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Ledare På gång i SSF

Julträff i lokalen 20 dec 2014
Vi träffas på Marknadsvägen 59 i Täby kl 16 - 19.
Anmäl er gärna i förväg till Kristian Lyberg 
på tel 073-3228549 eller kristian@lyberg.eu

Annadagsklättring 26 dec 2014
Vertikala sektionen bjuder in hugade och mätta julfirare 
att bränna några kalorier under en dags repklättring. 
Platsen är Stollgruvan i Torsåker. Vi börjar kl 10.00
Se karta på hemsidan. 

Årsmöte 14 - 17 maj 2015
2015 är årsmötet förlagt till Dalsland. 
SMU Ånimskogs lägergård ligger vackert vid sjön Ärr 
och har alla faciliteter man kan önska för ett lyckat möte.
Mer info kommer i nästa nummer av Grottan och på hemsidan.

Lummelunda 21 - 28 juni 2015
Som vanligt veckan efter midsommar. 
Inga detaljerade planer än.

På gång internationellt

Hypogea 2015, Rom, Italien 12 mars - 17 mars 2015
The Artificial Cavities Commission, UIS. 
Konferens om konstgjorda håligheter.
Guidade turer och exkursioner till 
Roms undre värld. 
Ett måste för Urban explorers...
http://hypogea2015.hypogea.it/

10:th EuroSpeleo Forum, Italien 30 maj - 2 jun 2015
Besök hemsidan http://www.congressospeleo2015.org/english/index 
för mer info om mötet, området och exkursionerna. 
Se också notisen på sidan 39.

Dålig luft är lyckligtvis en relativt ovan-
lig orsak till underjordsolyckor. Dess-
värre har sådana olyckor en tendens att 
få mycket allvarliga konsekvenser. SSF 
har därför beslutat att investera i en bär-
bar utrustning för gasanalys som kom-
mer att vara tillgänglig för medlemmar 
att låna (se notis på sid 39).

En nyligen inträffad olycka i England 
visar på vikten av att vara medveten om 
problemet med dålig luft och att vidta 
lämpliga försiktighetsåtgärder. Under 
en tur i en nedlagd gruva i Aber Las 
överraskades en av deltagarna av dålig 
luft. Han föll men hade dessutom otu-
ren att  hamna i en vattensamling och 
drunknade. Trots återupplivningsför-
sök från kamraterna gick hans liv inte 
att rädda. Eftersom olyckan inträffade 
bakom en vattenfylld sektion i gruvan 
blev uttransporten av kroppen mycket 
besvärlig.

Övergivna gruvor utgör den största 
risken när det gäller dålig luft, men 
olyckor har också inträffat i grottor. Små 
luftfickor mellan sifoner är en potentiell 

fara. Det kan till exempel bli ett pro-
blem i Lummelunda om man tillbringar 
lång tid i någon av de mindre luftfick-
orna i aktiva systemet. Speciellt om man 
ägnar sig åt hårt arbete som grävning. 
Utomlands finns ett inte ovanligt pro-
blem med förhöja CO₂-halter i grottor 
i vissa områden. Vid minsta tvekan - 
skaffa lokal information.

Dålig luft är också ett mer komplext 
problem än man kanske föreställer sig. 
Tänkbara faror inkluderar både syre-
brist och förhöjda nivåer av olika gaser 
(CO, CO₂, CH₄...) som alla har toxiska 
effekter på kroppen. Grundläggande 
kunskaper och förståelse för detta är 
viktiga delar av säkerhetstänkandet.

Vid nästa årsmöte hoppas vi kunna 
ha en genomgång  om luftkvalitet och 
en möjlighet att pröva den nya utrust-
ningen. Alla som ägnar sig åt gruvbe-
sök rekommenderas starkt att delta. Jag 
hoppas också att vi kan utnyttja tillfället 
att blåsa nytt liv i gruvsektionen!

Mark Dougherty

Redaktören har ordet

Först ett litet förtydligande av deklara-
tionen i förra numret om hur SSF han-
terar material som skickas in till för-
bundet. Den nya policyn med Creative 
Commons regelverk gäller naturligtvis 
inte retroaktivt. För allt material som 
skickats in tidigare gäller fortfarande 
det som stod längst ner på sidan 2 i 
Grottan.

Sedan en rättelse:
I årsmötesartikeln angavs fel fotograf på 
ett antal bilder: Bilderna på sid 7, 
”Källbergsgrottan, stora salen” och
”Bastian Dougherty vid Strångbergs-
grottans ingång” samt på sid 9, 
”Hans Beskow vid Hoverbergsrämnan”
är alla tagna av Rolf Engh och ingen 
annan. Hedras den som hedras bör. Vi 
beklagar.
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Fjällmötet 2014
Andreas Forsberg

Gränsgrottan dränerar 
Vadveriehppidalens karstsystem 
Många är vi nog som har undrat var 
vattnet kommer från som forsar ut ur 
Gränsgrottans distinkta utlopp i Päi-
vektjåkkas nordligaste hörn i Vadveda-
len.

Spårförsöken som genomfördes un-
der fjällmötesveckan visar att flera av de 
kända grottorna i dalen har hydrologisk 
förbindelse med varandra och att vatt-
net samlas ihop på slutet för att till sist 
rinna ut i Gränsgrottan.

Tankar om en möjlig dykbar passage, 
med eller utan torra delar, från t ex Vad-
veriehpigrottan till Gränsgrottan börjar 
genast uppenbara sig.

Leka med tanken kan man alltid göra. 
Om man mäter på kartan ser man att 
avståndet fågelvägen mellan bottensi-

fonen och utloppet är ca 1,1 km och 
relativa höjdmätningar ger en vertikal 
skillnad på ca 67 m. Det ger en lut-
ning på endast 3,5 grader, så några im-
ponerande gångdimensioner eller stora 
schakt längs vägen är inte att tänka på.

En första rekognoserande dykning i 
Gränsgrottan genomfördes under veckan.  
Förhållandena var tuffa och inte alls ide-
ala i det höga vattenflödet. Enligt Kris-
tian Lyberg som dök finns en trång men 
hyfsat lovande fortsättning.

Fjällmötet i Vadve
Årets fjällmöte som hölls i Vadveriehp-
pidalen 10-16 augusti blev en riktigt 
lyckad tillställning och lockade 26 del-

tagare inklusive en spänstig 24h-visit 
av Tore Brattli med två kompisar från 
Tromsø. Ett par lämlar deltog också ny-
fiket men diskret.

Vi var några deltagare som flög upp i 
förväg för att förbereda en del. Vadve-
riehppigrottan skulle riggas, de nydesig-
nade Djuvfeldtska fälttoaletterna skulle 
monteras, laddstation med elverk fixas, 
topcamp-tält resas, osv.

Trots att vädrets makter inte var på 
vår sida hela veckan fick vi en hel del 
gjort och de flesta var ivrigt sysselsatta 
med olika projekt under veckans gång.
Det ytrekades, grävdes, döks, fotogra-
ferades, karterades, spårades, avvägdes, 
riggades mm.

Två av de aktiviteter som gav spän-
nande utdelning var spårningsförsök 

med uranin i dalen och en rektur kring 
Vändsalen i Vadveriehppigrottans västli-
gaste del. Ett antal flyttade block i golvet 
av vändsalen resulterade i den spektaku-
lära schaktserien ”Svarta fallet”. Efter ett 

Lisette i Gruvsalen vid ett tidigare 
besök i Vadveriehppi. 
Foto: Christopher Graae

Samling vid fjällmötet.
Foto: Niklas Konstenius

Andreas tittar ner i Svarta fallets 
första schakt .
Foto: Niklas Konstenius
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antal firningar bredvid ett mullrande 
vattenfall och totalt ca 70 vertikala met-
rar hamnar man i ett rum med en trång 
meander, ”Psykmeandern”, uppströms 
åt ena hållet och en ny sifon nedströms 
åt andra hållet.

Vetenskapliga projekt utförda 
under fjällmötet

Kartering
Totalt ca 350 m nya grottgångar karte-
rades varav 120 m i Vadveriehppigrot-
tan, 142 m i Tvillingsalsgrottan och ca 
80 m i Dobbeldansen.

Barometrisk avvägning av grott-
ingångar
Barometrisk relativ höjdbestämning 
av ett antal grottingångar genomför-
des. En del av punkterna är också kar-
teringspunkter som nu är permanent 
markerade med spitbultar. Mätningarna 
utfördes med en Garmin eTrex Summit 
där GPS-funktionen stängts av.

Innan fjällmötet gjordes ett antal jäm-
förande tester mot en kalibrerad paulin-
barometer som naturgeograferna på SU 
välvilligt ställt till förfogande.

Paulinbarometern (har idag ersatts av 
DGPS och olika digitala avvägningsin-
strument) är ett gammalt men beprö-
vat precisionsinstrument som vid rätt 
handhavande kan ge relativa höjdangi-
velser med ett par dm noggrannhet.

Testerna utfördes i ett högt trapphus 
mellan olika våningar som höjdbe-
stämts i förväg med laseravståndsmä-
tare. Förvånande nog visade det sig att 
den snart 15 år gamla eTrex Summit 
gav i stort sett samma värden som Pau-

linen och kunde registrera nivåskillna-
der ned till 1m. Därför bestämdes att 
enbart göra fältmätningarna med eTrex 
även om Paulinen var med upp på fjäl-
let också. Viktigt är att mätningarna tas 
med så liten tidsskillnad som möjligt då 
lufttrycket hela tiden ändras med väder-
förändringarna.

Hydrologiska spårförsök med 
Uranin (natriumfluorescein)
Ett minimalistiskt fältlaboratorium 
med tillhörande utensilier riggades upp 
i tältabsiden så att detektorerna kunde 
framkallas på plats.

Att sitta inne i absiden och värma eld-
fängda lösningar över öppen eld är inte 
optimalt ur säkerhetssynpunkt men den 
envisa blåsten ute hindrade bättre alter-
nativ.

Alla kemikalier var vägda i förväg och 
packade i svetsade plastpåsar för smidig 
dosering. En strikt hanteringsdiciplin 
hölls och engångshandskar användes för 
att minska kontamineringsrisk. Speci-
ellt viktigt är att hanteringen av detek-
torerna hålls åtskild långt från uranin-
hanteringen.

Uraninet som är ljuskänsligt var pack-
at i ljustäta barriärfoliepåsar i doser om 
5, 10 och 20 g. Vald mängd sköljdes se-
dan ner med vatten i en1,5 l PET-flaska.
Efter några minuter har uraninet löst sig 
och flaskan är redo för transport till ut-
släppsplatsen.

Elueringslösningen (framkallnings-
vätskan) som är färskvara bereddes vid 
varje tillfälle genom att lösa 3g NaOH i 
en blandning av 50ml H2O och 100ml 
95 % EtOH och sedan upphetta det 
hela försiktigt till kokning.

1 2

3 4

5 Bilder från ett lyckat spårningsförsök:

1. Beredning av framkallningsvätska
Foto: Andreas Forsberg

2. Tommy släpper ut uranin i proppen.
Foto: Niklas Konstenius

3. Detektorer i Gränsgrottan.
Foto: Andreas Forsberg

4. Framkallad detektor med tydligt 
positivt svar. 
Foto: Andreas Forsberg

5. Andreas och Kalle betraktar glatt den 
grönfärgade bäcken nedanför Gränsgrottan. 
Foto: Niklas Konstenius
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Detektorerna som hade förberetts och 
packats i ljustäta barriärfoliepåsar innan 
resan, innehöll vardera 7 g aktivt kol 
inslaget i nylonduk med hjälp av bunt-
band.

Den typ av aktivt kol som användes 
var en lite lyxigare kokosnötsskalsbase-
rad variant som används bl.a. för vat-
tenrening och separering mm i labo-
ratoriemiljö. Denna typ innehåller ett 
mycket stort antal mikroporer.

Aktivt kol är färskvara och tappar sin 
adsorptionsförmåga snabbt om det inte 
förvaras hermetiskt. För säkerhets skull 
regenererades därför kolet först i ugn 
(vanlig hushållsugn) vid 260 grader i ca 
7 timmar.

En referensdetektor placerades ut i 
bäcken och framkallades innan försöken 
påbörjades för att kontrollera mängden 
störande partiklar i vattnet.

Ett dygn väntades mellan varje nytt 
försök utom 1 och 2 som gjordes sam-
ma dag med några timmars mellanrum.
Vid varje försök användes dubbla de-
tektorer. Den ena framkallades i fält och 

utsläppsplats av 
uranin

placering av 
detektorer

uranin
(g)

ev 
observ. 

grön färg 

ev tid till 
observ. 

grön färg 
ca (tim )

detektor
resultat

1 proppen, Vadverieh. Gränsgrottan 40 ja 1,5 +

2 inlopp ”falska brunnen” nedströms 
sandröret, 
Vadverieh.

10 ja 0,25 +

3 sifonen, svarta fallet 
Vadverieh.

Gränsgrottan 20 _ _ +

4 inlopp Halvbäcksgr. Gränsgrottan 10 ja 1,2 +

5 sifonen, Golfb. Gränsgrottan 10 ja _ +

Tabell 1

den andra sparades i barriärfoliepåsen 
för hemtransport. Jag valde att vänta 
drygt 3 veckor innan dessa framkallades 
och resultaten blev identiska med de i 
fält.

Resultat och diskussion
En sammanställning av resultaten ses i 
tabell 1.

Mängden uranin var väl tilltagen i 
försök 1 för att säkerställa en eventu-
ell färgpuls vid utloppet. Det visade sig 
att även den lilla mängd som användes 
i försök 2 (som ju också skulle passera 
proppen i Vadveriehppigrottan) gav en 
svagare grön puls vid utloppet enligt 
vittnen. Detta tillsammans med det fak-
tum att tiden mellan utsläpp och bevitt-
nad puls var mindre än 2 timmar borde 
tyda på att vattnet rinner en okomplice-
rad väg och utan hinder i form av sedi-
mentproppar.

Det verkar inte vara några problem att 
vänta flera veckor med framkallningen 
av detektorerna så länge man ser till att 
förvara dem ljus- och lufttätt.

Tidigare spårningsförsök i Snötempelgrottan 2005. Foto: Sven Gunnvall
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Summary (by author)
SSF´s mountain meet 2014 took place 
10th to 16th August in the remote Vad-
veriehppi valley close to Vadvetjåkka 
National Park. The biggest cave in the 
valley is the 2170 m long and 151 m 
deep Vadveriehppi cave. Several smaller 
caves are also present that might inter-
connect.

The meeting was well visited and quite 
successful with many realized projects.
Water tracing with Uranine was car-
ried out and proved that the resurgence 
to most caves in the valley is the cave 
Gränsgrottan (the “Boarder Cave”) 
about 1.1 km further down the valley.

A new series of shafts in the Vadve-
riehppi cave were revealed while digging 
in a promising area of the cave. Total 
shaft length is about 100 m. 

The first cave dive at the Gränsgrotta 
was also carried out with a tight but 
possible lead.

Rauken i meandern mellan 
Vändsalen och Rostsalen. 
Foto: Niklas Konstenius

Tor Paulin i sopnedkastet.
Foto: Kimmo Suomalainen
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I en artikel i Grottan nr 3 2013 om en 
nyfunnen grotta väster om Siljan nämn-
de jag att jag även hade iakttagit grot-
tigheter på sydsidan av berget Flenberg 
i samma trakt. I år skulle jag undersöka 
den platsen närmare, skrev jag då, men 
så långt kom jag aldrig. Anledningen till 
det var dock varken lathet eller glömska, 
utan att jag råkade upptäcka en grotta 
redan på vägen dit. Det var den 6 sep-
tember som jag under vandring norri-
från mot Flenberg gjorde mitt hittills 
största grottfynd: Klackgrottan.

Åtta kilometer sydsydöst om Gesunda 
tätort och alldeles nordost om Flenberg 
ligger berget Södra Klacken. På södra 
delen av detta bergs östsida, på cirka 
330 meters höjd, finns ett stråk med 
block och här, bland de största blocken, 
finns en grotta med omkring 15 meters 
totallängd. Grottan kan delas in i tre de-
lar. Även om förbindelserna som knyter 
samman dessa till en och samma grotta 
är mycket trånga, bör smalare sorters 
normalvuxna kunna pressa sig igenom. 
För oss lite bredare blir det dock fråga 
om tre stycken grottor. Den övre delen 
har fyra ingångar, den mellersta två och 
den nedre, som är den mörkaste och 
”grottigaste”, har också den två ingång-
ar.

Jag kommer att återvända till Klack-
grottan 2015 för att ta ordentliga mått, 
vilket jag denna gång glömt redskap för, 
och baserat på dem framställa en nog-
grann karta. Tills vidare har jag dock ri-

tat en preliminär karta, som återges här 
och som visar hur grottans delar hänger 
ihop.

Något hundratal meter längre norrut 
på samma bergssida träffade jag på två 
smågrottor, med längder på 2-3 meter, 
även de av typen blockgrotta.

Klackgrottan
- nyfynd väster om Siljan 

Anders Lavas

Klackgrottan, preliminär karta     Anders Lavas

Blocken söderifrån. Foto: Anders Lavas

Grottkammaren mot ingång H. Foto: Anders Lavas

Summary (by author)
In September I discovered a previously 
unknown boulder cave on the east side 
of the Södra Klacken mountain west of 
Lake Siljan in Dalarna. 15 meters is the 
estimated total length of the cave, that 
has eight entrances in total and may be 

subdivided into three parts, which are 
joined by very narrow passages. I also 
saw two smaller (2-3 meters) boulder 
caves further north on the same moun-
tain side. Here is a preliminary map 
of the big cave, which I give the name 
Klackgrottan.
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Inget ont som inte har något gott med 
sig. När vår hund Zorro gick bort hös-
ten 2013 så kom vi iväg på den resa till 
Nya Zeeland som vi hade velat göra i 
många år. Vi var där i fyra veckor, i stort 
sett under januari månad 2014. Vi flög 
Stockholm > London > Hong Kong > 
Auckland och det tog 33 timmar i varje 
riktning, men med tryckstrumpor så 
gick det förvånansvärt bra.

De första dagarna bodde vi hos Phill 
Round som känner många svenska 
grottisar och även har besökt Sverige. Vi 
åkte runt i Auckland som har mycket 
att titta på. Staden är byggd i ett vul-
kaniskt område och det finns mängder 
av lavagrottor, även inne i själva staden. 
Nya grottor hittas ofta när man gräver i 

marken för att bygga hus eller gräva ned 
ledningar.

Vi besökte en av dem: Mortimers 
Cave, som ligger direkt under ett hus i 
ett villaområde i Auckland. Phill känner 
de som bor i huset så vi fick låna nyck-
eln till grinden. Som alla lavagrottor är 
den skapad när den flytande lavan från 
ett vulkanutbrott rinner nedför vulka-
nens sidor samtidigt som lavan kallnar. 
Allt eftersom lavans temperatur sjunker 
så bildas tunnlar, där den varmaste la-
van flyter vidare. När den varma lavan 
tar slut och det sista rinner bort så finns 
tunnlarna kvar. Att den här grottan lig-
ger nära markytan märks också på den 
stora mängd rötter som hänger ned 

från taket. Grottan är inte lång, kan-
ske 100 meter, men det är kul att gå i 
runda tunnlar genom en bergart som vi 
svenskar inte är vana vid.

Från nordöstra Auckland åkte vi på 
heldagsutflykt med färja till Rangitoto 
Island. Ön är cirkelrund eftersom även 
den naturligtvis är en gammal vulkan. 
Liksom många andra öar är den numera 
ett naturreservat för hotade växter och 
djur. På samma sätt som Australien så 
har Nya Zeeland problem med inplan-
terade djur som saknar naturliga fiender 
och därför breder ut sig och tar kål på 
andra djur. Därför finns det fällor för 
smågnagare överallt på Rangitoto. Stora 
delar av ön är lava, som är mycket be-
svärlig att ta sig fram på, så besökarna 
behöver hålla sig till stigarna. Eftersom 
hela ön är formad som en kon så leder 
alla stigar uppåt från färjeläget. Vi sik-
tade på ett område med lavagrottor som 

Några grottor på Nya Zeeland
Hans Beskow

Hans och Phill vid turistgrottorna. 
Foto: Eva Wrede

Mortimers Cave. Foto: Hans Beskow

Rangitoto Island Caves
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ligger ganska nära toppen. Det är ett 
antal turistvänliga mindre grottor som 
alla kan besökas med sandaler och fick-
lampa. Den största ligger längst bort i 
området så de som blir mätta för tidigt 
och vänder missar godbiten. De två syd-
västligaste grottorna (Ladder Cave och 
Wallaby Cave) ligger utanför stigarna 
och är inte skyltade, så turisterna hittar 
dem inte, men Phill visste var de låg. 
Speciellt Wallaby Cave är lätt att missa, 
med sitt minimala ingångshål. Här är 
det lite trångt i ingången eftersom det 
finns en ”kärna” kvar i tunneln, så jag 
fick åla in mellan markytan och kärnan.

Phill ville visa oss Kermies Cave, som 
ligger mitt i djungeln, någon km från 
turistgrottorna. Så vi satte av genom 
den ganska täta vegetationen och det 
enda vi hade att gå på var en GPS-ko-

ordinat som Phill hade. Efter en ganska 
jobbig vandring så satte sig Phill ned 
och sa ”Här borde det vara”. Men vi såg 
bara samma täta växtlighet överallt. Jag 
gick in till vänster på måfå och höll på 
att trampa ned i hålet! Utan Phills GPS 
hade vi inte haft skuggan av en chans att 
hitta grottan! Det var en trevlig lavatub, 
lite större än de andra på ön, men tyvärr 
har jag inga bra bilder inifrån den.

Det var lika långt tillbaka genom 
djungeln, så det blev lite stressigt på 
vägen tillbaka till färjan. Men det gick 
bra och på väg tillbaka till Auckland fick 
vi se ett par Späckhuggare en bit från 
färjan. Det är tydligen ovanligt så nära 
Auckland och Phill hade inte heller sett 
sådana tidigare här.

Wallaby Cave ingången. 
Foto: Hans Beskow

Phil går ned i Kermies Cave. 
Foto: Hans Beskow

Frukost i Waitomostugan. Foto: Phill Round
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Någon dag senare lämnade vi Auckland 
och åkte i Phills bil till Waitomo, som 
är det största grottområdet i närheten 
av Auckland. Vi bodde i den trevliga 
stuga som Auckland Speleo Group har 
som bas i området. Den ligger högt och 
väldigt vackert, med fin utsikt över den 
kuperade och starkt grottförande ter-
rängen. Här finns ingen lava, utan här 
finns bara kalkstensgrottor.

I centralorten Waitomo finns ett trev-
ligt grottmuseum som är väl värt att tit-
ta på. Huvudattraktionen för turisterna 
i området är att flyta på stora gummi-
ringar genom grottor med lysmaskar i 
taket. Googla på ”waitomo black water 
rafting” om du vill se mer om det. Där 
finns också en väldigt trevlig och vacker 
naturstig, där de har dragit stigen ge-
nom ett antal mindre grottor som rå-
kade ligga längs vägen. En träbro över 
en djup klyfta har rejäla repmärken efter 
de lokala grottisarnas SRT-träning.

Naturstigen. Foto: Eva Wrede

Vi tog aldrig den kommersiella turen 
eftersom Phill hade ordnat tillträde till 
Hollow Hill Cave, där bara ett fåtal 
grupper per år får besökstillstånd. En-
ligt Phill finns det fler lysmaskar (glow-
worms) där än i turistgrottan. Eftersom 
större delen av all mark ägs av farmar-
na så behövs tillstånd från dem för att 
komma in i de flesta större grottor. Phill 
kände den här farmaren, så vi körde in 
vid gårdshuset och vidare ut på de vid-
sträckta ägorna. Här var det bra att ha 
en bil med fyrhjulsdrift och hög mark-
frigång! Det är inte kor som gäller här, 
utan miljontals får.

Hollow Hill är en stor grotta där man 
aldrig behöver krypa, men ibland blir 
det klättring på block. Lite ovant för 
Eva, men det gick galant! Vårt främsta 
mål var att titta på de glowworms som 
täcker taken i de större salarna. De är 
slemmiga maskar som spinner klibbiga 
vertikala trådar där insekter ska fastna. 
För att locka insekterna till trådarna har 
maskarna ett blått ljus i sin bakre ände. 
En del säger att det är ljuset i allmän-
het som lockar insekterna, men andra 
anser att ljusen bildar en stjärnhimmel 
som lurar insekterna att flyga uppåt mot 
”himlen”.

Det är en fantastisk syn när vi släcker 
alla lampor och njuter av miljoner små 
blå ljus i taket. Phill jobbar hårt för att 
få bra bilder på lysmaskarna, men det är 
inte lätt eftersom de lyser väldigt svagt 
och man måste ha kamerans slutare öp-
pen länge. Det blev en kul bild där jag 
står nere till höger i bild med en fjärr- 
utlöst blixt bakom mig. På bilden anar 

Glowworms. Foto: Eva Wrede
Mot Hollow Hill. Foto: Sven Gunnvall (från tidigare besök)

Nästa uppslag:
Hans i Hollow Hill - lång exponering. 
Foto: Phill Round
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man hur lysmaskarna fortsätter i den 
enorma grottgången bakom mig. I verk-
ligheten är de betydligt fler än vad som 
kom med på bilden.

Vi hade en fjärde person med oss i 
grottan, en spontanbesökare som rå-
kade vara i stugan när vi kom dit. Han 
heter Peter Crossley och är en känd 
grottauktoritet på Nya Zeeland. Vi hit-
tade ett flera decennier gammalt foto av 
honom i muséet.

En sen kväll åkte vi till Mangapohue 
Natural Bridge, som ligger ett par km 
från Waitomo, längs den vackra bil-
vägen mot Marokopa. På dagarna såg 
vi aldrig till några opossums, men här 
längs vägen såg vi flera stycken, efter-
som de gillar att ligga i mörkret på den 
ännu varma vägbanan. Mangapohue 
Natural Bridge är en stor kalkstensklyf-

ta med en naturlig bro, troligen resterna 
av ett stort grottsystem. Där finns en 
utmärkt gångbro av trä som går längs 
klyftan och under bron. Vi var här på 
kvällen eftersom det finns mängder av 
glowworms på klyftans väggar. Vi släck-
te alla lampor och gick längs gångbron, 
med lysmaskarna på sidorna och stjärn-
himlen ovanför oss som enda belysning. 
En fantastisk avslutning på vårt besök i 
Waitomo!

Allt som jag har skrivit om i den här 
artikeln hände under vår första vecka på 
Nya Zeeland. Under de kommande tre 
veckorna besökte vi inte några grottor. 
Vi åkte tåg från Waitomo ner till Wel-
lington, längst ned på Nordön. Det 
var kul att åka tåg genom det vackra 
landskapet och tåget hade en öppen 
utsiktsvagn där man kunde känna vin-
den i håret och landskapets dofter. Vi 

Efter Hollow Hill. Foto: Peter Crossley

hyrde sedan bil under resten av resan. 
Redan när vi planerade resan insåg vi 
att det inte går att se allt som vi skulle 
vilja se på båda öarna under bara fyra 
veckor. Därför var vi bara några dagar 
på de nordligaste delarna av Sydön och 
spenderade sedan större delen av tiden 
på Nordön. Vi bodde på motell som 
vi inte hade bokat i förväg, eftersom vi 
inte ville bestämma hemifrån i förväg 
exakt var vi skulle bo och hur vi skulle 
åka. Vi ville bestämma dag för dag vart 
vi skulle åka. Och det fungerade bra att 
boka logi på det sättet. Vi bokade lö-
pande de följande 1-2 dagarnas logi, 
men vi var beroende av att motellen 
hade WiFi så att vi kunde internet-boka 
och ibland blev det lite strul med dåliga 
WiFi-anslutningar. Men hyrbilen hade 
vi beställt före avresan. Vi var där på 
deras sommar, alltså högsäsong, och vi 
hade hört att det är svårt att få tag på 
bilar på plats då.

Några sevärda platser som vi vill re-
kommendera: Edwin Fox, skeppsmu-
seum i Picton. Delfinsafari (Dolphin 
Encounter) i Kaikoura. Jättestora natio-
nalmuséet Te Papa i Wellington. Weta 
Workshop, ateljén i Wellington som 
gjorde det mesta i Ringen/Hobbit-fil-
merna. Hobbiton, byn Fylke som står 
kvar från Hobbit-filmerna. Vulkaniska 
sevärdheter runt Rotorua. Waitangi 
Treaty Grounds, långt upp på Nordön, 
där maorierna skrev på ett historiskt av-
tal med engelsmännen. The Kauri Mu-
seum, stort och jättebra museum om 
skogsbruket.

Summary (by author)
During a trip to New Zealand in January 
2014, several caves were visited. The first 

was Mortimers Cave, a lava cave located 
under a private house in central Auck-
land. On the volcanic Rangitoto Island, 
just outside Auckland, we visited both 
tourist lava caves and some off-the-trail 
caves: Ladder Cave, Wallaby Cave and 
Kermies Cave. In the Waitomo area we 
visited a very good nature trail, passing 
through several small limestone caves 
along the route. But the main activity 
was a visit to the big limestone Hollow 
Hill Cave, where we admired the large 
passages, dimly lit by millions of glow-
worms. A late night visit to Mangapo-
hue Natural Bridge was a real highlight, 
with glowworms on the walls and the 
starry sky above. All caves were visited 
during our first week in New Zealand. 
We continued touring the country for 
three more weeks, but didn’t visit any 
more caves. Finally we list some non-
caving sites that we recommend others 
to visit. Many thanks to our host Phill 
Round in Auckland!

Phill Round. Foto: Sven Gunnvall
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Börsås hål
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Karterad av Andreas Wikström
2010-07-31/2012-06-07.
BCRA 2A, några delar 1A
(BCRA2002).
Längd: ca 70 m.

Lilla ingången

0m 10m

Stora ingången
Börsås hål (riksnr 2307) är en ca 70 m 
lång blockgrotta i Halland. Grottan är 
trots sin relativt korta längd väl värd ett 
besök då den bjuder på bra grottkänsla 
(ordentligt mörk), lite labyrintartade 
gångar och lätt klättring.

Vid ett tidigare besök (se Grottan 
3-2010) karterades större delen av grot-
tan. 2012 kompletterades karteringen 
med skisser på några övre salar. Dessa 
karteringsdata blev sedan liggande på 
hårddisken i ett par år utan att något 
gjordes med dem. I somras lyckades un-
dertecknad äntligen ta sig i kragen och 
göra en uppdaterad version av kartan. 

Här kommer resultatet som förhopp-
ningsvis kan vara till hjälp vid besök i 
grottan.

Referenser
Löfgren, L. 2010: Min första grottur. 
Grottan 45 (3): 46-47.

Summary (editorial)
Uppdated survey of the cave ”Börsås 
Hål” in Halland in the SW of Sweden. 
Despite its limited size it is well worth a 
visit with a nice cave-feeling...

Uppdaterad karta över Börsås hål
Andreas Wikström

Föregående sida:
Andreas på väg ut ur Börsås hål. 
Foto: Andreas Wikström
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Det finns tillfällen när jag önskar att 
jag var minst tjugo år yngre. En sön-
dag i november var ett sådant tillfälle. 
Förbundsmedlemmen Jan Murberger 
skickade då en förfrågan om jag följt en 
tråd på Utsidan om ett gigantiskt block 
som skulle ha en grotta under sig. Det 
hade jag ej men en länk1, gav spännande 
information.

Signaturen Revisch (Jacob Granqvist) 
skrev att han efter Kungsleden mellan 
Sitojaure och Aktse, på 8 kilometers  
avstånd, skådat ett enormt klippblock. 

Hans fråga var hur högt blocket egentli-
gen kunde vara. Med hjälp av solens läge 
och skuggans längd på Google Earthbil-
den beräknade han själv höjden till ca 50 
m! En livlig skriftväxling följde, många 
hade noterat detta block och många 
undrade varför inte detta enorma block 
beskrivits på andra ställen. Vad visste 
SGU? Vad visste STF?

Så småningom avslöjades blockets 
läge bättre och koordinaterna angavs 
vara N67.253200 E18.317174. Men 
hur kommer man dit? Båten över sjön 

från Saltoloukta föreslås som närmaste 
vägen. Nu började diskussionen om hur 
blocket bildats. Flygfoto från Google 
Earth gav klara besked.

Det är ingen tvekan att blocket skre-
dat ned från det intilliggande bergsstu-
pet och att skredet varit så stort att ett 
flertal jätteblock hasat utefter branten 
nedanför stupet och tillsammans med 
”mindre” block bildat en typisk skred-
käggla. Det stora blocket har därvid ver-
tikalt delats i två jämnstora stycken. Det 
verkar även som om de största blocken 

gått sent i skredet och hasat ovanpå de 
mindre. På detta tyder att ingen ansam-
ling av småblock fastnat på jätteblock-
ens baksidor mot stupet och att man 
på bilden kan ana att blocken hasat en 
bit nedför stupen. Härpå tyder vad som 
verkar vara hasspår i blockmassorna 
ovanför jätteblocken. Detta visar även 
att blocken inte rullat ned för branten. 
Och nu kommer en viktig kommen-
tar. Signaturen Thomas skriver: ”Om 
du skall besöka detta klippblock för att 
mäta hur stort det är - titta även under 
det, det finns en ganska stor grotta där. 
Frestande va ?”

Jag anser det av mångårig erfarenhet 
självklart att så måste vara fallet. Det 
var bland annat så vi kunde notera att 

SKÄMMAPAKTEBLOCKET
Rabbe Sjöberg

Skämmapakteblocket sett på 8 km 
avstånd. Foto: Jacob Granqvist

Skredet vid Skämmapakte enligt Google-Earth. 
Lägg märke till den markanta skredkägglan 
med jätteblocken vilande på ”mindre” block. 
Det stora spruckna blockets längd är ungefär 50 m.

1. http://www.utsidan.se/forum/showthread.
php?t=79276
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Botsmarksblocket var ett flyttblock och 
inte en bergkulle. Botsmarksblocket är 
nu erkänt som landets största flyttblock. 
Skämmapakteblocket är definitions-
mässigt inte ett flyttblock, då det bildats 
genom ett skred.

Finns det verkligen inget skrivet om 
ett så markant landskapselement som 
detta? Inget verkar finnas på nätet, men 
som Hans Fowelin skriver: ”Under fjäll-
vandringens ’storhetstid’ på 1970- och 
80-talen gjordes många undersökningar 
av mer eller mindre professionell karak-
tär. Mycket av detta dokumenterades 
i böcker, föreningstidningar, enklare 
studieuppsatser, mm. Man tycker att 
detta block borde ha fått sin beskärda 
del av uppmärksamheten, men säker är 
jag inte. Och av det som skrevs på den 
tiden och trycktes på papper är det väl 
bara en bråkdel som har hamnat på nä-
tet”. Är det någon läsare som minns sig 
ha läst något om detta i vandringsskild-
ringar eller liknande?

Har blocket något namn? Är det re-
gistrerat någonstans? Nej, så verkar 
inte vara fallet. Fanns det något i vårt 
grottarkiv? Nu råkade det sig så turligt 
att när denna diskussion var som ivri-
gast så hade vårt förbund katalogregist-
reringsdagar hemma hos Hans Beskow 
och en samlad grupp sakkunskap nåd-
des av min förfrågan. Nej blocket fanns 
inte i katalogen men senare samma dag 
så registrerades blocket under namnet 
Skämmapakteblocket som ett grottips 
med Riksnummer 4040. Nu väntar vi 
bara på ett besök vid blocket och en 
beskrivning av den grotta som måste 
finnas under det och även av övriga för-
modade grottor i skredkäglan. Jag skulle 
vilja vara med och det hade jag varit om 
detta hänt minst tjugo år tidigare.

Summary (by author)
Along the trail Kungsleden between 
Aktse and Sitojaure a gigantic rock has 
been observed from 8 kms distance. The 
rock seems to measure at least 50x50x50 
m and rumours says that below the rock 
there is a large cavern. Now we just wait 
for somebody to actually visit the rock  
to make a survey of the cave and other 
caves that might be found in the huge 
scree. 

Det finns vissa grottor jag ofta återkom-
mer till. En av dessa är Rövarklippan1. 
Grottan är mest känd för sin rika sägen-
flora, som bl.a. behandlats av Wester-
dahl (1982), men det är inte om dessa 
denna artikel skall handla utan om 
grottans spännande bildning och forsk-
ningshistoria.

Grottan, karterad till 76 m, finns i den 
yttre, i jätteklippblock sönderspruckna, 
södra delen av en markant bergrygg och 
i sprickor, gångar och salar under dessa 
strax söder om byn Mjösjö på vägen mot 
Bönhamn i Nordingrå. Grottberget är 
väl synligt från det kända fiskarkapellet 
i Barsta. Anledningen till denna artikel 
är en relativt nyutkommen artikel i The 
Holocene2, 2011, där författarna med 
nya forskningsresultat verifierar mina 
gamla vittringsdateringar.

Första gången jag besökte grottan var 
vid ett av mina allra första Nordingråbe-
sök sommaren 1970. Därefter har besö-
ken blivit många genom åren. Grottan 
besöktes även vid en årsmötesexkursion 
1979, då tjuvgömman innerst i grottan 
bjöd upptäckarna på väl tempererat öl.

Det tidigaste kända omnämnandet 
av grottan är i Erik Mikaelsson Ströms 

”De Angermannia. Exercitum akade-
micum. 10 juni 1705”, där han beskri-
ver hur rövarna bodde i grottan Barsta 
Kulan vid ”Miösiö”. Han ger här en fin 
beskrivning av grottan och återberättar 
då knappt hundraåriga berättelser om 
rövarna och deras härjningar, som kan 
dateras till tiden åren nära efter 1625. 
I ”Beskrifning Jemte Statistisk Tabell 
och Karta öfver Nordingrå-Socken” av 
Carl Wilhelm Karlsten 1845 beskrivs 
framför allt en av de sägner om rövare 
som berör grottan. Viktigt ur marinhis-
torisk synpunkt är omnämnande av att 
rövarna använde läderbåtar och att de 
”ej i brådskan hunno riktigt uppspänna 
båten”. 

I sitt stora sammanfattande verk och 
forskartestamente ”Geochronologica 
Suecica Principles” visar varvkronolo-
giens fader, geologen Gerard de Geer 
(1940) tre foton av Rövarklippan som 
exempel på ”earthquakebroken rocks 
with fissures and cavities”. 

Geografen Curt Mossberg utförde 
på 1950-talet omfattande fältarbeten i 
Höga Kusten-området som utmynnade 
i en opublicerad licentiatavhandling vid 
Uppsala universitet. Denna avhandling 
publicerades 1989 i uppdaterat skick 
under titeln ”Tektoniska och morfolo-
giska studier inom Nordingråregionen”. 
Om Rövarklippan skriver han: ”Rövar-
berget eller Rövarkulan är ett för bergar-
ten ifråga (anorthosit) avvikande bergs-
parti ---. De basala delarna ligger på 39 
och toppen på 61 m ö.h. --- Namnet 
härrör från en grotta, som numera är 

Rövarklippan vid Mjösjö, Nordingrå
Rabbe Sjöberg

2. http://hol.sagepub.com/content/21/4/615

1. Grottan har tre olika namnformer: Rövar-
berget, Rövarklippan och Barsta kulan. Barsta 
kulan är det historiska namnet, som förekom-
mer i flertalet sägner om grottan. Rövarklippan 
är det jag själv föredrar att använda, då det 
finns ett stort antal Rövarberget i landet, totalt 
3200 uppslag enl. Google medan Rövarklippan 
(denna) ger 73 uppslag.Det är roligt med block.

Foto: Sven Gunnvall
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svår att finna. Den är delvis dold av se-
nare avspjälkade block. Höjden är i sin 
helhet imponerande men detta gäller i 
än högre grad de block som höjden är 
sammansatt av. Ett 5 x 19 m stort block 
är 20 m högt”.

Mossbergs tolkning av grottans bild-
ning är följande: ”I ett av tidigare 
erosionsepoker kvarlämnat mera mot-
ståndskraftigt parti har primära (och 
sekundära = tektoniska?)3 klyftrikt-
ningar kunnat göra sig gällande, när 
omgivningens tryck minskat. I postgla-
cial tid har de successivt accentuerats av 
frostvittringen, vilken fortfarande arbe-
tar på att sakta förändra bergets natur. 
Tidigare avskalade partier av berget har 
praktiskt taget helt sopats bort (av in-
landsisen?)”. 

Tolkningen av grottans genes som 
orsakad av seismotektonik (jordbäv-
ningar) nämner jag första gången 1986 
i en artikel ”An inventory of caves in the 
county of Västernorrland, N. Sweden”. 
Samma år beskriver jag grottan i en 
vetenskaplig artikel ”Caves indicating 
neotectonic activity in Sweden”. Året 
därpå publicerar jag en liknande artikel 
”Caves as indicators of neotechtonic 
activity in Sweden” (1987). Grottan tas 
här upp som ett exempel på  ”Typ 2. 
Caves in collapsed rock-walls” tillsam-
mans med Degerfällegrottan norr om 
Örnsköldsvik och Slåttdalsgrottan i 
Skuleskogen. 

I samband med vetenskapliga under-
sökningar av bergytans vittring i den 
primära grottklyftans väggar observe-
rade jag att denna vittring var av sådan 

art att den måste initierats efter det att 
berget stigit upp väl över havsnivån. Jag 
använder vid denna undersökning ett 
instrument, Schmidt Test-hammer, vil-
ket framgångsrikt visat sig kunna kvan-
tifiera graden av vittring bl.a. på klap-
perstensfält och på husgrunder i förhis-
toriska boplatser. Resultaten publiceras 
i en artikel ”Weathering Studies of 
Pseudo-karst Caves along the northern 
Swedish coast” (1991). Med tanke på de 
jättelika blocken bör skalvet ha haft en 
storlek på över 7 på Richterskalan. Un-
dersökningen visade att detta skalv bör 
ha ägt rum inom tidsintervallet 2000 
- 4000 år före nu. I en 2011 publice-
rad artikel från samma område menar 
författarna (Shakesby et al., 2011) att 
testhammaren kan ange ålder med 300-
515 års felmarginal med 95% säkerhet. 
Detta stärker värdet av mina resultat.

Den yngre delen av åldersintervallet 
har visat sig stämma otroligt väl med 
det skalv som vid denna tid bildade 
Skålbobergets (Grottslottet) blockkon 
mellan Hudiksvall och Hornslandets 
inre del och grottorna i detta (Mörner 
& Sjöberg 2011). Perioden för 3000 år 
sedan är också intressant då  en i Umeå 
översandad 3000 år gammal bronsål-
dersgrav grävdes ut kring millenieskif-
tet. Översandningen berodde med stor 
sannolikhet på en tsunamivåg.

Problemet med grottans genes ut-
vecklade jag ännu mer i min doktorsav-
handling ”Bedrock caves and fractured 
rock surfaces in Sweden” (1994), där 
jag skriver (här översatt och lätt bear-
betat): ”Glacialtektonik är inte troligt, 
då vi finner isräfflor på de utskjutna 
klippblocken. Frostvittring är möjligt 
men den skulle i detta speciella fall vara 
i form av frostvitttring vid havsnivån 

3. Mossberg och jag hade under 1988 varit i 
kontakt, då Mossberg gästforskade i Umeå. Den utabraderade bankfogen som genomskär hela klippan.  Foto: Rabbe Sjöberg 2007.

This abraded sheet-joint might be cruzial for the formation of the cave Rövarklippan.

Rövarklippans från söder. Det ljusa partiet mitt på bilden visar huvudklyftet. 
Foto: Rabbe Sjöberg 2007.  The broken hill Rövarklippan from the south.
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kombinerat med marina processer längs 
den horisontella bankspricka som avde-
lar bergstoppen från resten av berget. 
Processer som metanexlosion5, tryckav-
lastning och hydrologisk uppsprickning 
tycks ej troliga, beroende på den ovan 
nämnda banksprickan.”

Alla undersökningar och resultat ty-
der således på att grottan bildats genom 
en av landhöjningen orsakad jordbäv-
ning med en styrka på över 7 på Rich-
terskalan. Detta skalv ägde rum för 
mindre än 3000 år sedan! Skalvet påver-
kade även andra genom tidigare jord-
bävningar och frostvittring försvagade 
bergsbranter och stup, vilket orsakade 
kraftiga blockras. Postglaciala jordbäv-
ningar som orsakat bergskred med mera 
är relativt vanliga i landet och speci-
ellt efter norrlandskusten. Det är dock 
mycket ovanligt men inte unikt med 
så kraftiga skalv av så ung ålder. Dessa 
fenomen har i huvudsak studerats un-
der de senaste 30 åren och landets norra 
delar är dåligt undersökta. Ingen annan 
känd bildning kan dock jämföras med 
Rövarklippan vad gäller dramatik och 
storslagenhet. 

I landets sydligare delar framträder 
dessa former oftast som skred efter 
bergssidor och ej som här av en hel 
bergspets. Anledningen till att en sådan 
form uppträder just här och inte vid nå-
got annat av Nordingrås anorthositberg 
är svårt att säga. Troligen fanns här in-
byggda spänningar redan från tidigare 
glaciationer. I samband med landhöj-
ningen efter den senaste glaciationen 
orsakade stranderosionen (plockning, 

slipning) ett överhäng efter den ovan 
nämnda bankfogen runt bergets syd-
spets.  Rester av detta syns strax öster 
om grottan. Detta överhäng kan ha varit 
betydande vilket abraderade undersidor 
på jätteklippblock utanför överhänget 
utvisar. Detta försvagade förmodligen 
berget så att en sent postglacial jordbäv-
ning kunde få hela berget att brista.
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SUMMARY
A paper on Schmith test-hammer test-
ings as a dating-technique (Shakesby et 
al., 2011) with results from the High 
Coast area in NE Sweden verifies my 
more than 20 years old  datings, using 
the test-hammer, at the cave Rövarklip-
pan in the same area. It is now quite 
clear the this cave was formed by a post-
glacial earthquake that took place less 
than 3000 years ago, when the cave had 
risen well above the contemporary sea-
level. Normaly the large earthquakes in 
this area appeared just after the with-
drawel of the last inland-ice some 9.500 
years ago with a sea-level around 280 m 
higher than the present one.

Fredagen den 14 november disputerade 
SSF-medlemmen Martin Finné, insti-
tutionen för naturgeografi och kvar-
tärgeologi, Stockholms universitet, på 
sin avhandling Climate in the eastern 
Mediterranean during the Holocene 
and beyond – A Peloponnesian perspec-
tive (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:n
bn:se:su:diva-108046) (handledare var 
bland andra SSF-medlemmarna Karin 
Holmgren och Hanna Sundqvist). Där 
har han mätt variationen av kol- och sy-
reisotoper lagrade i stalagmiter från två 
grottor, Kapsiagrottan och Glyfadagrot-
tan på Peloponnesos för att rekonstru-
era klimatvariationer. Glyfadagrottans 
stalagmit visade sig ge data för klimatet 
för runt 37 000 till 78 000 år sedan, 

medan Kapsiagrottans gav data för en 
mycket yngre period, för 1100 till 2900 
år sedan. Klimatdata kan sedan använ-
das till exempel för att tolka arkeologis-
ka data och förstås öka vår förståelse för 
klimatvariationer och klimatmodeller. 
Forskningsprojektet går nu in i en ny fas 
finansierad med forskningsmedel från 
Vetenskapsrådet VR, där Martin till-
sammans med två arkeologer från Upp-
sala universitet ska integrera klimat- och 
miljödata (bland annat nya data från 
droppstenar) med arkeologisk data från 
Peloponnesos. Stort grattis Martin till 
en fin avhandling och till bidraget från 
Vetenskapsrådet VR!

Johannes Lundberg

Grattis till ny stalagmitklimatdatadoktor!
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Efter ett längre uppehåll så försöker vi 
göra en omstart. Kanske just du kan 
hjälpa till med korta referat av någon 
grott-tidskrift du följer? Hör av dig till 
redaktionen!

Norsk Grotteblad Nr. 59, 
Desember 2012
NGB är helt i färg! Vackert! Nummer 
59 inleds av Kimmo Suomalainens re-
ferat från det kombinerade Norgessam-
ling-Fjällmötet 2012, i Fauske, som 
förstås besöktes av många grottare från 
Sverige (flera förekommer på bild). Erik 
Pott följer med en kort notis om karte-
ring i Hatcham hole, och därefter några 
turreferat från grottor besökta under 
mötet samt från städningen av Björn-
dalssjakta. Det hölls också en grotträdd-
ningsövning i samband med mötet; 
Anders Westlund stod för flera av dessa 
bidrag. En längre artikel av Tom Ording 
Dahl och Trond Rian ger en detaljerad 
översikt över grottorna i Lybekkdalen 
i Nord-Tröndelag, i samma kalkstråk 
som på den svenska sidan hyser Korall-
grottan; David St. Pierre kompletterar 
med en litteraturöversikt för området. 
Också Kleggtjönngrotta något väst om 
Lybekkdalen beskrivs.

Norsk Grotteblad Nr. 60, Juni 
2013
De tidigaste brittiska expeditionerna 
till Nordnorge genomfördes i mitten 
av 1950-talet, och översättningarna av 
en av de första expeditionsrapporterna 
(Oliver C. Wells rapport från CUCC:s 

expedition 1956 till Larshullet och 
Lapphullet) och en tidig översikt (R. J. 
Kirkland 1958, om karsten söder om 
Svartisen, inklusive Hamarnesgrotta, 
Glomdalsvatnet, Pikhågan och 
Reingardslivatnet) tar upp mer än halva 
sidantalet i NGB60. Torstein Finnesand 
ger en kort översik över CUCC:s Norge-
expeditioner under 1950-talet. Pål 
Vinje har tagit elever (lärarstudenter) 
vid Högskolen i Nesna (Utefag, 
Idrett og Friluftsliv) till grottor sedan 
1990-talet, och han summerar några av 
sina erfarenheter, bland annat behovet 
av ordentlig planläggning inklusive 
backup-planer och krisplanering. 
Numret avslutas med en rapport från 
Hidden Earth 2012 och en rapport från 
Norsk Grotteredningstjeneste NGRT:s 
genomsök av gruvan vid Skapertjern 
efter en misstänkt försvunnen person 
(en hjälm och en ryggsäck hade hittats 
nära gruvan); ”ingenting funnet”.

Norsk Grotteblad Nr. 61, 
Desember 2013
Många artiklar i detta nummer som 
pryds av ett omslagsfoto taget av 
Johannes Lundberg under ett besök 
till Markusgrotta i Storfjord. Denna 
3,7 km långa grotta, inte långt från 
Treriksröset, får en längre artikel 
med bilder och karta. Ett par artiklar 
handlar om Pluraområdet, där finska 
grottdykare lyckats förbinda Plura 
med Steinugleflåget efter dykning till 
ett maxdjup på 131 meter. Anders 
Westlund skriver om planerna 

om Musken kraftverk som om de 
realiseras sannolikt kommer att 
påverka Skandinaviens djupaste grotta 
Råggejávrrerájgge negativt. David St. 
Pierre gratuleras på sin 75-årsdag och 
hans skapelse Norwegian Cave Index 
& Bibliography (NCIB) fyller 50 
år. I NCBI finns (2013) drygt 1900 
karstgrottor och mer än 640 icke-
karstgrottor registrerade med totalt 
nästan 3000 litteraturreferenser. Flera 
utdrag ur NCIB följer: Snåsaområdet 
och Lille Gaulstadområdet (Nord-
Tröndelag) och Stokksund i Åfjord 
(Sör-Tröndelag). Ett referat från UIS-
kongressen i Brno avslutar.

Norsk Grotteblad Nr. 62, Juli 2014
Omslagsfoto taget av Andreas Forsberg, 
som tillsammans med Niklas Konstenius 
får sina porträtt i detta nummer av 
Norsk Grotteblad, som dessutom har 
ett par artiklar om Vadveriehppi (se 
också Grottan nr 1/2014). Kartan 
över Vadveriehppi gör sig mycket 
bättre i det större formatet som Norsk 
Grotteblad trycks i! Dessutom två 
detaljerade och inspirerande artiklar om 
Ingeniörgrotta i Bonådalen (alltså inte 
långt från skandinavienlängsta grottan 
Tjoarvekrájgge), som upptäcktes redan 
1997. Utforskningen fram till och 
med år 2007 beskrivs av Ian Schröder 
och Marek Vokác. David St. Pierre 
har en litteraturöversikt för de 12 
havsgrottorna i Leka (Nord-Tröndelag); 
flera av de refererade artiklarna är 
publicerade i Grottan. Numret avslutas 
med en detaljerad redogörelse för 
bärgningsoperationerna efter olyckan 
i Plura i vintras då två finska dykare 
omkom.

Die Höhle Heft 1-4/2013
Lukas Plan beskriver paragenes som 
ett vanligt fenomen i grottorna i östra 
Alperna. Paragenes är ett fenomen 
som också beskrivits från Norge (se 
t.ex. Stein-Erik Lauritzens artikel i 
Acta Spelaeologica Norvegica 1-2) och 
uppstår då sediment delvis fyller en i 
övrigt vattenfylld passage så att tillväxten 
sker uppåt (i taket, mot gravitationen); 
jag känner inte till någon översikt över 
förekomst av paragenes i Sverige, men 
bör vara relativt vanliga också i svenska 
fjällgrottor. Birgit Sattler, Philipp 
Larch och Julia Rambacher har samlat 
is från isgrottan Humdalm Eis- und 
Tropfsteinhöhle i Tyrolen och odlat upp 
mikroorganismer från den insamlade 
isen; floran består av köldtåliga 
actinobakterier men också ljusberoende 
cyanobakterier hittades. En översikt 
över 32 österrikiska rotstalagmiter (från 
tre grottor och tre artificiella tunnlar) 
ges av Rudolf Pavuza och Petra Cech. 
Rotstalagmiter borde vara möjliga att 
hitta i svenska grottor; om någon har 
sådana observationer skulle det vara 
mycket intressant att få ta del av dessa, 
kanske som en notis i Grottan! Pavuza 
och Cech identifierar förekomsten av 
konstant vattendropp och lämpliga 
växter som nyckelparametrar för 
uppkomsten av rotstalagmiterna. En 
artikel av Friedhart Knolle och Peter 
Danner beskriver en mörk period i 
europeisk historia, då inte ens de tyska 
grottförbunden undgick nazistpartiets 
utrensningar, vilket bland annat 
resulterade i den tyska grottpionjären 
Benno Wolfs död i koncentrationslägret 
Theresienstadt januari 1943. En av de 
ytterst få som fortsatt stod vid Wolfs 
sida under nazisternas förföljelse var 

Röster ur djupet
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fabrikören, samlaren och grottforskaren 
Julius Riemer (1880-1958), som är 
huvudpersonen för artikel. Bland 
övriga kortare artiklar kan nämnas 
Robert Winklers och Anthony Days 
rapport från CUCC:s utforskning av 
Schwarzmooskogelgrottsystemet som 
nu är tredje längsta i Österrike (97,5 
km lång, 1104 m djup). Tysklands näst 
djupaste grotta, Fledermauscanyon i 
Untersberg, är 891 meter djup och 
ligger inte långt från Riesending som 
nyligen var föremål för en större 
grotträddningsinsats som knappast 
kan ha ungått någon; Johann 
Westhauser är en av utforskarna också 
av Fledermauscanyon, som här får en 
beskrivning av Ulrich Meyer. Andra 
artiklar beskriver 35,4 km långa 
Frauenmauer-Langstein-grottsystemet 
i Hochschwab, Steiermark, Österrike; 
Österrikiska-Iranska expeditioner till 
3,5 km långa Ghar-e-Bournic nära 
Teheran, Iran; 2012 års expedition 
till Meghalaya, nordöstra Indien (den 
längsta grottan i delstaten, Krem Liat 
Prah, är 30 km så det finns potential 
för långa grottor). Alla nummer till och 
med Die Höhle 2009 (årgång 60!) kan 
läsas online på tinyurl.com/otl3gsh 

Descent 239 (August/September 
2014)
Kanske intressantast för oss är Theo 
Pfarrs rapport kring räddningen av 
Johann Westhauser från djupet av 
Tysklands djupaste grotta Riesendings, 
Untersberg (se för övrigt Leif 
Sigvardssons artikel i förra numret av 
Grottan); med Johann som beräknas 
bli helt återställd och som lovat att 
han ska tillbaka till grottan (förstås!), 

så är den största olösta frågan just nu 
finansieringen av insatsen (hjälp gärna 
till: tinyurl.com/oymgvso).

International Journal of 
Speleology
IJS, som går att läsa fritt från 
scholarcommons.usf.edu/ijs/ har 
på senare tid haft flera artiklar 
som nog kan intressera svenska 
läsare. Lena Norbäck Ivarsson med 
medförfattare beskriver kiselalgsfloran 
i Kungsträdgårdens Tunnelbanestation 
(http://tinyurl.com/lueescj), inklusive 
en ny art för Sverige och en möjligen 
ny art för vetenskapen! En artikel av 
Therese Sallstedt med medförfattare 
(http://tinyurl.com/ptqkej5) behandlar 
kalcit/opal-A-speleotemen i Tjuv-
Antes grotta, Västerbotten; associerad 
mikroflora verkar ha en stor inverkan 
på såväl bildandet som nedbrytandet 
av speleotemen. Ett helt nummer (nr 
2, volym 42, 2014) av IJS handlar för 
övrigt om Cova des Pas Vallgornera på 
Mallorca som fått flera besök av svenska 
grottare. Bland andra artiklar som kan 
vara intressanta är Eberhard och Sharples 
som behandlar termen pseudokarst 
(som de finner problematisk och väljer 
att förkasta; http://tinyurl.com/koqovrz).

Johannes Lundberg

Notiser

Gasmätare
SSF:s gruvsektion har inköpt en gasmätare 
för personligt bruk, lite tung (240 g). Den 
mäter syre, svavelväte svaveldioxid och 
kolmonooxid, allt larmas (ställbart) och 
displayas. Det är en Dräger X-am 2500, 
samma som gruvindustrin använder. Just 
nu finns den hos mig  men vem som helst 
inom gruvsektionen kan beställa den mot 
portokostnad. Tanken är att vi ska ha hög 
säkerhetsnivå. 

Nedåt
Ansvaret för Speleologförbundets bok-och 
diversehandel lämnas nu över från Kalle 
Grönvik till Marco Kupiainen.
Vi tackar Kalle för de senste åren och hälsar 
Marco välkommen!

Kontaktuppgifter:

Marco Kupiainen
Solhem Konungsund 
610 33 Vikbolandet 
070-7705989 
011-169004 
marco@kupiainen.se

Euro Speleo Forum 2015
Dear Caver Friends,
The 10th edition of the EuroSpeleo Forum 
will take place next year in Italy from the 
30th May until 2nd June 2015. The meet-
ing will take place in the villages of Auletta 
and Pertosa (Salerno) just south-east of the 
city of Naples. The EuroSpeleo Forum will 
be held at the occasion of the XXII National 
Italian Congress of Speleology. 

The Congress is focused on Data Sharing. 
The aim is to enable a fruitful dialogue 
between researchers, cavers and institu-
tions in order to agree on the way data 
may and should be the technical backbone 
for the choices on territorial planning and 
management of the environment. Team-
ing for the different parties will be en-
couraged by means of flexible meetings, 
each covering all the relevant topics as de-
tailed in the all-encompassing sub-fields. 
All information is available in English and 
Italian on: 

http://www.congressospeleo2015.org/english/
index 

Or on the Facebook page of the Congress: 
https://www.facebook.com/XXIICNSpeleo-
logia 
 
Kindest speleological regards, 
European Speleological Federation (FSE) 
Email: contact@eurospeleo  
Web: www.eurospeleo.eu
Facebook: www.facebook.com/eurospeleo

Anders H Lindén 



4140

Dear UIS members,
Warm greetings from Iran!

A joint team of Iranian clubs (Azad 
Faraz Qazvin, Afagh Gorgan, Pars 
Shemiran, Gorouh Tehran, Khaneh 
Kouhnavardan Tehran, Sampad, Kahar 
Alborz, Lavasan) which all work under 
the supervision of Iranian mountaineer-
ing and sport climbing federation (IM-
SCF), went on a series of expeditions. 
It was on the third expedition that the 
team´s effort bear fruit and the second 
deepest cave of the country was found. 
During this expedition explorers man-
aged to reach the depth of -568 m and 
based on the geological and morpho-
logical evidence, it is strongly believed 
that the expedition could well continue 
even over a depth of 1200 m. 

Explorers stopped at -568 m over a 70 m 
pit that continues into a big gallery in 
which roar of a waterfall could easily be 
heard. In addition to this expedition, 
the team members found more than 
100 new entrances and surveyed some 
of them.

This area has a great potential and 
the team is planning and preparing 
for the next exploration. IMSCF 
welcomes interested skillful cavers/
speleologists to join our team for 
further explorations. 

Should you require further information, 
do not hesitate to contact us.

Best regards,

Mohammad Fahimi
International Affairs, Iran 
Mountaineering & Sport Climbing 
Federation (IMSCF)
VP, IFSC Asia Continental Council
 
Tel & Fax: +98 (21) 22569995; 
22569996
Mobile: (+98) 912 230 56 83
email: fahimi_m_b@yahoo.com 
or info@msfi.ir 
Address: No.19, 8th Baharestan 
str.,Pasdaran ave.,Tehran, Iran

Inbjudan från Iran

All photos: IMSCF
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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 Marco Kupiainen 
på tel. 070-7705989 eller 011-169004 eller 
marco@kupiainen.se 
Utbudet kan du se på hemsidan www.speleo.se

Hur-Vem-Var i SSF

Arbetsgrupper

Dyksektionen Mark Dougherty  070-300 25 36 mark.sebastian.dougherty@gmail.com 
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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
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Nästa nummer utkommer i mars med en inbjudan till nästa 
årsmöte och mera rapportering från årets fjällmöte. Som 
vanligt hoppas vi på att ni fattar pennan och berättar om era 
grottäventyr. Gör det NU så kanske det finns en chans att vi 
har materialet före deadline den 10 februari.
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Att det är kul med grottor behöver väl ingen 
betvivla - så här glada blev Erik och Marco vid 
upptäckten av Svarta Fallet i Vadveriehppi


