor har vuxit fram. En i Stollgruvan, Hofors och en i Predikstolen, 
Borlänge.  Grundutbildning i grottforskning hölls som vanligt under Lummelundaveckan. 
Utbildningskommitteen har dragit igång ett arbete för att förnya kursplaner i utbildnings-
system och att ser över instruktörslistan. Ett behov av att hålla en SRT3 kurs för att får flera 
behöriga att söka instruktörsstatus har identifierats. Kursen ska äga rum i Yorkshire 2014. 
Styrelsens kontakperson, och huvudansvarig för sektionen är Emese Bálint.

4.10 Vertikala sektionen
SSF:s vertikala sektion har som mål och syfte att arbeta för förbättrad säkerhet, tillgänglig-
het och kunskap om grottor med vertikala schakt samt att sammanföra personer intresse-
rade av denna grottyp. Den vertikala sektionen ska verka för att arrangemang vid vertikala 
grottor äger rum, oavsett regi. Den ska verka för att vetenskapliga och grottkonserverande 
projekt inriktas även mot vertikala grottor. Sektionen har 82 medlemmar. Medlemmar i 
sektionen har varit inblandade i  utvecklingsarbetet av Stollgruvan i Hofors, och en artikel 
om projektet har publicerats i Grottan 2/2013. En teknisk artikel om den nya ”fusions-
knopen” har också publicerade i Grottan 3/2013. Ansvarig styrelseledamot är Torbjörn 
Djuvfeldt, huvudansvarig är Lina Lindén.

4.11 Vetenskapskommittén
Vetenskapskommitténs främsta mål och syfte är att utgöra ett forum för bland annat geo-
logi, biologi, hydrologi etc. och genom detta kunna förmedla kontakter inom dessa områ-
den - både till SSF:s medlemmar, men även till personer och organisationer utanför SSF. 
Ett självklart mål är att uppmuntra förbundets medlemmar att lära sig mera om våra grot-
tor och deras bildning. Detta görs bl.a. genom vetenskapligt inriktade artiklar och notiser 
i Grottan och speleo.se. Ansvarig styrelseledamot är Rabbe Sjöberg och huvudansvarig är 
Johannes Lundberg.
Under året har medlemmar i SSF i samarbete med forskare från Naturhistoriska Riksmu-
seet NRM, prof. Juan Ramón Vidal Romaní (Universidade Da Coruña, Spanien) och prof. 
Stein-Erik Lauritzen (Universitet i Bergen, Norge) deltagit i flera projekt som rör grottor 
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och grottliknande miljöer både i Sverige och utomlands. Dessa resultat har under året redo-
visats i Grottan, vid SSF:s årsmöte 2013, vid UIS kongressen i Brno samt i andra publika-
tioner. Under året har en mer detaljerad utforskning och undersökning av Gobhologrottan 
i Swaziland genomförts i samarbete med österrikiska och sydafrikanska grottforskare, Juan 
Vidal-Romaní och Swazi Trails.
Vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet har prof. 
Karin Holmgren, Hanna Sundqvist, Martin Finné och Meighan Boyd med medarbetare 
(Speleo Science Group; inkspeleo.blogspot.se) fortsatt sina klimatstudier av droppstenar 
från Korallgrottan, Lummelundagrottan samt Grekland, Karibien och Sydafrika.
Flera speleologiska artiklar har publicerats i Grottan under året.
 
5. Övriga rapporter
5.1 Biblioteket
SSF:s bibliotek har tidskriftsutbyte med 36 organisationer i 17 länder (varav 13 europeiska 
länder, och resten i Nordamerika, Afrika och Australien/Oceanien). Ansvarig för biblioteket 
är Ulla Pettersson. Den största delen av biblioteket finns i lokalen i Täby. I samband med 
UIS-kongressen i Brno gjordes en del nyinköp av böcker till biblioteket.

5.2 Ekonomi och Nedåt
Försäljningen från Nedåt ligger även detta år på en mycket låg nivå. Eftersom inga grottka-
taloger har sålts under året föreslås ingen avsättning till publiceringsfonden. Årets resultat 
för Nedåt är ett överskott på 89 kr. 
Årets resultat för förbundet är ett överskott på ca 9 400 kr, jämfört med ett budgeterat 
överskott på 300 kr. Överskottet beror framför allt på att årsmötet gick med en vinst på 15 
300 kr, beroende på lägre kostnader för både boende och mat, och högre antal deltagare än 
beräknat. På grund av att de flesta styrelsemötet genomförts via nätet, har vi inte haft några 
resekostnader för styrelsen. 
Kostnaden för Grottan är ca 6 000 kr högre än föregående år, på grund av att vi beslutat att 
trycka tidningen helt i färg. 2012 trycktes två nummer helt i färg. 
Under året har en räddningsövning genomförts tillsammans med den alpina fjällräddning-
en. De SSF-medlemmar som deltog i övningen fick reseersättning med 1000 kr per person.
Föregående år avsattes 70 000 kr till en Bjurälvsfond. Tanken var att medlen skulle an-
vändas till långsiktiga investeringar inom expeditionen. Under 2013 har 37 258 kr från 
fonden används till anskaffande av Network Attached Storage, kommunikationsutrustning, 
två expeditionstält och för transport av en stor kompressor från Göteborg till Stora Blåsjön. 
 
5.3 Publikationer
SSF:s medlemstidning Grottan har under verksamhetsåret utkommit med fyra nummer; 
1-2013, 2-2013, 3-2013 och 4-2013 (årg. 48). Redaktör har varit en redaktionsgrupp be-
stående av Sven Gunnvall, Johannes Lundberg samt Andreas Wikström.
 
5.4 Stipendier och gåvor
Ett Ungdomsstipendium på 1000 kr delades ut under året.

5.5 Materialförvaltning
SSF hyr sedan 2005 en arkiv- och bibliotekslokal i Täby. Denna lokal är på 45 kvm och 
är inredd med hyllor för förvaring och arkivering av Nedåt, Biblioteket samt SSF:s övrig 
utrustning. Under 2013 var vi tvungna att flytta en hel del material för att underlätta repa-
rationen av en avloppsrör. 
SSF äger karteringsutrustning och utrustning för SRT-klättring. Det är fyra kompletta 
personliga SRT-utrustningar och rep som används vid SRT-kurser. Christopher Graae är 
materialförvaltare. Mark Dougherty förvaltar SRT-utrustningen. 
 
5.6 SSF på Internet
SSF är representerat på Internet med hemsida på webbadressen http://www.speleo.se . Här 
har föreningen tillgång till ett medium för informationsspridning som täcker hela världen. 
Under 2013 har ett stort arbete genomförts för att förnya hemsidan och gå över till en ny 
mjukvaruplattform. Ansvarig webbredaktör är Torbjörn Djuvfeldt. Vidare finns på face-
book en relativt aktiv sida benämnd Sveriges speleologförbund. 

6. Funktionärer under verksamhetsåret 2013: 

Styrelse
 Ordförande Mark Dougherty
 Vice ordförande Torbjörn Djuvfeldt
 Skattmästare Ulla Pettersson
 Sekreterare Kenneth Gyllensting
 Ledamöter Rabbe Sjöberg
  Emese Orsolya Bálint
  Helena Olsson
  Björn-Ove Bergkvist
  Kalle Grönvik
Revisorer
 Sammankallande Lina Lindén
 Ledamot Martin West
 Suppleant Kristoffer Kraft
Valberedning
 Sammankallande Sofi Hemgren Dougherty
 Ledamot Daniel Krusevi 
UIS-kommissioner
 Datalagring Vakant
 Grottdykning Kristian Lyberg
 Grotträddning Sven Gunnvall
 Pseudokarst Rabbe Sjöberg
 Turistgrottor Vakant
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Arbetsgrupper (kommittéer/sektioner)

Namn Kontaktperson ur styrelsen Huvudansvarig

Dyksektionen Mark Dougherty Kristian Lyberg
Fjällkommittén Torbjörn Djuvfeldt Anders Lindén
Gotlandskommittén Kenneth Gyllensting Daniel Krusevi
Databaskommittén Torbjörn Djuvfeldt Hans Beskow
Grotträddningskommittén Mark Dougherty Christian Rylander
Gruvsektionen Kenneth Gyllensting Vakant
Historiska kommittén Rabbe Sjöberg Jonas Peterson/Anders Lavas
Karteringskommittén Kalle Grönvik Torbjörn Djuvfeldt
Utbildningskommittén Emese Orsolya Bálint Emese Orsolya Bálint
Vertikala sektionen Torbjörn Djuvfeldt Lina Lindén
Vetenskapskommittén Rabbe Sjöberg Johannes Lundberg

Övriga ansvarsområden
Adressregister  Ulla Pettersson
Arkivarie, grottblanketter Lars-Gunnar Jarl
Bibliotekarie  Ulla Pettersson
Fjällinventering (ingår i Fjällkommittén) Rune Magnusson
Föreståndare för Nedåt Vakant
Klipparkivsansvarig (ingår i Historiska kommittén)  Per Rask
Materialförvaltare Christopher Graae
SRT-utrustning Mark Dougherty
Redaktör för Hemsidan Torbjörn Djuvfeldt
Redaktör för Grottan Sven Gunnvall
Redaktör serie A, katalog Anders H Lindén
Redaktör serie B, bibliografi (ingår i Historiska kommittén) Johannes Lundberg
Redaktör serie C Rabbe Sjöberg
Redaktör Gruvbladet (ingår i Gruvsektionen) Vakant
Stenkumla (ingår i Gotlandskommittén) Mikael Ståhl
Kataloggrupp (ingår i Grottkatalogkommittén) Hans Beskow
  Lars-Gunnar Jarl

Gagnef  2014-05-24

Mark Dougherty
Ordförande.

 Årsmötets öppnande. 
 Förbundets ordförande Mark Dougherty förklarade SSF årsmöte 2014 för öppnat.

 Årsmötets behöriga utlysande. 
 Inbjudan fanns publicerad i Grottan 1-2014. Beslut: Mötet förklarades behörigen utlyst.

 Val av mötesordförande. 
 Mark Dougherty valdes till mötesordförande.

 Val av mötessekreterare 
 Kenneth Gyllensting valdes till mötessekreterare.

 Fastställande av dagordning. 
 Dagordningen fastställdes enligt styrelsens förslag.

§1 Val av justeringsmän tillika rösträknare. 
 Till justeringsmän att justera årsmötesprotokollet tillika rösträknare valdes Hans Beskow  
 och Johannes Lundberg. Antal deltagare vid årsmötet: 21.

§2 Godkännande av föregående årsmötesprotokoll.  
 Protokollet från årsmötet 2013 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Verksamhetsberättelse för 2013. 
 Verksamhetsberättelsen för 2013 presenterades vid årsmötet, godkändes och lades till  
 handlingarna. 

§4 Bokslut för SSF och NEDÅT. 
 Bokslutet för SSF år 2013 framlades och bokslutet för NEDÅT år 2013 framlades av  
 kassören Ulla Pettersson. Årets överskott blev 9 421,17.

§5 Revisorernas redovisning. 
 Revisionsberättelsen lästes upp. 

§6 Styrelsens ansvarsfrihet. 
 Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2013 samt fastslog  
 resultat- och balansräkning för Nedåt och resultat- och balansräkning för SSF. Årets  
 överskott balanseras i ny räkning.
§7 Val av styrelse. 
 Valberedningens förslag till styrelse redovisades.
 a) Val av skattmästare för två år. 
 Ulla Pettersson valdes till förbundets skattmästare på två år (omval).
 b) Val av vice ordförande för ett år. 
 Torbjörn Djuvfeldt valdes till förbundets vice ordförande (omval).
 c) Val av sekreterare för ett år. 
 Kenneth Gyllensting valdes till förbundets sekreterare (omval).

Årsmötesprotokoll fört vid SSF:s årsmöte 
i Gillhov, Jämtland, 30 maj 2014.



1918

 d) Val av fem ledamöter för ett år.
 Beslöts att som ledamöter för verksamhetsåret 2014 välja: 
 Niklas Konstenius (nyval)
 Emese Orsolya Balint (omval)
 Kalle Grönvik (omval)
 Helena Olsson (omval)
 Björn-Ove Bergkvist (omval)

§8 Val av revisorer för 2011 (två revisorer och en suppleant). 
 Valberedningens förslag till revisorer redovisades. Till revisorer för 2014 valdes Lina  
 Lindén (sammankallande), Martin West samt Kristoffer Krafft (suppleant).

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

§10 Budget för 2014. 
 Budget för 2014 redovisades. Budgeten godkändes och lades till handlingarna.

§11 Föreningsavgifter 2014.
 Styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter för 2015 godkändes. 

§12 Ungdomsstipendiat
 Ingen ungdomsstipendiat utsågs, medlen avses användas för att uppmuntra någon   
 ungdom att följa med till den planerade SRT-utbildningen i Yorkshire.

§13 Motion till årsmötet. 
 Rabbe Sjöberg, Leif Engh och Rolf Engh har lämnat en motion om att Yngve Freij och  
 Ebbe Johansson ska förklaras som hedersmedlemmar, med fulla medlemsrättigheter och  
 tidningen Grottan på livstid.  De var båda med vid förbundets grundande 1966 och  
 har genom åren gjort stora insatser för Sveriges Speleologförbund och svensk speleologi.  
 Årsmötet beslutar enhälligt att bifalla motionen.

§14 Övriga frågor. 
 Ordförande tackar avgående mångårige styrelsemedlemmen Rabbe Sjöberg för stora  
 insatser i styrelsen genom åren.
 Nästa årsmöte föreslås förläggas till Dalsland. År 2016 är det förbundets 50-årsjubileet  
 och det årsmötet planeras därför hållas på Gotland.

§15 Årsmötets avslutande. 
 Mötesordförande Mark Dougherty förklarar årsmötet 2014 för avslutat.
 
Vid datorn: 
Kenneth Gyllensting, årsmötessekreterare

Mark Dougherty   Johannes Lundberg  Hans Beskow  
Mötesordförande   Justerare   Justerare   
    

På initiativ av undertecknade utsågs Yngve 
Freij och Ebbe Johansson enhälligt till spe-
leologförbundets hedersmedlemmar vid 
årsmötet i Gillhov i Jämtland den 30 maj 
2014.

Parhästarna Yngve och Ebbe började ti-
digt sin utforskning av Balsbergsgrottans 
inre delar och kom då i kontakt med Lean-
der Tell. Fortsättningen är svensk speleohis-
toria. Både Yngve Freij och Ebbe Johansson 
tillhör den exklusiva krets som var med och 
grundade vårt förbund vid det konstitu-
erande mötet vid Lummelunds Bruk Kristi 
himmelsfärdshelgen 1966. Ebbe Johansson 
utsågs till förbundets vice ordförande. Själv-
klar ordförande var förstås Leander Tell. 

Yngve Freij utsågs här till förbundets första 
redaktör och var därmed initiativtagare till 
vår förbundstidskrift Grottan. Yngve upp-
rätthöll detta redaktörskap med avbrott 
fram till år 1990. 

Samma sommar, 1966, upptäckte Yngve 
och Ebbe karstområdena vid Artfjället kring 
Överuman; Sots bäcken, Mieseken (då Mie-
skattjåkko) och Kåtaviken. Två av grottor-
na, Sotsbäcksgrottan och Labyrintgrottan, 
har sedan dess legat mycket högt på listan 
över landets längsta grottor. 

Detta var inledningen till en serie Öve-
rumanexpeditioner. Speciellt expeditio-

Yngve och Ebbe vid SSF:s första fjällmöte vid 
Mieseken 1977. Foto: Rabbe Sjöberg

Yngve och Ebbe 
Speleologförbundets nya hedersmedlemmar

Rabbe Sjöberg, Rolf och Leif Engh
(som Yngve och Ebbe introducerade i fjällgrottning sommaren 1968)
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nen 1968 får anses som den första riktiga 
svenska grottexpeditionen. Dessa utforsk-
ningar fortsatte i främst Yngves regi in på 
1980-talet. Ingen av grottorna är ännu helt 
färdigutforskad. Yngves intresse för detta 
område är fortfarande stort och äkta och det 
är ett kardinalfel att inte meddela Yngve när 
nyupptäckter sker här uppe. 

Om Yngve är den store grottfinnaren, 
var Ebbe under denna tid organisatören. 
Det var han som fixade fram den bensin-
drivna elgenerator och den lampslinga som 
vi kånkade upp och monterade in i grottan 
1968 med hjälp av de tidigare uppsläpade 
stålstegarna. Det var mäktigt att sedan se 
Sotsbäcksgrottan upplyst av åtskilliga watt 
elektriskt ljus! Det var Ebbe som såg till att 
kontakterna med lokalbefolkning, samer, 
lokala myndigheter och hotellägare fung-
erade på ett utomordentligt sätt. Utan detta 
hade det inte varit lika lätt att fortsatt arbeta 
i dessa fjälltrakter; något som nu Bjurälvs-
expeditionerna tagit lärdom av. Vid förbun-
dets första fjällmöte vid Mieseken 1977 sågs 
de båda parhästarna för sista gången tillsam-
mans i det av dem upptäckta karstområdet.

Yngve med olika kollegor, bland dem oss 
tre, fortsatte under åren sina utforsk ningar 
allt längre norrut efter fjällkedjan. Här kan 
nämnas områdena kring Virihaure, Vasten-
jaure och Stipok och 1978 upptäckten av 
grottområdena vid Japmajaure och Vadve-
vagge, där speciellt den senare dalgångens 
hela potential öppnades.

Året 1978 blev förmodligen Yngves störs-
ta som speleolog. På en och samma treveck-
orsexpedition upptäcktes först Övre Bjur-
älvsgrottan i Bjurälvens stora sluk, de djupa 
och spännande grottorna vid Japmajaure 
och i Vadvevagge Jåkkevarelabyrinten och 
Voitasgallogrottan, som skulle visa sig bli 
landets djupaste. Expeditionen avslutades i 
Tärnafjällen, där först Östra Jordbäcksgrot-

tan upptäcktes och slutligen grottorna vid 
Rödingsfjället karterades. Totalt upptäcktes 
och karterades mer än 2000 grottmeter det-
ta ”De nådiga hålens ojämförliga år.” (citat 
ur Yngves fjälldagbok).

De senaste decennierna har i synnerhet 
Yngve varit den där legendariska personen 
alla hört talas om men nästan ingen av de 
yngre förbundsmedlemmarna träffat. Ebbe 
har på grund av arbete och sjukdom fört en 
mera undanskymd tillvaro. Vi är på Yngve 
och Ebbes vägnar stolta över deras utnäm-
ning till hedersmedlemmar i SSF!

Summary (by author)
During the Annual Meeting 2014 Yngve 
Freij and Ebbe Johansson were elected as 
Members of Honour of the Swedish Speleo-
logical Society. Both Yngve and Ebbe were 
among those few who founded the society 
in 1966. Ebbe was then elected Vice Chair-
man and Yngve Editor of the Society and 
thus the founder of this journal. The same 
year they discovered the great karstcaves on 
the Swedish side of the border to Norway 
and Mo i Rana, such as Sotsbäcksgrottan, 
Labyrintgrottan and others. Later on Yngve 
and his collegues discovered most karst ar-
eas further north along the Swedish moun-
tain range, among others the karst area of 
Vadvevagge in northernmost Sweden. 

I augusti 2009, veckan före fjällmötet i 
Mieseken, besökte Peter Blomquist, Mikael 
Persson och undertecknad Övre Gapsjukke-
området några kilometer sydväst om Övre 
Ältsvattnet. Resultatet blev bland annat två 
hundrametersgrottor.

Det hela började sommaren 2008 med att 
Mike Collins och jag bestämde oss för att 
åka just till Övre Ältsvattnet, i första hand 
inriktade på vandring och naturupplevelser, 
men naturligtvis även med plats för ett och 
annat grottbesök. Sista dagen, på väg hem-
åt, hittade vi en hålighet som vi inte lycka-
des matcha mot någon av grottbeskrivning-
arna i Grottområdet kring Övre Ältsvatt-
net[1]. Vi hade tyvärr inte tid att utforska 
hela grottan, men uppskattade längden till 
minst 100 meter. Det får bli ett nytt besök, 
helt enkelt, tyckte vi.

Sommaren 2009 lyckades inte Mike C 
pressa in ett återbesök i almanackan. Men 
med löfte om äran att få kartera en hund-
rametersgrotta lyckades jag locka med Peter 
B och Micke P istället. Vi hade övervägt att 
starta från Vilasund, varifrån man snabbare 
kommer upp på kalfjället, men å andra si-
dan är det längre än om man går från Skafs-
bäcken. Vi valde den senare startpunkten, 
men vi hade svårt att hitta den otydliga sti-
gen, och eftersom vi startat senare än tänkt 
kom vi inte fram till Rödinggrottan förrän 
klockan ett på natten rejält utkörda. Vi slog 
upp våra tält några meter in på den nord-
västra brinken av jokken uppströms Rö-
dinggrottan och påbörjade karteringen av 
Blomgrottan dagen därpå.

Senkommen rapport från 
Övre Ältsvattnet 2009

Kalle Grönvik

Tältplatsen alldeles ovanför Rödinggrottans 
ingång.  Foto: Peter Blomqvist
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Blomgrottans ingång, N66.15089 E015.22862, 
112 meter SO Blockgrottan, är ett fossilt 
sluk, en knapp halvmeter hög och ungefär 
en meter bred med typisk freatisk karaktär. 
Ingångshålet ligger i en grop 2x5 meter, som 
trots detta är svår att se om man är mer än 
några meter från den. Gången lutar svagt 
nedåt ungefär 15 grader i nord-nordvästlig 
riktning, det vill säga i princip mot Block-
grottan. Drygt fem meter in ligger ett block 
som jag flyttade på vid mitt första besök. 
Ytterligare cirka tio meter in fanns 2008 
någon slags pyttesmå formationer som giss-
ningsvis var någon form av svamp. Vid detta 
besök var de tyvärr förmultnade. Alldeles 
intill finns en sidogång, som efter ungefär 
20 meter blir för trång, men är helt klart 
grävbar. Här finns också ett antal mindre 
stalaktiter och fina karrenformer.

Huvudgången fortsätter åt nordnordväst 
och smalnar av, och antar en mer och mer 

vadös karakär, varvid takhöjden ökar. Cirka 
50 meter in, där gången är som högst, dryga 
5 meter, finns en väldigt smal, vertikal pas-
sage till en rymlig kammare som i sin tur är 
minst 5 meter hög. Enligt karteringen ver-
kar den gå i stort sett upp till ytan. Alldeles 
därefter kommer en S-krök, där det finns en 
förbindelse till en kort parallell passage, som 
tyvärr är sedimentfylld i bägge ändar. Vidare 
inåt där gången kröker norrut blir den återi-
gen freatisk, och i stort sett horisontell med 
runt metern i takhöjd. Drygt 60 meter från 
S-kröken dyker gången ner i en rymlig si-
fon, två-tre meter i diameter. Takhöjden vid 
sifonen är drygt 2 meter. På vägen dit pas-
seras ytterligare en trång vertikal gång, runt 
fem meter hög. Sifonen är 60-70 meter från 
Blockgrottan och dess övre sifon. Grottans 
totala längd uppgår till 160 meter med ett 
djup av 14 meter.

Vi har spekulerat en hel del kring om 

Översikt över grottområdet.  (Kartan omfattas inte av CC BY-NC-ND, © Lantmäteriet)

Detaljkarta över grottområdet. (Kartan omfattas inte av CC BY-NC-ND, © Lantmäteriet)
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Blomgrottan är ett nyfynd eller ej. Man vill 
ju inte ta åt sig äran för något som redan är 
upptäckt. Y Freij beskriver [Ref 1, p41] tre 
kandidater, varav första beskrivningen un-
der punkt E i viss mån påminner om Blom-
grottans ingångsdel: ”..., blockeras efter 6-8 
m av ett alltför stort block.” Formuleringen 
antyder dock att blocket är för stort för att 
flytta eller komma förbi, vilket alltså inte 
stämmer med det block jag (lätt) flyttade 

Blomgrottan: skolexempel på gång som 
övergått från freatisk till vadös form!
Foto: Peter Blomqvist

Stalaktit i Blomgrottan.
Foto: Peter Blomqvist

på vid mitt besök 2008. Vi gjorde en grov 
ytrekognoscering av området, men lycka-
des endast återfinna två små grottor i det 
aktuella området sydost om Blockgrottan. 
Efter hemkomst fick vi dock höra av Rune 
Magnusson att han lokaliserade ytterligare 
en grotta bara 40 meter från Blomgrottan. 
Det finns således fyra kandidater till de tre 
grottor Freij nämner, men vår gissning är att 
Blomgrottan inte är en av de tre, utan ett 
äkta nyfynd.

Vi utforskade ytterligare ett nyfynd, som 
frammanades tack vare Micke Ps speleoki-
nesi. Under en vilodag, då Peter B inriktade 

Survexkarta över Blomgrottan.

Fina karrenformer i Blomgrottan.
Foto: Peter Blomqvist

sig på att göra så lite som möjligt och jag 
tog en promenad för att undersöka omgiv-
ningarna nedströms Gapsjukke, bestämde 
sig Micke för att det borde finnas en grotta 
i strandbrinken under våra tält, alltså bara 
några meter uppströms Rödinggrottan. 

Följer man den fossila sänkan uppströms 
Rödinggrottan passerar man ett flertal min-
dre sluk. De är mer eller mindre uppenbara, 
beroende på hur stor nederbörden är för 
tillfället. Ett av de nedersta sluken rinner in 
under ett stort stenblock som lossnat från 
jokkens sida. Över blocket finns ett över-
häng. Under överhänget, mellan blocket 
och bergväggen, rensade Micke undan lite 
sten, klämde sig ned och hittade en riktigt 
trevlig, blöt grotta. Nägra meter in löper 
en mindre gång åt syd-sydväst, i vars ände 
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dagsljuset kan ses genom ett decimeterstort 
titthål. Efter ett tiotal meters krypande ned-
ströms från greningen kommer man in i en 
rymlig gång där sluket förenas med resten 
av bäcken. Uppströms kan man gå raklång 
bortåt femton meter, varefter takhöjden 
minskar successivt. Nedströms blir gången 
först något bredare. Sedan delar sig gång-
en; eventuellt går en mindre del av ström-
men åt nordost, men huvuddelen viker av 
norrut där gången smalnar av och djupnar, 
samtidigt som takhöjden minskar. Flödet 
i denna sifon var relativt långsamt när vi 
var där. Riktningen på gången är intressant 
eftersom den viker av i riktning bort från 
Rödinggrottan. Det vore intressant att göra 
ett färgningsförsök för att få reda på om 
denna gren rinner direkt ut i Rödinggrot-
tan, nedströms den eller någon annanstans. 

Den karterade längden på grottan uppgår 
till 97 meter. OK, inte fullt 100 meter då, 
men nära nog! Vi kom överens om att kalla 
detta nyfynd Övre Rödinggrottan på grund 
av närheten till Rödinggrottan.

I jokkens krök snett emot tältplatsen hit-
tade vi en mindre grotta med ett lågt fyr-
kantigt rum, varför vi tyckte Fyrhörningens 
hemlighet var ett lämpligt namn. 
Vi besökte förstås även Marmorgrottan. 
Det varma vattnet inbjöd till ett långt besök 
med obligatorisk fotosession. Ö Gapsjukke-
sluket kröps enligt karta men såvitt vi kunde 
bedöma även utanför denna. 

Ett par kartografiska detaljer kan vara in-
tressanta att notera. Som redan noterats [2] 
torrläggs Gapsjukke mer eller mindre, be-
roende på flöde, cirka sex-sju hundra meter 
nedströms Marmorgrottan av ett antal sluk. 
Jokken från slukens utlopp saknas på kar-
tan, men ligger nära 780-meterskullen där 
Gapsjukkes torrdal och jokken från Sjarrat-
jåkka förenas [se karta]. Utloppet förefaller 
dykbart, men grottans utsträckning är för-
modligen mycket begränsad, dvs i bästa fall 
upp till Gapsjukkes torrdal. En del av slu-
ken ingår i de grottor som beskrivits ovan.

En annan detalj är Gapsjukkes flöde. 
Marmorgrottans utlopp på Fjällkartan är 
uppenbart, precis över ”s” i ”Rupsvaratje”. 
Inloppet, dvs Ö Gapsjukkesluket, strax un-
der ”p”-et är inte lika uppenbart. På kartan 
ser det ut som att jokken fortsätter åt sydost. 
I praktiken är detta en fossil dal, bortsett 
från det smält- och regnvatten som rinner 
åt motsatt håll, dvs nordväst, och försvinner 
ned i ett mindre sluk, möjligen ner i Blom-
grottan.  

Här kan man också anföra lite invänd-
ningar mot den indikerade torrdalen i skis-
sen över Ö Gapsjukkeområdet [Ref 1, p34, 
fig 13]. Den uppenbara torrdalen från Ö 
Gapsjukkesluket, dvs söder om kullen un-

Fikapaus i solsken. Sluket till 
Övre Rödinggrottan i förgrunden. 
Foto: Peter Blomqvist

Föregående uppslag: Ut i solen genom stora Gapsjukkesluket. Foto: Peter Blomqvist

Marmorgrottan - inget att tillägga! 
(se även Grottans omslagsbild)
Foto: Peter Blomqvist

Summary (editorial)
Report from a mountain expedition to Övre 
Ältsvattnet in 2009. Two new caves were 
surveyed. Blomgrottan (map on page 24), 
with a fossile entrance to a mainly dry sys-
tem was surveyed to 160 m in length and 
14 m in depth. Övre Rödinggrottan, 97 m 
long, is active and rather wet.  Several other 
caves, like Marmorgrottan (photos on the 
cover of Grottan and on page 29) and Gap-
sjukkesluket (photo page 26-27) were also 
visited.

der vilken Marmorgrottan ligger, följer den 
på Fjällkartan markerade jokken åt sydost. 
Öster om kullen finns en vattendelare som 
ligger högre än både Ö Gapsjukkesluket, 
och framförallt kratern vid Blockgrottan. 
Torrdalen i skissen går alltså rakt över vat-
tendelaren. Norr om vattendelaren går en 
torrdal ner mot Marmorgrottans ingång, 
vilket kan förklara skissen. Men om de två 
torrdalarna varit förbundna måste det alltså 
ha funnits en stor fördämning sydost om Ö 
Gapsjukkesluket en gång i tiden. Vi kunde 
inte se några uppenbara spår efter någon så-
dan fördämning.

Referenser:
[1] R Sjöberg (red) 1980: Grottområdet 
kring Övre Ältsvattnet. Svenska Grottor nr 
2: 31-41.
[2] R Engh 1995: Fjällmötet vid Övre 
Ältsvattnet 1995: Badsemester och nyfynd. 
Grottan 30(4): 26-30.
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Nationaldagen 2014 begav sig tre förvän-
tansfulla grottforskare iväg till Jockfall som 
ligger i Överkalix kommun, 7 kilometer 
norr om Polcirkeln. Denna dag tryckande 
varm och Överkalix hamnade på första plats 
över varmast i landet med 27 grader.

Vi tre brukar åka runt och utforska en del 
grottor. Vi har exempelvis besökt Bodagrot-
torna ett par gånger och i höstas besökte vi 
Grottstigen i Kåtaviken utanför Hemavan. 
Men ingen av oss har någon stor vana av 
grottkrypande. 

Jockfall, känt som ett paradis för laxfiska-
re har passande nog ett berg, tillika naturre-
servat döpt till Laxforsberget. Berget är 396 
meter högt och består av ett oändligt antal 
klippformationer, bland dessa har flertalet 
grottor bildats. 

Den 6 juni hade ännu inte myggen fått 
fäste och vi kunde i lugn och ro fika vid rast-
stugan som ligger på ett av bergets toppar. 

Där är fantastisk utsikt över Kalix älv och 
många av Överkalix alla berg, vilket Lax-
forsberget är ett av de högre. 

Att de verkade finnas många grottor där 
hade vi upptäckt året innan då vi vandrat 
stigen upp till stugan för att fika. De grot-
tor vi då hade funnit hade dock varit väl-
digt korta och verkade knappt vara längre 
än de två meter som krävs för att definiera 
en grotta.

Men nu skulle vi komma att finna både 
fler och längre grottor. Den varma luften 
och spänningen att upptäcka nya grottor 
gjorde oss uppspelta. Det blev dock både 
varmt och jobbigt att behöva ta på sig rejäla 
grottkryparkläder i värmen och klättra runt 
bland stenblock för att finna alla grottor. 

Sedan var det förstås ganska svalt att kry-
pa igenom grottorna. Totalt åtta stycken 
mätte vi upp. Den längsta var i två våningar 

Grottupptäckter i Överkalix kommun
Anna Lindblom, Jan Cramling, Roger Broström

Här döljer sig grottor....  Foto: Jan Cramling

Interiör. Foto: Anna Lindblom
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och totalt 16 meter lång. Den näst längsta 
fanns i ett hål under marken och var ungefär 
åtta meter lång. Många av grottorna vi fann 
går att mäta upp längre för den mer avance-
rade grottkryparen. Vi fann även några fler 
godkända grottor ungefär fem meter långa 
som vi inte mätte upp då våra krafter var 
slut för dagen. Alla grottor vi fann konstate-
rade vi tog slut inom synhåll. 

Vi har dock inte hunnit utforska hela om-
rådet runt toppen. Och när vi spanade mot 
en annan topp som ligger mot älven såg vi 
oräkneliga klipplock liggande mot varandra 
och vi räknar med att det ska finnas många 
fler ännu inte utforskade grottor i området. 
Kanske rent av någon riktigt lång.

Spår av vilt kunde också skönjas bland 
klippblocken. I en skreva hittade vi ben ef-
ter en ren som förolyckats. En större käke 
med tänder kvar, kanske från en björn, hit-
tades också i en liten grotta mellan några 
klippblock.
Vi rekommenderar andra grottforskare som 

har vägarna förbi att stanna till vid Jockfall 
och kanske försöka fiska upp en lax under 
fallet om intresse finns, samt bestiga Lax-
forsberget och titta på de grottor vi upp-
täckt och kanske hitta fler. 

Vi planerar att göra en ny expedition upp 
på berget i september när de flesta myggen 
har försvunnit. 

Information om naturreservatet Laxfors-
berget finns på Länsstyrelsen i Norrbottens 
hemsida:
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/sv/
djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/
overkalix/laxforsberget/

Summary (editorial)
In the huge bolder areas on the slopes of 
Laxforsberget, Överkalix in Norrbotten a 
number of caves has recently been found by 
three local cavers. The area also offers the 
possibility fish for salmon...

Anna bland blocken. Foto: Jan Cramling

En av många hålor. Foto: Jan Cramling Milsvid utsikt. Foto: Jan Cramling
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I mitten av juli var Renate och jag upp till 
Naturum i Hemavan och berättade om 
grottor i Vindelfjällens naturreservat. Och 
när man ändå var däruppe så... 

Innan vi dagen efter for hem, gjorde vi 
en liten tur till Lettafjället för att i naturen 
beskåda det på satellitbild så tydliga sluket 
på fjället sydöstsida. Vi följde i de Frederik-
senska fotspåren och passerade de av honom 
(Grottan 3/2013) nämnda dolinerna och 
fortsatte sedan, tillsammans med kalken, 
mot nordöst upp till strax under skogsgrän-
sen. Från kalfjällsplatåns sydöstra hörn leder 
en grund däld ner i skogen och övergår i en 
bäckravin. På östra sidan av ravinen spanade 
vi in ett par skrevor i kalkstråket, dock till 
synes utan nedkomlighetsmöjligheter.

Kalken stupar brant in i fjällsluttningen, vil-
ket inte är särskilt grottfrämjande. 

Vi fortsatte inte längs kalken på den ni-
vån, utan följde ravinen ner till där den 
slutar i vad som på satellitbilden ser ut som 
en krater. Det visade sej vara en oval in-
loppsgryta på ungefär 20x10 m och 4-5 m 
djup. Kalken här nere stupar åt motsatt håll 
jämfört med det övre kalkstråket och man 
får känslan att de två parallella kalkstråken 
är benen på en veckaxel vars överdel hyvlats 
bort.

I grytans södra del finns en grottöppning 
där man ca 2,5 m ner kan stå och lysa ytter-
ligare några meter längre ner i vad som ver-

Lite mer från Lettafjället
Rolf Engh

Södra Lettafjällsgrottan, ingången.
Foto: Rolf Engh

Södra Lettafjällsgrottan mot väster. 
Foto: Rolf Engh

Summary (editorial)
The Lettafjäll area in Västerbotten has been 
described earlier in Grottan 1/2013 and 
3/2013.  On a satellite-photo of the area an 
obvious crater or inlet is visible. In reality it 
is a 4-5 m deep and 10 x 20 m wide inlet 
doline. In the south part is an entrance to 
what seems to be a negotiable passage. Some 
100 m southwest a possible resurgence is 
visible on the satellite photo. The area calls 
for more exploring. 

kar vara en krypbar fortsättning mot sydost. 
Av vädret betingad utrustning, byxor och 
t-shirt, inbjöd inte till vidare undersökning, 
men klart intressant och må undersökas 
närmare. Lite drygt 100 m sydväst om slu-
ket syns på satellitbilden en bäckravin börja 
utan någon synlig anledning i form av en 
myr eller liknande, kanske utloppet? Vi kol-
lade inte detta, utan gick rakt ner till Mjölk-
bäcksgården för färd hemåt. 

Sluket med grottan, döpt till Södra Let-
tafjällsgrottan med tanke på de två tidigare 
kända grottornas namn, ligger ca 300 m 
nordväst om bostadshuset i Mjölkbäcken 
(N7331540/E492917). Nära vägen alltså 
och en kort avstickare, till exempel i sam-
band med det i Grottan nr 2 utlysta Höst-
fjällmötet till västra Långfjällets karstom-
råde.
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Måndagen innebar intro för mig som är 
novis i Lummelunda medan de övriga dy-
karna (Andreas Johansson, Kristian Lyberg, 
Ralf Strandell och Stefan Barth) pysslade 
med utrustningen. Det var mycket intres-
sant att få höra om grottans bildning och 

utveckling, Bosse är en fantastisk berättare 
och dagen gick väldigt fort. På kvällen gör 
vi ”äventyrsturen” tillsammans. När vi kom-
mer fram till sifon 1 känner jag det välbe-
kanta suget, jag vill ner i vattnet, följa linan 
och se allt som finns längre in i grottan.

Dagen därpå var det äntligen dags för 
mig att testa grottdykning för första gången 
i Sverige. Men först linövningar på land och 
iordningsställande av utrustning. På efter-
middagen dyker hela gruppen genom sifon 
1-4. Vi lägger av oss dykprylarna och tar oss 
sedan fram till Förgreningssalen och vidare 
både till sifon E och sifon F. Det är verkligen 
härligt att få komma i vattnet. Under vår 

Lummelundaveckan 2014, Dyksektionen
Stina Gabrielsson

färd beundrar vi stalaktiter, draperier och de 
många fossil som finns i taket.

På onsdagen var vi alla sugna på lite torr-
krypning i det fossila systemet och hängde 
på en grupp med Rauken i spetsen. Vi kry-
per, ålar och hasar i flera timmar och till 
slut kommer belöningen, Sifonkatedralen! 
Här väntar inte bara fika men också en fo-
tosession. Vilka fina bilder det blir, tack till 
Lasse Löfquist som skickade med en kamera 
i röret. Det är verkligen bra vackert i den 
här grottan och ett spännande ”slut” med 
sifonen i Sifonkatedralen, det måste ju leda 
vidare någonstans, eller? 

Torrkrypning är mer ansträngande än 
väntat och på torsdagen tog vi det ganska 
lugnt. Det blev dock en tur för att Per Er-
iksen (som anslutit till gruppen under tisda-
gen) skulle få testa på svensk grottdykning, 
trippen gick in till och med sifon 3. På kväl-
len hölls den sedvanliga Lummelundafesten 

vilket gjorde att vi fredagen gick i återhämt-
ningens och planeringens tecken. 

På lördagen var det dags för veckans stora 
insats, vi siktar på helvetet helt enkelt! Må-
let med dagen var att Kristian och Stefan 
skulle ta sig in till Johans luftficka för att 
förstärka linfästningen som finns där. Det 
betyder att vi alla ska igenom sifon 1-4 samt 
F, därefter väntar det beryktade Helvetet, 
smalt och därefter kryp eller ålning (bero-
ende på lårbenslängd) i decimeterdjup lera. 
Förberedda som vi är klarar vi denna stra-
pats galant, Andreas nöjer sig dock med att 
hjälpa oss andra igenom och tar sedan en 
välförtjänt paus, liggandes på rygg i leran 
enligt egen utsago. Vi andra kämpar vidare 
genom nästa sifon till Rio Amazonas. En 
lång tunnel, lite drygt till hälften fylld med 
vatten så att det på mig når upp över mid-

Samling utanför Lummelunda. Från vänster: Ralf Strandell, Kristian Lyberg, Per Eriksen, 
Stina Gabrielsson, Stefan Barth, Andreas Johansson och Amanda Lindberg. Foto: Bo Lenander

Kristian och Stefan redo för dyk. 
Foto: Ralf Strandell

Artikelförfattaren 
fullt utrustad för 
sitt premiärdyk i 
Lummelunda.
Foto: Ralf Strandell
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Summary (editorial)
During the Lummelunda week two new 
cave divers were introduced to Swedish cave 
diving. Starting relatively easy with a trip 
through sifon 1-4 the divers explored the 
400 m system. After some “dry” caving to 
Sifonkatedralen and a days rest the real chal-
lenge was a trip to Johans luftficka, a small 
airbell in the far reaches of the active system 
beyond seven sumps, and including taking 
the diving gear through the extremely mud-
dy passage Helvetet (Hell). 

Det är lerigt i det beryktade ”Helvetet” 
mellan sifon F och Rio Amazonas.
Foto: Ralf Strandell 

jan. I taket och på väggarna finns här fossiler 
överallt och i sprickan i taket finns flera fina 
draperier.  Det är mycket fint men jag blir 
snart kall och Ralf och jag vänder tillbaka. 
Kristian och Stefan tar sig igenom ytterliga-
re en sifon och fram till Johans luftficka där 
de försöker få dit en bult, men möter på svå-
righeter.  De bedömer till slut infästningen 
som bra nog och vi påbörjar vår utfärd. Ef-
ter att gruppen har återsamlats och vi fått en 
liten chokladpaus för att stärka moralen tar 
vi oss raskt tillbaka till solskenet utomhus. 
Klockan börjar bli sent men det hindrar oss 
inte för att efter en snabb uppfräschning dra 
in till Visby och avsluta veckan med en fan-
tastiskt god middag tillsammans.

När jag skrev min fjärde roman Grottan 
tänkte jag mig inte att det skulle bli ett stå-
hej kring den. De tidigare romanerna hade 
fått bra recensioner i lokalpressen och av 
Bibliotekstjänst men inte gjort så stort väsen 
av sig utanför min lilla ”läsekrets”.

Nåväl, en annons i Grottan  blev det och 
flera beställde böcker. Rabbe Sjöberg, som 
både förekommer i romanen och i verklig-
heten föreslog att jag skulle skriva en liten 
notis om bakgrunden till boken. Här kom-
mer den.

Grottor har varit en del av mitt liv. Som 
barn älskade jag att krypa omkring i bergs-
skrevor och läsa om spännande äventyr i 
FEM-böcker. Som vuxen och intresserad 
fjällvandrare kom jag i kontakt med fjäll-
grottorna och sedan början av 80-talet har 
jag tillsammans med kompisar betat av de 
flesta av de stora grottorna i Sverige. Leif 
Sigvardsson blev min grottmentor i bör-
jan. Jag var med och hittade den så kallade 
Rödå-ingången till nedre Sotis, gick vilse i 
Labyrintgrottan och blev utburen på bår ur 
Okshola i Norge så en hel del dramatik har 
det varit.

Det man varit med om bär man med sig 
och i mitt fall är det på nätterna som mina 
rövarhistorier blir till. En morgon vaknade 
jag med ”Grottan”-historien klar i huvudet. 
Sedan vidtog arbetet med att skriva ned den 
och det tog två år att få den färdig. I boken 
finns delar av mitt liv, roliga minnen från 
grott-turer och klubbläger med mina ung-
domar invävt, men så klart: Romanen är en 
påhittad historia.

Jag behövde ett par riksdagsmän med ett 
kriminellt förflutet. Sådana finns knappast 

på riktigt så jag fick hitta på, men fick i den 
vevan inspiration av några politiker som 
sprang omkring i Stockholm och viftade 
med järnrör. Därav sd-politikerna i roma-
nen. Boken är ingen politisk pamflett. Det 
bara råkade bli det partiet, som tur var ett 
parti som jag personligen inte sympatiserar 
med.

Dock fick romanförsäljningen extra re-
klamhjälp av twittrande människor och ar-
tiklar i Expressen till exempel.

Jag besöker fortfarande grottor, numera 
oftast som ledare för ungdomsgrupper 
inom frisksportarna, inte så våghalsigt som 
förr. Spänningen försöker jag i stället samla 
i mina romaner.

Summary (editorial)
The story behind the novel Grottan (the 
Cave). The author was an active caver for 
many years which provided inspiration and 
environment to his latest novel.

Om GROTTAN i Grottan
Olle Sahlberg

Olle Sahlberg längst upp till höger med Rödå 
frisksportarklubb i Labyrintgrottan någon gång 
på 1970-talet. I mitten igenkänns en ung Leif 
Sigvardsson.
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Under några veckor i juni 2014 fick vi i 
massmedia följa ett drama i en tysk grotta. 
Kampen för att rädda Johann Westhauser 
från 1000 meters djup i Riesending-grottan 
i sydöstra Tyskland. Många är vi i SSF som 
har fått frågor om olyckan och grottor i 
allmänhet och kommentarerna har ibland 
varit: ”grottor verkar farliga”, ”varför gör ni 
det?”, ”det borde förbjudas”.

Jag hade möjlighet att följa räddningsin-
satsen och min reflektion blev en helt an-
nan. Jag blev förbluffad och glad av att så 
många snabbt ställde upp och ville hjälpa en 
skadad kamrat. 

Vi som rest mycket till grottor i andra län-
der vet hur väl vi välkomnas av andra grotti-
sar. Det är en känsla av samhörighet mellan 
likasinnade. Viljan att ställa upp blommade 
nu ut för fullt när det gällde livet för en 
medmänniska.

Vad var det då som hände?
Johann och två kamrater bestämmer sig 
för att under pingsten 2014 göra en tur till 
botten av Riesending-grottan. De ska trans-
portera ner förråd och etablera en ny bivack 
längst in, inför framtida utforskning. De vet 
att det blir en lång tur med flera övernatt-
ningar. Bara att nå till de stora horisontella 

gångarna nära 1000 meters djup tar nor-
malt två dagar. När de går ner anar ingen att 
det ska ta nästan två veckor innan Johann 
får se dagsljuset igen. 

Johann som är 52 år var med och hittade 
grottan redan 1995. Då kom de till botten 
av det stora schaktet men där var det stopp. 
2002 lyckades de flytta sten och kommer vi-
dare och nu börjar kartläggningen av grot-
tan som Johann hela tiden är med i. Rie-
sending-Schachthöhle som den heter är nu 
Tysklands längsta och djupaste grotta med 
19 km och 1148 m.

Olyckan
Under natten mot söndag 8 juni är de klara 
med uppgiften och på väg tillbaka till camp 
5. De är på mer än 1000 meters djup. I gång-
ens tak från 15 meters höjd släpper en stor 
lerklump och träffar Johann i huvudet. Han 
slås till marken och är medvetslös i några 
minuter. Han blöder från huvudet, har ett 
brutet kindben och kamraterna förstår att 
han kan ha svåra inre skallskador också. Un-
der de kommande 36 timmarna tappar han 
ibland medvetandet för korta stunder.  

Klockan är 1:30 och en av kamraterna går 
ut för att larma. Utklättringen som normalt 
tar minst två dagar gör han på 12 timmar 
och räddningsorganisationen i Bayern larmas 
men först under måndagen är 1:a hjälpen- 
gruppen framme hos Johann. Det finns inte 
många grotträddare i Tyskland som klarar 
en så svår grotta och räddningsledningen 
inser direkt svårigheterna och kontaktar 
kollegor i Österrike, Schweiz och Italien för 
att få hjälp.

Ett stordåd
Samtidigt i grottans mörker utförs ett stor-
dåd som jag anser vara den mest fantastiska 
prestationen under hela räddningen, men 

som inte uppmärksammats av media. Kam-
raten som är kvar med Johann lyckas hålla 
honom varm och förhindra hypotermi. Det 
är bara två grader varmt i grottan. Han vet 
att det kommer att ta många timmar. De 
timmarna av väntan med en svårt skadad är 
nog de långsammaste man kan uppleva.

Föreställ dig själv! Du tänker tankar som: 
- Vad händer om min kamrat på väg ut rå-
kar ut för en olycka? – Hur länge ska jag 
vänta innan jag också måste gå ut? – Hur 
håller jag Johann varm? – Vad gör jag om 
Johann dör?

När 1:a hjälpen-gruppen kommer fram 
inser de att det kan vara en mycket allvar-
lig skallskada som måste bedömas av läkare. 
Johann får dropp. Först några dagar senare 
kan han äta normalt. De har en grottradio 
med sig som de kan skicka textmeddelan-
den med till räddningsledningen. Nu börjar 
jakten efter läkare som klarar att omgående 
klättra ner i en svår djup grotta. Nere i grot-
tan fortsätter den långa väntan.

Förberedelser
En läkare från Österrike och en från Italien 
ger sig ner. De är på plats först på onsdags-
kvällen. Då har Johanns tillstånd stabilise-
rats och kortare tid kan han till och med stå 
upp. Läkarna behöver få ner mer mediciner 
till grottan innan de vågar påbörja trans-
port så väntan fortsätter. För Johanns del är 
denna väntan kanske mest positiv eftersom 
skallskadan hinner förbättras lite innan den 
påfrestande transporten startar. Och nu är 
de många som hjälps åt att göra livet drägli-
gare vid olycksplatsen.

På ytan
På markytan pågår nästa drama. Grottin-
gången ligger på 1800 meters höjd på ett 
mycket svårtillgängligt berg. Landning med 

Räddad från 1000 meters djup i 
Riesending-Schachthöhle

Leif Sigvardsson

Riesending-Schachthöhle
Untersberg, Berchtesgaden
19200 m gånglängd
1148 m max djup
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helikopter går inte på grund av tät vegeta-
tion. Under de första dagarna får grotträd-
darna fira sig ner med rep från helikoptern. 
Skogsarbetare sätts in som röjer en land-
ningsplats och en massa materiel och perso-
ner kan nu flygas in.

Grotträddningsgrupper från flera länder 
kommer för att hjälpa och först på plats är 
italienarna. Ett intensivt arbete startar med 
att förbereda uttransporten med fler bultar, 
rep, linbanor mm. Bivackerna förbereds och 
mat och vatten transporteras ner. Fast tele-
fonledning börjar dras ner i grottan. 

På torsdagen kommer medicinen till grot-
tan och sex räddningsgrupper går ner i grot-
tan. På vägen testar de om båren får plats i 
gångarna. Det bestäms att de inte ska utvid-
ga gångarna. På några ställen är det så trångt 
att Johann kommer att bli tvungen att läm-
na båren och krypa själv en kort sträcka.

Räddningen börjar
Kl 17:30 på fredag 13 juni, efter nästan sex 
dygn är väntan över och transporten påbör-
jas. Det är en italiensk räddningsgrupp på 
15 personer som tar den första komplicera-
de sträckan till camp 5. Efter 11 timmar når 
de bivacken och får tid för vila. Nu är åtta 
räddningsgrupper på plats vid grottan och 
Johann har ständig övervakning av läkare. 
Det är nu en tysk och en slovensk läkare 
som följer båren. 

Nästa sträcka till camp 4 är mestadels 
horisontell men sedan börjar schakten och 
transporten blir mycket krävande. Det tar 
ungefär en dag att få Johann från en camp 
till nästa. På några platser är det små sjöar 
där gummibåt används. Vid passagen av ett 
vattenfall i ett schakt byggs ett stänkskydd 
över båren med gott resultat. Det regnar 
någon dag men det påverkar inte grottan 
speciellt mycket så arbetet fortsätter. Rädd-
ningsgrupperna byter av varandra och sam-

arbetet fungerar mycket bra. Den svåraste 
uppgiften är logistiken med att få folk och 
förnödenheter på rätt plats.

Räddningen fortsätter
Grotträddarna är fysiskt mycket trötta men 
stämningen är god. På onsdag 18 juni då 
båren kommer till camp 1 på 350 meters 
djup fortsätter de efter bara en kortare rast. 
Nu har de i stort sett bara det stora schaktet 
på 180 meter och lite ingångsschakt innan 
de är ute. Spekulationerna tar fart om att de 
kanske kommer upp redan samma kväll el-
ler natt och medias intresse ökas ännu mer.
Men vid botten av stora schaktet beslutas 
om ett längre stopp. Kanske är det Johann 
som behöver det, inför de sista svåra tim-
marna då han kommer att hänga länge fritt 
i luften. Eller så inser alla att de måste vara 
utvilade för att klara denna sista, farligaste 
passagen. I detta schakt blir varje liten sten 
som lossnar en dödlig projektil för de som 
är under.

Räddningsmetoden
Metoden som ofta användes i schakten är 
”counter-balance-metoden” vilket innebär 
att lyftrepet går genom en linrulle och två 
grottisar fungerar som motvikt i änden av 
repet. Vid förberedelserna har schakten rig-
gats med flera alternativa rep som behövs 
för förflyttning av räddningspersonal. Totalt 
användes 10 km rep i grottan under rädd-
ningen.

Båren i en linbanetravers.
Foto: Bavarian Red Cross district 
association, Berchtesgaden

Bårtransport kräver mycket räddningspersonal.
Foto: Bavarian Red Cross district 
association, Berchtesgaden

Tältläger nära grottans ingång.
Foto: Bavarian Red Cross district 
association, Berchtesgaden



4544

Äntligen uppe
Kl 12 på torsdag 19 juni lyfts Johann de sis-
ta metrarna upp i dagsljuset och drygt elva 
dagar efter olyckan är han ute och flygs med 
helikopter till sjukhus. Lättnaden är stor 
efter den stora prestationen som så många 
hjälpt till med. Det mest fantastiska är att 
de klarat arbetet utan fler olyckor.

Totalt har fler än 700 personer varit in-
blandade i räddningen. Drygt 200 har job-
bat i grottan varav de flesta är italienare. 
Men även grupper från Österrike, Tyskland, 
Schweiz och Kroatien har deltagit.

Medieintressets följder
Intresset från media har varit stort vilket 
kanske varit både på gott och ont. Många 
har förstått att det finns grottforskning. 
Chris Howes skrev en bra artikel i The Guar-
dian som svar på frågan, varför. Länk: http://
www.theguardian.com/commentisfree/2014/
jun/16/caver-johann-westhauser-giant-thing-
potholers-risks .

Efter en tid blev myndigheterna tvungna 
att besluta om flygförbud runt berget för att 
få arbetsro för räddningshelikoptrarna. Det 
har också beslutats om tillträdesförbud till 
grottan och en grind har byggts vid ingång-
en. När intresset lagt sig kommer det säkert 
återgå till normala regler som tillåter seriösa 
besök. Det planeras bland annt besök i höst 
för att städa upp grottan och ta bort alla rep. 

Utvärdering
Orsaken till olyckan måste anses vara maxi-
mal otur. Hur ofta har ni sett fallande ler-
klumpar från grottaket? De var en minimal 
grupp men väl förberedda och med bra ut-
rustning. Johanns kamrater var också kom-
petenta nog att klara sin svåra del utmärkt. 
Larmning och att hålla Johann vid liv under 
den långa väntan.

Den riktiga utvärderingen kommer senare 
men jag vill lyfta fram två saker från rädd-
ningen. Dels den enorma viljan att hjälpa 
och att så många frivilliga kompetenta 
grotträddare ställde upp så snabbt.

Den andra saken är att samarbetet mellan 
räddningsgrupper och människor från olika 
länder har fungerat så bra. Där är nog en 
av orsakerna de många grotträddningskur-
serna som förekommit i Europa de senaste 
tio åren ofta med deltagare från flera länder.

Hur går det för Johann?
Johann klarade påfrestningarna under rädd-
ningen bra. Redan efter några dagar på sjuk-
hus tackade han alla inblandade via en video 
som finns på youtube. Länk: https://www.
youtube.com/watch?v=3chUATmesd0 . 1 juli 
lämnade han sjukhuset och läkarna tror att 
han kommer att bli fullt återställd. En dag 
kanske vi åter får se honom i Riesending-
Schachthöhle.

Summary (editorial)
Report from the cave rescue operation in 
Riesending-Schachhöhle in the south of 
Germany in June 2014. The victim, Johann 
Westhauser, was one of the experienced cav-
ers that found and explored the cave, 19 
km long and 1148 m deep. He was badly 
injured during a trip to the bottom of the 
cave and his two friends realised they im-
mediately needed help. One of them started 
an extremely fast climb out to call for help. 
The other stayed with Johann and managed 
to keep him warm during the long wait. 
Six days later, after medical treatment, the 
actual transport out of the cave started. A 
complex and extremely demanding opera-
tion involving over 700 rescuers from sev-
eral countries managed to get the victim out 
of the cave. Johann will recover completely. Sista lyftet. 

Foto: Bavarian Red Cross district 
association, Berchtesgaden
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Grottor i Sverige över 200 m längd i maj 2014
Rabbe Sjöberg

     Namn  Plats Landskap Längd Djup År Uppt.år

1   Korallgrottan  Ankarvattnet  Jämtland 6300 129  2011  1985
2   Lummelundagrottan  Gotland  Gotland 4000  0  1997  trad.-57
3   Labyrintgrottan  Artfjället  S. Lappland  2800  20+  2009  1966
4   Bodagrottorna Iggesund Hälsingland  2633  10  1982  1966
5   Övre Kåppasjokkgrottan  Björkliden  N. Lappland  2280  30c.  1996 c.  1940
6   Sotsbäcksgrottan  Artfjället  S. Lappland  1750  110  1973  1966
7   Lullehatjårrogrottan  Torneträsk  N. Lappland  1485  110  2007  1948?
8   Hölickgrottan  Hornslandet  Hälsingland  1340  15  1984  1983
9   Dolinsjögrottan  Bjurälven  Jämtland  1300+  18  2014  2007
10 Hoppet  Vadvevagge  N. Lappland  1000  30  1984  1983
11 Voitasgallogrottan  Vadvevagge  N. Lappland  870  140+  2012  1978
12 Snötempelgrottan  Vadvevagge  N. Lappland  706  92  2007  1979
13 Almekärrgrytet  Misterhult  Småland  610  5c.  1994  1992
14 Stipoklabyrinten  Stipok  N. Lappland  570  20  1985  1985
15 Nedre Kåppasjokkgrottan  Björkliden  N. Lappland  550  ?  1996 c.  1940
16 Lämmelhålet  Vadvevagge  N. Lappland  550  95  2005  1978
17 Örnnästet  Iggesund  Hälsingland  520  40  1984  1984
18 Strångbergsgrottan  Revsund  Jämtland  510  10  1982  1980?
19 Östra Jordbäcksgrottan  Kåtaviken  S. Lappland  495  55  2013  1978
20 Gillberga gryt  Edebo  Uppland  450  10c.  2009  trad
21 Iskristallgrottan  Vadvevagge  N. Lappland  373  38  1982  1979
22 Stora Trånggatsgrottan  Köping  Västmanland  370  ?  2011  2008
23 Östra Klövbergsgrottan  Tyresö  Södermanland  362  16  1997  1979
24 Övre Bjurälvsgrottan  Bjurälven  Jämtland  350 +  15  2014  1978
25 Nedre Reurivaregrottan  Vadveområdet  N. Lappland  330  45  1986  1979
26 Frugrottan  Nynäshamn  Södermanland  321  35  2007  trad.-60
27 Marmorgrottan  Ö. Ältsvattnet  S. Lappland  320  0  1980  1970
28 Vinkelgrottan  Stipok  N. Lappland  314  21  1985  1969
29 Töllsjögrottan  Sjögared  Västergötland  300  ?  1989  198?
30 Pärlgrottan  Mieseken  S. Lappland  290  30  1988  1968
31 Murevardolabyrinten  Ö. Ältsvattnet  S. Lappland  275  10  1980  1970
32 Nedre Jokkevarelabyrinten  Vadvevagge  N. Lappland  257  ?  1987  1979
33 Korkskruvsgrottan  Kåtaviken  S. Lappland  255  30  1986  1968
34 Balsbergsgrottan  Kristianstad  Skåne  250  5  1996  trad
35 Bergsjögrottan/Kallgrottan  Kall  Jämtland  250  10  1979  1975
36 Tvillingstupen  Artfjället  S. Lappland  245  38  1977  1968
37 Övre Jokkevarelabyrinten  Vadvevagge  N. Lappland  240  ?  2006  1978
38 Luoutogrottan  Sarek  N. Lappland  240  ?  1986  1985
39 Via Dolorosa  Lullihatjårro  N. Lappland  232  15  2011  2011
40 Skallbergsgrottan  Gideå  Ångermanland  230  28  1974  1972
41 Gaffelgrottan  Vadvevagge  N. Lappland  230  20  1982  1979
42 Labyrintgrottans sluk  Mieseken  S. Lappland  225  24  2009  2009
43 Kvarnbäckslabyrinten  Åreskutan  Jämtland  210  18  1984  1983
44 Torekulla kyrka  Finspång  Östergötland  209  10  1994  trad.
45 Hörviksgrottan/Halahålet  Listerlandet  Skåne  208  4  2000  1962
46 Grottslottet  Jipmake  S. Lappland  200  ?  1984  1984
47 Grottan vid Ulorna  Åbyfjorden  Bohuslän  200  25  1989  1989

Det är nu länge sedan en lista över landets 
längsta grottor publicerats i Grottan. Under 
många år låg listan på förbundets gamla 
hemsida men ett faktum är att alla förbun-
dets medlemmar inte är uppkopplade, vil-
ket gjorde att de inte kunde ta del av upp-
gifterna. Detta motiverar i högsta grad att 
listan då och då finns i Grottan. Denna lista 
är resultatet av ett kontinuerligt insamlande 
av uppgifter nästan sedan förbundets start 
1966. Uppgifterna har insamlats genom 
personliga kontakter, Grottanartiklar och 
i viss mån nyinsända grottblanketter. De 
uppgifter som inte överstämmer med de i 
vår databas beror på att de som står bakom 
uppgifterna ej själva meddelat sina upptäck-
ter till basen.

För att lättare kunna förstå listan gäller 
att text i tjock stil visare på uppgiftsföränd-
ringar under de senaste tre åren. Uppgifter 
i kursiv stil hänvisar till urbergsgrottor. I 
spalt 7 framgår från vilket år uppgifterna är 
och i spalt 8 vilket år grottans upptäcktes. 
Speciellt vad gäller grottornas djup så saknas 
många uppgifter, vilket markeras med ett 
?. Denna lista slutar vid 200 m. Min egen 
lista når ända ned till 100 m och innefattar 
i dagsläget 102 objekt. Här kan vi notera att 
15 grottor har den noterade längden 100 m, 
se nedan.

Tyvärr framfick inte vid tidpunkten för 
listans färdigställande den exakta längden 
på nr. 9 Dolinsjögrottan vid Bjurälven. Det 
kan mycket väl visa sig att den skall ligga ett 
steg högre i tabellen. Vid Bjurälven kan för-
modligen nr. 24 Övre Bjurälvsgrottan vid 
noggrann kartering visa sig vara betydligt 
längre. Detta har markerats med ett +. Vi 

får hoppas på bättre uppgifter efter nästa års 
Bjurälvsexpedition. Även vad gäller Korall-
grottan så är det möjligt att det finns nyare 
uppgifter som ej nått mig. Ett urgammalt 
problem är även Lummelundagrottan, när 
skall vi få veta hur lång denna grotta är? För 
den som blir inspirerad av denna lista och 
känner för ett större jobb, så är jag säker på 
att det i Sotsbäcksgrottan finns gångar att 
förlänga och eventuellt till och med upp-
täcka nya. Vidare kan noteras att uppgifter 
som slutar på jämnt hundratal meter ofta är 
uppskattningar, vilka kraftigt kan förändras 
vid en kartering. På samma sätt är uppgifter 
som slutar på precist antal meter lika opre-
cisa som de som slutar på jämnt tiotal me-
ter. Allt hänger ju på vad kartören verkligen 
har mätt upp.

Vackra facetter i Sveriges längsta grotta
- Korallgrottan. Foto: Sven Gunnvall
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EuroSpeleo Magazine nr 2 
har kommit ut, och finns tillgängligt via föl-
jande länk: http://eurospeleo.eu/en/eurospeleo-
magazine-en.html  EuroSpeleo Magazine ges 
ut av FSE (European Speleological Federa-
tion, som SSF är medlem i ), och är fritt till-
gängligt via nätet. I nr 2 finns bla en artikel 
till minne av Hugo Trimmel,  beskrivningar 
av expeditioner till Laos och Hawaii, en ar-
tikel om dykning i Europas djupaste vatten-
lås (248 m djupt) med mera.

Nya tidskrifter till biblioteket 
juni-augusti 2014
Norsk Grotteblad nr 62, juli 2014. 
Innehåller bland annat två artiklar om 
utforskningen av Vadveriehppidalen, 
skrivna av Niklas Konstenius och Andreas 
Forsberg (översatta till norska), och en lång 
redogörelse för upptagningen av de två 
omkomna grottdykarna i Plurdalen.
NSS News nr 6, 7 och 8 2014. 
I nr 8 finns artiklar om datering av 
förhistoriska lämningar i en grotta i 
Tennessee, och om hur frivilliga rengör och 
städar en turistgrotta. 
Speleologia nr 70, 2014 (Italien)
Har bl a reportage om en expedition till 
sydvästra Kina, om test av olika metoder 
för spårning (flourescin, tinopal respektive 
någon sorts färgämne), och om att visa 
grottkartor i olika dimensioner. 
Slovenský kras nr 1 och 2 2013. 
I nr 2 finns en redogörelse för hur man kan 
använda laserscanning från luften för att få 
information om ett karstlanskaps utseende.
Speleofórum 2014 (Tjeckien) 
med artiklar om utforskning i Tjeckien och 
utomlands under 2013.
Spelunca nr 133 och 134 (2014). 
Karst und Höhle 2011-2014. Thüringen
En genomgång av grottorna i området (370 
sidor!).

I landet Dhrall finns fyra gudar - Zelena, 
Dahlaine, Veltan och Aracia. Dvs egentligen 
finns det åtta gudar, men fyra av dem har 
sovit i årtusenden, medan de andra fyra är 
vakna. Men nu närmar sig den tidpunkt när 
de sovande gudarna skall vakna, och ersätta 
de andra fyra, som i sin tur kommer att sova 
i ett antal tusen år. Då hotas landet Dhrall 
av insektsdrottningen Vlagh som finns i ök-
nen mitt i landet. Hon vill erövra hela lan-
det och ser allt levande som föda för sig och 
sina ”barn”.

Gudarnas begränsning är att de inte kan 
döda något levande, och därför tar de hjälp 
dels av de fyra Drömmarna, dels av män-
niskor från mer krigiska länder än Dhrall. 
Drömmarna är barn som med sina dröm-
mar kan förutse vart Vlagh kommer att 
skicka sina styrkor, och också kan framkalla 
naturkrafter som vulkaner och översväm-
ningar.  

Detta är utgångspunkten i David och 
Leigh Eddings bokserie Dreamers (The 
Elder Gods, The Treasured One, Crystal 
Gorge och The Younger Gods), som utgavs 
2003 - 2007. I alla böckerna är det gott om 
grottor, både naturliga och konstgjorda. 

Flera av gudarna bor i grottor – Zelana 
bor i en rosafärgad grotta av marmor med 
ingång under vattnet, och Dahlaine bor i en 
kalkstensgrotta djupt inne i berget Shrak. 
Det finns en målande beskrivning av hur 
han tar sig in genom en lång vindlande 
gång med stalaktiter till grottsalen som är 
hans bostad. Jag noterade att Dahlaine har 
en något annorlunda inställning till spele-
otherm än vi grottisar. Han konstaterade 
att stalaktiterna hade växt till sig ordentligt 

under den tid han hade varit vaken, och 
började vara i vägen. Vid tillfälle tänkte han 
ta med sig en slägga och slå bort en del av 
dem, så att det gick lättare att ta sig fram i 
grottgången … Veltan bor i ett hus som ser 
ut som en enorm klippa, och han kan med 
tankekraft ändra antal och storlek på rum-
men i sin bostad. Den enda av gudarna som 
bor i ett vanligt hus – nåja, ett tempel – är 
Aracia. 

Den första boken, The Elder Gods, är 
den där grottorna spelar en avgörande roll i 
historien. Vlaghs styrkor närmar sig Zelanas 
område, den västra delen av Dhrall, genom 
en djup ravin. Den inhyrda armén bygger 
ett fort i början av ravinen för att hindra 
insekterna, men det visar sig att Vlaghs ut-
sända spioner under lång tid dels har utfors-
kat de naturliga grottor som finns i bergen 
runt ravinen, dels har ägnat sig åt att utvid-
ga grottorna, så att det finns utgångar från 
dem överallt i ravinen. På det sättet kan de 
ta sig förbi fortet, och situationen blir kri-
tisk. Hur det gick? Läs boken så får ni veta! 

Kommentar: böckerna finns även utgivna 
på svenska (2004 – 2008), med titlarna 
Äldre gudar, Den vördade, Kristallklyftan 
och Yngre gudar. 

Grottor – gudarnas boning
Ulla Pettersson

Studsa i underjorden?
I norra Wales finns en nedlagd skiffergruva, 
Llechwedd Slate Caverns, som nu är en tu-
ristattraktion. Förutom det ”traditionella”, 
en guidad tur genom gruvan, kan man 
också åka linbana över landskapet, och den 
nyaste attraktionen är att man har byggt tre 
gigantiska studsmattor i några stora gruvsa-
lar. Kanske något för Sala Silvergruva att ta 
efter – i Lummelunda är det nog för trångt 
… Vill du veta mer om detta, gå in på www.
llechwell-slate-caverns.co.uk, där finns både 
information och You-Tube-filmer med lin-
baneåkning och studsmatta i underjorden!

Det är inte bara elände i Ukraina!
Nästan alla nyheter från Ukraina handlar 
i dessa tider om konflikten i landets östra 
delar. Det finns ett annat Ukraina! Landets 
speleologförbund utlyste i våras en tävling 
för barn om bästa grott-teckningen!
Resultatet kan beskådas på: 
www.childandcave.com.ua
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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
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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

En rapport från årets spännande fjällmöte, en reseberättelse 
från Nya Zeeland, Röster ur mörkret mm.
Text och bilder vill vi ha senast den 10 november.
Glöm inte en liten författarpresentation och helst också en 
engelsk summary.
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