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Ledare På gång i SSF

Klätterhelg Stollgruvan 26 sep 2015
För intresserade ordnas ev kurs i SRT 1 el 2
Läs mer på hemsidan www.speleo.se 

Mallorcaresa 2016 17-24 apr 2016
Favorit i repris! Sista anmälningsdag 1 nov 2015
Läs mer på hemsidan www.speleo.se 

Årsmöte på Gotland, 50-årsjubileum 5-8 maj 2016
SSF firar 50 år - det får du inte missa!

På gång internationellt

21st International Cave Bear Symposium 10-13 sep 2015
Hellevoetsluis, Holland
http://icbs2015.pleistocenememmels.com/:

13th Symposium on Pseudokarst 16-20 sep 2015
Tjeckien
http://konference.osu.cz/pseudokarst/

Karstology in Arid Regions jan 2016
Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten
http://abudhabi.zrc-sazu.si/:

DeepKarst 2016 11-14 apr 2016
Carlsbad, New Mexico, USA
http://deepkarst.org/

5th European Speleological Congress 14-20 aug 2016
Yorkshire Dales Nat. Park, England
http://www.eurospeleo2016.eu/doku.php?id=start:

EuroKarst 2016 5-7 sep 2016
Neuchâtel, Schweiz
http://www.eurakarts.org/

Geologins Dag

Andra lördagen i september, i år den 12:e, 
infaller Geologins Dag. Runtomkring i 
landet kommer det att uppmärksammas 
med olika arrangemang. I Stockholm 
kommer det som vanligt att vara fullt av 
aktiviteter på Naturhistoriska Riksmu-
seet, där också SSF kommer att närvara 
med ett informationsbord. Välkommen 
att hälsa på om du har vägarna förbi! Men 
geologi är förstås inte bara för Stockholm 
utan det kommer att ske aktiviteter över 
hela landet. Den som vill hitta en aktivi-
tet kan gå in på Geologins Dags hemsida 
(www.geologinsdag.nu) och till fliken Ar-
rangemang. Även om Geologins Dag 
framför allt infaller just i september, så 
är organisationen bakom aktiv året runt. 
Geologins Dag är alltså en ideell förening 
med en månghövdad styrelse med repre-
sentanter från olika intressegrupper som 
geoturism, geologiska föreningar, studen-
ter, Sveriges geologiska undersökning, fö-
retag och branschorganisationer. Från och 
med i år har också SSF en representant i 
styrelsen genom undertecknad, som också 
blev invald i SSF:s styrelse under vårens 
årsmöte i Dalsland. Grottor är som vi för-
stås redan vet den ultimata naturupplevel-
sen, så SSF har nu chansen att sprida den 
insikten till många fler i geologisverige och 
till alla som är nyfikna på geovetenskaper 
och en rätt okänd del av den svenska na-
turen. Geologins Dag är en förening vars 
verksamhet arbetar för att sprida intresse, 
nyfikenhet och kunskap om geoveten-
skaper till skolbarn och den intresserade 

allmänheten, och få geologiska fenomen 
väcker ju nyfikenhet och upptäckarlust 
som grottor. Söker man på tidigare års ar-
rangemang får man ett 20-tal träffar för 
”grottor”, och flera SSF-medlemmar, in-
klusive lokalklubbar/grupper i Västsverige 
och Stockholm, har varit aktiva som ar-
rangörer. Det är viktiga arrangemang där 
vi har möjlighet att visa att vi finns och 
att grottor inte bara är något som finns i 
äventyrsfilmer eller på turistresan utom-
lands. Och förhoppningsvis kan vi få en 
eller ett par nya medlemmar som bonus 
också! När du läser det här är det redan 
försent att anmäla nya arrangemang till 
årets Geologins Dag, men förhoppnings-
vis inte att delta i ett. Men till nästa år 
hoppas jag att just du vill guida till din fa-
voritgrotta, hålla ett föredrag eller en bild-
visning, eller kanske något annat arrang-
emang. Om du inte har en grottklubb i 
närheten eller vill ordna som privatper-
son, så är du välkommen att kontakta mig 
och arrangera via SSF! Och oavsett om du 
vill hålla i ett arrangemang eller bara är 
intresserad av att hålla dig uppdaterad om 
Geologins Dag så är du välkommen att 
anmäla dig till Geologins Dags nyhets-
brev via www.geologinsdag.nu och fliken 
Bli medlem (det kostar inget!). Du kan 
också gilla Geologins Dag på Facebook 
(facebook.com/geologi.idag) eller följa dess 
instagramkonto (@geologinsdag)!

Johannes Lundberg
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Antalet deltagare på Lummelunda-
veckan har varierat mycket över åren. 
I början, när vi upplevde att det fanns 
mycket kvar att utforska, både för van-
liga grottisar och för dykare var delta-
gandet högt, speciellt de år vi pumpade 
sifoner. På senare år har antalet sjunkit. 
Men i år var det ovanligt många som 
deltog, som framgår av uppställningen 
nedan. (Jag har tagit med de år jag har 
uppgifter om, tidigare år har jag bara 
uppskattningar av antalet.) Det var ock-
så ovanligt många som inte varit i grot-
tan tidigare, 14 stycken varav 3 barn.  

Vuxna Barn Totalt antal 
deltagare

2015 40 12 52
2014 24 4 28
2013 27 8 35
2012 20 4 24
2011 18 7 25
2010 33 8 41
2009 19 7 26
2008 27 6 33

Grottaktiviteten var också hög. Av sä-
kerhetsskäl skall alla grottbesök noteras 
i en loggbok som förvaras i lägret, med 
namn, starttid för besöket, vilken del 
av grottan som skall besökas och tänkt 
sluttid. Jag har roat mig med att göra 
en sammanställning utifrån vad som 
noterats i loggboken på antal grottbe-

sök, vilken del av grottan som besöktes 
och antal timmar i grottan. Längden på 
grottbesöken är dock en uppskattning, 
eftersom det som noterades var larm-
tiden, dvs den tidpunkt då polis och 
räddningstjänst skulle larmas om man 
inte kommit tillbaka. För att få en un-
gefärlig tid för besöken har jag dragit av 
2-3 timmar från den tiden. Som jäm-
förelse gjorde jag samma statistik även 
för 2014. 

Besök 
2015

Total tid 
2015

Tid per 
besök 
2015

Besök 
2014

Total tid 
2014

Tid per 
besök 
2014

Aktiva 62 145 2,3 52 146 2,8
”Rundtur” 11 24 2,1
Fossila    51 160 3,1 30 109 3,6
Dykning 10 43 4,3 10 45 4,5
Totalt 134 372 2,8 92 300 3,3

 

Lummelunda i siffror
Ulla Pettersson

Av tabellen på nästa sida framgår att an-
talet grottbesök var betydligt fler 2015 
än 2014, vilket verkar rimligt eftersom 
antalet deltagare var högre. Däremot 
var tiden per besök i genomsnitt kor-
tare. Totalt 28 grottbesök 2015 hade 
noterat som ändamål ”grävning”, med 
totalt 82 timmar, dvs i snitt 2,9 timmar 
per besök. Dessa ingår i siffran för besök 
i aktiva systemet i tabellen ovan. Drar 
man bort dem blir den genomsnittliga 
tiden för övriga besök i aktiva systemet 
1,8 timmar. 

Många gjorde också en ”rundtur” dvs 
den tur som utforskades 2014 - in från 
aktiva systemet genom Sälpromenaden 
och vidare in till fossila systemet och ut 
igen, vilket inte heller tog så lång tid, 
i snitt 2,1 timmar. Däremot är det lite 
förvånande att den genomsnittliga ti-
den för besök i fossila systemet också var 
kortare 2015. Yngre och piggare grot-
tisar som kryper fortare??
  

Givetvis varierade också antalet grott-
besök per person, från inget alls (eller 
en tur i turistgrottan) till minst en tur 
om dagen hela veckan. Rekordet 2015 
är 8 grottbesök (Rauken, vem annars?), 
sedan kommer 7 personer med 5 – 7 
besök var, 9 personer med 4 besök var, 
9 personer med 3 besök var, och sedan 
resten med 0-2 besök var. Jag noterade 
också att många av de som var helt nya 
i grottan var flitiga besökare, med 4-5 
besök per person.

Summary
Statistics over the caving activities dur-
ing the 2015 and 2014 Lummelunda-
weeks. The number of participants this 
year was the highest for many years, 
which also means that the number of 
caving visits were high. On the other 
hand, the time for each visit was shorter 
on average this year than the year be-
fore. 

Kvällssamling vid Lummelunda 2010. 
Foto: Sven Gunnvall
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Berättelsen om Trånggatsgrottan tar sin 
början på ett möte med Stockholms 
Grottklubb på vårvintern 2008. Under 
fikapausen på mötet uppstår en diskus-
sion om vilka som har sett den sällsynta 
mossa som kallas drakguldsmossa eller 
lysmossa (Schistostega pennata). Det är 
en mossa som ibland påträffas i grott-
miljöer och som reflekterar ljus med 
skimrande nästan självlysande grön färg. 
Ett flertal av de närvarande kände till att 
arten fanns men det var få som sett den-
samma. Detta fick Christer Örtvall att 
göra en Google-sökning efter lysmossa 
nästa dag. En av träffarna var från be-
skrivningen av det nybildade Näs natur-
reservat i Köpings kommun. Där kunde 
man läsa följande: "Stora stenblock har 
brutits loss från berget och skapat grot-
tor och skrevor. I en av grottorna växer 
lysmossa". Mer än så framgick inte av 
reservatsbeskrivningen. Grottorna fanns 
inte med i SSFs grottdatabas och ingen 
närboende grottis kände till dessa. Vi-
dare sökningar på internet gav inget 
resultat men Christer noterade det här 
som ett bra grottips som borde besökas 
vid tillfälle.

Tillfället kom i samband med Stock-
holms Grottklubbs helgresa till Närke i 
april 2008. Efter en rätt så händelsefattig 
grotthelg så tyckte Christer att vi i alla fall 
skulle ta en snabb titt på ett grottips som 
han hade hittat på nätet. De flesta var 
väl så där måttligt roade och ville hem 
men vi hade tid över så varför inte.

Väl där såg man en rasbrant med stora 
granitblock som såg väldigt lovande ut. 

Björn-Ove Bergkvist och Kjell Landås 
var de som började gå in först. Efter ett 
tag kom de båda ut från helt olika håll 
och konstaterade att det var stort, 50m+ 
kanske till och med 100m+. Ett mycket 
belåtet grottgäng fortsatte därefter hem-
åt. Artikelförfattaren missade hela den 
historiska händelsen eftersom han gifte 
sig samma helg.

I oktober 2008 var SGK på plats igen 
för att utforska grottan noggrannare 
och påbörja karterandet. Grottan hade 
nu fått namnet Trånggatsgrottan efter 
en stig genom en smal bergsspricka 
kallad Trånggatan i reservatet söder om 
grottan.

Grottans centrala delar består av stora 
salar och trånga krypgångar. Här finns 
även ett 8 m högt lodrät schakt till en 
överliggande våning. I schaktet hänger 
ett fast grovt rep som underlättar klätt-
randet. I norr och söder blir gångarna 
allt trängre och salarna mindre. Efter 
att ha fått en allmän bild av grottans 
utbredning påbörjades karteringen från 
huvudingången i riktning mot schak-
tet. Denna första karteringsdag inrikta-
des på att knyta ihop de stora salarna i 
grottans centrala delar. Små sidogångar 
markerades på kartan men karterades 
inte vidare. När dagen var slut hade vi 
karterat 110 m och hoppat över 24 si-
dogångar för senare utforskning. I bilen 
hem spekulerades det vilt i att grottan 
möjligen kunde vara över 200 m lång. 
I september 2009 var vi på plats igen för 
att fortsätta karterandet och utforskan-
det av Trånggatsgrottan. Christer valde 

Trånggatsgrottan
Björn Grinder

Trånggatsgrottan
 373 m

Övre del

att kartera en mindre grotta en bit söder 
om huvudgrottan men i samma block-
område. Det blev vårt mål för dagen att 
försöka knyta ihop de båda grottorna 
vilket lyckades med en trång och blöt 
passage som forcerades på kvällen. Efter 
en lång dags intensivt karterande kunde 
vi belåtet konstatera att grottans längd 
ökat till 255 m.

I maj 2010 höll SSF årsmöte i Gyt-
torp i Nora kommun. Ett antal grottisar 
avvek från det officiella programmet en 
eftermiddag och besökte Trånggatsgrot-
tan istället. En passage visade sig vara för 
trång för karteringsgänget. Problemet 
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Här är en serie upplevelser från årsmötes-
helgen i Dalsland. Årets helg innehöll 
inte så många gemensamma utflykter, 
som kunde ha låtit mig skildra grott- 
och gruväventyr för deltagartruppen 
som helhet. Därför utgår skildringen 
från vad jag var med om, av vilket det 
mesta dock delas med ett antal andra 
deltagare, några åt gången.

Att årets årsmöte skulle hållas i Dals-
land tyckte jag redan från början var 
kul, eftersom jag alltid intresserat mig 
för Sveriges geografi och detta var ett 
av de landskap i riket som jag sett all-
ra minst av. Jag var anmäld till kursen 
SRT1, men någon dag före start, när jag 
insåg hur mycket kursen skulle begränsa 
utflyktandet, valde jag att hoppa av den. 

Även om Dalsland saknar långa grottor, 
ville jag se mig omkring och besöka 
några av de grottor som ändå finns.

Torsdagen var för de flesta årsmötes-
deltagare antingen resdagen till Stora 
Strand eller den första kursdagen. Jag, 
som på grund av de ursprungliga planer-
na hade rest på onsdagen men nu inte 
längre tänkte gå någon kurs, gav mig då 
i stället ut på en två mil lång promenad 
runt den intilliggande sjön Ärr för att få 
se en första dalsländsk grotta redan den 
här dagen. Grottan i Bocklarud, som 
fanns i skogen på sjöns motsatta sida, 
var ingen jättemärkvärdig skapelse, men 
för mig ligger en icke obetydlig del av 

Upplevelser från Dalsland
- årsmötet 2015

Anders Lavas

Grottan i Bocklarud. Foto: Anders Lavas

löstes genom att Gabriel Gyllensting, 
7 år, fick försöka där gubbarna miss-
lyckats. En entusiastisk Gabriel klarade 
den smala gången och ytterligare 18 m 
grotta kunde knytas ihop med huvud-
grottan. Tillbaka på årsmötet kunde vi 
konstatera att grottan nu var hela 300 
m lång och att det fortfarande fanns en 
del frågetecken kvar att räta ut.

Den slutliga insatsen för att kartera 
Trånggatsgrottan genomfördes i maj 
2011 då Stockholms Grottklubb åkte 
och tältade vid grottan. Nu lyckades vi 
kartera klart de sista gångarna i grottan 
som fick en total längd av 373 m och 
djupet 15 m. Detta gör att grottan är 
Sveriges 7:e och världens 18:e längsta 
urbergsgrotta. Om en så lång grotta kan 
påträffas av en ren slump i Mälardalen, 

Trånggatsgrottan. Foto: Björn Grinder

hur många okända storgrottor återstår 
då att upptäcka? När grottan var färdig-
karterad konstaterade Christer glatt att 
det var den största av alla grottor och 
tips som han rapporterat in till grottda-
tabasen.

Summary (editorial)
The boulder cave Trånggatsgrottan was 
discovered in 2008 by a lucky coin-
cidence when a group of cavers from 
Stockholm went looking for the rare 
moss Schistostega pennata (Goblin´s 
Gold or Luminous Moss).

The following years the cave was sur-
veyed to a total length of 373 meters 
and a depth of 15 meters, making it one 
of the longest non-karst caves in Sweden.
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nöjet med grottutflykter just i att med 
karta, kompass och grottbeskrivning ge 
sig ut i naturen för att söka upp aktuell 
hålighet. Efter lite krypning och foto-
grafering i denna 9-meters blocksal och 
några mindre grannhål återvände jag till 
lägergården.

Nästa dag fanns inget givet utflykts-
mål för alla icke-kursare. Själv följde jag 
då med familjen Myrin på grottjakt sö-
derut i landskapet, via sevärdheter som 
akvedukten i Håverud och de fina häll-
ristningarna i Högsbyn. 

Jättestöva (riksnr. 126), som är Dals-
lands landskapsgrotta, var 19 meter 

lång och mycket lättforcerad, men det 
var en fin bildning som tycktes ha både 
förskjutning och frostsprängning som 
upphovsmekanismer. Här fanns bl a fina 
knoppsinter och en vackert frostvittrad 
vägg. Och inte bara det! Här fanns ock-
så till glädje för barnen, och vissa av oss 
vuxna, ett dockhuvud uppställt bakom 
en låda med texten ”ÖPPNA INTE” 
(den var tom.) samt en talande leksak 
med ljussensor, som hälsade på besö-
karna med orden ”Hello and welcome!”.

Familjen Myrin utanför Jättestöva. 
Foto: Anders Lavas

Knoppsinter och frostvittrad vägg i Jättestöva. 
Foto: Anders Lavas

Därefter bar det av till Laxsjöns frilufts-
gård och skogen mellan dess camping 
och stranden, där Korpgrottan (riksnr. 
619) skulle ligga. Sökandet här tog tid 
och somliga av oss gav upp. Vi som var 
mest envisa fann den dock till slut, den-
na imponerande höga (10 m) men bara 
delvis taktäckta spricka.

Aftonen på lägergården innehöll det 
alltid viktiga årsmötet, som fick ett 
odramatiskt förlopp, samt därefter in-
formation om Stora Strands koppargru-
va, som var nästa dags stora besöksmål 
för många av oss.

Helst ska ju en god grotthelg också 
innebära att ögonen får njuta av några 
fina droppstenar. I stället för grot-
torna fick en gruva denna gång stå för 
detta. Stora strands koppargruva, som 
alltså många av oss deltagare på lörda-
gen klättrade ner i, hade flera fina spe-
leotem, av vilka de blå stalaktiterna blev 
mina favoriter. Då jag har nördiga in-
tressen också för spårtrafik bidrog även 
golvets räls och kvarblivna gruvvagnar Guidning i Stora Strands koppargruva.

Foto: Anders Lavas 
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till att göra mitt besök gyllene. Här fick 
vi guidning av en kunnig kvinna.

Gruvbesöket följdes för min del av 
ännu en utflykt med en barnfamilj, 
denna gång med namnen Gustafsson 
och Sadkov. Även de ville få en titt på 
Jättestöva, till vilken jag nu kunde visa 
vägen.

På lördagskvällen fick vi se vackra 
gruvbilder av Anna Samuelsson och 
Björn Carlander samt bilder från Bjur-
älven av Stefan Barth. Kryplådan kom 
också fram och jag var en av de tappra 
som kämpade med sina kroppar mellan 
träplattorna. Jag lyckades förbättra mitt 
resultat från förra året med en centime-
ter (21!), vilket var till lättnad då jag 
fruktade att min kroppsliga utveckling 
gått åt andra hållet.

En av de blå stalaktiterna i Stora Strands 
koppargruva. Foto: Anders Lavas

Familjen Gustafsson/Sadkov på besök i 
Jättestöva. Foto: Anders Lavas

Summary (editorial)
Report from the SSF annual meeting in 
Stora Strand, Dalsland. As usual a num-
ber of slideshows and lectures in the 
evenings, excursions and courses during 
the days. One of the caves visited was 
Jättestöva, Dalsland´s province cave. 
In the main excursion  the participants 
was guided in the copper mine in Stora 
Strand with spectacular blue stalactites. 
Saturday evening ended with the ever so 
popular squeeze-box competition.
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På pingstafton, 23 maj, gjorde Stock-
holms Grottklubb vårens stora utflykt, 
som gick till Frubergsgrottorna i Ny-
näshamns kommun. I detta berg har 
förskjutning och blockras skapat åt-
minstone fem grottor, varav den största, 
3887 Frugrottan, har en uppmätt längd 
på 261 meter.

Vi var en skara på nio personer som 
på morgonen gav oss av från Gullmars-
plan. Vid Fruberget anslöt ytterligare 
två till vår expedition. Dessa båda var 
nya och gjorde på framgångsrikt sätt 
speleodebut i en krävande grotta. Det 
blev en dag med i huvudsak vackert 
väder och med spännande kryputma-
ningar, i mitt fall även simning.

Först guidade Björn Grinder oss ge-
nom Frugrottan och vägledde sina efter-
följare i de ål- och klättermanövrar som 
krävdes. Efter en vilopaus på toppartiet 
gav vi oss ner i berget igen, i jakten på 
den torra förbindelsen till Stora salen. 
Björn och två andra tog sig utan pro-
blem ända ner dit, men några andra av 
oss som försökte tvingades vända på det 
tajtaste stället. Men jag ville se Stora 
salen! Den alternativa vägen dit är att 
gå runt det lossbrutna bergspartiet och 
ta sig genom en liten sjö i form av en 
vattenfylld klyfta. När vadning visade 
sig inte vara möjlig, övergick jag till att 
simma i min grottutrustning och kunde 
på framgångsrikt sätt ansluta till övriga 
tre Stora salen-besökare. Men trots att 
jag lyckades, var det ingen annan av de 

kvarvarande som valde att prova den 
metoden. 

Stockholmarna i Fruberget
Anders Lavas

Efter en lunchpaus begav vi oss till det 
norra grottområdet, där Lars-Gunnar 
Jarl visade oss fyra grottor. Jag, som 
hade bytt om efter simningen, hade 
först tänkt stå utanför, men frestelsen 
blev för stor och jag drog åter på mig 
min grottoverall, som i alla fall blivit nå-
got torrare under lunchen. Bland annat 
nr 106 Långa grottan och 3946 Isgrot-
tan besöktes. I den sista slocknade min 
ficklampa, men det gjorde inget, för nu 
var det dags att åka hem, med en fin och 
lyckad grottdag i minnet.

Summary (by author)
Report from a caving day in Fruberget, 
south of Stockholm, with Stockholm 
Caving Club (Stockholms grottklubb). 
Eleven persons participated and five 
caves were visited. We started with the 
longest cave, Frugrottan, that has a to-
tal length of 261 meters, and contin-
ued, after lunch, with some caves of the 
northern cave area.

Simklyftan. Foto: Anders Lavas

Lars-Gunnar i grottsal med två ingångar. Foto: Anders Lavas
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Årets Fjällmöte ägde rum 27 - 31 juli 
inom det område i norra Västerbotten 
som går under det gemensamma nam-
net Artfjället och som innehåller tre 
kända grottområden; Miesehke med 
framför allt Labyrintgrottan, karst-
området kring Sotsbäcksgrottan några 
kilometer söder om Strimasund, samt 
Rödingsfjället i sydvästra delen av om-
rådet.

Plats för baslägret blev väster om 
Långfjällets allra nordligaste del, ganska 
precis där den lilla bäcken på fjällkartan 
direkt väster om Långfjället korsar grän-
sen till naturreservatet.

Valet av just denna plats får “skyllas” 
på bröderna Rolf och Leif Engh som 
två år tidigare hade passerat ett tidigare 

okänt kalkstråk en bit upp på Lång-
fjällets västsida, där de funnit ett antal 
kollapsdoliner på rad i nord-sydlig rikt-
ning.

Söndagen den 26 juli
Fjällmötet inleddes dock med en li-
ten prolog för dem som letat sig upp 
till Hemavan redan på lördagen. Mojo 
Andersson, föreståndare för Hemavans 
fjällstation och tillika grottis, grotträd-
dare, mm, hade ett par år tidigare be-
sökt ett känt karstområde några kilome-
ter in i Norge och hittat ett nytt hål som 
möjligen kunde hänga ihop med den 
tidigare kända Fasettgrottan (jo, det sta-
vas så på norska).

Fjällmöte 2015
Tobbe Djuvfeldt & Niklas Konstenius

Förhoppningsvis kommer en separat re-
dogörelse från Stefan Barth och Kristian 
Lyberg för vad som upptäcktes under de 
dykningar som de gjorde både på sön-
dagen och dagen därpå.

Måndagen den 27 juli
Det ordinarie Fjällmötet började på 
måndagen med båttransport från Kåta-
viken och över till Överumans södra 
strand, knappt 800 meter norr om den 
tänkta lägerplatsen. Först ut var den 
tungt lastade båt som skulle transpor-
tera merparten av den gemensamma ut-
rustningen. Vi hade i förväg fått besked 
om att Rolf Engh och Renate Troxler 
eventuellt skulle möta upp vid stran-
den för att visa oss vägen upp till läger-
platsen, efter att ha vandrat ut dagen 
innan. Ingen syntes dock till, så efter 
att ha lastat ur båten vandrade vi mot 
den koordinat som lämnats av Rolf ett 
par månader tidigare. Möjligen hade de 
stannat vi lägerplatsen och bedömt att 
vi hittade ändå.

På väg mot lägerplatsen passerade vi 
litet drygt halvvägs en liten dolin med 
ett forcerbart hål i botten. Det lovade 
gott inför de följande dagarna!

Koordinaten vi fått visade sig ligga 
några få 10-tal meter utanför reservats-
gränsen, och på en flack ås 50 meter 
öster om punkten fanns en fantastiskt 
fin lägerplats, med bara några få meter 
ner till en bäck med livligt strömmande 
vatten. Men vare sig Rolf eller Renate 
syntes till.

Under eftermiddagen fick vi dock te-
lefonkontakt med Rolf som meddelade 
att deras valda väg från Strimasund vi-
sat sig alldeles för svår beroende på den 
sena våren och att de blivit kraftigt för-
senade.

Efter att ha fått över alla tre båtlaster 
och fått tält och annat på plats i bas-
lägret, gjordes en utflykt upp till det 
område på Långfjällets sluttning som 
var huvudmålet för veckan. Vi hittade 
ganska snart en rad större och mindre 
doliner och konstaterade att det kunde 
finnas möjlighet att forcera 3-4 stycken 
av dem, med förhoppningen att åtmins-
tone något av hålen skulle leda ner till 
en större grotta.

Under dagen gjordes också ett besök 
i den dolin [16] som passerades första 
gången på väg upp till baslägret och 
som nu låg efter den snitslade vägen 
mellan lägret och båtplatsen. Henrik 
och Emma var på hugget och ville ta 
chansen att vara först in. Namnet på 
grottan blev givet - Snitselgrottan. För 
det blev faktiskt en grotta på 10-15 me-
ter där det kunde rymmas 3-4 grottisar 
i en liten kammare.

Under kvällen kom så Rolf och Re-
nate äntligen fram till lägerplatsen och 
kunde berätta att de varit tvungna att 
ändra rutt vid ett par tillfällen, dels be-
roende på oväntat stort vattenflöde i ett 
par bäckar, dels ett stenhårt packat och 
brant lutande snöfält.

Tisdagen den 28 juli
Efter morgonmötet vid 9-tiden gav sig 
en grupp på nytt iväg upp på Långfjäl-
lets sluttning, den här gången med Leif 
Engh som guide då vi ville försäkra oss 
om att det verkligen var rätt område vi 
hittat under gårdagen. Utrustning för 
att gräva och flytta sten fanns naturligt-
vis med, och arbetet började med att 
försöka ta sig ner i de mest intressanta 
hålen.

Foto: Niklas Konstenius
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Snitselgrottan. Foto: Niklas Konstenius

Det som till en början såg mest lovande 
ut var en dolin [3] med en aktiv bäck 
som slukades, men den visade sig snabbt 
övergå i en alltför trång och rasbenägen 
gång för att motivera någon till fortsatt 
rensning.

I stället jobbade två grupper vidare 
med varsin dolin på ömse sidor om 
det aktiva sluket. I det nordligaste hå-
let [21] lyckades gruppen med bl a An-
dreas, Erik, Kalle och Niklas flytta ett 
antal större block med hjälp av vinsch. 
I den södra dolinen [14] frilade den 
andra gruppen med en grävsugen Ola 
tillsammans med Henrik och Emma ett 
stort block vilket inte gick att flytta på 
så länge vinschen var upptagen på an-
nat håll. Ljudet av porlande vatten från 

hålet var dock uppmuntrande så gäng-
et bestämde sig för att fortsätta dagen 
därpå.

Onsdag 29 juli
Arbetet bedrevs under onsdagen i 
samma doliner som dagen innan. I det 
norra hålet fortsatte Andreas, Kalle, 
Lina och Niklas rensningen ned till ett 
djup av 5-6 meter innan man till sist 
insåg att sprickan som rensats smalnade 
av allt mer och inte gav någon möjlig 
väg vidare åt något håll. Det gäckande 
kalldraget som känts tidigare visade sig 
komma från ett hål som möjligen en fet 
lämmel kunnat ta sig igenom. 

Fortsättningen av arbetet 160 meter 
söderut inleddes med en kort introduk-
tion i hur man sätter en expanderbult, 

Vinschdolinen. Foto: Niklas Konstenius
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vilket behövdes för att det skulle gå att 
fästa vinschen i det block som grävts 
fram under tisdagen. Leif tittade hela 
tiden intresserat på, det var tydligen för-
sta gången han fick se hur snabbt det 
går att få en bult på plats med hjälp av 
dagens batteridrivna borrhammare.

Efter att blocket flyttats millimeter 
för millimeter och till slut rullats upp 
ur hålet gick det att ta sig ner och in 
i en trång gång som även den blev för 
smal för att det skulle gå att ta sig vi-
dare. Däremot gick det att från en dolin 
[6] 40 meter söderut höra röster från det 
utgrävda hålet.

Under eftermiddagen gjorde Erik, 
Henrik och Emma en tur bort till den 
stora jokken som rinner mitt i dalen 
mellan Långfjället och Miesehke för att 

se om det skulle gå att ta sig över för att 
göra en tur till Labyrintgrottan dagen 
därpå. Vattenflödet var stort, men Erik 
lyckades trots det vada över och fästa ett 
rep i en stadig björk på den västra stran-
den. På motsatta sidan sattes ett par 
bultar i ett stenblock som fästpunkter 
för den andra änden av repet. Nu skulle 
det gå att spänna repet tillräckligt för att 
kunna ta sig över torrskodd.

Torsdagen den 30 juli
Björn-Ove, Rune, Rolf och Renate läm-
nade fjällmötet under förmiddagen med 
båt till Kåtaviken för att ta sig vidare sö-
derut.

Dagens aktivitet för Erik, Henrik, 
Emma och Ola blev ett besök i Laby-
rintgrottan, vilket innebar att de skulle 

få användning för traversen som riggats 
dagen innan. Det var väl någon som 
dopade baken i vattnet på väg över, men 
i övrigt kom alla över torrskodda, trots 
att vattnet stigit några centimeter på 
grund av regnandet under natten.

Andreas och Niklas tog sig över sam-
ma väg för att fortsätta ett grävprojekt 
intill Labyrintgrottan som Andreas på-
börjat några år tidigare. Förhoppningen 
var att ta hjälp av den kofot som An-
dreas då gömt undan i en hög med 
renhorn vid Labyrintgrottan, men den 
foten hade fått liv och vandrat iväg på 
egen hand eller med hjälp av någon.

Väl framme vid Labyrintgrottan vi-
sade det sig att den ordinarie (östra) in-
gången var igensatt av en snöpropp som 
inte gick att ta sig igenom. I stället tog 

sig gruppen in via Västra ingången men 
stoppades där av sifonen i Sydgången. 
Efter några turer på ytan kunde de med 
Niklas hjälp till sist ta sig in via en min-
dre spricka intill Östra ingången. Dagen 
räddad!

Fredagen den 31 juli
Mina minnesbilder sviker litet, men 
starten på dagen blev alla fall lugn. 

På förmiddagen gav sig Linnea Järv-
stråt, Knutte Lindén samt Daniel och 
Leif Engh med båt till Kåtaviken.

Många dröjde sig kvar i lägret, och 
först på tidig eftermiddag kom åtmins-
tone några iväg. Det var Andreas, Nik-
las och Lina som tog sig till den dolin 
där Andreas och Niklas grävt dagen 
före. Det dröjde till ganska sent på kväl-

Traversen. Foto: Niklas Konstenius Dolin med aktiv bäck. Foto: Niklas Konstenius
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Karta över fjällmötesområdet. 

12 Rektangeltunneln

13 Skivhålet

14 Sköldpaddsgrottan

15 Sluk söder om myr

16 Snitselgrottan

17 Spår av kalk

18 Utblås i snölega
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21 Vinschdolinen
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Det blev en del grävande under årets fjällmöte. 
Foto: Tobbe Djuvfeldt
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len innan de kom tillbaka. Det visade 
sig att de fått problem med att rigga av 
traversen då repet fastnat runt björken 
på den bortre stranden. Det krävdes att 
alla tre tog i ordentligt för att det skulle 
lossna.

Lördagen den 1 augusti
Sista morgonen i lägret innebar endast 
rivning av detsamma och att städa efter 
oss, för att därefter bära ner våra prylar 
och till sist ta ner snitseln som markerat 
vägen mellan båtplatsen och lägerplat-
sen.

Summering
Det blev en avkopplande vecka för de 
flesta av oss, särskilt för undertecknad 
som mest satt i stolen utanför tältet och 
filosoferade och bryggde kaffe.

De som jobbat med rensning av do-
liner gjorde i alla fall ett antal rejäla 
dagsverken, tyvärr utan framgång. Vi 
såg inte några direkta möjligheter till 
att komma ner i det som kan vara Väs-

Lägerliv. Överst ett par välkända profiler; Leif Engh i samspråk med Rabbe Sjöberg. 
Foto: Tobbe Djuvfeldt

Tobbe kopplar av. Foto: Niklas Konstenius

tra Långfjällsgrottan. Kalkbandet som 
avvattnar fjällsidan ovanför tycks vara 
smalt och stupa brant åt väster. Troligen 
kan det trots det svälja mycket vatten 
och vem vet hur det ser ut djupare ner 
än vi lyckades ta oss under veckan. Det 
finns trots allt några hål kvar som inte 
undersökts ordentligt och som någon 
kanske blir sugen på att utforska mer 
noggrant i framtiden.

Våra fynd kommer naturligtvis att do-
kumenteras på grottblanketter så att allt 
vi undersökt mer eller mindre noggrant 
så småningom kan hittas i Grottdataba-
sen.

Jag har inte nämnt något om mygg. 
Det fanns knappt några att berätta 
om, trots att vi befann oss i björksko-
gen större delen av veckan. Vädret var 
en mix av sol, mulet och regn, ungefär 
som det brukar vara i fjällen och inget 
att vara besviken över.

Summary (editorial)
Report from the mountain meet 2015 
in Västerbotten. A recently discov-
ered karst area on the western slopes 
of Långfjället was chosen for further 
exploration. A number of interesting 
objects was recorded and a lot of dig-
ging was done in dolines and sinkholes. 
Despite hard work, including winching 
big boulders, only small cavities were 
found. All in all a relaxing week in a mix 
of rain and sun, as it should be in the 
mountains. Some paper work remains.
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Lördagen den 4 juli 2015 var många 
människor från Frostviken i försking-
ringen samlade i Stora Blåsjön. Några av 
dem var nyfikna på Bjurälven och följde 
med dit med mig som guide. Vädret var 
väl inte det allra bästa. Det småregnade 
av och till. Som tur är, är man under 
en vandring in i karstområdet inte be-
roende av väder och vind. Först är det 
en skogspromenad, spångad på 3 km. 
Sedan kommer man ner i dalen som 
ligger skyddad just för att det är en dal-
gång. Det vi skall titta på, från början 
av vandringen, är växterna på marken. 
När vi går ifrån raststugan brukar jag 
säga: ”Här börjar äventyret”, för då först 
kommer man in i själva karstområdet. 
Till höger om Raststugan ovanför själva 
Bjurälven, rinner Lillälven. Idag gjorde 
den inte skäl för namnet. Det var inte 
en liten älv, utan en stor och bred fors 
som störtade ner i dalen, där den möter 
Bjurälven. Fallet är ca 30 m.

Bjurälvens karstområde
 - en vattenfylld vandring!

Gunnel Fredriksson
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Vid sista trappan nedanför raststugan. 
Foto: Gunnel Fredriksson

Lillälven från forsnacken. 
Foto: Gunnel Fredriksson
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Nu fick jag för mig att kanske skulle vi 
inte på grund av vattenmängden kunna 
ta oss in i området? Nedanför de första 
långa trapporna var området helt över-
svämmat av den mäktiga Lillälven. Men 
vi lyckades krångla oss över detta första 
hinder.

Bjurälven hade svämmat över och 
björkarna på sidorna stod ute i vatten. 
Mina förväntningar steg med den ökan-
de vattenmängden. Hur skulle det se 
ut vid Grytrännan och vid Dolinsjön? 
Bortanför den sk ”Helikopterplattan”, 
fick vi klättra upp, ja nästan krypa upp-
för,  på de branta sidorna av sandåsen, 
som löper söder om den södra älvfåran 
upp mot Grytrännan.  Här brukar det 
vara torrt.  Nu stod allt under vatten. 
På långt håll kunde jag höra bruset från 
vattenfallet i rännan. Det måste vara 

mäktigt! Det var det! Grytrännan var 
verkligen en upplevelse - en bred flod, 
som forsade fram till ett rytande vatten-
fall!

Den breda floden började vid Dolin-
sjön, som var mer än full. Så stor yta 
sjön hade idag, har jag inte sett tidigare. 
Utloppet var mer än dubbelt så brett 
som det i vanliga fall är, när sjön är full. 
Ur sifonen i botten på sjön, själva ”dyk-
hålet”, välvde vattnet upp, spottade, 
skvalpade och fräste! Nu blev jag verk-
ligen ivrig. 

Hur skulle det se ut i Blinda Dalen 
och vid Bjurälvsgrottan? Hur långt rann 
älven i dagen? Synen som mötte mig, 
när vi kom till Blinda Dalen, hade jag 
aldrig i min vildaste fantasi kunnat fö-
reställa mig.  Där var en sjö!! Svenonius 
grotta var nästan helt under vatten!

 Från bron där Lillälven möter Bjurälven. 
Foto: Gunnel Fredriksson

   Grytrännan nedanför vattenfallet. 
Foto: Gunnel Fredriksson
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Första nedskrivna rapporten om Bjur-
älven är skriven redan på 1880-talet av 
Fredrik Svenonius i Geologiske fören-
ingens förhandlingar. Årgång 1880. 
Där har han fått veta av Lepikkgubben 
att det hade varit sjö i Blinda Dalen.
”Ännu för 15 år sedan hade, enligt lot-
sens uppgift, denna varit vattenfylld till 
nära öfversta randen” Denna rapport är 
också tryckt i SNF:s årsskrift 1910.

Nästa gång jag har läst att någon upp-
levt det, var i en tidningsartikel från 
första augusti 1986 i Östersundsposten. 
Bert Andersson, den dåvarande natur-
vårdaren, berättade att han bara för någ-
ra år sedan varit här tidigt på våren och 
dalen då varit helt vattenfylld. 

Blinda dalen eller Colloseum. 
Foto: Gunnel Fredriksson

Nu, den 4 juli 2015, var ju inte hela da-
len vattenfylld, men en sjö hade ändå 
bildats i botten. Det händer inte så ofta!

Ja, längre kom vi inte, och Bjurälvs-
grottan såg vi aldrig, men vilken dag!  
Jag var hög som ett höghus, när jag gick 
hem!

Summary (editorial)
Report from an exiting trip to Bjurälven 
in July 2015 when the water level was 
extremely high. These levels of water are 
rather unusual and has been recorded 
only a few times before. A big portion 
of normally dry land was completely 
submerged.

Keramikgrottan upptäcktes i Bjurälvs-
dalen i samband med fjällmötet 2013. 
Grottan ligger i Blinda dalen ungefär 
mittemellan Colloseum och Övre Bjur-
älvsgrottan på dalens sydsida. Grottöpp-
ningen är inte synlig från stigen, men 
ligger bara ett par meter upp i slänten. 
Från stigen syns ett parti med större ste-
nar, genom vilka man kan se in i grot-
tan, men inga krypbara gångar. 

Kaveh Hoodeh var först in i grottan, 
följt av Jonas Persson och mig, Ola Löf-
quist. Jag och Jonas återvände dagen 
efter och gjorde en enklare laserkarte-
ring av grottan, som uppmättes till 131 
meter.

Grottan är stundvis mycket trång och 
karakteriseras av leran som täcker större 
delen av grottans golv. Leran är mycket 
kompakt och finkornig, vilket gör den 
lättgrävd. Men den fäster också otroligt 
bra på overallen.

Keramikgrottan
Ola Löfquist

Överblick från utsidan av grottan. Grottöppningen ligger i slänten nedan för den vänstra V-björ-
ken. Stenröset ses till vänster i bild. U-grottans ingång ligger i det mörka området till höger i bild.
Foto: Ola Löfquist

Lerig grottmundering.
Foto: Ola Löfquist
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Eftersom namnet Lergrottan redan var 
taget av en annan grotta i Bjurälvsda-
len fick vi komma på ett annat namn. 
Våra amatörmässiga kunskaper inom 
keramikkonsten tyckte att leran var lik 
keramiklera, och därav fick grottan sitt 
namn.

Det rinner inget vatten i grottan som-
martid, men sättet leran ligger på ty-
der på ett relativt stort flöde som gjort 
att inga passager (före grävning för att 
komma genom) var trängre än 15-20 
cm. Den utforskade huvudgrottgången 
lutar uppåt från ingången. Vid höga vat-
tenflödet bör därför vatten rinna genom 
grottan och ut i Blinda dalen genom 
stenpartiet vid entrén.

Nära ingången fortsätter grottan in i 
ett sluttande sidogång, där grottan by-
ter våning. Längst ner i gången återfinns 

Twisten. Här gör grottan en trång twist 
in i en ännu trängre freatisk gång. Min 
uppfattning är att det med möda går att 
vrida kroppen och trycka sig in i denna 
gång. Eventuellt är en marmorskärva 
i vägen som sticker ut 30-40 cm. Den 
är 10-20 cm bred och cirka 5 cm tjock. 
Den freatiska gången är en kryplå-
deutmaning med elliptisk profil.

Gången är högintressant eftersom 
vattnet längre ner torde ansluta till ett 
större flöde. Dessutom ser jag sanno-
likheten som relativt stor att grottan 
öppnar upp sig igen efter den freatiska 
gången i marmor, eftersom det är så det 
ser ut i andra delar av grottan.

Grottan har en del speleotem. I en li-
ten sal drygt 50 meter in i grottan finns 
både stalaktiter, stalagmiter samt en pe-
lare. Pelaren är 10-20 cm och stalakti-
terna i samma härad.

I salen finns även Stupröret. Det är ett 
hål i golvet som är cirka 45 cm brett och 
drygt 20 cm högt. Det leder ner fem 
meter i 45 graders vinkel. Även detta hål 
verkar alltså leda ner till grottans nedre 
våning. Ansträngningen för att komma 
ner i detta hål är troligen större än ge-
nom Twisten, då denna gång inte består 
av renspolad marmor.

Cirka 100 meter in i grottans huvud-
gång återfinns Tunneln. Det är en cirka 
3 meter lång freatisk gång som är en 
dryg halvmeter i diameter. Istället för 
att krypa genom Tunneln finns även 
möjlighet att passera den i en överlig-
gande något rymligare gång.

Keramikgrottan återbesöktes under 
Expedition Bjurälven 2015. Inget vat-
ten tycktes ha runnit i grottan sedan 
första besöket då alla spår i leran tycktes 
vara intakta. Det återstår att se till nästa 
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besök vad som hänt i grottan under 
de höga flödena våren och sommaren 
2015, då Blinda dalen under en tid var 
översvämmad.

Grottan är mycket snabbt utforskad. 
Det finns därför stor potential att hit-
ta nya sidogångar. Förslag på framtida 
projekt är utforskandet av den nedre 
våningen samt undersöka en eventuell 
förbindelse med U-grottan, vars entré 
ligger cirka 100 meter från Keramik-
grottan.

Summary (by author)
Keramikgrottan is a small and narrow 
cave which was found in the Bjurälven 
valley during the mountain meeting 
2013. The cave measures 131 meters. 
The cave offers narrow and very muddy 
crawling. The cave seems every now and 
then be flooded. The cave has a lower 
level where water seems to enter a very 
narrow passage which hasn’t been ex-
plored yet due to its tricky entrance, 
called the Twist.

Keramikgrottan - 3D-rendering
1. Grottöppning
2. Stenröset
3. Här byter grottan våning. Sidogångarna är inte karterade
    (Siffran anger ungefärlig position på Twisten.)
4. Huvudgångens trängsta passage.
5. Liten sal med speleotem samt Stupröret.
6. Tunneln.

Keramikgrottans längsta stalaktit.
Foto: Jonas Persson
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Expedition Bjurälven would like to express sincere gratitude to the main sponsors in 2015, 
Ursuk and Klättermusen. Diving in Bjurälven is to a large degree about fighting the elements, 
both on the surface and under water. Using drysuits provided by Ursuk and expedition clothing 
provided by Klättermusen made the fight much easier, enabling us to concentrate on the 
exploration. 

Several other companies helped us to achieve our goals safely in 2015: Oceanic Tech, 
Dykmagasinet i Karlstad, Northern Lights Scuba, Scubamafia and Deep Bots. Their products 
and support made the Expedition safer and helped us to achieve our goals. Dykarna.nu, 
Sweden’s largest diving community and ESRI Sverige, company that provided the surface 
mapping software, as well as the Swedish National Land Survey and Agisoft are acknowledged 
for their support of the expedition. 

As usual, the local authorities and population have been backing us up to a 100%, making the 
expedition possible. We would like to thank the population of Stora Blåsjön and the authorities 
in the Jämtland county, restaurant Fjällripan, Ica Stora Blåsjön and Ica Gäddede as well as 
Mikkes Skoteruthyrning and Frostviken Outdoor. 

 
Figure 1 The basecamp and the entrance to the Dolinsjö cave 

The first winter expedition to Bjurälven valley was launched in 2007 after many years of 
unsuccessful attempts to dive what was thought to be the most promising flooded cave in the 
region, Dolinsjö cave. Attempts to dive it were previously unsuccessful due to very strong 
current, up to 20 knots, that rips through the cave system summertime. The entrance to the cave 
was discovered as early as in the 70-s by Bo Lenander, who is also a member of the current 
expedition crew. Wintertime, the water is much calmer and hardly any current can be detected. 
Thus, in 2007 divers of the first Expedition Bjurälven could enter the cave and map some 50 
meters of the passages beyond the entrance. The success story continued and 8 years later the 
cave is more than 1,7 kilometers long. Dolinsjö cave is now the longest water-filled cave in 
Sweden. Logistics are also much simpler during winter, when all the equipment can be 
transported to the cave entrance using snow mobiles without risk of damaging the fragile 
vegetation in the national park where the cave is located. Thanks to excellent cooperation with 
authorities, diving and exploration in Bjurälven is able to continue every year. 

Summary and goals 
The overall goals of Expedition Bjurälven are: 

1. Explore, map and document caves in the Bjurälven valley 
2. Promote the caves in the area and the local community of Stora Blåsjön 
3. Contribute to scientific research through cooperation with universities 

When the 2014 Expedition came to an end, a significant discovery was made by divers. At the 
far end of explored area, a tunnel with flow was discovered. The tunnel was significantly larger 
than the rest of the cave explored up to that date and measured some 6-8 meters in width and 
was 2-3 meters high. It was proposed that the divers had finally reached one of the main tunnels 
of the cave system. It was clear though, that a significant effort would be needed during the 
following expedition to explore the new area. The tunnel was discovered in sump 3, nearly a 
kilometer away from the entrance. To reach it, divers had to first dive through sump 1 
(approximately 450 meters long), then cross the first dry section (approximately 100 meters 
long with a low crawl at the end) and carry over all the equipment to sump 2 which was only 
50 meters long and 2-3 meters deep. After the second sump, another dry section had to be 
crossed with a small climb to be negotiated at the start. After that, divers could enter sump 3 to 
finally reach the exploration area after some 70 meters. The goal in 2015 was to put as many 
teams as possible in sump 3 to survey and document the large tunnel discovered in 2014 and 
see if there are any further leads. Another goal of the expedition was to assist the camera crew, 
sent by Klättermusen in documenting the efforts of the expedition. There was also some 
cooperation with Gothenburg and Linköping universities in the fields of biology where samples 
were to be collected by divers for further analysis. 

Exploration 
During the 2015 Expedition, as many as four dive teams were able to reach areas beyond sump 
1. Three dive teams successfully reached sump 3 on several occasions and surveyed 391 meters 
of the new cave passages. Surprisingly, both the upstream and the downstream ends of the 
previously discovered large tunnel were found to be blocked by debris with only small passages 
remaining where all the flow was directed. The teams attempted to negotiate the smaller tunnels 
to find a way past the collapses, but it was deemed too risky due to high flow and unstable 
conditions and the efforts were abandoned. This discovery explains the evidence of periodic 
strong flow in the dry sections of the cave: summertime, when the current is strong, the small 
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opening in the collapse downstream in the main tunnel is not enough to let all the water pass so 
a portion of it is directed into the side tunnels, the tunnels that have been explored by the divers 
up until now. A total of 71 man-dives were conducted during the expedition with longest 
exposure time of 400 minutes. 

 
Table 1 Dive statistics 

The total known length of the Dolinsjö cave is close to 1800 meters, although only 1500 meters 
can be presented as a map today. A number of old measurements will have to be repeated in 
2016 in order to obtain an accurate up-to-date map. A significant work was also performed after 
this year’s expedition to transfer all the date to a new mapping software, Therion, which will 
be used in the future. The teams also discovered a lead in sump 2, which allows hoping for the 
exploration to continue in 2016.  

 
Figure 2 Section of the Dolinsjö cave, discovered and surveyed in 2015. Cut-of is at the end of 
the second dry passage. The large tunnel with flow, discovered in 2014, can be seen at the T-
intersection. 
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Figure 3 All of the mapped tunnels in the Dolinsjö cave. The total mapped length is close to 
1500 meters, while several hundred meters more need to be re-mapped. 

Documentation and media 
This year, an external film crew accompanied the expedition during most of the week. The team 
was sent by Klättermusen and the goal was to produce a high-quality film about the expedition, 
capturing both its spirit and the accomplishments during the week. The video was released on 
Vimeo in June and at the moment of writing already has over 100.000 views. The popularity of 
this film was clear when such media channels as The Guardian, NRK (Norwegian National 
Television) and National Geographic chose to feature it on their websites. The film also 
appeared on facebook pages of such entities as the National Association for Cave Diving. The 
film can be seen here: 

https://vimeo.com/129753793 

The expedition was also covered by a number of newspapers, radio and TV channels in Sweden 
and Norway. 

GPS positioning and magnetic field tracking 
To produce an accurate cave map it is important to know how measurements, done in the cave, 
correspond to the map of the terrain above. To adjust the position of the cave map in relation to 
the terrain, some reference points in the cave were provided using a transmitter, tagX6V, which 
emits a vertical magnetic field (32 kHz). With a direction finding receiver, M-15R, the point on 
the ground surface (ground zero), where the magnetic field is vertical, can be found. It is located 
straight above the reference point in the cave, and the accuracy of the measurement are some 
decimeters. By measuring the horizontal distance from this ground zero to the circle where the 
magnetic field leans 49.5O and then multiply it with 2, the approximate (+/- 10%) vertical 
distance to the transmitter in the cave can be calculated.  

The transmitter consists of a 630 mm diameter antenna (aluminum bicycle wheel rim) which is 
fed with 32000 Hz 1W current from an attached electronics unit. This circular antenna is 
positioned horizontally over the reference point using  a built-in spirit level. The direction 
finding receiver (32768 Hz) is provided with a frame antenna (50 turns 1 mm copper wire, 530 
x 530 mm) with two spirit levels (90O and 49.5O from the horizontal plane). The signal that can 
be heard in the direction finding receiver’s headphones is an interrupted 768 Hz tone. True 
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guiding to the position of ground zero is given in a circular area with a diameter of 
approximately the depth doubled. Outside this area, the magnetic return field is vertical and of 
varying weak strength. It is therefore important to know the approximate position of the ground 
zero – specially in rough terrain with deep snow. It is both physically hard and time consuming 
to do direction finding under such circumstances.  

The transmitter was the same as used in 2014. The new developed direction-finding receiver 
was found to be very sensitive and easy to use. The useful range for this measuring system is 
approximately 300 m through limestone. The direction finding system used is developed and 
built by Bo Lenander, one of the cave divers. 

 
Figure 4 Mats Fröjdenlund and Bo Lenander with equipment for GPS positioning and magnetic 
field tracking 

Starting with 2014, fixed points were marked out in the cave with the help of stainless steel 
trays labelled FP01, FP02, and so on. Using the electromagnetic direction finding equipment 
we have obtained relatively accurate positions on the ground surface directly above the fixed 
points down in the cave. Also, the depth from the surface (or the snow surface) down to the 
fixed point has been obtained for each point. In order to make a 3D and georeferenced cave 
map, we need to know both the ground surface elevation, the depth of the cave and its X and Y 
coordinates. For this purpose, the National Land Survey/SWEPOS 
(https://swepos.lantmateriet.se ) during the expeditions in 2013, 2014 and 2015 have kindly 
lended us both GNSS equipment (Global Navigation System Satellite = GPS and GLONASS) 
and communication equipment with connection to the SWEPOS correction services. Network 
RTK (Real Time Kinematic) is a technology for accurate GNSS positioning in real time. The 
technique is based on the support system of fixed reference stations, such as SWEPOS. The so-
called correction data is calculated at the SWEPOS command centre and sent to the user's GNSS 
equipment. The user can then get a position in the reference system SWEREF 99 with 
uncertainty on the centimetre level.  

Our equipment consists of a Leica Viva GS15 rover with built-in 3G modem on a 2.5 meter 
high carbon fibre rod and a Leica CS10 field computer. For receiving of correction data from 
SWEPOS we also borrowed a Net1 modem M-90. To obtain these correction signals connection 
with the 3G mobile network or Net1 network is required. The equipment was tested at the 
National Land Survey before departure and transported to the base camp where we measured 
the fix point in Dolinsjön to get a reference point (FP01). During the 2013 expedition, we found 
out that the correction signal via Net1 or Telia could not get into the equipment in Bjurälvsdalen. 
The signal strength from Net1 Base in Jormvattnet, located in 179 degree azimuth and 18 km 
was too low to get SWEPOS to work. In 2014 we supplemented the equipment with directional 
antenna for both the 450 MHz band and directional antenna for WiFi link (2.4 GHz), but the 
signal strength of Bjurälvsdalen remained below the level of stable communication with 
SWEPOS via the Internet. In 2015 we also acquired a wideband directional antenna for 3G/4G 
network to try to connect us to Telia's base station on Mesklumpen. Partly Telia had promised 
to upgrade the existing base station from 2.5G to both 3G (voice / data) and 4G (data traffic) 
but also here the topography posed a problem and we could not establish a connection to Telia. 
Therefore, it was decided again that the measurements would be conducted with long-term 
measurements (at least 15 minutes at each site) as the RINEX method (Receiver Independent 
Exchange Format). This technique is very useful in areas with poor mobile coverage.  

Our borrowed GNSS equipment was then used to measure the directions finding points that 
was measured with the tracking device that Bo Lenander has invented. The measurement 
information from the field computer was transferred nightly to an Excel file with X, Y and Z 
values in SWERREF 99 TM format. We also included the depth value and time for the 
measurement. To visualize the points on the aerial photo we were using the GIS software 
ArcGIS® from Esri. 

In 2016 we have measured four new fix points along Dolinsjögrottan (FP11, FP14, FP20, FP21 
(= EOL)). Dolinsjön (FP01) was measured again and the Övre Bjurälvsgrottan (FP38, FP39, 
FP40) were measured together with the Svenonius cave and a dolin in the Colosseum. The 
measurement values for Övre Bjurälvsgrottan and the Colosseum were a bit lower quality than 
Dolinsjögrottan due to satellite coverage. The equipment was returned after the expedition and 
we hope to borrow an equivalent system for the Bjurälven Expedition 2016. Our “Pay back” to 
the National Land Survey is to give a presentation about the expedition and our experience at 
any time. 

Three weeks after the expedition we received the post processed GNSS data from the National 
Land Survey. Our assessment now is that the XYZ values of the points lie within +/- 50 
centimetres thanks to the correction of the data, see figure 1. 

The plan is that the Swedish National Land Survey through Metria AB will perform the laser 
scanning (LiDAR) over the mountains in 2015. Then we will easily be able to measure the 
depth of all dolines (sinkholes) using GIS and build a 3D surface model over the terrain. 
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Figure 5 Fixed points in the cave plotted on a surface arial image 

Experience gained from measurements in 2015:  

Good:  

 + Loan of advanced equipment from the National Land Survey, and post processing of data  

 + Best measurements in the project so far  

 + Georeferencing in three dimensions was made possible  

Difficulties:  

 - The terrain features, deep valleys  

 - It was difficult to get so called fix solutions. Fix solutions give us good measurements down 
to cm-level. Code solution is less good value and is located on the dm-level up to the meter 
level.  

- Non-real-time correction because we have not managed to contact SWEPOS neither using 
Net1 nor Telia services. Simply too much sparsely populated areas!  

 - Not enough experience of the equipment 

Science and research 
In 2015, the expedition members retrieved biological samples for research in Linköping and 
Göteborg universities. In the future, the expedition would like to increase its cooperation with 
academic environment and the work of attracting research projects will continue throughout 

2015 and 2016. Expedition Bjurälven possesses resources, valuable in such a cooperation since 
several of the members hold advanced academic degrees and can carry out field work.  

 
Figure 6 Exploring the first dry passage in the Dolinsjö cave 
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might include 20-100 measurements for every 100 meters of the surveyed cave, while 
photogrammetry allows processing of more than 3 million measurements for the same area, 
collected by digital analysis of the images taken there. We believe this is the first time 
photogrammetry is utilized in underwater cave survey and the technique has proved itself to be 
very promising. Advantages of the technique are the accuracy of the measurements (human 
factor is removed) and that large areas of a cave can be surveyed relatively fast with very high 
accuracy. Current drawbacks of the technique is that more equipment is needed to conduct a 
survey (imaging and image processing equipment as well as the software) and that the technique 
is sensitive to bad visibility as well as the skills of the operator. 

Agisoft Oy generously provided us with their Photoscan Pro program for image processing, 
which performed in an excellent manner. In 2015, we used the time in the cave to fine-tune the 
technique finding correct cameras, lenses, lights and so on. Already this year though we are 
able to create very good and accurate models of different sections of the cave. Goal for the next 
year’s project is to create a 3-D model of the whole cave system. 

 
Figure 7 Profile map of a cave section, created using photogrammetry 

 
Figure 8 An image from the cave used to create a 3-D model 

The expedition through the eyes of a new member 
The amount of divers in the expedition is limited by the logistics. Yet, almost every year, 
specially selected and invited new members are given the opportunity to join the research and 
exploration effort. Some may be selected due to their deep knowledge and long experience in 
one of the areas that can be beneficial for the Expedition. Others are selected due to other 
qualifications in other areas and given opportunity to develop their diving skills together with 
the rest of the expedition members. New member in 2015, Emelie Eldridge shares the 
impressions from her first expedition Bjurälven: 

“When I started diving in 2011, a whole new world opened up for me. Since then, my love for 
water and the underwater environment has grown only stronger. I used to read everything, 
related to diving, and Expedition Bjurälven was one of the adventures I read about – an extreme 
expedition that seemed only be suitable for very experienced divers. This year, 2015, I was 
given the honor opportunity to join the expedition myself! 

On the first day, I was met by glittering snow and bright sun – unbelievably beautiful winter 
landscape in the North. The old school, housing the expedition, smelled newly made coffee and 
everybody gathered for a kick-off meeting. The arrival was followed by a lot of work which 
consisted of bringing all the equipment out to the remote mountain site and establishing a base 
camp. Everything went smooth; organized chaos directed by experienced leaders. From day 
one, I felt the warm welcome into the team – I received all information I needed and felt like 
home. 

Shortly after, I sit on the edge of the ice, my feet in the water. Small flakes of ice are all around 
on the surface and I feel my heart pounding in my chest. There are plenty of people around me, 
but I hear nothing and see nothing but the water surface in front of me. After seeing all the 
movies, pictures and reading all the reports, I am finally here, ready to enter the cave through 
the tight entrance. My God, what am I doing – is my last thought as I glide down into the cold 
water. 

During the expedition, the camp and the cave are hubs of major activity. Dive teams carry out 
their tasks, mapping and documenting and exploring. When I got past the entrance for the first 
time, I just stopped and held still for a long while, watching the beautifully faceted walls of the 
cave, a sleepy fish holding its position a couple of meters from me and the first safety bottle I 
can make out in the darkness. I can barely believe that I am finally here, inside the cave. I got 
to experience this several times throughout the week, all in small steps and under careful 
guidance of the other expedition members. 

Everyone has got his or her role in the expedition. I had mine as well and my main duty was to 
help out in the basecamp and to assist the divers preparing for their dives. Working with a 
variety of different tasks, we all have the same goal and no task is too small. The atmosphere is 
warm and welcoming – I am already looking forward to next year!”. 

Photogrammetry 
A novel technique for cave survey and documentation was tested during Expedition Bjurälven 
2015. Photogrammetry combines underwater imaging (either photo or video) with digital image 
processing.  A specially designed computer program analyses the data in order to detect 
distinctive features in multiple image frames. Combining these, an accurate digital 3-D model 
of an object is created. Such a model contains large amounts of data. Traditional cave survey 
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Figure 10 Mapping in sump 3 

 
Figure 9 The same are of the cave, digitalised and turned into a 3-D model 

Goals for next year 
The overall goals of the expedition, stated in the introduction, remain also for the next year. An 
effort will be made to explore the new lead located in sump 2. There is also a need to perform 
remapping of some cave sections due to inconsistencies discovered in the old data and an 
important goal will be to produce an accurate and up-to-date map of the whole cave. 

As usual, capturing high quality video and still images will be in focus. There will also be a 
focus on more coordinated attempt to assist scientific research through cooperation with 
universities. Further goals of the expedition will be decided by the members on the October 
meeting. 
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Vad gör man som tjej när man blir kiss-
nödig i en grotta? OK, i en vanlig svensk 
blockgrotta tar det inte så lång stund att 
ta sig ut ur grottan för att kissa, men i 
en lite större grotta, säg i Lummelunda 
innanför Inre sjön? Det första alterna-
tivet är att hålla sig tills man kommer 
ut om några timmar (inte alltid så lätt), 
det andra alternativet är att få av sig 
överdelen av den leriga overallen och 
kissa i grottan, vilket är krångligt. Är 
det en vertikal grotta har man kanske 
dessutom på sig en klättersele, som gör 
att hela proceduren tar ännu längre tid. 
I vissa grottor får man kanske inte ens 
kissa i grottan, utan att samla upp uri-
nen och ta med ut. Har man våtdräkt 
kan man åtminstone teoretiskt sett kissa 
i våtdräkten, men det är inte heller så 
lätt i praktiken. Jag kommer fortfarande 
ihåg när jag blev kissnödig på en långtur 
i Mammoth Cave 1981. Jag hade våt-
dräkt under overallen, och min hjärna 
sa att det är bara att kissa i den, men 
mina muskler lydde inte hjärnan, det 
var komplett omöjligt att kissa, trots 
att jag hade fruktansvärt ont. Inte för-
rän jag kom i ner i vatten, då slappnade 
musklerna av så att det gick att kissa … 

I nummer 7 2015 av NSS News dis-
kuteras detta problem i en artikel av Sal 
Zappitello – ”F.U.D. for Freedom (For 
the Ladies)”. F. U. D. står för Feminine 
Urinating Device. Hennes utgångs-
punkt är att hon alltid, sedan hon var 

liten, varit avundsjuk på att pojkar kan 
kissa utan att behöva ta av sig byxorna, 
och att de kan kissa stående, så att de 
slipper bli myggbitna eller brända av 
nässlor (eller i USA av Poison Ivy, gift-
sumak). När hon började grotta tillkom 
ytterligare komplikationer – att ta av 
sig en overall och att kissa i en flaska. 
Så hon började söka på nätet efter lös-
ningar. Det hon hittade var olika former 
av trattar som samlade upp kisset med 
en pip som fungerade på liknande sätt 
som en penis. De varianter som hon 
tycker är bäst är PStyle och Freshette, 
som båda är gjorda av hård plast. Go-
Girl och liknande modeller gjorda av 
mjuk plast dömer hon däremot ut, ef-
tersom hon kommit fram till att det är 
lätt att böja tratten, vilket gör att kisset 
hamnade bredvid, dvs i kläderna.  (Gör-
det-själv-varianten är att såga av pipen 
på en trädgårdsvattenkanna av plast och 
jämna till kanten med ett sandpapper!) 

Inspirerad av detta har jag försökt göra 
en ”marknadsundersökning” av vad 
man kan hitta i Sverige tex på apoteken, 
eller beställa på nätet. Det jag hittade på 
svenska apotek var Pipinette potta, som 
är gjord för att man skall kissa stående. 
Den är relativt liten och behändig, och 
löser problemet med att behöva ta av sig 
overallen, men jag är ändå tveksam till 
att ha med den i en grotta. Den går inte 
heller att använda för att transportera 
ut kisset, om man inte får slänga det i 

grottan. Dessutom finns Pipinette Tra-
vel Kit, som består av en påse med en 
absorberade ”kudde” som gör att kisset 
förvandlas till en fast massa, som sedan 
enkelt kan transportera ut ur grottan. 
Till påsen finns en hållare som gör att 
man kan kissa stående, utan att ta av sig 
overallen. Både pottan och kisspåsarna 
kan också beställas på nätet. 

På nätet hittade jag också bland annat 
PStyle, Freshette, Gogirl och Shewee 
(ungefär samma utseende som Fres-
hette). Alla går att beställa från diverse 
olika ställen, och kostar med frakt runt 
200 kr. 

Jag har inte testat några av dessa pro-
dukter, är det någon annan som har 
gjort det och kan dela med sig av sina 
erfarenheter?

Rättelse 
(Grottan 2/2015 ”En liten grotta till 
från fjällmötet” - Kalle Grönvik)
Den utforskade Grotta "M" är inte 
alls samma som Munhålan, vilket 
förargligt nog påstods i notisen. Det 
blev också en nolla för litet i avstån-
det till Lämmelhålet; avståndet är 
500 m. Tills vidare får den nog bara 
heta "Grotta M".

Kissnödig?
(detta är en artikel av intresse främst för kvinnor/tjejer …)

Ulla Pettersson

Summary (editorial)
Referring to an article in NSS News 
7/2015 by Sal Zappitello the author 
discusses the problems for women if 
they need to urinate when caving. A 
number of technical solutions are pre-
sented, such as PStyle, Freshette, Gogirl 
and Shewee. Has anyone tried it...?

Det är lättare för killar...  Foto: Niklas Konstenius
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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
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Nu har det ovanliga inträffat att det fanns litet för mycket material för 
att få plats i detta nummer av Grottan. Vi valde bland annat att inte 
publicera årets verksamhetsberättelse - den finns istället på hemsidan! 
En del material finns alltså redan till nummer 4 men långt ifrån till-
räckligt, så sätt igång och skriv! Material vill vi ha senast 10 november.
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