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Ledare På gång i SSF

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 information hittar du på sidan 8 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.

BERGER 2015, in memory of Georges Garby 1 aug - 10 aug 2015
Fjärde internationelle samlingen vid Gouffre Berger (Vercors-France) äger rum 
1-10 augusti 2015, i Autrans. Registreringen är öppen. All information finns på 
webbsidan http://cds39.fr/rdv/rdv2015/berger/berger2015.htm

Summer school on Speleothem Science 23 aug - 29 aug 2015
Föreläsningar, seminarier och praktiska fältövningar. 
För alla som är seriöst intresserade av speleothem.
Oxford University, England. Registreringen är öppen.
http://s4-2015.earth.ox.ac.uk

År 2014 var ett mer dramatiskt grottår än normalt, där stora räddningsinsatser i 
Tyskland, Peru och Österrike visade på vilka resurser som kan krävas för att rädda 
en skadad grottforskare. I samtliga fall slutade insatserna med att den skadade i 
tämligen gott skick kunde hämtas ut ur grottan tack vare stora uppoffringar från 
frivilliga team av grotträddare.

Räddningsaktionen i Peru med att få upp Cecilio Lopez Tercero från cirka 
400 meters djup i grottan Inti Machay lär ha  involverat upp till 100 personer i 
räddningsstyrkan. Arbetet med att transportera Johann Westhauser upp från mer 
än 900 meters djup i Riesending Schachthöhle i Tyskland krävde en medverkan 
från fler än 200 personer. För att ett räddningsteam ska klara en sådan utmaning 
krävs, förutom en god planering och fungerande logistik, synnerligen goda SRT-
färdigheter, gott om räddningsutrustning och väl inövad kunskap om hur den 
används.

Nu är vi i Sverige tack och lov hittills förskonade från allvarliga grottolyckor, vilket 
till stor del beror på att vi varken har så många grottor eller aktiva grottkrypare som 
i många andra länder. Det minskar dock inte behovet av att i Sverige utveckla 
och underhålla den sorts räddningskompetens som krävs för att kunna arbeta i 
de miljöer som grottor ofta utgör, dvs trångt, mörkt, blött, kallt och ibland djupt.

Förbundets grotträddningskommitté har sedan många år ett etablerat samarbete 
med Polis och de fjällräddningsgrupper (Hemavan och Frostviken) som har 
kompetens inom grotträddning, och vi genomför övningar tillsammans ungefär 
vartannat år. Efter att hösten 2013 ha deltagit i en räddningsövning tillsammans 
med dem, har jag fått intrycket att de är väl rustade att få ut en skadad ur en 
horisontell grotta. Däremot bedömer jag att de behöver förstärkning om det skulle 
krävas en vertikal räddningsinsats. Ett tänkt scenario som slutar lyckligt beskriver 
Sven Gunnvall i Grottan nr 1 2005, men hur skulle en situation utveckla sig vid 
en allvarligare skada?

Inom SSF kommer vi under året att växla upp verksamheten med särskild 
räddningsträning, där själva avstampet beskrivs i en separat artikel i detta nummer 
av Grottan. Det kommer att ske fortsatta utbildningar i både grundläggande 
kamraträddning och mer avancerade räddningstekniker. Årsmötet i Dalsland i maj 
kommer att bli ett av dessa tillfällen till utbildning. Målet med verksamheten är 
att på sikt utveckla en stark och bra utrustad räddningsresurs inom förbundet som 
också kan bistå räddningstjänsten i situationer då vårt kunnande behövs.

Håll ögonen öppna på hemsidan speleo.se och i Grottan om du är intresserad och 
har de förkunskaper och färdigheter som krävs. Läs också mer om SSFs nyinrättade 
räddningsfond på sidan 24.

 
Torbjörn Djuvfeldt
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Anders var en av pionjärerna som var med från starten när Speleologförbundet 
bildades 1966. Han satt i förbundets styrelse i svårslagna 37 år. 1969 till 1995 
som sekreterare, 1995 till 2006 som vice ordförande med ett par inhopp som 
ordförande. Med gedigna geologiska kunskaper och stort friluftsintresse var han 
engagerad i det mesta som rörde SSFs verksamhet. Ett särskilt intresse ägnade 
han åt fjällgrottorna och Lummelundaprojektet. Han var också med och startade 
katalogprojektet och dataregistreringen av svenska grottor. Vi har förlorat en god 
vän och en av Speleologförbundets trognaste medarbetare.

Vi saknar dig Anders!

Anders i Lummelunda, till vänster tillsammans med Åke Thorsén någon gång på 70-talet och till 
höger bevakande borrhålet till Sifonkatedralen 2010. Foto: Sven Gunnvall

Till minne av Anders Lindén

Ω
Vår pappa

Anders Lindén
* 23 augusti 1947

 Falun 7 februari 2015

Lina,Snöret, Garnet och Knutte
Familjer och övrig släkt

Vännerna

God natt - god sömn jag önskar er,
ni alla vandringsmän.

Vi sluta sjunga och skiljas - vad mer
om vi aldrig träffas igen.

Jag har sagt något litet och fattigt av det
som brunnit hos mig och så snart brinner ner,

men den kärlek, där fanns, ej förgängelse vet - 
god natt - god sömn åt er.

                 - Dan Andersson

Begravningen äger rum i Skogskapellet i
Falun fredagen den 27 mars kl. 14.00. Efter
akten inbjuds till en minnesstund på
Geschwarnergården vid Falu gruva. Svar
om deltagande till Fonus begravningsbyrå
023-10060 eller via Fonus hemsida senast
23 mars.

Tänk gärna på SSFs grotträddningsfond pg
63 42 08-3 eller bg 5002-0494. Märk 
med “grotträddningsfond”

Anders där han trivdes som bäst. Vadve 2006. Foto: S ven Gunnvall
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Årsmötet kommer den här gången att 
hållas i Dalsland, närmare bestämt vid 
SMU i Ånimskogs idylliska lägergård 
Stora Strand.

Stora Strand
Lägergården ligger naturskönt intill 
stranden av sjön Ärr. Vanliga aktivite-
ter vid platsen är scoutläger, konfirma-
tionsläger och annat med anknytning 
till SMU:s verksamhet.

Gården har c:a 200 bäddar inomhus 
och stora ytor för camping för den som 
så önskar. Inomhusboendet är av myck-
et god vandrarhemsklass, vilket ofta 
innebär flerbäddsrum med gemensam 
toalett/dusch i korridoren.

För dem som väljer att tälta finns 
dusch/toalett/bastu i huvudbyggnadens 
källarplan.

Platsen erbjuder väl tilltagna utrym-
men för aktiviteter både utomhus och 
inomhus.

Huvudtemat för Årsmötet 2015 är 
gruvor. Förhoppningen är att vi under 
årsmötet ska kunna blåsa nytt liv i den 

Gruvsektion som under några år gått på 
sparlåga.

En kilometer från själva gården ligger 
Stora Strands koppargruva, en tämligen 
lättillgänglig gruva med en kort historia 
kring förra sekelskiftet. Ett besök i gru-
van är en given programpunkt. En del 
av gruvan är tillgänglig via enkel klätt-
ring på en stege, de centrala delarna krä-
ver SRT. Ett par stövlar med högt skaft 
räcker långt, men den som vill besöka 
alla delar behöver dock antingen vadar-
stövlar eller tunn våtdräkt då vattnet 
bitvis når midjehöjd.

I övrigt finns vackra naturområden att 
besöka, t.ex. Sörknattens Naturreservat 
där en del scener i filmen om Ronja Rö-
vardotter spelades in. För de yngre kan-
ske SMU:s eget borgbygge uppe på en 
höjd i närheten är värd ett besök. Också 
den ligger ungefär en kilometer från 
gården, dvs inom gångavstånd.

Dalsland är inte särskilt känt för sina 
grottor, men det finns ett par av dem i 
någorlunda närhet fågelvägen av Stora 
Strand. De krokiga vägarna i området 
gör dock att körsträckan lätt blir c:a 30 
km enkel resa till två av dem som ligger 
närmast.
För den som är nyfiken på nationalpar-

Kallelse till Sveriges Speleologförbunds årsmöte 2015
Tid: Lördag den 16 maj, kl 19:00

Plats: Stora Strand, Dalsland

Koordinater till Stora Strand:
WGS84
58°56’19.6”N 12°29’47.6”E
WGS84 decimal (lat, lon)
58.938778, 12.496551
RT90
6539934, 1309547
SWEREF99 TM
6535932, 355937
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ken Tresticklan vid gränsen till Norge så 
ligger den c:a 75 km:s bilväg från Stora 
Strand.

Som kompensation för det magra ur-
valet grottor finns i stället möjlighet att 
delta i någon av de kurser som arrang-
eras under årsmötesdagarna.

Preliminärt program 
Ett mer detaljerat program med hållti-
der presenteras på förbundets hemsida 
www.speleo.se månaden innan årsmö-
tet.

Torsdag 14 maj
•	 Kurs grottkartering, del 1
•	 Kurs SRT 1, del 1
•	 Kurs SRT 2, del 1 (på engelska)
•	 Kurs SRT 3, del 1

Fredag 15 maj
•	 Kurs grottkartering, del 2
•	 Kurs SRT 1, del 2
•	 Kurs SRT 2, del 2 (på engelska)
•	 Kurs SRT 3, del 2
•	 Dålig luft i grottor och gruvor 

-  demonstration av gruvsektionens 
gasmätare

•	 Utflykt i omgivningarna
•	 Stora Strands koppargruva (gång-

avstånd)
•	 Sörknatten/Baståsen naturreservat 

(15 km bilväg)
•	 Korpgrottan, Ekebolsgrottan (30 

km bilväg)
•	 Jättestöva, Akvedukten i Håverud 

(35 km bilväg)
•	 Grottloppis. En stor del av Anders 

Lindéns efterlämnade föremål med 

grottanknytning kommer att bju-
das ut till dem som är intresserade. 
Övriga medlemmar som har fler 
grottprylar som ligger hemma och 
samlar damm kan passa på att för-
söka hitta nya ägare till sakerna.

Lördag 16 maj
•	 Utflykt i omgivningarna
•	 Stora Strands koppargruva (gång-

avstånd)
•	 Sörknatten/Baståsen naturreservat 

(15 km bilväg)
•	 Korpgrottan, Ekebolsgrottan (30 

km bilväg)
•	 Jättestöva, Akvedukten i Håverud 

(35 km bilväg)
•	 Mångkamp i grottövningar (lag)
•	 Kamraträddning
•	 Kryplåda
•	 Karteringstävling
•	 SRT-bana
•	 Årsmötesförhandlingar
•	 Bilder från underjorden. Björn 

Carlander (gruvtroll.se) och Anna 
Samuelsson (aventyrslust.se) visar 
ett urval av sina fantastiska bilder 
från gruvmiljöer och berättar om 
arbetet bakom dem.

•	 Kvällsvickning

Söndag 17 maj
•	 Utflykt i närområdet för den som 

inte har bråttom hem
•	 Städning

Skicka din anmälan till adressen 
arsmote2015@speleo.se 
eller via vanligt brev till förbundets 
postadress (se högst upp på sidan 2 av 
Grottan). Anmälan skall vara SSF till-
handa senast 30 april.

Anmälan kurser
Under de inledande dagarna arrangeras 
också några kurser. Anmälan till dessa 
skall göras separat via e-post till 
srt-kurs@speleo.se

För de som endast anmäler sig till 
någon av kurserna Grottkartering eller 
SRT1-3 och inte tänker delta i övriga 
aktiviteter på årsmötet ingår mat och 
boende inomhus natten mellan torsdag 
och fredag i kursavgiften. De som också 
anmäler sig till årsmötet och redan be-
talar mat och boende får en reducerad 
kursavgift (visas inom parentes).

Grottkartering. 
Inga särskilda förkunskapskrav, dock 
inte lämpligt för mindre barn. Kursav-
gift 750 (450) kr. 

SRT 1. 
Förkunskapskrav: Viss vana från hori-
sontella grottor. Ger tillräcklig teoretisk 
och praktisk kunskap för att kunna be-
söka en vertikal grotta under ledning av 
en mer erfaren ledare.

Kursavgift 1500 (1200) kr. Avgiften 
används bland annat för underhåll av 
förbundets grottmateriel.

SRT 2. 
Förkunskapskrav: Väl förtrogen med 
SRT-utrustning och dess användning 
vid firning, klättring, omsäkringar, rep-
styrningar, passage av knut på rep. Ger 

Deltagare Namn
Ålder
e-post / mobilnr

Antal Pris Summa
Vuxna 300 kr
Studerande 225 kr
Ungdom 7-20 år 150 kr
Mat vuxen    400 kr
Mat ungdom 7-20 år   300 kr
Mat barn under 7 år 0 kr
Sängplatser (alla åldrar)   500 kr
Tält (per tält) 250 kr

Totalt

Matrestriktioner: Ange om du (eller familjemedlem) är vegetarian, vegan eller är 
allergisk mot något.

Anmälan årsmöte
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teoretisk och praktisk kunskap för att 
kunna genomföra riggning av vertikal 
grotta under överinseende av erfaren 
ledare. 

Kursavgift 1500 (1200) kr. Avgiften 
används bland annat för underhåll av 
förbundets grottmateriel.

SRT 3.
Motsvarande mycket god vana på SRT 
2 nivå, dvs mycket god vana från rep-
klättring i djupare gruvor/grottor samt 
riggning av dessa. Ger tillräcklig teore-
tisk och praktisk kunskap för att under 
erfaren ledning kunna ingå som resurs i 
ett räddningsteam.

Kursavgift 1500 (1200) kr. Avgiften 
används bland annat för underhåll av 
förbundets grottmateriel.

Dålig luft i gruvor och grottor. 
Inga särskilda förkunskapskrav.

Kursavgift 250 kr. Ger behörighet att 
låna och använda förbundets utrustning 
för mätning av luftkvalitet. Avgiften bi-
drar till underhåll/utbyte av gassensorer.

Lördagen före julafton var det dags 
för julfest i lokalen igen. Vi var 12 st 
som samlades i SSF:s lokal i Täby på 
lördagseftermiddagen för att dricka 
glögg, äta pepparkakor och umgås. 
Men vi gjorde nytta också – ett antal 
kartonger med gamla GFFer och överex 
av Grottan bars ut och kördes iväg till 
återvinningscentraler i Täby, Gävle 
och Västerås. Hela lokalen städades, 
och ett antal tidskrifter registrerades i 
databasen och plockades in i kartonger 
med prydlig påskrift.

Tack Kristian för att du fixade 
inköpen och tog med fjällköket att 
värma glöggen på!

Julfest i lokalen den 20 december 2014
Ulla Pettersson

Julstädat i SSFs lokal.
Foto: Bo Lenander

Bli medlem även i Norsk Grotteforbund!
Med förra numret av Grottan följde en faktura på med-
lemsavgiften i SSF för 2015. Om du även vill gå med i 
Norsk Grotteforbund kan du betala via SSF, vilket är både 
enklare och billigare än att betala direkt till deras norska 
konto. Avgiften för 2015 är 250 SEK, studerande 125 SEK 
och stödmedlem (familjemedlem) 60 SEK. (För de som 
2014 betalade avgiften till NGF via SSF har jag tagit med 
den på fakturan för 2015.)

Ulla Pettersson

Summary (editorial)
Invitation to the SSF annual meeting Sat-
urday  16th May at 19.00. We will stay at 
Stora Strand in Dalsland. From Thursday 
15/5 to Sunday 19/5 there will be excur-
sions to caves and mines in the area. Dur-
ing the meeting there will be a number of 
courses including SRT 1- 3, Cave Survey-
ing and Bad Air Handling.
In the evenings there will be lectures 
and slideshows about recent activities. 
For further information please contact:

Torbjörn Djuvfeldt
tobbedj@gmail.com
073-802 83 83
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Abisko 10 juli 2014, helikoptern lyfter 
och tar oss i strålande solsken över ett 
vackert landskap med böljande fjäll-
björkskog vid Abisko-alpernas höga 
toppar. Vi far längs med Nuoljas nord-
sida över Björkliden, sneddar över Ku-
okkelplatån där det för övrigt finns en 
nedlagd gammal koppargruva, vidare 
upp och in i Vadvedalen. Vi landar på 
en smal moränrygg där vi möts upp av 
förtruppen som har anlänt några dagar 
innan för att kunna rigga och förbereda 
lägret. Det blir lite småprat om resan 
och hälsningar på för min del många 
nya ansikten. Detta är mitt första fjäll-
möte. Snabbt letar jag upp en lämplig 
lägerplats och slår upp mitt hem för den 
kommande veckan. En tur till Gräns-
grottan och Bumeranggrottan hinns 

med innan middagen tillagas och plane-
ringen inför morgondagen sätter i gång.

Vi vaknar till en strålande morgon. 
Efter frukost beger vi oss upp till in-
gången av Vadveriehppi som ligger någ-
ra hundra höjdmeter ovanför oss, pla-
nen är att göra en turisttur via Gingun-
gagapet och ner till Lövet och utforska 
gångarna däromkring. Det är min först 
grottning med SRT-utrustning som jag 
införskaffade under våren så jag visste 
inte riktigt vad jag hade att vänta denna 
dag mer än att det förmodligen skulle 
bli ganska blött och kallt! Efter det sed-
vanliga utrustningsfipplet begav vi oss 
ner, och neråt går det! Fem firningar 
blev det totalt, och flera längre in i grot-

tan om man vill besöka några av sido-
gångarna. Jag kunde glatt konstatera att 
det var bland det roligare saker jag gjort 
och att både jag och utrustningen fung-
erade som den skulle. Strax efter sista 
firningen mötte vi Thore och hans vän-
ner som var på väg upp ur grottan. De 
hade kommit några timmar tidigare än oss. 
Jag fascineras fortfarande över de för mig 
gigantiska gångarna där takhöjden på sina 
ställen var en bra bit över 10 m och hur 
dessa under hundratusentals år formats 
under isen som en gång legat här och 
smältvattnet som forsat fram genom 
dessa gångar! Efter någon timme vän-
de vi på klacken och började gå uppåt 
igen. Något som jag snabbt lärde mig 
var vikten av att hålla tempo i en grotta, 
särskilt när det är många firningar, för 
kylan kommer snabbt, speciellt när man 
är blöt från nerfärden.

Mötets tredje dag ägnades åt kartering 
av Svarta  fallet, en uppgift som är om 

Fjällmöte i Vadveriehppi
Fredrik Hedström

möjligt ännu kallare än vanlig grott-
ning i fjällen. Ordet misärtorka kom 
väl till pass under mötets gång, särskilt 
när man efter en heldags grottning in-
ser att om man vill ha något torrt så får 
man behålla understället på och försöka 
torka det nedkrupen i sovsäcken. Väd-
ret gjorde inte mycket för att hjälpa oss. 
Fyra plusgrader och snålblåst blandat 
med mer eller mindre konstant regn. 

Under veckan besökte jag även Tvil-
lingsalsgrottan och Golfbanan som båda 
är imponerande grottor och enligt min 
mening nån gång förmodligen suttit 
eller sitter ihop med Vadveriehppisys-
temet! Några ytrekningar, diverse små-
hål och grävprojekt hanns såklart med 
som alla gav hopp om fortsättning! En 
av höjdpunkterna under dagen var att 
få höra allas funderingar om upptäckter 
och upplevelser i området, ett område 
som jag kommer besöka igen.

För min del som ny i SSF var det ett 
otroligt givande möte och jag fick en 
chans att lära känna lite nya ansikten. 
Tyvärr har jag till min nackdel många 
mil till de flesta av våra samlingar i SSF. 
Kiruna ligger kanske bäst till vad det 
gäller mitt intresse för grottor men nå-
got sämre för sällskap under turerna!

Summary (editorial)
A new SSF-member describes his first 
mountain meet. Starting the trip by 
helicopter in beautiful weather he meets 
the rest of the group and soon makes 
a number of new friends. During the 
week they visit the Vadveriehppi-cave as 
well as a number of other caves in the 
area. A most rewarding trip and an area 
he will visit again.

Foto: Fredrik Hedström

Lägerplatsen. Foto: Fredrik Hedström
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Årets (2014) Lummelundamöte var så 
trevligt att jag insåg efter hemkomsten 
att jag skulle få för stor dos av grottabs-
tinens om jag inte kom under jorden 
snart, att jag lyckades övertala familjen 
till att släppa iväg mig för att besöka 
Vadveriehppi, som det rapporterats så 
mycket intressant ifrån (se tidigare num-
mer av Grottan). Efter mycket om och 
men lyckades jag och Erik Pott, tillsam-
mans med Elin Djuvfeldt och Rauken 
(Mikael Persson) övertyga helikopter-
piloten att flyga ut oss till Vadveriehppi. 
Vår ambition var att vara med och vara 
behjälpliga med att förbereda fjällmö-
tet på bästa sätt innan huvudstyrkan av 
SSF:arna kom och på så vis få se mer av 
grottan. Jag och Erik tog på oss att rigga 
Genvägen till att börja med.

Motivationen var på topp, vädret un-
derbart, nu skulle här avverkas grotta! 
Genvägen är en ganska trång ingång 
med ganska mycket vattenföring och tre 
firningar. Det var osedvanligt mycket 
vatten i grottan i år, och den sista fir-
ningen gick för mycket genom ett vat-
tenfall. Detta åtgärdades genom att 
borra en extra repstyrning under vårt 
nästa besök för att undvika vattenfallet. 
(Erik och Niklas Konstenius minskade 
mängden vattenflöde senare genom att 
leda bort tillflödet av ytvatten.) Väl nere 
visste vi inte vart vi skulle gå (vi hade 
glömt karta och det var vår första tur 
i Vadveriehppi); vi började gå åt höger 
längs en hög spricka och fann ett fast 

rep av för oss okänt ursprung som inte 
såg så attraktivt ut, så vi vände om och 
gick tillbaka och till vänster. Vi traskade 
under ett dånande vattenfall till en sti-
gande lerig gång. Här var det i alla fall 
tyst, så att vi kunde prata. Vi bestämde 
oss för att fortsätta framåt för att se var 
vi hamnade. Vi kunde senare konsta-
tera (efter att ha konsulterat kartan och 
Vadveveteranerna Niklas Konstenius 
och Andreas Forsberg) att vi hamnat i 
Vändsalen, där ett fast rep ledde upp i 
ett vattenfall. Erik ställde frågan: “Vart 
tar vattnet vägen?” ungefär samtidigt 
som jag bökade runt i stenblocken ned-
anför vattenfallet. Vi tittade in bland 
stenarna i ganska låg höjd och såg att 
vattnet rann in i högen. Jag konstate-
rade att efter att ha försökt trycka in 
underkroppen genom den största öpp-
ningen att: “det här går inte”, och jag 
provade då att flytta på blocket som jag 
legat på. Blocket vägde uppskattnings-
vis 150 kg, men (tur för mig) gick det 
genast itu och blev därmed lite lättare 
att baxa bort. Vi kröp in och kom in i 
en kammare som slutade med ett vat-
tenfall. Vi provade kasta ner sten för 
att bedöma höjden, och jag hann tänka 
att ljudet från vattenfallet förmodligen 
är för starkt för att vi ska kunna höra 
ljudet, när vi hörde hur stenen landade 
ca 30 meter längre ner. Vi hade ingen 
utrustning för att borra eller rigga något 
nytt med oss då, men redan då visste vi 
vad vår nästa tur skulle bli. Det var med 

Mer från fjällmötet 2014
Marco Kupiainen

mycket glädje i kroppen som vi klättra-
de upp tillbaka genom alla vattenfallen 
i Genvägen och gick tillbaka till lägret.

Dagen efter hade vi lyckats inspirera 
Tobbe Djuvfeldt och Kaveh Hoodeh 
för att utforska och kartera fyndet. Väl 
nere vid det vi sedermera döpte till Svar-
ta Fallet, eller som Erik föreslog Svart-
fallet, så pluggade vi i bult och riggade. 
Efter några replängder började Kaveh 
frysa och bestämde sig för att vända 
tillbaka till ytan. Jag erbjöd Tobbe att 
ta över riggandet, eftersom han också 
frös och vi hamnade i en liten sal med 
ett stort block som balanserade på kan-
ten till fortsättningen. Initiativrik som 
Tobbe är, knuffade och baxade han 
ner blocket i schaktet med ett dån som 
höjde i alla fall min puls en storleksord-
ning. Nästa replängd använde vi oss av 
spillrepet från föregående replängd och 
efter en initial rekognosering konsta-
terade Tobbe att repet inte räckte ner. 
Jag och Erik tog över igen. Tobbe, samt 
ett annat gäng bestående av Niklas, An-
dreas, Rauken och Kalle Grönvik, som 
hade kommit ner för att se hur det gick 
för oss vände tillbaka till ytan. Jag skar-
vade repet med ett annat rep på inte så 
bra sätt, så det var inte helt lätt att ta 
sig förbi knuten, men ner kom vi, och 
grottan bara fortsatte! Vi gick slut på 
bultar och hängare, och i en sista ”push” 
firade jag mig ut på det rep som vi hade 
kvar. Jag försökte vara försiktig med att 
inte skava repet, men i princip var det 
omöjligt att undvika. Jag hamnade i en 
kammare där åt ena hållet var en sump 
(”Pittbullsumpen”) och åt andra hållet 
en trång meandrande gång, sedermera 
kallad ”Psyktuben”. Vi var tvungna att 
vända tillbaka vi också. Denna dag är 
till dags datum min bästa grottdag.

Dagen efter riggades det ”sista” på ett 
kosher sätt, karteringen slutfördes och 
Kristian var ner och bedömde sumpen 
som dykbar. Några mer eller mindre 
kreativa förslag (vissa med smeknamn så 
som Indiana Jones) på fortsättning pro-
vades på, men inget gav någon vidare 
utdelning. Ambitionen var att få se mer 
av grottan, men hemkommen inser jag 
att jag bara har sett det nyfunna i Vad-
veriehppi. Jag glömde fullständigt bort 
att besöka ”resten” av grottan, så det får 
bli på nästa tur (ifall man inte har turen 
att hitta något nytt förstås). Tack till alla 
som arrangerade samt medverkade på 
fjällmötet. Det var ett mycket bra initia-
tiv av arrangörerna att spara på fynden 
så att även nybesökare får känna på hur 
det är att hitta jungfruliga passager.

Summary (editorial)
Another report from the mountain 
meet in Vadveriehppi. The author ar-
rives early to the area as part of the rig-
ging team. During the fist trip down 
the cave and after some digging they 
found an interesting new passage lead-
ing to a deep shaft with a waterfall. The 
following days the new part of the cave 
was explored by some intricate, cold 
and difficult rigging. The new shaft was 
named ”Svarta fallet” (Black Fall). Since 
most of the time was used to explore the 
new parts of the cave, the rest of Vadv-
eriehppi and the other caves in the area 
will have to wait for another time to be 
visited.
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Under sommarens fjällmöte i Vadverie-
hppi blev det ett dyk i Gränsgrottan för 
undertecknad. Eftersom det var luft-
buren transport ut på fjället var vikten 
tvungen att hållas till det minimala. 
Bekvämligheter som handskar, under-
ställ och remställ fick helt enkelt lämnas 
hemma och ersättas med delar av torr-
grottningsutrustningen och SRT gre-
jerna. Kombinera det med en torrdräkt, 
några kilo bly och små lätta luftflaskor 
med tillhörande andningsapparatur blir 
resultatet ett hopkok av grejer som går 
att dyka med.

Efter ett par dagar med soligt väder 
började det ihållande regnet. Vilket 
gjorde att dykningen sköts upp dag för 
dag i hopp om lägre vattenflöde. Till 
slut fanns det inte så mycket tid kvar på 
fjällmötet utan det blev ett försök att ta 
sig in i grottan ändå. Med hjälp av ett 
starkt sherpateam var vi snabbt framme 

vid grottöppningen. Med ett nytillver-
kat linhjul av traditionsenlig vägskylt i 
högsta hugg var det dags att ta sig in.

Början av Gränsgrottan är bred och 
platt där takhöjden sakta men säkert 
minskar ju längre in i grottan man kom-
mer. En bit in kommer en vänstersväng 
och snart efter denna börjar taket möta 
vattnet. Ett lämpligt ställe att knyta in 
linan, vilket visade sig vara lättare tänkt 
än gjort. Det höga flödet gjorde det 
svårt att vara kvar på samma ställe sam-
tidigt som det inte fanns stora stenar att 
knyta fast linan vid. Efter en del stök 
och bök var den största stenen under en 
hög av nästan lika stora stenar. Ett test 
av hållbarheten senare var det dags att 
börja ta sig in under vattnet.

Efter cirka fem meter visade sig det 
vara ohållbart att simma emot den 

Dykning i Gränsgrottan
Kristian Lyberg

Gränsgrottan.
Foto: Marco Kupiainen

Kristian med utrustningen på 
plats utanför Gränsgrottan.
Foto: Marco Kupiainen
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starka strömmen. Jag spolades tillbaka 
förbi högen med sten och ut i dagsljus 
igen. Tog av mig fenorna och krälade in 
igen. Efter en koll av stenhögen och ut-
rustningen var det dags att göra ett till 
försök. Den nya planen var helt enkelt 
att kaminklättra mot strömmen genom 
att kila fast kroppen mellan taket och 
golvet. Gången ser ut som en tårtbit 
med renspolad kalksten på vänstersi-
dan och stenar på högersidan som sakta 
möter taket. Eftersom strömmen var så 
hög medförde det mycket slam i vattnet 
och väldigt dålig sikt. Så dålig att det 
inte gick att se varken instrument eller 
tryckmätare. Då föll jag tillbaka på väl 
inövad teknik som fungerar under de 
här förhållandena men som väldigt säl-
lan behöver användas. Närmare bestämt 
räkna antalet andetag ur varje flaska is-
tället för att förlita sig på tryckmätare 
och tid.

Efter 25 underhållande meter slutade 
plötsligt strömmen och jag fick plötsligt 
en sandbank i ansiktet. Glad över fram-
steget försökte jag lyfta på huvudet men 
där tog det stopp. Pressade mig upp för 
sandbanken och helt plötsligt gick det 
att lyfta på huvudet och en luftfylld 
gång uppenbarade sig. Krälade upp lite 
till och som en strandad val kunde jag se 
att gången är ca 5 meter lång och slutar 
i ett T-kors med en sprickgång åt hö-
ger respektive vänster bakom en andra 
större sandbank. Där gångarna möts är 
det minst ståhöjd och den vänstra gång-
en ser något större ut. Inte helt olikt de 
leriga sprickgångarna nedanför Sopned-
kastet. Längre än så här kunde jag inte 
ta mig iförd dykutrustning utan gräv-
ning för att få av dykutrustningen. Men 
gångarna ser utan tvekan lovande ut.

Snart var det dags att backa ut ur den 

Kristian Lyberg färdig för dyk vid ingången till Gränsgrottan.
Foto: Marco Kupiainen

välkända positionen strandad späck-
huggare och ner i vattnet igen. Efter en 
sista koll på instrument och tryckmä-
tare i luften var det dags att pressa sig 
ner i vattnet igen för en underhållande 
baklängesfärd med strömmen. Själva 
dykdjupet är inte alls stort och gången 
känns väldigt platt. Det är mycket möj-
ligt att det går att krypa igenom med en 
liten luftspalt ifall det inte är något flöde 
i systemet.

Summary (editorial)
Report from an attempt to dive ”Gräns-
grottan” (the Border Cave) during the 
mountain meet in Vadveriehppi 2014. 
Since the only way to transport equip-
ment to the spot is by helicopter there 
is an obvious need to reduce weight as 
much as possible. Therefore the diving 
gear was a bit unusual - apart from the 
most essential pieces it was a mix of 
whatever useful material was found.

Intense rain during a couple of days 
delayed the attempt waiting for less 
water to emerge from the resurgence. 
Swimming against the current proved 
to be impossible. The technique was 
more of climbing against the current. 
After 25 meters the current disappeared 
and a bank of sand blocked the way. 
Behind it the passages leaves the water 
and  leads up to a T-junction with possi-
ble continuing passages. However with 
diving gear on it was not possible to go 
any further so this first visit behind the 
sump at the resurgence from the Vadv-
eriehppi system was aborted. It might 
be possible to enter the system this way 
without diving gear in extremely dry 
conditions.
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Det hela började med en tågresa. Niklas 
och Marco var på väg hem från 2014 års 
Fjällmöte och fördrev tiden med att dis-
kutera grotträddning. Båda var överens 
om att vi inom SSF har en fungerande 
samverkan med Fjällräddningens grott-
räddningsgrupper, men att vi själva trä-
nar vertikal räddning alldeles för sällan.

Väl hemma i södra Sverige initierade 
de båda en mejlkarusell där flera grot-
tisar involverades i diskussionen. Någon 
slags gemensam insikt växte fram, bland 
annat att två av förbundets mest erfarna 
grotträddare, Sven och Leif, med ål-
derns rätt inte längre kunde räknas som 
aktiva, och att förbundet därmed var på 
väg att urlakas på räddningskompetens 
bland dem som aktivt bedriver utforsk-
ning och sportgrottning. Något borde 
göras!

Ett resultat från mejlväxlingen blev 
att Marco under diskussionens gång 
kontaktade sin gamle klätterkompis Jes-
per. Han, Jesper alltså, är numera mo-
tor i en grupp inom räddningstjänsten 
i Stockholms län som kallar sig Söder-
törns Räddningsklättrare. Det visade 
sig att de inomhus på Tyresö Brandsta-
tion hade förutsättningar för träning av 
olika räddningsmoment, och att vi var 
välkomna dit för att se om faciliteterna 
passade även för träning i grotträddd-
ning.

Sagt och gjort - helgen den 22-23 no-
vember samlades 8 SSF:are för att för-
söka genomföra en kurs på nivån SRT3, 
dvs en utbildning inriktad enbart på 

vertikal grotträddning. Med oss under 
större delen av kursen fick vi förutom 
Jesper också med oss Benny och Emin 
från räddningsklättrarna.

Efter en kort inledning med presen-
tation av oss själva, samt ett pass där 
Christian beskrev grotträddningsor-
ganisationen i Sverige, blev vi visade 
runt i lokalerna och kunde konstatera 
att förutsättningarna för att rigga olika 
slags övningar var riktigt bra. Förutom 
diverse bultar i ett tak som medgav rigg-
ning av traverser, var nog det bästa det 
20 meter höga torn som tidigare an-
vänts för att torka brandslangar. Invän-
digt fanns ett 17 meter högt (mätt med 
Disto av Johannes) men trångt skor-
stensliknande schakt som faktiskt gav 
litet grottkänsla. Här fanns möjligheter 
att hinna med riktigt mycket under en 
helg.

Mark gav under lördagen en ordentlig 
teorigenomgång kring materiel, olika 
varianter av riggning med utväxling, 
mm. Med de idéerna i bakhuvudet gav 
sig deltagarna på de praktiska övning-
arna. Vi bestämde oss för att dela upp 
oss i två grupper med tre-fyra personer i 
varje, där ena gruppen fick leka i slang-
tornet medan den andra klättrade i ta-
ket inne i vagnhallen.

Jesper lånade ut en räddningsbår från 
räddningsklättrarnas välutrustade släp-
vagn (bilden ovan). Ett antal vikter sur-
rades fast i botten av båren och vi fick 
på så vis ett åbäke på modiga +80 kg 
att baxa upp genom slangtornet. Den 

andra gruppen ordnade på samma sätt 
ett knippe skivstångsvikter med litet 
tilläggsskrot som resulterade i en riktigt 
tung klump att förflytta längs en hori-
sontell travers under taket.

Min grupp riggade en 5:1-utväxling 
för att lyfta bår plus sjukvårdare upp ge-
nom slangtornet. Med två personer som 
drog i tampen gick det tämligen lätt att 
få upp ekipaget med en totalvikt på c:a 
160 kg.

När respektive grupp klarat av sin öv-
ning var det lagom att bryta för dagen, 
duscha och basta samt käka middag 
tillsammans de brandmän som beman-
nade stationen under natten. Det var 
faktiskt roligt att se hur samtrimmade 
brandmännen var också i köket då mid-
dagen fixades till. Någon hackade, en 
annan stekte, en tredje kokade, en fjärde 
blandade, osv.

Efter en natts sömn, som några av oss 
SSF:are kunde få i stationens gästrum, 
blev det efter frukosten dags att byta 
övningsplatser för grupperna, vilket 
för egen del tillsammans med Johannes 
innebar förflyttning av ett knippe vikter 
längs en travers med åtskilliga bultar/
knopar som skulle passeras.

Det var riktigt roligt att upptäcka att 
även en relativt lätt grottis som t.ex. Jo-
hannes, med full kontroll kunde förflyt-
ta en betydligt tyngre vikt längs ett rep, 
trots att det inte fanns något fotstöd. 
Det hela blev möjligt med användning 
av ett par block och en GriGri repbloms.

När alla var klara med sina respektive 
övningar samlades vi på nytt i mötes-
rummet för att göra en kort utvärdering 
av vad dagarna hade givit oss, både SSF 
och Räddningsklättrarna. Vi var rö-
rande eniga om att vi hade lärt en hel 

Torrträning i grotträddning
Torbjörn Djuvfeldt

Räddningsklättrarnas välutrustade släp finns på Tyresö brandstation. Foto: Torbjörn Djuvfeldt
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Styrelsen för Sveriges Speleologförbund 
har den 12 februari 2015 beslutat att 
inrätta en Grotträddningsfond, med 
syftet att utveckla grotträddningsarbetet 
i Sverige och att stödja och hjälpa med-
lemmar om en grottolycka sker.

Donationer till fonden kan göras via 
något av förbundets konton:
Plusgiro  634208-3 
Bankgiro  5002-0494

Märk med texten ”grotträddningsfond” 
i samband med inbetalning. Även per-
soner och företag som inte är medlem-
mar i Sveriges Speleologförbund är väl-
komna att lämna bidrag.

Bakgrund
I den händelse en allvarligare olycka 
skulle ske i en svensk grotta som inne-
bär att den skadade inte själv kan ta sig 
ut, kan ett räddningsarbete bli kompli-
cerat.

del av varandra, och att vi faktiskt skulle 
kunna samverka i lägen där det gäller 
att få ut en skadad ur t.ex. en besvär-
lig gruva. Det finns ju ett antal sådana i 
Bergslagen och i många fall besöks dessa 
gruvor av geocachare, urban explorers 
och andra nyfikna som i många fall sak-
nar både utrustning och förstånd. Som 
grotträddare har vi förmågan att arbeta 
i trånga utrymmen med betydligt lätt-
are utrustning än den räddningstjänsten 
föredrar, vilket kan vara en fördel och 
ett komplement till räddningstjänstens 
resurser.

Både Räddningsklättrarna och vi 
inom SSF ser fram emot nästa tillfälle 
att öva tillsammans.

Deltagare från SSF: Andreas Forsberg, 
Christian Rylander, Johannes Lund-
berg, Kristian Lyberg, Marco Kupiai-
nen, Mark Dougherty, Petter Johansson 
och Torbjörn Djuvfeldt

Summary (by author)
During the summer a realization grew 
among some of SSF’s members that the 
association’s expertise in advanced cave 
rescue was concentrated to a few active 
members. 

After some days of dialogue via email, 
the result was that we could organize a 
weekend activity with a rescue course 
combined with training in advanced 
rigging techniques.

We were able to arrange a few days 
of ”hangout” with a group within the 
Stockholm Rescue Service who is spe-
cialized in rescue from heights.

The training gave very good practi-
cal experience, but above all it meant a 
starting point for further cooperation 
between SSF Cave Rescue Group and 
Södertörn Rescue Climbers.

Grotträddningsfond

Faktorer som avgör hur svår en rädd-
ningsinsats kan bli är bl a:

•	 grottans geografiska läge
•	 grottans längd och djup
•	 eventuella trånga passager
•	 vattenflöden och andra risker

De olika faktorerna spelar in för hur 
snabbt en insats kan komma igång, hur 
stor räddningsstyrka som kan mobilise-
ras på kort tid, hur mycket personal och 
utrustning som är möjlig att transpor-
tera till olycksplatsen, vilken grotterfa-
renhet som krävs för att ta sig fram till 
den skadade, mm. I många fall kan or-
dinarie Räddningstjänst klara mycket, 
men i de fall en olycka sker på en plats 
som kräver grottvana för att nå,  är SSF:s 
grotträddningskompetens ovärderlig.

Medlen från Grotträddningsfonden 
är avsedda att finansiera de aktiviteter 
och den utrustning som krävs för att 

bibehålla en hög kompetens och bered-
skap inom SSF i händelse av en olycka i 
någon av Sveriges grottor.

Målsättningen är att SSF:s Grotträdd-
ningsgrupp skall kunna utgöra en resurs 
under ledning av Räddningstjänsten 
också vid andra olyckor, t.ex. i gruvor, 
där vana från trånga utrymmen och 
vertikalt arbete kan vara en avgörande 
fördel.

Summary (editorial)
SSF has established a cave rescue fund 
with the purpose to develop Swedish 
cave rescue and support members in 
case of an accident.
Donations are appreciated. Please con-
tact the board for further information:  
styrelsen@speleo.se 

Räddningsövning i Korallgrottan 2011.
Foto: Sven Gunnvall
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Sexhundra kvadratmeter slätt, kon-
densfuktigt tak strax över hjässan känns 
tryckande. I synnerhet som inga stöd-
pelare verkar finnas någonstans. Att 
både tak och golv sluttar nedåt med en 
meter på tre ger halkkänsla. Det är en 
viss dramatik över att krypa runt i vad 
som kanske är landets till arealen största 
grottsal, Stora Grottsalen i Högklinten 
vid Mjällom i Nordingrå.

Utsikten från Högklintens topp är 
imponerande. På få ställen har man en 
sådan horisonten-runtutsikt över Höga 
Kustenområdet ända från Örnskölds-
vik i norr ned mot Härnösand i söder. 
Speciell är utsikten över områdets norra 
skärgård med den geologiskt varierande 
öbågen från Skagsudde ned förbi Ulvö-
arna. Denna skärgård med sina höga öar 
visar även hur landskapets i geologiskt 
relativt ung tid byggts upp av främst 
graniter och diabaser. Den stora Ull-
ångersfjärden sträcker sig fjordliknande 
in i landet och avdelar därmed områ-
det med nordingrågranit i två hälfter; 
en sydlig med Mjällomshalvön och en 
nordlig med Värnshalvön och Skulesko-
gen.

 Då dessa graniter är magmatiska 
bergarter utgör Ullångersfjärden där-
med en delningslinje mellan två mag-
matiska centra, där magman trängt upp 
i form av lokala svampliknande batoli-
ter. Avgränsningarna utgörs av områdets 
markanta dalar. Batoliternas avsvalning 
har dessutom givit berggrundens dess 

huvudsakliga vertikala sprickriktningar 
i SW-NE, W-E, N-S och NW-SE. Från 
Högklintens topp är dessa väl synliga i 
såväl Högklintens som Värnshalvöns 
markanta stup. Banksprickorna har i 
stort följt bergens rundkulliga ytmor-
fologi. Lokalt överordnad dessa bank-
sprickor har Högklinten en domine-
rande subvertikal kraftig uppsprickning 
stupande i S24°, som exponeras i den 
norra klintens övre del. Stupningen är 
alltså in mot bergstupet! Denna är en 
av orsakerna till bergets markanta klint-
bildning. Det är även här vi hittar de 
största grottorna.

Högklintens markanta toppmorfologi 
verkar utformad av inlandsisen genom 
skjuvningsrörelse mellan isen och ber-
get i en troligen äldre W-E isrörelse, där 
den markanta nordexponerade klinten 
utarbetades och en yngre N-S isrörelse, 
där bergets SE-brant utformades. Den 
högsta toppen är belägen på 280 m ö.h., 
det vill säga vid den lokala Högsta Kust-
linjen (HK). Strax under toppen finns 
vid 260 m nivån övre delen av landets 
högst belägna klapperstensfält.

Åt söder kan man se ett mera upp-
brutet landskap där anorthosit- och 
labradoritbergen på Räfsön och de dia-
bastoppade bergen Själandsklinten och 
Ringkallen dominerar vyn.

Den röda nordingrågraniten är nära 
besläktad med rapakivigraniten. I jäm-
förelse är den dock mindre vittringsbe-
nägen och inte den ”ruttna sten” som 

namnet rapakivi anger. Nordingrågra-
niten saknar dock den utpräglade för-
klyftningen i två vertikala sprickzoner 
som möts i 60° och en horisontell bank-
förklyftning som är typisk för de flesta 
graniter. Nordingrågranitens sprick-
mönster är mera diffusa. 

Under den interglacial som föregick 
den senaste nedisningen skedde en viss 
vittring av bergarten, där ett yttre skikt 
uppdelades efter befintliga inbyggda 
vertikala och horisontella makro- och 
mikrosprickor. Speciellt uppdelningen 
efter de horisontella banksprickorna 
var hög även om berget behöll sin mor-
fologi. I branta lägen skedde ett visst 
blocknedfall.

Detta utvittrade material lossgjordes 
till stor del av och forslades med av 
den senaste inlandsisen och avlastades 
som en bottenmorän. Mycket av denna 
transport skedde i ett sent skede av ned-
isningen, varför materialet endast kom 
att transporteras en mycket kort sträcka 
och därvid bilda material för de mäktiga 
klapperstensfälten.

Utforskningshistoria
Redan vid min första Nordingråvistelse 
sommaren 1970 fick jag tips om dessa 
grottor av urmedlemmen i förbundet, 
botanikern och nordingråkännaren 
Knuth Nylander. Året därpå besökte 
jag berget första gången och upptäckte 
flera av bergets märkliga grottor. Åren 
1973 - 74 påbörjade jag en kartering av 
de största grottorna. Vid årsmötet 1979 
besökte vi grottorna och några delta-
gare tog sig ned i den stora grottsalen. 
I samband med min grottinventering i 
Västernorrland i början av 1980-talet 
karterades ytterligare grottor i området 
och vid den tjeckiska grottklubben Or-

cus sverigebesök 1984 upptäcktes ytter-
ligare grottor i områdets östra del. Vissa 
grottor är fortfarande dåligt undersökta. 
Troligen har jag här känt osäkerhets-
känslor vid mina ensamma karterings-
övningar. Med ökade kunskaper gjorde 
jag 2007 på uppdrag av länsstyrelsen i 
Härnösand en beskrivning av området 
och i samband med detta kunde många 
nyvunna kunskaper, tankar och idéer 
appliceras. Hela berget har därefter av-
sats som naturreservat. Vad som föran-
leder denna artikel är nya högupplösta 
bilder över området i Google Earth och 
vad dessa avslöjar, se fig. 1.

Högklintens grottor - 
så här når du grottorna
Vandra vägen upp till toppen 280 m ö.h. 
och telemasterna. Klättra ned genom ra-
vinen (X=6988741/Y=1631053/Z= 254 
m ö.h.)  som ligger 100 m väster om och 
25 m nedanför den stora masten. Grot-
torna ligger vid övre klintfoten. Grotta 
1 och 2 ligger strax  väster om ravinen 
(X=6988858/Y=1631007/Z= 254 m 
ö.h.), övriga grottor, nr. 3 – 11, under 
klinten från ravinen och österut.

Grotta 1. Drakgrottan. 
Rund, mindre frostsprängningsgrotta 
i skred. 3x3x2 m. Grottans ingång på 
väg fyllas med rasprodukter (1973). 
Grottan är sannolikt ursprungligen en 
utabraderad strandgrotta. Sekundärt 
har grottan därefter kraftigt påverkats 
av frostvittring och därav följande skred 
från bergsbranten. Det nedrasade mate-
rialet har delvis fyllt grotthålan. Påfal-
lande lite recent utfallet blockmaterial 
kan iakttagas.

GROTTORNA I HÖGKLINTEN
med landets kanske största grottsal.

Rabbe Sjöberg, 
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Grotta 2. Lillstugan 
(X=6988856/Y=1631003/Z= 250 m ö.h.)1. 
Mindre skikfogsgrotta omedelbart ned-
anför Drakgrottan. Ingången täckt av 
rasprodukter. Storlek 7x2x1,5 m. Pri-
märt har en bank under stupet troligen 
abraderats bort. Sekundärt har stora 
block genom frostvittring rasat ned från 
stupet och täckt för banknischen. Inga 
färska rasprodukter kan ses.

Grotta 3. Högklintsravinen.	
Ca 100 m W radiomast. L >25m, 
H=0,5-1 m, B= 5-12m. Grottan är då-
ligt undersökt.

Grotta 4.	
Strax öster om 3. Omedelbart E skre-
van. Skiktfogsgrotta 7x1,5-2x0,8 m.. 
Primärt har en bank under stupet ab-
raderats bort. Sekundärt har stora block 

genom frostvittring rasat ned från stu-
pet och täckt för banknischen.

Grotta 5. Storstugan 
(X=6988898/Y=1631089/Z=249 m ö.h.). 
återfinns bland stora block strax öster 
om grotta 4. Rymlig grotta med god 
rumsform. Skikfoggrotta. L= 28+ m, 
B= 4, H= 1,5-2m. Grottan går i E-W 
riktning med dagöppning i E och ett 
2 m brett ingångshål mitt på. Grottan 
är utformad genom att primärt en 
skicktfogsbank utabraderats efter en 
bankfog. Sekundärt har stora block 

genom frostvittring rasat ned från 
stupet och täckt för banknischen. Inga 
färska rasblock kan iakttagas. Grottan är 
imponerande och lätt att besöka och väl 
värd detta besök. Bildning, se diskussion 
i samband med grotta 9.

Grotta 6 
ligger ca 75 m E grotta nr. 5. Det är en 
blockgrotta parallell med stupet. Stor-
lek 4x2x3m. Grottan är bildad av från 
bergstupet genom frostvittring nedra-
sade block. Även seismotektonisk genes 
är tänkbar.

Grotta 7.
Blocklabyrint med flera 5-10 m långa, 
låga salar. Bildad av från bergstupet ge-
nom frostvittring nedrasade block. Kan 
vara områdets längsta grotta. Seimotek-
tonisk genes är tänkbar. Grottan är ej 
karterad.

Grotta 8. Kallkällaren
(X=6989032/Y=1631514/Z= 220 m ö.h.) 
öster om nr. 7 ligger bland stora ned-
vittrade block intill branten. En 2 m 
djup nedgång till mindre blockhåla 
4x2m. Från denna utgår åt W en smal 
svåråtkomlig skiktfogspassage, som stu-
par brant ca 5 m mot söder. Passagen 
fortsätter i botten ca 10 m mot W. Från 
nedgångshålet syns en smal fortsättning 
mot öster med en skattad längd av 15 m 
efter samma skiktfogsplan. Seismotek-
tonisk genes kan ej uteslutas. Ej karte-
rad. Se nedan.

Grotta 9. Stora Grottsalen
(X= 6989022/Y= 1631543/Z= 218 m ö.h.) 
öster om nr. 8. Storlek L=50 m, B=10 
m, H=0,5 m. Vertikalt djup 4 m. Den 
extremt svårfunna ingången har marke-
rats med ett röse rest vid bergrygg 15 m 

1. Koordinaterna följer det rikets nätstsytem 
som användes 2007, RT90 2.5 gon V 0:-15”.

Högklinten i Mjällom sedd från NW. 
Grottområdet markerat med gul linje. Stora 
grottsalen med bågsymbol. I bildens nedre 
vänstra hörn ligger Mjälloms samhälle. Vägen 
upp på berget är körbar till P symbol. Lägg 
märke till den markanta strukturen i vilket 
grottområdet är utbildat.  Bilden konstruerat 
från data i Google Earth.

Mount Högklinten. The discussed structure 
with caves is clearly seen along the esarpment.

Karta över Stora Grottsalen. Jämför storleken 
med längdmåttet nere t.h.
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norr och 5 m ovan grottingången och 
mindre röse på hylla omedelbart ovan-
för ingångshålet.

Stora Grottsalen är en skiktfoggrotta/
lagerbäddsgrotta under stup med nedra-
sade block. Den mycket trånga ingångs-
passagen mellan block leder in till en 
otroligt stor och vid, men låg grottsal. 
Grottsalen har bildats genom bortfor-
sling av en diabasgång. Salen har sin 
största längd efter berglagrens strykning 
i öst-väst, vilken är parallell med bergs-
stupet. En tak- och bottenstupning på 
S24° ger en relativt något högre verti-
kal takhöjd och grottans förhållandevis 
stora djup. Viss rasrisk noterades 1982 
i grottsalens lägre östra delar. Vissa från 
taket nedvittrade block finns på grot-
tans golv och nederst i grottan. Grot-
tans lägsta del oftast fylld av vatten. 

Grottsalens enorma area är unik i 
Höga Kustenområdet!  Mig veterligen 
finns ingen annan urbergsgrotta i lan-
det med en golv- och takarea på när-
mare 600 m2. På grund av det mycket 
trånga ingångshålet kan grottan tyvärr 
endast besökas av folk med viss grott-
kryparvana, Det enorma platta taket 
känns dessutom väldigt tyngande och 
ökar spänningen vid grottbesöket.

Grotta 10.
Ca 25 m öster nr. 9. Rep behövs. Ett 
ca 4 m djupt, större hål mellan bergstu-
pet och block leder ned till en rymlig 
grottsal med trånga fortsättande gång-
ar mellan block. Grottan besöktes av 
tjeckiska grottforskare år 1984 men är 
inte uppmätt eller kartlagd. Grottan är 
primärt bildad genom från bergstupet 
av frostvittring nedrasade block. Verk-
sam faktor kan/bör även här ha varit 
seismotektonik.

Grotta 11.
75 m öster nr. 10 och ca 500 m ENE 
radiomast. Skreva i N-S riktning. L= 
50-75 m, B= 0,3 m, H= 5-7 m. Block 
bildar bitvis tak.

Morfologisk tolkning och försök 
till förklaring av Stora Grottsalens 
bildning.
Längs nästan hela klintens sträckning 
finns, som ovan nämnts,  en in mot 
klinten i S 24° stupande bankyta som 
framför stupet bildat en markant rygg 
ned mot klintens uppifrån räknat andra 
stup. Denna bankyta kan följas ned till 
grottans botten. Det stora grottrummet 
kan hypotetiskt ha bildats genom att: 

1. Ett bankskikt bestående av diabas har 
lösts/brutits upp och sedan avlägsnats 
ur grottan uppför den branta bankytan 
och ut genom ett 8 m brett och 0,5 m 
högt hål. Jag kan ej förstå vilka processer 
som fört drygt 300 kubikmeter diabas-
block ut ur det minimala ingångshålet. 
Här är öppet för djupa tankar!

2. Berget från bankytan och nedåt har 
tektoniskt förkastats/sänkt sig ca 0,5 m. 
Hypotesen känns ej trolig. 

3. Hela bergets topp har av glaciationen 
försvagats. Vid mycket kraftig postgla-
cial jordbävning för ca 9.500 år sedan 
frigjordes den norra delen men den bi-
behölls in situ utan horisontell förflytt-
ning. Vid denna explosiva jordbävning 
kan materialet i diabasgången ha ”slung-
ats ut”2, varpå den öppnade banknings-
sprickan åter förslutits genom nedfall av 

Det trånga ingångshålet till Stora Grottsalen. Här krävs viss vighet för att ta sig in och ut. Notera 
hur stenarna ovanför personen tycks ha sjunkit ned i relativt sen tid. Foto: Rabbe Sjöberg, 2007.
The narrow entrance to Stora Grottsalen. The large boulders above the entrance seems to have 
slipped down triggered by a ”recent” earthquake and not by gravity.

Inne i Stora Grottsalens östra del. Notera det släta, nedåt stupande grottaket. I bildens högra del 
ses rester av den diabasgång som en gång fyllt grottan. Foto: Josef Wagner, Orcus, 1984.

2. Flera exempel på detta finns i och vid 
vertikala sprickor i Hälsingland.
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det material som nu täcker ingångshålet 
(se bilder ovan). Google Earth bilden 
visar klart hur hela banksprickan liknar 
en käft som under ett ögonblick hypo-
tetiskt har öppnat sig och ”spottat” ut 
diabasmaterialet.

Sådana här så kallade bergtoppför-
flyttningar är väl kända i tidigare nedi-
sade områden. Bäst kända exempel i 
landet är Strångbergsgrottan i Jämtland 
(Isacsson, Grottan 1982/4)). Även i 
Skuleskogen finns en likartad bildning 
i Trestensgrottan omedelbart W Stock-
sjön (inv. blankett 71). Även den be-
skrivna bankfogen i Rövarklippan (se 
Grottan 2014/4) kan primärt vara en 
sådan bildning utformad vid samma (?) 
skalv.

I sen- och postglacial tid, speciellt 
när berget började resa sig ur havet var 
frostvittringen, i synnerhet den strand-
nära, intensiv och stora delar av klinten 
vittrade längs Nordingrågranitens tre 
primära huvudplan och efter sekundär- 
och tertiärplan (så framträdande i rapa-
kivigranit). Visst blocknedfall förekom. 
Vid ett större skalv för mindre än 3000 
år sedan (jfr Rövarklippan) rasade allt 
det frigjorda materialet ned och bildade 
en vall av bitvis mycket stora klippblock 
efter klintens nedre del.  Efter detta 
har ytterst få block frigjorts genom 
frostvittring, även om lossgjorda block 
fortfarande biter sig kvar i klintstupet i 
väntan på en ”trigger” i form av nästa 
kraftiga jordskalv. Viss rasrisk förekom-
mer sålunda längs hela klinten.

Hypoteserna om denna grottas bild-
ning är svåra att belägga. Oavsett hur 
grottan bildats är den fullständigt unik 
och ingen kan undgå att starkt påverkas 
av att känna sig ”inklämd” mellan de 
enorma bankplanen!

SUMMARY (by author)
In the northern escarpment of  the 280 
m high mount Högklinten, Mjällom, 
NE Sweden, a curious structure is in-
vestigated. The mountain is built up 
by red nordingrågranite. The structure 
is a plane in the granite dipping 24 de-
grees into the mountain. This plane is 
clearly visible outside the cave. Here 11 
caves are  studied, the largest of which 
is a huge, but low room, with an area of 
more than 600 square meters. The pre-
sent entrance of the cave is very narrow, 
and the question is how more than 300 
cubic meters of a dolerite dyke which 
once filled the cave could have been ex-
cavated out of the cave? One hypoth-
esis is that the mouth-like structure was 
formed during an earth-quake more 
than 9500 years ago, when the deep-
weathered dolerite dyke made the hill 
to open up and ”spit” out the dolerite. 
All this happened momentarily.

I Norrbottens Allehanda den 31 mars 
1904 kunde man läsa:

Vidare undersökning av den grotta som 
upptäcktes 1889 på Grisberget, Piteå. En 
medlem af vårt samhälle har för oss påpe-
kat, att för omkr. 15 år sedan å Grisberget 
utanför staden upptäcktes en lång grotta, 
i hvilken man lyckades intränga 114 fot 
(c:a 35 m) långt och hvari bl. a. anträffa-
des både människo- och djurben samt res-
ter af eldstäder. Fyndet, hvilket på den ti-
den väckte mycken uppmärksamhet samt 
föranledde en riktig vallfärd af nyfikne till 
grottan, uppmärksammades äfven af såväl 
dåvarande landshövdingen som stadens 
fullmäktige, hvilka också togo initiativ till 
en blifvande vetenskaplig undersökning af 
grottan, hvilken därmed blef afstängd. 
Därvid stannade det emellertid, och efter 
någon tid öppnades grottan, hvilken äf-
ven befunnits äga tvänne utgreningar af 
okänd längd och beskaffenhet, åter för den 
besökande allmänheten; och så vidt man 
försport, har allt intill denna dag ingen 
undersökning af den säkerligen mycket 
intressanta bergsgrottan blifvit gjord. Är 
ofvanstående framställning verkligen fullt 
riktig, måste man sannerligen förwåna sig 
öfver den lojhet, som i berörda fall gjort 
sig gällande.2

Denna notis kom till förbundets kän-
nedom genom ett brev till hemsidan 
från Piteå museum i slutet av novem-
ber, där Morgan Stenberg berättar om 
ett pågående projekt om märkliga lokala 
begivenheter under förra seklet i Piteå. 
Morgan berättar att han har sökt vidare 
på detta ”men inte funnit något skri-
vet om vare sig grottan eller några fynd 
däri. Vid kontakt med Piteå Kommun 
finns få kunskaper, om några alls, om 
detta. Det närmaste jag kan komma är 
att grottans öppning förmodligen för-
svunnit i samband med antingen an-
läggandet av vägsträckningen för Norra 
Ringen eller vattenreservoaren på Gris-
berget.. Nu undrar jag om ni har några 
källor angående en grotta i Grisberget 
(tidigare Svinberget) i Piteå, eller kan 
hänvisa mig vidare till någon person 
eller institution som kan veta mer om 
detta ?”

Ulla Pettersson som hade jouren på 
hemsidan kontaktade mig (Rabbe) som 
efter kontakt med Morgan lyckades få 
fram följande fakta: Grottan omnämns 
av Linné i hans Lappländska resa när 
han den 19 juni 1732 passerar Piteå. 
Linné skriver: ”Här taltes mycket om 
berg och troll, exempli gratia Svinberget 
emellan nya och gamla staden”. Inom 
förbundet har grottan tidigare nämnts 
som tips av Christer Westerdahl på ti-
digt 1970-tal om grotta i Piteå stads-
berg och i vår databas benämns ett tips 
om grottan Grisbergsgrottan med Rnr. 
3663. Visst känns det konstigt att en 
grotta kan försvinna spårlöst. I synner-

EN FÖRSVUNNEN PITEGROTTA
Rabbe Sjöberg och Morgan Stenberg1

1.  Morgan Stenberg är programkoordinator 
för utställningar och programverksamhet vid 
Piteå Museum.
2.  Denna notis finns att läsda i Alfhild 
Axelssons bok En Tidningskrönika med Piteå 
som medelpunkt. Stockholm 1946.



3534

het som den verkar ligga så centralt i 
dagens Piteå. Men detta är inget nytt. 
Samma sak gällde Tjuv-Antes grotta i 
Nordmaling, som innan jag återupp-
täckte den år 1966 var helt bortglömd 
av ortsboende. Nu hade ju tack och lov 
detta grottberg inte utsatts för samma 
åverkan som Grisberget i Piteå.

Morgan skriver i vår korrespondens: 
Jag har ägnat sommaren åt att rekog-
noscera området och gått över berget 
ett antal gånger, men inte minsta spår 
av grottan. --- Vattenreservoaren står 
på högsta punkten av berget och från 
punkten där kraftledningen skär röda 
slingan --- löper en sprickbildning/för-
kastning genom berget. Vattentornet 
står alltså mitt över denna spricka, och 
jag misstänker att den är nyttjad för att 
dra vattenledningarna genom. Om-
rådet som inhägnas av röda slingan är 
det högsta och där återfinns både berg 
i dagen och klapperstensfält, de senare 
mest mot västsidan. Sydvästra sidan, 
som vetter mot Norra Ringen, har täm-
ligen branta klippor på sina håll, med 
god sprickbildning – ena änden av den 
spricka som går genom berget. Berget 
ser likadant ut på motstående sida – i 
nordost. Den sydvästra sidan är dock 
sprängd och schaktad under byggandet 
av Norra Ringen, så har där legat en 
grotta lär den vara försvunnen idag. Har 
den legat på nordöstra sidan kan den ha 
försvunnit i samband med uppförandet 
av vattenreservoaren.

Jag har som sagt vandrat över berget 
och försökt att systematiskt beta av alla 
tänkbara platser för en grotta, men utan 
resultat. Nu är jag ju långt ifrån någon 
expert, så jag vet väl inte säkert vad jag 
söker för tecken.

Första adventshelgen var Morgan i 

förvintermörkret ute med kameran och 
gjorde en god dokumentation av ber-
get och den stora sprickan vid vatten-
reservoaren. Visst ser det spännande ut. 
Visst skulle det kunna vara en del av den 
spricka som bildat Grisbergsgrottan. 
Troligt är dock att grottan sprängdes 
bort vid byggandet av Norra Ringen. 
Detta har hänt förr och Vägverket och 
dess entreprenörer är tyvärr väldigt bra 
på att efterslända schaktningar så att 
det är svårt att se vad som varit där en 
gång i tiden. Men inte skall vi ge upp 
hoppet än. Försvunna grottor har grävts 
fram förr. Här vill jag bara påminna om 
Trollhålet i Lysekil.

Summary (by author)
In 1889 a 114 feet long cave was discov-
ered in Grisberget in Piteå in NE Swe-
den. Actually the cave was mentioned 
already by Linné in 1732. According 
to a contemporary newspaper the cave 
was said to contain human and animal 
remnents as well as fire-places. In the 
beginning of the last century the cave 
was very popular to visit, but since then 
it has been forgotten. In a project by the 
local city museum the existence of the 
cave was rediscovered, but the cave itself 
seems to have disappeared. Perhaps the 
cave was blasted away just some years 
ago when a local city ring from road E4 
was constructed.

Överst på nästa sida: Den nysläntade branten 
av Grisberget vid Norra Ringen, Piteå. Kan 
denna slänt dölja Grisbergsgrottans ingång? 
Foto: Morgan Stenberg, 2014.

Till höger: Del av sprickan vid 
vattenreservoaren på Grisberget, Piteå. 
Ligger Grisbergsgrottan där nere? 
Foto: Morgan Stenberg 2014.
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J. R. R. Tolkiens bok ”The Hobbit, or 
There and Back Again” utgavs 1937, 
nästan 20 år före triologin The Lord 
of the Rings. Boken har översatts till 
svenska i tre versioner - 1947 av Tore 
Zetterholm (Hompen, eller en resa dit 
och tillbaks igen), 1962 av Britt G. 
Hallqvist (Bilbo – En hobbits äventyr) 
och 2007 av Erik Andersson (Hobbiten 
eller Bort och hem igen).

Boken handlar om Bilbos äventyr 
när han blir engagerad som tjuv, för att 
hjälpa dvärgen Torin Ekenskölde och 
hans tolv kamrater att ta tillbaka en stor 
skatt, som draken Smaug har tagit från 
dvärgarna. Till sin hjälp har de också 
trollkarlen Gandalf, som har fått en 
skattkarta av Torins far Train.

Boken har filmatiserats i tre delar, och 
den sista delen hade premiär alldeles 
före jul 2014. Boken är skriven som en 
barnbok, utan speciellt långa beskriv-
ningar av personers (hobbitar, dvärgar, 
alver, vättar... egenskaper, landskap, 

strider etc. Det avslutande femhära-
slaget som tar upp en stor del av den 
sista filmen beskrivs tex på fyra sidor 
i boken! För att räcka till tre filmer på 
ca 2,5 timmar vardera har alla strider 
med troll, vättar och orcher dragits ut så 
mycket som möjligt, och en helt omoti-
verad kärlekshistoria mellan en skogsalv 
och en dvärg har lagts in. För att få en 
koppling till Sagan om ringen har Le-
golas lagts till på rollisten, och Gandalfs 
kamp med nekromandern i Mörkmår-
den, som bara antyds i boken, beskrivs 
i detalj. I boken är det Beorn som avgör 
femhärarslaget, och Torin Ekensköldes 
långa strid med vätten som avgör slaget 
i filmen finns inte alls med i boken.

Men grottor finns det, både i boken 
och i filmerna. Ur speleologsynvinkel 
är det dock tveksamt hur mycket som 
egentligen är ”grottor”, dvs något som 
naturen har skapat. Men underjordiska 
salar, fängelsehålor och gruvor är inte 
illa det heller!

Grottorna i Dimmiga Bergen är de 
grottor som är mest naturliga, som se-
dan vättarna har utvidgat och förbätt-
rat. Bilbo, Gandalf och de tretton dvär-
garna tar sin tillflykt till en liten grotta 
på bergssidan för att komma undan ett 
oväder. Men under natten öppnar sig 
en spricka längst bak i grottan, och alla 
utom Gandalf blir tillfångatagna av vät-
tar. Gandalf lyckas så småningom befria 
dem, men under deras flykt kommer 
Bilbo från de andra, går vilse i virrvarret 
av gångar och kommer djupare och dju-
pare ner i berget. Under sin flykt hittar 
han också en guldring på golvet i grott-
gången, och stoppar den i fickan.  

”Konstiga varelser lever i dammarna 
och sjöarna längst inne i berget: fiskar 
vilkas förfäder har simmat in, ingen vet 
för hur många år sedan, och aldrig sim-
mat ut igen, och fått allt större ögon av 
att försöka se i kolmörkret. Det finns 
också det som är ännu slemmigare än 
fiskar. Till och med i tunnlarna och 
grottorna som vättarna har gjort åt sig 
själva, lever, okända för dem, andra var-
elser som har slunkit in där och lagt sig 
i mörkret. Några av dessa grottor har 
också sitt ursprung i en tid långt innan 
vättarna kom dit, och de har bara utvid-
gat dem och gjort gångar emellan, och 
där smyger och snokar fortfarande ur-
invånarna omkring i vinklar och vrår.” 
(sid 61-62)

En av dessa ”andra varelser” är Gol-
lum, som bor på en klippö i en under-
jordisk sjö längst nere vid bergets rötter. 
Av beskrivningen att döma är det en 
naturlig grotta, som vättarna träffade på 
när de grävde tunnlar för länge sedan – 
och eftersom de inte kunde komma över 
sjön slutade de att gräva i den riktning-
en. Gollum har en båt som han paddlar 
omkring i och fångar fisk. Bilbo hamnar 
i gången som leder ner till grottsjön, och 
träffar Gollum, som hotar att äta upp 

honom, även om han inte vet om han 
vågar, eftersom Bilbo har ett svärd. För 
att vinna tid börjar de gissa gåtor. Det 
slutar med att Gollum upptäcker att 
han förlorat sin ”födelsedagspresent”, 
sin osynlighetsring. Gollum inser att 
det är Bilbo som har hittat ringen, och 
attackerar honom. Bilbo flyr, sätter på 
sig ringen av ”misstag”, och följer efter 
Gollum mot utgången ur grottsystemet. 
När Bilbo till slut med hjälp av ringen 
lyckas ta sig ut, förbi vättarna som vak-
tar dörren ut, upptäcker han att han 
är på östra sidan av Dimmiga Bergen, 
vilket betyder att han har tagit sig tvärs 
genom berget i grottgångarna!        

Efter ytterligare äventyr i Mörkmår-
den blir alla dvärgarna tillfångatagna av 
skogsalverna, och inspärrade i deras un-
derjordiska hålor. Bilbo klarar sig, tack 
vare osynlighetsringen. 

”I en stor grotta några kilometer in i 
Mörkmården, i dess östra del, bodde på 
den tiden deras mäktigaste kung. Utan-
för hans väldiga stenportar rann en flod 
ner från skogshöjderna och fortsatte 
långt ut i träskmarkerna vid foten av de 
höga skogsområdena. Denna stora grot-
ta, som mynnade ut i ett otal smågrottor 
på all sidor, sträckte sig långt in i berget 
och hade många gångar och vida salar. 
Men den var ljusare och mera hälsosam 
än några vätteboningar, och varken så 
djup eller farlig som de” (sid 132). Av 
beskrivningen att döma handlar det i 
huvudsak om en konstgjord grotta, alv-
kungen sitter tex på ett säte av snidat 
trä ”i en stor sal med pelare uthuggna i 
urberget” (sid 135). 

Bilbo lyckas befria dvärgarna och de 
tar sig ut ur grottorna med hjälp av flo-
den, som delvis rinner genom grottor-
na, och vidare till staden Esgaroth som 
är byggd på pålar en bit ut i Långa Sjön. 
Att staden ligger ute i sjön är för att få 
skydd från draken Smaug, som bor i 

  Grottor i Midgård
           Ulla Pettersson
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Ensamma Berget en bit därifrån. 
Smaug bor djupt inne i berget, i en 

grottsal som ursprungligen gjordes av 
dvärgar. Berget var dvärgarnas bostad, 
deras kungarike, innan draken dödade 
de flesta av dem och drev bort de övriga. 
Torin och hans följeslagare kan inte ta 
sig in i berget genom huvudingången, 
där Rinnande Floden kommer ut, den 
bevakas av draken. Däremot visar kar-
tan som Gandalf lämnade över till To-
rin att det finns en dold sidoingång, och 
med kartan följde också en dörrnyckel. 
Dörren är givetvis magisk, man kan 
bara se den en dag på året, när den ned-
gående solens strålar lyser på den. Bilbo 
och dvärgarna lyckas så småningom 
hitta dörren, och öppna den med nyck-
eln. Innanför finns en sluttande gång, 
”… ingen vättegång och ingen skrovlig 
skogsalvsgrotta. Det var en gång gjord 
av dvärgar på höjden av sin makt och 
förmåga, rak som en linjal, med slätt 
golv och släta väggar. Med en jämn och 
stadig lutning gick den direkt in – till 
något avlägset slut i mörkret där nedan-
för” (sid 166-167).      

Bilbo ger sig in i gången, och så små-
ningom börjar det bli varmare, och han 
skymtar ett rött ljus i slutet av gången. 
Det är Smaug som ligger och sover i 
dvärgarnas djupaste källare, längst nere 
i berget, på toppen av alla sina skatter. 
Efter diverse äventyr flyger draken ut 
ur berget, och spärrar dörren till sido-
gången, så att Bilbo och dvärgarna blir 
instängda i grottan. Så småningom törs 
de ge sig ut från den trånga gången, ut i 
salen med drakens samlade skatter. Men 
eftersom de är rädda för att draken skall 
komma tillbaka, kan de inte stanna där 
utan ger sig iväg mot huvudingången.    
”… fastän allt hade blivit bränt och ner-
smutsat i vidundrets väg, kände Torin 
varenda vinkel och vrå. De klev upp-
för långa trappor, vände om hörn och 
gick ner i breda ekande gångar, vände 

igen och klev uppför fler trappor, och 
ännu fler. Trapporna var jämna, huggna 
i urberget, breda och fina” (sid 186). 
De kom längre och längre upp, tills de 
slutligen kom till Trors stora sal, och 
därifrån till Stora Porten. ”Genom ett 
mörkt hål i bergväggen strömmade ko-
kande vatten ut och gick i virvlar i en 
smal kanal som forntida händer med sin 
konstskicklighet hade huggit ut rak och 
djup. Utmed den löpte en stensatt väg, 
rymlig nog för många män i bredd. Den 
följde de i hast, runt en stor kurva - och 
se, framför dem låg dagens klara ljus! 
Ett högt portvalv reste sig där. En disig 
sol sände ut sitt bleka ljus mellan Ber-
gets utlöpare, och gyllene strålar föll på 
stenläggningen vid tröskeln” (sid 187).

Draken har försvunnit (för gott, vi-
sar det sig), men dvärgarna får svårt att 
behålla sin skatt, när människor, alver, 
orcher och vättar vill vara med och dela 
på den, eller snarare få den för sig själva, 
vilket leder till det stora femhäraslaget.

De recensioner av filmen jag läst är 
lite blandade, och allmänt tycker man 
att det är för mycket datorteknik och 
utdragna slagsmål. DN:s Helena Lind-
blad skriver tex att ”Längtar man efter 
en grande finale fylld av stridshetta och 
inte kan få nog av svärdshugg och jong-
leringar med kedjade stenklumpar så är 
”Hobbit. Femhäraslaget” helt rätt. … 
det är svårt att ta alvkungen riktigt på 
allvar när han kommer ridande på en 
älg med horn stora som vingarna på ett 
SAS-plan .. Den artificiella känslan av 
teknik före innehåll som präglat sviten 
från starten … är dess stora svaghet” 
(DN 2014-12-10).

Jag måste hålla med om detta, och om 
jag skall välja mellan boken och filmer-
na, så väljer jag definitivt boken. Så läs 
den, om du inte har gjort det tidigare, 
både för grottorna och för den spän-
nande historien!

Mitteilungen nr 2/2014, 3/4 2014

Cave and Karst Science nr 2 och 3/2014. 
Nr 2 innehåller en genomgång av ”The 
China Caves Project” som initierades 1985 
av Andy Eavis och Tony Waltham från 
Storbritannien tillsammans med forskare 
från kinesiska universitet. En artikel hand-
lar om tester av teorin hur isdämda sjöar 
skapar grottor (jämför Trevor Faulkners 
artikel i Grottan 1/2011). I nr 3 finns ett 
antal artiklar om grottlevande djur, mest 
insekter.

Agaten nr 2/2014, nr 1/2015

Fjället nr 3 och 4/2014. 
Nr 3 har tre artiklar om fjällräddning.

Litofilen nr 4/2014 

Spelunca nr 135, 136 
Nr 135 har en lång artikel om underjords-
fotografering (del 4 av 4). I nr 136 beskrivs 
tre nya ingångar till grottsystemet Pierre 
Saint-Martin – Partages.

NSS News nr 9, 11, 12/2014 
I nr 9 finns en rapport från en expedition 
till Kina, och en artikel som handlar om 
grottor på Galapagos (främst lavagrottor). 
Nr 11 handlar främst om NSS Conven-

tion 2014 i Huntville, Alabama. I nr 12 
finns beskrivningar av Tears of the Turtle 
Cave och Double Date Cave i Montana. 
Dessutom berättas om klättringen upp 
i Perseverance Dome, Hellhole, West 
Virginia. Under ett antal expeditioner tog 
man sig högre och högre upp i schaktet, 
och lyckades slutligen i april 2014 komma 
högst upp, en klättring på 1600 meter!  

Die Höhle 1-4/2014 
Innehåller en blandning av vetenskapliga 
artiklar, utforskning av grottor, verksam-
hetsberättelser och ”diverse”. En minnes-
runa över Hubert Trimmel finns med, och 
listor över Österrikes längsta och djupaste 
grottor. En lång artikel handlar om myter 
och sagor om grottor i Salzburgområdet, 
bland annat om dvärgar, drakar och andra 
grott”monster”. Det finns också en histo-
risk genomgång av vilka olika klubbmärken 
i form av pins som grottklubbar i Tyskland 
och Österrike har använt.   

The Journal of the Sydney Spelological 
Society nr 1-12 2014 (en CD)

Der Höhlenforscher nr 1, 2, 3 2014

Newsletter William Pengelly Cave Stu-
dies Trust  nr 117/2014, 118/2015

Nya tidskrifter till biblioteket september 2014 – januari 2015
Ulla Pettersson

Kommentar: Boken har översatts till svenska 
flera gånger, och de olika översättarna har 
översatt geografiska namn på olika sätt. Jag 
har valt att använda namnen från Britt G. 
Hallqvists översättning, och citaten är också 
hämtade från den (pocketupplagan, Rabén & 
Sjögren 1971).

Summary (by author) 	
Describes caves (natural and/or 
”man”made) i J.R.R. Tolkien’s The 
Hobbit (1937), and also compares the 
book with the films based on it.
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Röster ur djupet

På grund av flytt kommer inte senaste 
numren av NSS News (med flera) att re-
fereras här, men väl några andra intres-
santa tidskrifter:

Descent 242 February/March 2015
Expeditionen Mulu Caves 2014 får en 
längre och vackert illustrerad (foton: 
Chris Howes) artikel. Det mest anmärk-
ningsvärda resultatet från expeditionen 
till nationalparken Gunung Mulu i Sa-
rawak, Borneo, är att Clearwater Cave 
nu har passerat 200 km i längd och är 
nu världens åttonde längsta grotta. Sik-
tet är nu inställd på 300 km; under ex-
peditionen hittades en tidigare okänd 
nivå av passager och det finns över 100 
outforskade fortsättningar. Vi kommer 
nog att få höra mer om denna klassiska 
grotta de närmaste åren!

Norsk Grotteblad Nr 63, 
Desember 2014
Också på närmare håll har det gjorts 
fantastiskt roliga storfynd! Inte sedan 
Tjorve upptäcktes för drygt tjugo år 
sedan har en så lång och omfattande 
grotta som Reinvikgrotta upptäckts. 
Reinviksgrottan hittades av Tomas Hus-
dal och Jan Harald Olsen så sent som i 
början av oktober 2013, och är nu på 
rekordtid utforskad och kartlagd till 
7,5 km längd, med goda potential att 
bli längre. All kartläggning har skett 
digitalt med DistoX och PocketTopo; 
dessutom har kartering gjorts under 
utforskning. Reinvikgrotta ligger i Sør-
fold kommune (samma kommun som 

Tjorve) och i närheten av väg med flera 
tidigare kända grottor inte långt undan, 
vilket borde inspirera till ökad grottlet-
ning inte bara i Norge! Naturligtvis får 
Jan Harald och Tom sina porträtt i det 
aktuella numret. I övrigt finns en arti-
kel om grottor nordväst om Namsvat-
net (Røyrvik kommune), den längsta 
är drygt 200 meter långa Gluggegrotta. 
Genom Norsk Grotteforbund och inte 
minst Hans Øyvind Aarstad har Norge 
och Sverige fått 12 nya DistoX2 (upp-
följaren till DistoX); fyra av dessa finns 
i Sverige (undertecknad har två, Niklas 
Konstenius och Tommy Nilsson var 
sin). Det poängteras att både kalibre-
ring och kontroll av noggrannheten är 
viktig. Cato Sture beskriver en tur till 
några grottor i Sunnmøre tillsammans 
med Torstein Finnesand, David St. 
Pierre och Narve Ringset, bland andra 
St. Sunnivahulen vid Selje kloster som 
har haft religiös användning. Också 
Dollsteinhola på Sandsøya besöktes. På 
närbelägna ön Voksna finns strandnära 
karren, kamenitza, som beskrivs av Nar-
ve Ringset i en kort men intressant arti-
kel. Det är troligt att biologisk aktivitet 
spelar roll i bildandet av de små gry-
torna. David St. Pierre fortsätter med 
turbeskrivning från resan till Sunnmøre 
och därefter till Trøndelag där flera grot-
tor besöktes, bland andra den 50 meter 
långa Gudrunhola. Grottan blev upp-
kallad efter en flicka som försvann 1907. 
En siare påstod att hon hölls instängd i 
grottan av en grupp «tattare», och un-
der sökandet efter Gudrun utvidgades 
grottan med sprängning och borrning. 

Flickan hittade senare död i Oslo. Det 
aktuella numret av NGB avslutas med 
en notis om raset i Svarthammarhola. 
Försiktighet vid besök rekommenderas!

International Journal of Speleology, 
volym 44, nummer 1, 2015
IJS, som finns fritt tillgänglig på nätet 
(http://scholarcommons.usf.edu/ijs/), har 
en artikel av Martin Finné och kollegor 
om en ny metod för att upptäcka spår 
efter översvämningshändelser i speleo-
tem med hjälp av XRF-skanning (rönt-
gen-flourescens-skanning, en metod för 
att göra kemiska analyser). Som vanligt 
finns också flera andra intressanta artik-
lar, och den som är nyfiken rekommen-
deras att gå till tidskriftens hemsida!

Forskning och Framsteg nr 10/2014
Vetenskapsjournalisten Michaela Lun-
dell har följt med SSF-medlemmen 
och paleoklimatforskaren Hanna Sund-
qvist med undertecknad som assis-
tent till Korallgrottan. I artikeln, som 
också går att läsa på nätet: http://fof.se/
tidning/2014/10/artikel/underjordiska-
spar-efter-urtidens-klimat), presenteras 
Hannas forskning där droppsten från 
Korallgrottan har använts för att re-
konstruera klimatvariationer de senaste 
årtusendena. Michaela har också gjort 
ett reportage för Vetenskapsradion som 
sändes första gången för drygt ett år se-
dan.

National Geographics, 
internationella utgåvan, January 2015
«De första konstnärerna» får en längre 
artikel skriven av Chip Walter och med 
foton av Stephen Alvarez. De flesta ti-
diga fynd av konst som skapats av män-

niskor kommer förstås från grottor, och 
klassiska lokaler som Blombosgrottan 
och Klipdrift Shelter i Sydafrika (75 
000 år gamla fynd) och grottan Chau-
vet-Pont-d’Arc i Frankrike (36 000 år 
gamla målningar) illustreras, men flera 
andra grottor omtalas i texten. Bara nå-
got yngre än målningarna i Chauvet är 
Venus från Hohle Fels i Tyskland. Med 
sina 35 000 år är det den äldsta säkra 
avbildningen av en människa.

Pseudokarst Commission 
Newsletter 25
UIS har flera kommissioner, bland an-
nat en om pseudokarst. Det senaste 
nyhetsbladet (newsletter; går att ladda 
ner från http://wwwpub.zih.tu-dresden.
de/~simmert/pkarst/) har flera trevliga 
artiklar om speleotem i grottor bil-
dade i magmatiska bergarter (dit de 
flesta av våra icke-karstgrottor hör) 
från Juan Ramón Vidal Romaní och 
hans kollegor i A Coruña, Galicien, 
Spanien. Några exempel i artiklarna är 
från svenska grottor, Tjuv-Antes grotta 
i Nordmaling och Bodagrottorna ut-
anför Iggesund. Artiklarna beskriver 
utseende, kemisk sammansättning och 
bildningssätt. Grottan A Trapa, Gali-
cien, får en kort presentation. Den är 
kartlagd till nästan 1,6 km, och därige-
nom näst längsta granitgrottan i Europa 
(längst är förstås Bodagrottorna utanför 
Iggesund).

Johannes Lundberg
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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 
Fjällkommittén Niklas Konstenius 026-64 92 50 niklas@bacon.nu 
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 073-802 83 83 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

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

Hemavans Grott & Klätterklubb c/o Johansson, Box 35, 92066 Hemavan, 0954-305 95
JF Äventyr c/o Nordström, Rutbergsv. 8, 90355 Umeå, 090-10 06 87
 jf.aventyr@telia.com
Stockholms Grottklubb c/o Myrin, Flintbacken 2 3 tr  11842 Stockholm, 070-456 11 74
 iwo.myrin@mail.com   hemsida: www.grottklubben.se
Uppsala Grottklubb c/o Bernström, Svartbäcksg. 97B, 753 35 Uppsala, 
 070-4642550, www.uppsalagrottklubb.se
Västsveriges Grottklubb c/o Wikström, Skårsvägen 27, 437 91 Lindome, 031-86 48 92
Östgöta Grottklubb c/o Madeline Eriksson, Kraftvägen 111a,  605 80 Svärtinge,  
 073-637 40 12, miss_madeleine2@hotmail.com

Lokala klubbar

Nästa nummer av Grottan

SSF in English

Swedish Speleological Society
founded in 1966 by Leander Tell

Contact: 
Chairman of the board:    Mark Dougherty   +46 703002536   mark.sebastian.dougherty@gmail.com
International committee:  Mark Dougherty   +46 703002536   mark.sebastian.dougherty@gmail.com 
Grottan editor & publisher: Sven Gunnvall   +46 709434936   sven.gunnvall@telia.com

The journal Grottan is distributed (4 issues per year) to all members and around 50 organisations 
and societies in 24 countries all over the world. 
The membership fee, including Grottan is 270 SEK per year.
Articles in the journal are followed by a summary in English. Small press items and advertisements 
are not translated. If you wish to publish an article in Grottan, the manuscript (*.rtf, *.txt or *.doc) 
can be sent to grottanred@speleo.se
More information can be found at our web site: www.speleo.se

SSFs Lokal och Biblioteket
SSFs arkivlokal hittar du i Täby, på Marknadsvägen 59. Där finns hela Nedåts förråd, föreningens 
arkiv samt SSFs bibliotek. Här finns kopiator och möjlighet att ansluta till internet. Lokalen är obe-
mannad men vill du göra ett besök kontakta Nedåt eller någon i styrelsen. Håll ett öga på hemsidan 
- där annonseras tider då lokalen hålls öppen. För att låna böcker från biblioteket kontakta Ulla 
Pettersson på tel. 021-13 48 34 eller e-post ulla.pettersson@mdh.se

ISSN 0345-4215

Ja, vad skall nästa nummer innehålla? Litet formalia från års-
mötet kanske. En rapport från förra sommarens dykförsök 
i Östra Jordbäcksgrottan och därutöver det ni, kära läsare, 
kan knåpa ihop före deadline den 10 maj.

tobbe
Anteckning
niklas.konstenius@gmail.com

tobbe
Anteckning
Emma Lundberg är inte längre medlem. Posten som ansvarig är vakant.
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