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Ledare På gång i SSF

Lummelunda 21 - 28 jun 2015
Som vanligt veckan efter midsommar. 
Se inbjudan på sidan 21.

Fjällmötet 27 jul- 1 aug 2015
I år håller vi till i Långfjället. 
Läs mer på sidan11

På gång internationellt
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 - 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

Hidden Earth 2015 25 - 27 sep 2015
Den årliga brittiska grottkonferensen - alltid värd ett besök!
Läs mer på www.hidden-earth.org.uk

Det här numret av Grottan kunde ha blivit kraftigt försenat, på grund av brist på mate-
rial att fylla tidningen med. Efter ett nödrop från redaktören har ett antal personer, jag 
själv inräknad, dock satt fart och producerat artiklar och notiser till tidningen. Samma 
problem, om än inte i lika hög grad, har det varit för flera tidigare nummer av Grottan. 
Men så skall det inte behöva vara! Grottan blir vad vi medlemmar gör den till, det är vi 
alla som måste bidra med material. Vi måste skriva om den där häftiga vertikala grottan 
i fjällen, likaväl som om den lilla blockgrottan som finns i närmsta skog, eller om den 
trevliga (grott)boken vi nyss läste eller … 

Ett annat problem med Grottan är att kostnaden för utskick av tidningen blivit näs-
tan dubbelt så hög från årsskiftet. Posten har nämligen tagit bort föreningsportot, och 
istället får vi skicka tidningen som ekonomibrev, vilket innebär att ett normalt nummer 
av tidningen på strax under100 g kostar 12 kr i porto, jämfört med 6,50 tidigare. (För 
att få ett lägra porto måste tidningen väga under 50 g, och då blir det inte så många 
sidor.)

Båda de här problemen diskuterades under årsmötet, och en hel del synpunkter och 
förslag fördes fram. Något av det som sades var: 

- Många kanske hellre vill ha Grottan via nätet istället för på papper? Att bara 
skicka ut tidningen på papper för de som så önskar skulle ge en lägre porto-
kostnad - men antagligen inte så mycket lägre tryckkostnad.

- Om det är ont om material skulle man kanske ge ut färre nummer per år.

- Man skulle kunna fortsätta att ge ut fyra nummer per år, men några av dem 
skulle kunna vara tunnare, med enbart sådant material som måste komma ut 
före ett visst datum. I de tunnare numren skulle man också kunna ta bort di-
verse allmän information som nu upprepas i varje nummer, tex Hur-Vem-Var 
i SSF, och vilka arbetsgrupper som finns. 

- Istället för att ha bestämda tidpunkter för utgivning skulle man kunna ge ut 
ett nummer när det finns tillräckligt mycket material för att fylla ett nummer 
med de normala 44 sidorna.

- Vi vill ha kvar Grottan som den är, och betalar gärna vad det kostar!

Beslutet på årsmötet blev att Grottan i år skall komma ut med fyra normalstora num-
mer som hittills, och att styrelsen skall arbeta vidare med frågan. Men för att göra det 
vill styrelsen ha in synpunkter även från de medlemmar som inte var på årsmötet. Så 
hör av dig till styrelsen och/eller Grottanredaktionen, via brev, telefonsamtal, mail eller 
facebook, och för fram dina synpunkter på Grottans framtid. Och dessutom, skriv i 
Grottan!! Tänk på att Grottan är förbundets historieskrivning!

Ulla Pettersson
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Östra Klövbergsgrottan utanför Tyresö 
bör, med sin närhet till Stockholm, 
vara en av landets mest välbesökta grot-
tor. Åtskilliga utflykter med Stockholm 
grottklubb har gått dit, liksom exkur-
sioner i samband med Geologins Dag 
och inte minst vid förbundets årsmöte 
2009. Grottan har varit känd sedan 
länge men först i början på 1990-talet 
blev den karterad av Christer Örtwall 
(fig 1). Enligt denna karta har grottan 
en längd av 362 m och en vertikal höjd-
skillnad på 16 m. Den är därmed den 
största grottan i Stockholms närhet.

Grottområdets geomorfologi kan be-
skrivas som en kraftigt bergsskred på 
västsidan av en 65 m brant bergsrygg 
som stupar ned i Kalvfjärden. Själva 
grottan består av labyrintiska gångar 
mellan stora klippblock. På flera ställen 
i grottan finns mindre speleotem, vars 
mineralinnehåll ännu ej analyserats. 
Sannolikt består de dock av opal-A.

I samband med förberedelserna för 
den av förbundet arrangerade interna-
tionella granitgrottekonferensen i Ny-
näshamn våren 2011 hade vi, Nils-Axel 
Mörner och jag, anledning att närmare 
undersöka grottan och söka förklaringar 
till dess bildning, dvs hur och när hade 
det våldsamma bergsskred som format 
grottan ägt rum.

Resultaten (Mörner & Sjöberg 2011) 
kan beskrivas på detta sätt: Ett närmare 
studium jag gjorde av Örtwalls fina kar-
ta (fig 2) visar på spännande samman-
hang. De block som bildar grottbranten 
ger vid ett första intryck bilden av en 
oorganiserad blockmassa som rasat ned 
för branten. Örtwalls karta ger dock vid 
handen att gångarna i huvudsak är orga-
niserade efter korsande raka linjer i SV–
NO och i OSO–VNV riktning. Detta 
tyder på att gångarna följer ursprung-
liga sprickriktningar i bergmassan och 
att grottan bildats vid raset av en enda 
jättelik bergsskiva, som sprack upp när 
den landade vid foten av berget. Detta 
tyder på att grottan bildats vid en myck-
et kraftig jordbävning.

Ytterligare bevis på denna jordbäv-
ning finns vid båthamnen intill grottan. 
Där upptäckte Mörner  (Mörner 2003, 
sid 240), att  ett stort parti av den väs-
tra delen av klippan ovan båthamnen (A 
på fig 3) förkastats uppåt i 65° vinkel 
jämfört med bergets huvudmassa (B på 
samma bild). Delar av skredmassan har 
även förts relativt långt bort från bergs-
foten, vilket indikerar ytterligare mark-
skakningar, se nedan. 

En nyhet med upptäckten av sprick-
riktningar i blockmassan är, att detta lär 
oss att skilja mellan ögonblickliga skred 

ÖSTRA KLÖVBERGSGROTTAN 
– ett märkligt tidsdokument

Rabbe Sjöberg

Fig 1.  Östra Klövbergsgrottan. 
Karterad av Christer Örtwall, 1992-97
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Fig 3.  Vinterflygfoto av Klövbergsbranten vid 
båthamnen med tolkade förkastningar. Se text. 
Efter N-A Mörner 2003.

Fig 2.  Spricksystem i Östra Klövbergsgrottan 
tolkade enligt förf. Skiss av N-A Mörner 2011.

av stora bergsskivor och av enstaka block 
som successivt faller ned över längre 
tid. Båda de här beskrivna fenomenen, 
bergskredet och förkastningen, tyder på 

ett mycket kraftigt jordskalv. Troligen 
det megaskalv som Mörner (Mörner 
2003) daterat till hösten 10,430 varvår 
före nu (BP före 1950).

Vad är det då för märkligt med just det-
ta skalv? Skalvet ägde rum längs en E-W 
förkastning som kan följas från norra 
Vänern till Stockholm och vidare ut 
över södra Kvarken. Det skedde 38 år ef-
ter det att isen smält bort från området. 
När isen smälte öppnades det så kallade 
Närkesundet för insvallande havsvatten 
in i Baltiska Issjön. Det var bara det att 
inget saltvatten kom in. Detta visar ana-
lyser av  bland annat                  torvlager. 
Baltiska issjön förblev sött i ytterligare 
drygt 40 år! Det var först efter ytterliga-
re ett jätteskalv10,388 BP, det sjunde i 
ordningen sedan 10,430, som Yoldiaha-
vet blev salt. På ett år övergår lerlagren 
till att vara marina. Vad hade då hänt? 
En mycket stark teori är, att vid skalvet 
10,430 så bildades en så stor mängd is-
berg, att något liknande en shelfis bil-
dades som helt täppte till Närkesundet. 
Denna förtäppning försvagades vid var-

je nytt efterskalv och vid skalvet 10,388 
BP så öppnades helt plötsligt sundet 
och Atlantens salta vattenmassor välde 
in i sundet och Yoldiahavet gjorde nu 
skäl för sitt namn. Detta skifte från sött 
till salt vatten har haft mycket stor bety-
delse för i synnerhet Östersjöns ekologi 
och klimat. Således är Östra Klövbergs-
grottan ett av de unika dokumenten för 
en av de viktigaste skeendena i Sveriges 
postglaciala historia.

Referenser:
Mörner, N-A., 2003. Paleoseismicity 
of Sweden – A novel paradigm. P&G, 
320 sid.
Mörner, N-A & Sjöberg, R., 2011. 
Second International Conference 
on Granite Caves, Sweden 2011. 
Excursion Guide. Svenska Grottor,  nr. 
12, 30 sid.
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Summary by N-A Mörner:
The Eastern Klövberget Cave is located 
in the steep and 65 m high western bed-
rock side of the Tyresö Peninsula, east 
of Stockholm. The origin of the defor-
mations has to be understood in terms 
of seismo-tectonics (Mörner, 2003, p. 
240). This is illustrated in Fig. 3. As 
a consequence of a major postglacial 
earthquake (probably the mega-event at 
10.430 varves BP), a large part of the 
western side of the bedrock (A in Fig. 
3) pushed up at an angle of about 65 
degrees with respect to the main bed-
rock (B in Fig. 3), implying a reverse-
fault. The talus below the escarpment 
has been displaced quite far away from 
the foot of the cliff indicating additional 
motions due to ground-shaking (Mörn-
er, 2003). Much better, however, is the 
very strict organization of blocks along 
major fracture patterns (Fig. 2). This 

indicates that a huge bedrock flake fell 
off in one piece and split along pre-ex-
isting fractures when it came into place 
along the foot of the 65 m high bedrock 
precipice. This is a novel method of 
discriminating between instantaneous 
shuttering of huge bedrock fakes and 
segments, and single blocks falling off 
successively by time. The up-thrusting 
of the outer part of the bedrock in com-
bination with an instantaneous rockfall 
can only be understood in terms of a 
major paleoseismic event. The main 
fracture pattern seen in the cave map 
of Fig. 2. This indicates that the talus 
masses fall as one single flake, breaking 
up when it landed along the foot of the 
precipice.

Internationella speleologer på väg in i Östra 
Klövbergsgrottan. Foto Rabbe Sjöberg 2011.

I Grottan 4-2013 skrev Leif och Rolf 
Engh om karstområdet vid Långfjället 
och föreslog ett fjällmöte på platsen. 
Området är ganska lite undersökt trots 
eller kanske på grund av sin närhet till 
Labyrintgrottan.  Det finns dock många 
doliner att undersöka så årets möte 
kommer att erbjuda möjligheter till ny-
fynd för den grävsugne. Artfjället i sin 
helhet har ju många potentiella grottor 
samt klassiker som Labyrint- och Sot-
bäcksgrottan. 

När
Fjällmötet är traditionsenligt i månads-
skiftet juli-augusti, så även i år. Mötet är 
officiellt från 27 juli till 1 augusti men 
man får dyka upp tidigare, komma se-
nare eller dröja sig kvar några dagar ex-
tra om man vill. Första kvällsmötet hålls 
den 27 juli klockan 19.00 på lägerplat-
sen.

Ta sig dit
Till årets fjällmöte tar man sig antingen 
med bil, flyg eller buss. I de två senare 
fallen tar man sig till Hemavan och tar 
antingen taxi eller liftar till Strimasund 
om man ska vandra in eller Bredviken 
om man ska åka båt över Över-Uman 
för att korta ner vandringen. Flyga 
gör man med Nextjet (www.nextjet.
se) från Arlanda och bussar från Umeå 

hittar man på Länstrafiken Västerbot-
tens hemsida (www.tabussen.nu). Taxi 
Hemavan bokas på 070-377 89 77. 

Vandra in eller åka båt
För att nå lägerplatsen till fots kan man 
korsa Över-Uman vid Strimasund, sen 
går man antingen norr om Strömaknö-
sen och fortsätter norr om Långfjället 
för att nå lägerplatsen väster om Lång-
fjället, se bifogad karta. Detta blir en 
vandring på ca 10 km delvis i björk-
skog. Alternativet är att med båt ta sig 
över Över-Uman från Bredviken och 
sen vandra rakt upp till lägerplatsen; då 
blir anmarschen inte ens en kilometer. 
SSF kommer att försöka ordna båttran-
sport över Över-Uman från Bredviken 
måndagen den 27/7 och återfärd lörda-
gen den 1/8. Mer information kommer 
på speleo.se. Det går naturligtvis att åka 
båt bara åt ena hållet. Båten kommer 
även användas för att frakta en del ge-
mensam utrustning.

Lägerplatsen
Lägerplatsen blir som Leif och Rolf re-
kommenderade i sin artikel i björksko-
gen 400-500 m söder om Rektangel-
tuneln. Ungefärliga koordinater för 
lägerplatsen:
WGS84 decimal (lat, lon) 66.066559, 
14.72095
SWEREF99 TM 7327357, 487368

Fjällmöte 2015 – Långfjället
Nicklas Konstenius, Lina Lindén, Erik Pott
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Aktiviteter på mötet
Fjällmötet kommer att ägna sig åt att 
försöka hitta och utforska Västra Lång-
fjällsgrottan samt naturligtvis under-
söka omgivningarna. Ett annat mål är 
att kartera Rektangeltunneln. För den 
som vill ligger Labyrintgrottan bara två 
kilometer från lägerplatsen. Många del-
tagare kommer säkert att passa på att 
besöka Sotbäcksgrottan på väg till eller 
från mötet. Det kan vara bra att ta med 
våtdräkt om man vill besöka de blötare 
grottorna i området och SRT-grejor 
och rep om man ska till Sotbäcksgrot-
tan. Det finns mycket att göra även för 
den som föredrar torrare grottning. SSF 
kommer att tillhandahålla viss gräv- och 
karteringsutrustning.

Före och efter mötet
Förutom Sotbäcksgrottan finns många 
andra intressanta grottor i området. 
Bland andra är grottorna i Kåtaviken 
värda ett besök. Nyupptäckta Fasett-
grottan som också är ett potentiellt dyk-
projekt kommer att visas innan fjällmö-
tet börjar. Mojo som är grottis bosatt i 
Hemavan visar grottan söndagen den 
26 juli. Samling vid Hemavans fjällgård 
09.00. På plats samordnar vi biltran-
sport.

Vill man bo inomhus före eller ef-
ter mötet rekommenderar vi att bo på 
Hemavans fjällstation som ger 20% ra-
batt till deltagare på fjällmötet. Bokning 
på (www.hemavanfjallstation.se) eller 
0954 – 30 027. I Hemavan finns flera 
andra boendealternativ men det är ju 

alltid roligt att bo där det finns andra 
grottisar! 

Anmälan och lägeravgift
En lägeravgift på 100 kr kommer att 
tas ut av alla deltagare för att täcka ge-
mensamma kostnader. Denna betalas 
gärna in i förväg på Pg 634208-3 el-
ler Bg 5002-0494, märk inbetalningen 
med ”Fjällmöte” och ditt namn. Barn 
& ungdomar under 18 år deltar gratis. 
Det går även bra att betala lägeravgiften 
på plats kontant.

Anmälan görs på mail till 
lina.linden@gmail.com. 

Lämna följande information:
Namn
Beräknad ankomstdag
Beräknad avresedag
Önskemål om båttransport
Om du vill hänga med till Facettgrottan 
26 juli

Anmälan kan ske hur sent som helst 
men vill man ha båttransport gäller an-
mälan senast 1 juli. 

Mer info om kommer kontinuerligt 
att läggas upp på wwwspeleo.se och SSFs 
facebookssida.

Inläsning inför fjällmötet
Som tidigare nämnts beskriver Leif och 
Rolf Engh, platsen för fjällmötet i arti-
keln ”Karstområdet vid långfjället, Väs-
terbotten” i Grottan 4-2013. Det har 
skrivits en hel del om Artfjället i Grot-
tan genom åren. Följande artiklar kan 
rekommenderas för den som vill förbe-
reda sig inför fjällmötet:

Anderas Wikström har sammanställt 
grottblanketter och kartor i artiklarna 
”Miesekens karstområde” Grottan 
3-2012,”Artfjällets glömda grottor” 
Grottan 4-2012 och Labyringrottans 
karta i ”Ny karta över Labyringrottan” 
Grottan 2-2012.

Specifikt om området vi ska besöka 
finns att läsa ”Artfjällets gömda grottor” 
Grottan 1-2013 och ”Utloppsgrottor i 
Miesekenområdet – sällan besökta grot-
tor i björkskogen” Grottan 2-2009 av 
Yngve Freij

Karta över Sotbäcksgrottan finns i 
Grottan 2-1990 och riggningsguide 
finns i Grottan 1-2010

Grottorna i Kåtaviken presenteras i 
artikeln ”Grottorna i Kåtaviken – en 
sammanställning” i Grottan 2-2010 av 
Andreas Wikström och Rabbe Sjöberg.

1. Lägerplatsen, 2. Rektangeltunneln, 
3. Labyrintgrottan, 4. Sotbäcksgrottan

Summary (editorial)
Wellcome to the mountain meet 2015.  
The area is Långfjället between the two 
well known caves: Labyrintgrottan and 
Sotsbäcksgrottan. The camp will take 
place from July 27 to August 1. Even if 
there are a number of interesting caves  
nearby, the area around the camp is lit-
tle known and well worth to visit. For 
further information about transport, 
pre- and postexcursions, activities dur-
ing the meet and costs please contact 
Lina Lindén:  lina.linden@gmail.com

Updated information will also be 
available at the website: www.speleo.se
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Expedition Vadveriehppi 2013 bjöd 
även på ett drygt 250 meter ”nyfynd”. 
Så trodde vi åtminstone tills Andreas 
Forsberg hittade en bild på Rauken 
klättrandes upp ur ingången år 2007. 
Grottan gavs då namnet ”Nästan-täppt-
grottan”, men med den akademiska rät-
tighet man kan ta sig såsom karterare, 
har vi döpt den till Tvillingssalsgrottan. 
Bilden är tagen under fjällmötet 2007, 
när Csaba Egri, Christopher Graae, och 
Micke Persson (alias Rauken) gick på en 
rekognosceringstur, då de bland annat 
hittade Golfbanan. 

Trots att grottan är med i de underlag vi 
haft med under Vadve-expeditionerna 
har vi på något vis bortsett från denna 
grotta tills jag ”återfann” den 2013. Vi 
får väl skylla på att fokus legat på andra 
grottor! Som synes på bilden är ingång-
en (D0) inte helt uppenbar, det ser mest 
ut som ett block som släppt från kan-
ten. När det är relativt mycket snö, som 
2007, framträder ingången tydligare, 
men under senare år, när det är mycket 
större områden att spana av, är det i viss 
mån mest tur att man upptäcker hålet. 

Kryper man ned bakom blocket kom-
mer man till en mindre kammare efter 
ett par meters ålning. Från den leder en 
freatiska gång vidare västerut, som vid 
upptäckten endast var krypbar någon 
meter innan grävning krävdes. Lågt i 
tak, men över metern bred så det fanns 
visst utrymme att skyffla undan en del 
åt sidorna, men det mesta måste skyfflas 
ut bakåt.

Dryga fem meter tung grävning i ler-
sediment av bland andra Åke Jennehag, 
Jonas Lindblom, Elin Djuvfeldt och 
artikelförfattaren gav så småningom ut-
delning. Efter ålning med lågt i tak blir 
gången krypbar och bredare. Efter en 
låg kammare går en sju meters spricka 
tvärt upp åt sydväst. Här rinner ofta 
vatten, som försvinner ned i golvet. Vi 
har försökt lokalisera var på ytan vattnet 
rinner in men inte hittat något uppen-
bart inlopp. Höjdskillnaden till Halv-
bäcksgrottan är för liten för att det ska 
kunna vara vattnet i den som rinner in.  

Efter ytterligare några meter kommer 
man in i den första salen, dryga tio me-
ter tvärs över och tre meter i tak. Mitt i 
salen finns en stor friliggande sandbank. 
Sanden runtom har spolats bort mot 
sydvästra delen av salen, där golvet och 
taket övergår till en bred men mycket 
låg spricka (D10). Denna spricka kom-
mer åter fram längre in i grottan (X19)

I nordvästra delen av salen finns en 
stor öppning in till nästa sal. Öppning-
en är så stor att de två salarna väl kan 
betraktas som en. Men Ensalsgrottan 
låter tråkigare än Tvillingsalsgrottan, så 
vi ser det som två salar. Sal två är fem-
sex meter i tak, och har två uppåtgående 

sprickor åt norr och nordväst. I sydväs-
tra hörnet av salen leder en mindre gång 
vidare. Efter en liten tvärdykning kan 
man börja gå igen, och man kommer 
efter bortåt tio meter till en liten kam-
mare (X0).

Till kammaren var ungefär så långt 
vi tog oss 2013. En gång i kammarens 
tak ledde till mer grävprojekt efter några 
meters ålning. Söderut från kammaren 
spärrade ett block vidare framfart. Så-
dant var läget då vi återvände på Fjäll-
mötet 2014.

Planen inför fjällmötet 2014 var dels 
att få bort blocket som spärrade gången 
söderut, dels att försöka forcera gång-
en i taket. Blocket visade sig vara mer 
motspänstigt än väntat, det gick inte 
alls att få bort det, vare sig framåt eller 
bakåt. Vi lyckades ändå rubba på det så 
pass mycket att våra specialister – alltså 
smalaste krypare – Kaveh Hoodeh och 
Elin kunde ta sig förbi. De kunde dock 
konstatera att de blev stopp igen efter 
bara några meter till, så vi gav upp det 
projektet.

Åter i kammaren visade det sig dock 
att en energisk Åke hade lyckats kläm-
ma sig igenom en smal horisontell östlig 
spricka som löper i riktning mot Sal 1. 
Den har dessutom en arm som viker av 
åt söder. Denna gång leder runt gång-
en med blocket, och där dessa gångar 
möts har man åter ståhöjd. Här kor-
sar en kort spricka i nordväst-sydostlig 
riktning gången. Efter ytterligare några 
meter blir det åter så trångt att vi inte 
kommer vidare. Det var åtminstone vår 
bedömning då; vem vet vad nästa besö-
kare tycker?

Tvillingssalsgrottan i Vadvedalen
Kalle Grönvik

Micke ”Rauken” Persson i Tvillingsalsgrottans 
ingång.  Foto: Christopher Graae
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Från kammarens takgång lyckades 
Ola Löfquist och Rauken gräva sig vi-
dare. Efter sju-åtta meter horisontell 
ålning/krypning kan man klättra nedåt 
till en fem meter lägre belägen liten fin 
meander med rinnande vatten. Mean-
dern löper i nord-sydlig riktning. Cir-
ka femton meter uppströms delar sig 
gången. Dels uppåt i ett sex meter högt 
vattenfall, och dels mot nordväst upp i 
ett gruslager, där gången försvinner efter 
cirka tio meter. Efter att ha riggat vat-
tenfallet för SRT hittades en genväg som 
inte kräver SRT. Genvägen finns uppe i 
taket ett par meter in i gången som le-
der upp i gruset. Ovanför vattenfallet 
fortsätter meandern uppskattningsvis 
15 meter till, innan den slutar i en li-
ten kammare, där vattnet kommer ut ur 
gruset. Troligen är det samma gruslager 
som i den andra gången. Gången ovan 
vattenfallet med tillhörande genväg är 
inte karterade.

Nedströms gör meandern en sväng 

österut för att sedan vika söderut igen, 
där det tar stopp efter tio meter i en 
propp av mindre stenar. Eventuellt kan 
det finns möjlighet att klättra över prop-
pen om man lyckas ta sig över blocken 
som begränsar takhöjden i den nedre 
delen av meandern. Enligt karteringen 
är man här på samma höjd som i slutet 
av andra sydliga gången, men ungefär 
tio meter längre norrut.

Med två gångar så pass nära varandra 
skulle man ju vilja hoppas på att de för-
enar sig igen till en större gång, men det 
återstår att se. Tvillinggsalsgrottan lig-
ger också mycket nära Halvbäcksgrot-
tan, så det verkar inte omöjligt, snarare 
troligt att det finns större gångar inte så 
jättelångt borta…ja, det är ju en grottis 
vanliga önskedröm!

Totalt sträcker sig karteringen till 257 
meter, och 18 höjdmeter. Koordinater 
E18.35231 N68.57356, 899 möh
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Under fjällmötet 2014 i Vadve tog Åke 
Jennehag och undertecknad oss för att 
undersöka ett frågetecken på Vadveda-
lens ost-sluttning, mindre än 50 me-
ter nordost om Lämmelhålets ingång. 
Grottan bär än så länge endast det enkla 
namnet ”M” (WGS84 E18.35882, 
N68.56108, höjd 810 möh). Den be-
skrivs som ”Freatisk tunnel 1,5 m i 
diameter, igenfylld av sandiga sediment 
några meter innanför ingången” i Grott-
databasen vilket stämmer bra.

Efter klättring uppför talusbranten 
krävs ytterligare dryga 5 meters klätt-
ring uppför bergssidan för att komma 
till mynningen. Grottans mynning är i 
stort sett nästan cirkulär, och alltså dry-
ga metern hög. Några meter in tränger 
det ihop på grund av sediment, vilket 
krävde några timmars grävning för att 
kunna komma vidare. Sedimentet var 
mycket lättgrävt, och tack vare uppförs-
backe var det lätt att skyffla ner jorden 
bakom oss. Lätt är dock relativt sett, det 
tog oss ändå bortåt tre timmar, om inte 
mer, för att få bort tillräckligt.

Till slut lyckades vi vidga gången så 
pass att vi kunde pressa oss vidare, var-
efter gången är avsevärt rymligare. I alla 
fall några meter…sedan sluttar det gan-
ska brant nedåt, kanske drygt 30 grader, 
och gången smalnar av igen med mer 
sediment. Efter ungefär fem meter gör 
gången en krök, där det åter är så trångt 
att mer grävning krävs. Kröken gör det 

också svårt att avgöra om gången går 
uppåt igen eller om den bara svänger 
av mer horisontellt. Här stannade vi ef-
tersom det var dags för hemgång, och 
vi inte var upplagda för mer grävning. 
Vi försökte fotografera bortom kröken 
men det var ändå svårt att få någon rik-
tigt klar bild av hur fortsättningen såg 
ut. Men det såg ut att bli något större 
(som alltid!). Totalt bedömer vi grottans 
längd till 10+ meter.

Vi kände inget klart drag i gången, 
men grottan bedöms helt klart ha po-
tential för att kunna fortsätta avsevärd 
sträcka. Med tanke på sedimentets lösa 
konsistens har vi intrycket att det inte 
har spolats ut ur grottan, utan snarare 
pressats in ”utifrån”. Detta, och gång-
ens dimension om man bortser från 
sedimenten, gör att det förefaller troligt 
att det blir lättare att komma vidare ju 
längre in man kommer. Bara att jobba 
vidare för alla som känner för det, och 
då kanske grottan kan få en något mer 
poetiskt namn också!

Summary (editorial)
Report from a digging project dur-
ing the mountain meet in Vadvevagge 
2014. The cave entrance, close to ”Läm-
melhålet”, is a freatic tunnel, 1,5 meters 
wide, filled with sediment. After digging 
a few meters the explorers found the 
passage to continue for approximately 
ten meters. More digging is required.

En liten grotta till från fjällmötet...
Kalle Grönvik

Referenser
Forsberg, A., 2014. Vadveriehppi-
dalen: kanske Vadvevagges sista grott-
jungfruliga utpost? Grottan 49(1): 
10-17.
Konstenius, N. 2014. Utforskningen 
av grottorna i Vadveriehppidalen 
2008-2013. Grottan 49 (1): 18-29.

Summary (editorial)
Description of a recently found cave in 
the Vadveriehppi-region. Just behind  
the entrance the passage was blocked for 
five meters with sand and clay that had 
to be removed. After low passages the 
cave widens to two chambers, both ap-
proximately ten meters across and three 
meters to the roof. Thus the name of the 
cave: ”Tvillingsalsgrottan” (The Twin 
Chamber Cave). Exploration in 2013 
and 2014 has so far extended to a total 
length of 257 meters and a depth of 18 
meters. Another cave, ”Halvbäcksgrot-
tan” nearby, might very well be a part of 
the same system.

Ingången till Tvillingsalsgrottan är inte 
alldeles uppenbar.  Foto: Kalle Grönvik
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Välkommen till SSFs Lummelunda-
vecka 2015 med fortsatta utforskningar 
av grottan och tältning på vår grott-
camp. Har du inte tidigare varit på 
Lummelundaveckan, eller för den delen 
i Lummelundagrottan, så passa på att 
lära känna grottan och koppla av på en 
gotländsk strandäng med egen havsut-
sikt som nästan alltid har sol. Vi startar 
veckan med ett morgonmöte måndagen 
den 22 juni kl. 9.00, och håller på fram 
till lördag den 27 juni. Kan du inte vara 
med hela veckan, så hälsa på någon el-
ler några dagar. Lägeravgiften är 100 kr. 
Vi håller till på strandängen nedanför 
bruket - se karta. 

Programmet för veckan är beroende 
på hur många vi blir, och vad vi vill 
göra. Alla som inte varit här tidigare 
skall gå introduktionskursen (heldag) på 
måndagen. Kursen innehåller dels teori 

om grottans bildning och historia, dels 
en ytvandring och dels ett grottbesök 
i aktiva systemet. En aktivitet är 
pumpning av sifonen ”Inre sjön” och 
kartering och utforskning innanför den. 
Det finns också ett grävprojekt i det 
aktiva systemet. Dykarna fortsätter med 
dykning i de inre delarna av grottan. 
Det finns också plats för egna projekt 
och fotografering. De sprickdetektorer 
som finns uppsatta i grottan skall 
kontrolleras, och eventuellt skall flera 
sådan sättas upp på lämpliga ställen. 
Dessutom skall grottan besiktigas åt 
länsstyrelsen. 

Mer information finns på SSF:s 
hemsida. Anmälan görs till mig (ulla.
pettersson@mdh.se). Det jag vill veta är 
hur många/vilka ni är, när ni kommer 
och när ni planerar att åka, och (viktigt!!) 
om ni behöver hämtning i Visby.

Lummelundaveckan 2015
Ulla Pettersson

Foto: Bo Lenander
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Munhålan, Vadvevagge
Åke Jennehag
Kalle Grönvik
13 aug 2014Ω
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                 Utsikt mot dalen. Foto: Kalle Grönvik

Elin Djuvfeldt på väg ned från ingången.
Foto: Kalle grönvik
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Under mitten av tjugohundratalet kom-
pletterade Nicklas Myrin kartan över 
Lummelundagrottan med de senare 
årens utforskning i de inre delarna av 
aktiva systemet. Denna karta har dock 
inte blivit publicerats i Grottan tidigare 
men nu (efter bara drygt 10 års vän-
tan...) blir det äntligen av, se och njut!

Det är intressant att överlagra grott-
kartan på en flygbild över området för 
att kunna se var i terrängen grottan går 
fram. Den enklaste inpassning man kan 
göra är att lägga in grottkartan bara uti-
från dess kartskala, norrpil* samt fixera 
utloppsgrottan (Linnés grotta) på dess 
rätta plats. Tack vare att det i Lumme-
lunda finns flera borrhål ner till grottan 
samt några punkter i grottan vilkas lä-
gen i terrängen har pejlats in med låg-
frekvenspejl finns det ett antal kända 
punkter där man vet var grottan går. 
Om man gör ovan beskrivna inpassning 
av grottkartan och jämför den med de 
kända fixpunkterna ser man dock att 
grottan hamnar en del fel, Sifonkatedra-
len hamnar ca 60 m fel och Tälthyllan 
inne i aktiva systemet också ca 60 m fel. 
Det blir då uppenbart att det måste fin-
nas en del geometriska fel i kartan.

Orsakerna till dessa fel är troligtvis 
flera. Det kan dels bero på fel i den ur-
sprungliga karteringen. Vissa delar (till 
exempel undervattensdelar i sifoner) är 

av naturliga skäl svåra att kartera nog-
grant. En annan orsak är att noggrann-
heten i kartan försvunnit i ”efterbear-
betningen” under åren. Den nu senaste 
versionen av kartan är till exempel ba-
serad på en skannad variant av en äldre 
grottkarta och sedan kompletterad med 
de nya delarna. Den är med andra ord 
inte korrigerad med det ursprungliga 
mätdatat (polygontåget). Papper töjer/
vrider sig med tiden, en skanner av-
bildar inte heller en bild perfekt utan 
den ger också upphov till lite fel. Jag 
kan inte historien för alla tidigare ver-
sioner av grottkartan men jag gissar att 
motsvarande metod (inritning av nya 
delar på en befintlig karta) har gjorts 
fler gånger under åren. Vid varje sådant 
tillfälle när man justerar kartan utan att 
använda ursprungligt mätdata förvrids 
kartan lite. Efter ett antal sådana om-
ritningar kan man få ganska stora fel i 
kartan, även om karteringen från början 
var bra.

För att få en bättre överensstäm-
melse vid inpassning av grottkartan på 
flygbilden kan man använda ett antal 
kända fixpunkter för att förbättra geo-
metrin på kartan. På kartan som visas 
på mittuppslaget är grottkartan upprik-
tad utifrån koordinater för borrhålen i 
Sifonkatedralen och Inre sjön samt en 
pejlpunkt för Tälthyllan. Den bör där-

för ge en hyfsad bild av var grottan går 
fram i terrängen. Tre fixpunkter är dock 
lite glest för att helt rikta upp kartan så 
man bör vara medveten om att grottans 
placering på flygbilden inte är exakt. 
Koordinaterna för fixpunkter är också 
bara inmätta med vanlig hand-GPS vil-
ket bidrar till en osäkerhet i placeringen 
av grottkartan.

Slutsatsen av ovanstående övning är 
att det finns en del att jobba på med 
Lummelundakartan. På årets årsmöte 
diskuterade SSFs karteringskommitté 
vad man skulle satsa på i framtiden och 
en sak var att förbättra Lummelunda-
kartan genom en omkartering. Tanken 
med omkarteringen är (förutom att 
förbättra grottkartan) att den även skall 
fungera som en kvalitetshöjning av kar-
teringskunskapen inom SSF. Målet är 
att göra omkarteringen helt papperslöst 
(med DistoX och handdator). Dessa 
idéer är än så länge i sin linda och mer 
information kommer när arbetet hun-
nit lite längre. Förhoppningen är att 
jobbet skall börja redan vid årets Lum-
melundamöte.
 
* Vid inpassning mot en flygbild i ett gi-
vet koordinatsystem till exempel SWE-
REF99 TM måste man rent praktiskt 
kompensera för meridiankonvergens, 
för den som vill veta mer om detta kan 
man läsa här:
http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-
och-geografisk-information/GPS-och-geo-
detisk-matning/Om-geodesi/Geodesitjans-
ter/Berakna-meridiankonvergens/

Summary (editorial)
The survey of Lummelundagrottan is a 
project that has been going on for dec-
ades. New versions has been based on 
older material and a number of small is-
sues has led to a survey that is not quite 
accurate. When placed on an aerial 
photo of the area it is obvious that parts 
of the cave is not in the right place. 
Known spots as drilled holes down to 
the cave indicates that there is a differ-
ence of up to sixty meters between sur-
vey and reality in the more remote parts 
of the cave.

The complete survey has not been 
published in Grottan for a long time. 
While we are waiting for a completely 
new survey, using more accurate instru-
ments - here is the latest available ver-
sion completed by Niklas Myrin some 
10 years ago!

SSFs intention is to start the new 
surveying as part of the education pro-
gram. Hopefully this can begin during 
the Lummelunda camp this summer.

Kartering i Lummelunda
 - nu och i framtiden

Andreas Wikström
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Fossila systemet
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Aktiva systemet

Kartering i Lummelunda.
Foto: Daniel Karlsson
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I samband med räddningsövningen i 
Hemavan för ungefär ett och ett halvt 
år sedan passade ett litet gäng av repre-
sentanterna från SSF samt två perso-
ner från den lokala folkhögskolan på 
att besöka Östra Jordbäcksgrottan där 
baktanken var, förutom att snabbt stilla 
grotthungern, att se hur sifonen längst 
ner i grottan ser ut. Grottan är en av 
flera längs grottstigen i Kåtaviken. Ef-
ter ett trängre ingångsparti till Grottan 
blir det snart högt till tak och en relativt 
bekväm promenad nedåt mot sumpen 
längs bäcken. Däremot behöver man 
iakttaga försiktighet för grottan är väl-
digt instabil med bland annat lösa ste-
nar av formatet stort.

Väl framme blev det dags att ta på 
sig dykutrustningen och traska ner i 
vattnet. En intressant observeration är 
att vid låg vattenföring rinner bäcken 
aldrig ner i sifonen utan försvinner 
strax till vänster. Eftersom det här var 
ett första försök i en potentiell ström 
nedströmssifon tog vi det säkra före det 
osäkra och använde oss av en basmatad 
lina bestående av ett SRT rep som fästs 
runt dykaren. Andra änden av repet fäs-
tes vid en stor sten på land och sköttes 
av en linskötare. En utmärkt metod för 
att göra ett första utvärderingsförsök i 
en nedströmssifon som i värsta fall kan 
suga in en dykare.

Redan en handfull meter in i sifonen 
finns det ett förtrollande fenomen. Två 

till tre meter in till vänster i en trång 
gång med ett litet titthål går det att se 
kraftigt strömmande vatten som virvlar 
upp grovt grus till en virvel längs bergs-
kanten där det sedan försvinner nedåt. 
Vidare längre fram delas gången i två 
delar av en skifferskiva som har stora 
hål på ett flertal ställen. Dessa två sidor 
av gången varierar i höjd och självklart 
skulle den enklaste dykvägen vara att 
simma växelvis mellan dessa. Något 
som inte är optimalt med tanke på den 
basmatade linan som självklart tog slut 
strax innan något som liknade en större 
kammare. Jag hann inte se mer än ett 
par sekunder innan molnet av slam 
hann ikapp mig och gjorde sikten för 
dålig. Då var det bara att simma tillbaka 
och rapportera de intressanta nyheterna.

Veva fram klockan ett år, ett par veck-
or efter årets fjällmöte i Vadveriehppi. 
På vägen hemåt fanns det tid för ett 
stopp i Kåtaviken och Östra Jordbäcks-
grottan. Den här gången saknades det 
starka sherpateamet men jag bestämde 
mig ändå för att göra ett nytt besök. 
Efter en hel del släpande upp för fjäl-
let och ned i grottan var det dags. Det 
märks att det händer saker här. Många 
av de stora stenarna har flyttat på sig 
och nya ställen är labila. Något mer vat-
tenföring än sist dessutom, men ännu 
rinner inget över kanten ner i sifonen.

Väl nere är det bara att göra sig i 
ordning, den här gången med en skön 

känsla av ensamhet i skenet av pannlam-
pan och avkopplande ljud från bäcken. 
Tvättmaskinen en handfull meter in till 
vänster är ännu kvar och grottan är fina-
re än jag mindes den, om än lite trängre 
och labilare. Det påminner om de inre 
delarna av Västra Jordbäcksgrottan, som 
bör vara där den här grottans utlopp. 
Snart passerar jag punkten som jag vän-
de vid ett år tidigare och en relativt stor 
sal uppenbarar sig. Den ser ut som ett 
H där mitten är salen, det nedre vänstra 
benet är den nu dykta gången och res-
terande ben är okända gångar. Tycker 
mig se att det strömmar och stannar till 
för att knyta av linan och vips kommer 
slammolnet och sikten blir väldigt då-
lig. Något som känns igen från det förra 
besöket. Tar fram anteckningsblocket 
och väntar en stund på att sikten ska 
bättra sig. Roar mig under tiden med 
att studera tryckmätarna som minskar 
synligt med varje andetag. Däremot ri-
ver utandningsbubblorna upp slammet 

Östra Jordbäcksgrottan
Kristian Lyberg

i taket och sikten blir inte bättre. Släp-
per planerna på att kartera mig tillbaka 
längs linan och simmar ut istället.

Tanken var att göra ett andra dyk med 
större flaskor ifall grottan fortsatte men 
det fick ställas in på grund av ett torr-
dräktshaveri, så det var bara att släpa all 
utrustning till bilen igen. Det kommer 
bli intressant att se var grottan tar vä-
gen. Men samtidigt kommer det bli en 
utmaning i samma svårdykta stil som 
Västra Jordbäcksgrottan med tillägget 
att vattenflödet i Östra Jordbäcksgrot-
tan går nedströms vilket är en mycket 
större risk dykmässigt.

Summary (editorial)
Report from two attempts to dive the 
sump in Östra Jordbäcksgrottan. A 
beautiful and definitely diveable pas-
sage. The fact that this is a downstream 
sump makes it difficult and potentially 
dangerous diving site.

Sifonen i Östra Jordbäcksgrottan.
Foto: Sven Gunnvall 2009
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Under Expedition Bjurälven 2015 fort-
satte den utforskning av Övre Bjur-
älvsgrottan som inleddes under 2014 
(Grottan 2014:2). Denna gång sattes 
ett separat basläger upp vid Övre Bjur-
älvsgrottan med tält för ombyte samt 
mikrovågsugn med tillhörande elverk. 
Teamet som utforskade grottan utgjor-
des av Marcus Palmqvist, Petter Öst-
berg, Mikael ”Rauken” Persson, Kristan 
Lyberg samt jag, Ola Löfquist.

Målet med årets expedition var att 
göra en nogrann kartering av hela grot-
tan, inklusive passagerna bortom dyk-
gången som hade upptäckts året innan. 
Så klart levde även drömmen att hitta 
en fortsättning och en dykbar vatten-
spegel.

Även detta år tog det cirka två timmar 
av snöskottning och ishackande för att 
blottlägga grottöppningen. Till vår stora 
förvåning var öppningen helt torrlagd, 
även om vi hörde det dundrande vat-
tenflödet nere från grottan. Det visade 
sig även att ett större stenblock, som 
tidigare suttit i grottöppningen, hade 
rasat ner. Dessa två faktorer gjorde att 
det var väldigt lätt att äntra grottan efter 
att två nya bultar satts ovan grottöpp-
ningen.

Väl nere i grottan konstaterades till vår 
stora besvikelse att dykgången var helt 
vattenfylld. Detta till trots att vattenflö-

det tyckes vara lägre än under fjolåret. 
En teori är att den sandvall som funnits 
på andra sidan, kan ha förändrats och 
därmed nu dämmer upp vattnet. En an-
nan är att en mindre parallellgång har 
täppts igen och därmed nu tvingar allt 
vatten genom dykgången.

Veckan ägnas därför till en väldigt 
nogrann kartering av de tillgängliga de-
larna. Våra mätningar visade att Övre 
Bjurälvsgrottan uppströms dykgången 
sträcker 129 meter.

Tre fasta mätpunkter sattes i grottan: 
punkt 40, 39 och 38. Det vill säga de 
sista i den serie som gjorts för utforskan-
det av Dolinsjögrottan. Så nu gäller det 
bara att koppla ihop de båda grottorna! 
I vanlig ordning pejlade Bo Lenander 
ut punkterna från markytan och Mats 
Fröjdenlund positionerade dem seder-
mera med högprecisions-GPS.

Tankar fanns om att göra en horison-
tal grottklättring med dykutrustning 
genom dykgången. Men töväder gjorde 
att vattenflödet i grottan ökade under 
veckan. Mot slutet av veckan fick man 
hålla i sig för att kunna stå i vattnet 
närmst vattenlåset. Att ge sig på en dyk-
klättring blev därför aldrig aktuellt.
Då de tillgängliga delarna av Övre 
Bjurälvsgrottan relativt snabbt kändes 
färdigutforskade fortsatte grottletandet 
på ytan, där ett stort andingshål i snön 

Expedition Bjurälven 2015 
- Övre Bjurälvsgrottan

Ola Löfquist

Ingången.
Foto: Ola Löfqvist
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väcker intresse. Det ligger cirka hundra 
meter nedströms från Övre Bjurälvs-
grottan. Under årets vecka var cirka 
två kvadratmeter mark helt blottlagd i 
den meterdjupa snön. En tydlig spricka 
på knappt en halvmeter är exponerad. 
Den är dock helt igentäppt med större 
sten och grus. Men med tanke på den 
mängd luft som verkar strömma upp 
här finns det goda förhoppningar att 
det inte är ett allt för stort grävprojekt. 
En teori är att den synliga sprickan är 
samma spricka som noterats i taket i 
31-metersgången inne i de inre delarna 
av Övre Bjurälvsgrottan under 2014 års 
utforskning. Sprickan är därför mycket 
intressant för framtida utforskning, ef-
tersom den skulle kunna ge access in till 

Övre Bjurälvsgrottans inre delar, utan 
att vara beroende av vattenflödet i dyk-
gången. Alternativt så är det den efter-
sökta ”Nedre Bjurälvsgrottan”... 

Vidare så rekades doliner uppe i ter-
rängen söder om Övre Bjurälvsgrot-
tan. GPS-koordinater togs på både 
större och mindre doliner. En särskilt 
stor dolin som hade antydningar till ett 
andningshål i snön gav upphov till ett 
större grävprojekt under en förmiddag 
för mig och Petter. Dolinen visades sig 
dock vara betydligt djupare än befarat. 
Efter tre till fyra meters vertikal gräv-
ning i snön kunde konstateras att det 
fanns ’något’ i botten. Men då allt för 
stora mängder ytterligare snö var tvung-
et att förflyttas för att eventuellt kunna 
finna en grotta, överläts projektet till ett 

Nere i den torrlagda öppningen.
Foto: Ola Löfqvist

3D-rendering av Övre Bjurälvsgrottan

framtida sommarbesök. Dolinen verkar 
vara väldigt aktiv då ena rasbranten gott 
och väl hade sjuttio graders lutning. 
En uppskattning av djup på dolinen 
uppgår till sex-sju meter. Bara ett tio-
tal meter längre bort finns ytterligare en 
väldigt stor dolin som vittnar om dolda 
hemligheter under jord.

Veckan bjöd också på ett återbesök i 
Keramikgrottan, som upptäcktes under 
fjällmötet 2013. Mer om den i kom-
mande nummer av Grottan.
En lista över några tänkbara projekt för 
framtida vinterexpeditioner i Bjurälven 
följer nedan. 
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- Nytt försök att komma genom    
     dykgången i Övre Bjurälvsgrottan.

- Rensning av andningshålet.

- Nogrann kartering av Svenonius  
 grotta.

- Vidare utforskning av Keramik- 
 grottan.

Summary by author
A small team of five cavers explored 
Övre Bjurälvgrottan in connection with 
Expedition Bjurälven 2015. The aim 
was to continue the explorations from 

last year and make a more accurate 
mapping of the cave. Unfortunately, the 
dive passage which had a small air gap 
last year was totally flooded this year. 
Therefore, more than half of the known 
cave was left inaccessible. The week was 
therefore spent doing a thorough map-
ping of the available parts, which turned 
out to measure 129 meters.
On the surface a big hole in the snow 
caught attention, approximately 100 me-
ter downstream Övre Bjurälvsgrottan. 
Further, several big dolines were observed 
in the terrain south of the riverbed.

Förra året vann Bjurälvens karstland-
skap tävlingen Geologiskt Arv 2014: 
”Med sin kombination av kalksten, vat-
ten, sand och dalgångens mikroklimat 
väcker Bjurälvens karstlandskap vår nyfi-
kenhet. 2014 års geologiska arv är därför 
ett självklart besöksmål bland pärlorna i 
den Svenska naturturismen, säger Anna 
Hedenström, ordförande för juryn i Geo-
logiskt Arv 2014.” Så sant som det är 
sagt! 

Med anledning av detta anordnas i 
sommar extra aktiviteter med Bjurälven 
– och Korallgrottan – i fokus. 

Som inledning visas på kvällen 17/7 
Kurt Skoogs film ”Den osynliga älven” 
på Folkets Hus i Stora Blåsjön. 

Det preliminära programmet i kort-
het: Under lördagen är det Bjurälven 

som gäller. Vandring i dalgången så 
långt man orkar, med guider på flera 
ställen längs leden. Vid Dolinsjön kom-
mer deltagare från Expedition Bjurälven 
finnas på plats, eventuellt med demon-
stration av en del av utrustningen. Eldar 
för grillning och lunchpaket med stut 
(det får ni googla på) för försäljning 
kommer att finnas. På kvällen middag 
och föreläsning om grottor på Folkets 
Hus i Stora Blåsjön.

På söndagen ges en friluftsgudstjänst 
vid Leipikvattnet och därefter kan man 
välja mellan guidad vandring i Bjuräl-
ven och grottkrypning i Korallgrottan.

Ett tillfälle så gott som något att som-
martid uppleva Bjurälvens karstland-
skap om man inte gjort det tidigare – 
alternativt att återuppleva det.

Bjurälvendagarna 17-19 juli
Rolf Engh

Futtiga 35 mil från Umeå ligger bland 
annat Klimpfjäll och de norr om sam-
hället befintliga kalkstråken kan man ju 
kolla när som helst… Därför passerades 
Klimpfjäll ett otal antal gånger innan 
kollen blev av.

I början av oktober 2011, under ett 
samarbetsmöte med Frostviksfjäll i Sto-
ra Blåsjön, uppmärksammade Anders 
Lindén mej på en bäck en bit nordost 
om Klimpfjäll. Namnet Döda bäcken är 
i sej lockande, desto mer lockande är att 
ett smalt kalkstråk ormar sej fram och 

tillbaka över bäcken.
Sålunda gjorde jag vid hemfärden en 

korttur upp längs bäcken, vilken sitt 
namn till trots är i allra högsta grad 
levande. Men kalk finns det, om än 
i begränsad omfattning, och till och 
med karst. Dock såg jag ingen kalk där 
den sydliga och lite bredare kalkstråks-
slingan korsar bäcken – fast kollade inte 
åt sidorna – utan först högre upp på ca 
690 meters höjd strax ovanför där den 
tvådelade blir en. I båda fårorna lyste vit 
kalkmarmor (1), men den mest synliga 

Klimpfjällskalk – och lite karst
Rolf Engh
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kalken på landbacken var i form av en 
för länge sedan uppstaplad hög av kalk-
block mellan bäckfårorna (2). En bit 
därifrån hittade jag spåren av en kalk-
ugn, som verkar vara ett avstannat pro-
jekt då jag inte såg några spår av att den 
använts. Kalkstråket kunde följas en bit 
väster om bäcken, bland annat i form 
av ett lite karstområde – en sänka med 
småhål och smärre utlopp.

Åren efter blev det ett par besök till, 
för att kolla kalken nordväst om Klimp-
fjäll kombinerat med fjällnjutning un-
der tidig sommar; en tur i början av juli 
och en i slutet av maj.

Förutom kalkstråken stod koll av ett 
namn jag sett på kartan 7-8 km rakt 
norr om Klimpfjäll, Slurphålet! Vis-
serligen inte i närheteten av geokartans 

kalkstråk, men ändå…
Norgefararleden, den gamla handels-

vägen mellan Kultsjödalen och Norge, 
utgår från skidliften i Klimpfjäll och 
korsar efter ett par kilometer ett kalk-
stråk, tillsammans med bäcken som 
avvattnar Rapstenjaure. Trevligt sam-
manträffande i vanligt fall, så ock här. 
Kalk och karst, och ett mindre tillflöde 
till ovannämnda bäck går under jord 
ovanför leden (3). En torrfåra fortsät-
ter över leden och ner till storbäcken, 
där lillbäcken visar sej i en dolin några 
meter från fåran för att sedan fortsätta 
underjords ut i storbäcken. Dock små 
dimensioner och inte framträngligt, så-
vida man inte är av lämmelstorlek.

1. Vit marmor i Döda bäcken.
Foto: Rolf Engh 2. Uppstaplade kalkblock mellan bäckfårorna. 

Foto: Rolf Engh
3. Småkarst vid Norgefararleden.
Foto: Rolf Engh
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Detsamma gäller karstområdet en bit 
väster om leden; in- och utlopp av ringa 
storlek, men det är alltid lika fint att 
trampa omkring på kalkberggrund. Fast 
på grund av sen sommar under julitu-
ren och normal vår under majturen var 
det inte mycket som blommade. Följde 
kalkstråket en bit västerut och en bit 
nedströms storbäcken, men såg inget 
upphetsande.

Så var det då Slurphålet. Lämnade le-
den före Durrenskalet och gick upp och 
slog läger vid Loesejaevrie. Kvällens tät-
varierande dimma blev lite extra av att 
en älg passerade på andra sidan sjön på 
väg västerut, stundtals bara en mystisk 
jätteskugga mot den bakomliggande 
fjällsluttningens snöfält (4).

Det som gör Slurphålet lite intres-
sant är att på kartan börjar en bäck strax 
nedanför namnet och den geologiska 
kartan har ju visat sej inte alltid stämma 
överens med verkligheten. Här gör den 
det, ingen kalk i sikte och något slurphål 
hittade jag inte. En bit nedanför sadeln 
ovanför Slurphålet kommer en mindre 
bäck ut ur en moränvall, utan slurp vis-
serligen men vid större vattenföring så 
kanske det slurpar? Fast slurphål låter 
mer som ett inlopp och något sådant 
såg jag inte.

Turens bonus blev närkontakt med 
två järvar som, omedvetna om min hu-
kande närvaro, kom så nära att jag till 
slut fegade ur och reste mej upp – på 
nära håll ser de inte precis ut som go-
sedjur (5). Tvärstopp och den ena jär-
ven skuttade upp i stenblocken ovanför. 
Den andra stirrade mej i vitögat, satte 

sej ner och slog en revirdrill för att sedan 
långsamt och eftertänksamt dra sej upp 
till den trygga blocksamlingen. Kungs-
örnen, som svävade längs Loesvarentja-
hkes branter, var också en bonus.

Jag kollade visserligen inte kalkstrå-
kets fortsättning upp väster om Raps-
tenstjålhte, men har fått intrycket att 
det både här och vid Döda bäcken rör 
sej om lager med ringa mäktighet och 
därmed låg grottpotential. Fast man ska 
aldrig säja aldrig…

Summary (editorial)
Report from a reconnaissance trip to 
the Klimpfjäll area in Västerbotten. 
Limestone bands crossing small moun-
tain streams has generated some karst 
formations but no caves. The volume of 
limestone in the area seems to small for 
some real cave potential. 

An abundance of wildlife made the 
trip worthwhile. Moose, Golden Eagle 
and a close encounter with Wolverine!

4. Älg i dimman vid vid Loesejaevrie.
Foto: Rolf Engh

5. Närkontakt med järv!  Foto: Rolf Engh
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Någon gång under sommaren (troligen 
under juli månad) kommer det ut en 
bok om Nordmarksbergs järngruvor i 
Värmland. Boken är sammanställd av 
artikelförfattaren, som tidigare gett ut 
böcker om Långbans gruvor och Pers-
bergs Odalfält i egen regi. Vad gäller 
boken om Nordmarksberg så kommer 
den ges ut av Nordmarks hembygdsför-
ening. 

Harald Carlborg gav 1929 ut boken 
”Nordmarks Malmtrakt”, som beskrev 
gruvorna i Nordmark ur en historisk/
teknisk/ekonomisk synvinkel. Sedan 
dess har ingen mer ingående historik 
skrivits om Nordmarksbergs gruvor, 
trots att de var i drift fram till 1962. 
Gruvorna upptäcktes redan på medelti-
den och var en av de viktigaste i Filip-
stads Bergslag.

Ur ett tekniskt perspektiv höll sig 
gruvfältet väl framme. Exempelvis så 
byggdes den första stånggången i Värm-
land här 1669. Även första försöken 
med krutsprängning i en Värmländsk 
gruva skedde här 1712. Försöket gjordes 
på initiativ av bland annat brukspatro-
nen Bengt Gustav Geijer den äldre, som 
räknas som det mäktiga Uddeholmsbo-
lagets grundare.

Även gruvans geologi/mineralogi är 
väldigt spännande. Mest uppmärksam-
het tilldrog sig en mindre silverfyndig-
het som påträffades redan 1726. Ett få-
tal stuffer från denna finns faktiskt kvar 

än idag på Naturhistoriska Riksmuseet i 
Stockholm.

Området ägs idag av föreningen 
Värmländska industriminnen. Ett stort 
antal lämningar finns fortfarande kvar 
som påminner om gruvdriften. Bland 
annat två stycken gruvlavar med spel-
hus. I det ena spelhuset finns ett ståtligt 
gruvspel av Morgårdshammars tillverk-
ning kvar, tillverkat 1917. Dessutom 
finns två gruvstugor, ”Kurran” (fyllecell) 
och ett ståtligt sädesmagasin kvar. Ett 
stenkast väster om gruvfältet finns ock-
så Nordmarksbergs herrgård med anor 
från 1700-talet kvar. 

Lägsta brytningsnivån i Nordmarks-
berg var 318 meter. Därifrån gick sedan 
ett par schakt ned till 365 meters nivå. 
Där anslöt en cirka 750 meter lång gång 
från Tabergs gruvor, där malmen upp-
fordrades de sista åren.

Men mer om detta och naturligtvis 
mycket annat kan ni läsa om i boken. 
Den kommer att bli på drygt 200 sidor 
och A4-format. Naturligtvis bjuder den 
också på ett rikt bildmaterial, med både 
gamla och nya bilder, kartor och skisser 
m.m. Följande kapitel kommer att fin-
nas i boken:
Nordmarks Malmtrakt
Från medeltid till omkring år 1820
Tiden från 1820 – 1927
Förhållandena vid Nordmarksberg om-
kring år 1929

Årsredogörelser med mera 1929 – 1966
Harry Skalares monografi över Nord-
marksberg 1962
Nordmarks fackförening - Gruvs avdel-
ning 28
Olyckor vid Nordmarksbergs gruvor 1890 
– 1959
Läget idag – bevarade och rivna byggna-
der
Mineralfynd vid Nordmarksberg – en his-
torisk överblick (av Jörgen Langhof )
Anställda arbetare vid Nordmarks gruvor 
1962
Gruvfogdar vid Nordmarksbergs gruvor 
1638 – 1852
Gruvkartor

Här följer också några bilder som kom-
mer att vara med i boken.

Summary (editorial)
The author presents his new book about 
mines in Nordmarksberg. The mines 
dates back to the Middle Ages and was 
operational until 1962. There are many 
remnants of industrial history in the 
area today maintained by a non-profit 
association. The book, 200 pages, A4, 
will be published this summer.  

Bok om Nordmarksbergs gruvor
Jan Kruse

I Grundsjögruvan finns en krutsprängd ort 
på ungefär 12 meters avvägning. Den är 
cirka 14 meter lång. Foto: Jan Kruse 2014.
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Vattennivån vid Nordmarksbergs gruvor ligger 
idag på cirka 20 meters avvägning. Här en bild 
från ingången till ”Vattenorten” som ligger un-
gefär på denna nivå. Notera även de gamla för-
timringarna, som är ditsatta någon gång innan 
år 1890. Foto: Jan Kruse 2012.

I gruvan Skärpet så testades redan år 1712 
krutsprängning, troligen som första gruva i 
Värmland. Det dröjde dock till ca 1730 innan 
krutet fick sitt egentliga genombrott vid gru-
vorna i Värmland. Foto: Jan Kruse 2014

Gubbortslaven 1930, Ölander ”Nordmarks-
bergs gruvor ca 1930. Fr.v. malmfickan vid 
Nordmarksbergs järnvägsstation, laven över 
Gubbortsschaktet och skrädhuset. 
Foto: Ölander ca 1930.
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Ungefär så här kommer bokens omslag att se 
ut. Gubbortslaven är vacker och schaktet 
började att drivas redan 1794.

Martin Åkerström och Knut-Evert Karlsson 
skjuter in en malmvagn i hissen till Gubborts-
schaktet, Nordmarksberg, ca 1940. Notera 
karbidlamporna på berget i malmvagnen. 
Foto: Gunnar Åkerström
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Nya tidskrifter till biblioteket februari – maj 2015
Ulla Pettersson

Grotträddningsfonden
- läget i mitten av maj 2015

Norsk Grotteblad nr 63 (dec 2014) 
innehåller bland annat en redogörelse 
för utforskandet av en ny grotta, Rein-
vikgrotta i Sørfold, som upptäcktes i 
oktober 2013. I november 2014 var den 
karterad till 7513 m, och hade ett djup 
på 250 m.

Speleologia nr 71 (dec 2014) innehål-
ler bland annat artiklar om två grottor 
i södra Italien med förhistoriska läm-
ningar, den ena med ben från förhisto-
riska elefanter (550 000 år gamla) och 
den andra med spår av mineralbrytning 
(till exempel malakit) ca 6000 år f Kr.

NSS News nr 1/2015 främst om grot-
tor i Slovenien, nr 2/2015 har en lång 
artikel om vulkaniska grottor med spe-
leotem i fantastiska färger i Costa Rica, 
och en artikel om Sistema Huautla i 
Mexico. Nr 3/2015 handlar främst om 
grottor i Laos (”river caves”). Nr 4/2015 
tar upp en diskussion om (de negativa) 
effekterna av att publicera uppgifter om 
var grottor finns på nätet, och en upp-
förandekod för minimal påverkan på 
grottor. 

Nargun nr 1/2 2015

Fjället nr 1 2015

Spelunca nr 137 (mars 2015)

Mitteilungen nr 1/2015

Cave and Karst Science nr 1/2015 
innehåller bland annat en lång redogö-
relse (ur alla aspekter) för Storbritaniens 
längsta labyrintgrotta, Hudgill Burn 
Mine Caverns, och en lista på Trevor 
Fords publikationer med grottanknyt-
ning från 1950 till 2015, med anled-
ning av hans 90-årsdag – imponerande! 

I februari 2015 beslöt SSF att inrätta 
en grotträddningsfond, med syfte att 
utveckla grotträddningsarbetet i Sve-
rige (se Grottan 1/2015). Det är många, 
både SSFare och andra, som har skänkt 
pengar till fonden till minne av Anders 
Lindén, som avled i februari i år. Dess-
utom skänkte familjen Lindén en del 
av Anders efterlämnade prylar till ett 
”grottloppis” vid årets årsmöte. En del 
årsmötesdeltagare hade också med sig 
saker till loppiset. I dagsläget finns näs-
tan 20 000 kr i fonden, varav lite över 
4 000 kr är intäkter från loppisen.

Ulla Pettersson

Efter ett antal år som ansvarig för SSFs 
Bok- och diversehandel Nedåt har jag 
nu lämnat över ansvaret till Marco Ku-
piainen. Uppgiften har varit väldigt 
rolig och intressant, dels att få inblick 
i all litteratur som finns i SSFs arkiv och 
gömmor, dels att komma i kontakt med 
så många medlemmar, och även icke 
medlemmar för den delen. Stundtals, 
speciellt när en grottkatalog har givits 
ut, har det varit rätt hektiskt. För det 
mesta har det dock varit en rätt stillsam 
sysselsättning, som till viss del kan bero 
på att jag inte gjort så mycket reklam för 
Nedåts utbud.

Det är svårt för Nedåt att konkurrera 
prismässigt mot internethandeln med 
de små volymer som omsätts. Många 
väljer att köpa de grottböcker de vill 
ha från en nätbokhandel istället. Nyt-
tan med att hålla grottlitteratur i lager 

har därmed minskat successivt under 
de dryga tio år jag haft Nedåt. Inköp 
till Nedåt har därför också minskat, på 
grund av risken att bli liggande med 
osålda gamla böcker. Den enda riktiga 
försäljningssuccén jag hade var att få 
sälja ett, i mina ögon, stort antal av Al-
pine Caving Techniques, som kom ut 
kort tid efter att jag tog över ruljansen 
i början av seklet. År 2003 närmare be-
stämt. Boken rekommenderas för övrigt 
varmt!

Jag är övertygad om att Marco kom-
mer att göra ett mycket bra jobb med 
Nedåt och modernisera och underlätta 
hanteringen. Förhoppningsvis lyckas 
han även öka intresset och omsättning-
en i butiken. Lycka till Marco!

Kalle Grönvik

NEDÅT
i ny regi

Det är mer än ett år kvar, men redan nu börjar puffandet för ett av 2016 års stora 
grottevent i Europa. Vid sidan av SSF:s årsmöte vid Lummelunda för att att fira sitt 
50-årsjubileum, så är EuroSpeleo den händelse som troligen kommer att samla 
flest svenska grottisar under 2016. Läs mer på www.eurospeleo.uk
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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 Kristian Lyberg 073-322 85 49 kristian@lybwrg.se
Fjällkommittén Niklas Konstenius 072-734 26 45 niklas.konstenius@gmail.com
Gotlandskommittén Daniel Krusevi  070-916 68 71 daniel.krusevi@nsf.scout.se
Grottkatalogkommittén Hans Beskow 0171-47 11 47 h@nsbeskow.se
Grotträddningskommittén Christian Rylander 031-40 83 11 rylanderc@hotmail.com 
Gruvsektionen Kenneth Gyllensting 076-620 85 35 kenneth@gyllensting.se
Historiska kommittén Jonas Petersson  073- 661 57 45  jonasifarsta@hotmail.com
Karteringskommittén Torbjörn Djuvfeldt 010-121 83 83 tobbedj@gmail.com
Utbildningskommittén Emma Lundh  070-300 25 36 emmalotta@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
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Formalia från årsmötet är det enda jag kan erbjuda än så 
länge. Låter det tråkigt? Se då till att skriva så det finns 
något att göra en tidning av!  Text, bilder, kartor.
Och kom ihåg deadline den 10 augusti!
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