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På gång i SSF

Julfest i lokalen 19 december 2015
Vi träffas i lokalen, Marknadsvägen 59 i Täby, kl 16:00
Mingel, fika och kanske litet organisation.
Läs mer på hemsidan www.speleo.se

Mallorcaresa 17 - 24 april 2016
Läs mer på hemsidan www.speleo.se

Årsmöte;  50-årsjubileum på Gotland 5 - 8 maj 2016
Läs mer på sidan 6 i detta nummer.

Lummelunda 27 juni - 2 juli 2016
SSFs årliga träff veckan efter midsommar
Mer info kommer på hemsidan.

Fjällmötet 31 juli - 6 aug 2016
Vadvevagge - läs hela programmet på www.speleo.se

På gång internationellt

Karstology in Arid Regions 24 - 31 jan 2016
Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten
http://abudhabi.zrc-sazu.si

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

Gouffre Berger 2016 1-20 aug 2016
Läs mer på sidan 34!

5th European Speleological Congress 13-20 aug 2016
Dalesbridge Center, 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/

Vad vill DU att Nedåt ska ha att erbjuda?

Ikväll är det lördag den 21 november, 
och i vanlig ordning får Sven tjata på 
styrelsen om att få en ledare till det 
kommande numret av Grottan, 10 da-
gar efter stoppdatum för nummer fyra 
2015. Det var egentligen inte min tur, 
men på grund av sjukdom så fick jag 
rycka in i alla fall.

Jag är nyss hemkommen efter en 
mycket trevlig fredagskväll och lördag 
tillsammans med familjen Kupiainen 
på Vikbolandet, där syftet (vid sidan 
av att äta god mat) var att gå igenom 
sortimentet i SSF:s lilla butik Nedåt, 
och förbereda för en webbversion av 
densamma. Ambitionen är att någon 
gång under våren 2016 kunna inviga 
en nätbutik med enbart grottrelaterade 
artiklar.

Det finns en hel del material samlat 
genom åren, främst publikationer av 
olika slag, från Leander Tells skrifter till 
litet modernare utgåvor av varierande 
slag. I nuläget finns till exempel prakt-
verket om Gouffre Berger i lager (3 ex).

Men vad tycker DU som medlem att 
Nedåt ska erbjuda utöver (och nu är jag 
provocerande uppriktig) material som 
passerat bäst-före-datum för länge se-
dan? Flera av skrifterna som ligger på 
hyllorna i SSF:s lokal i Täby och samlar 
damm är numera ersatta av innehållet i 
vår Grottdatabas, som dessutom har en 
helt annan aktualitet.

Personligen tycker jag att det vore en 
självklarhet att alla SSF:are har en de-
kal i bakrutan på sin bil som talar om 
att den används att transportera en eller 
flera speleologer.

Likaså bör skaljackan som används till 
vardags eller vid friluftsliv vara försedd 
med ett tydligt SSF-märke.

Själv har jag tygmärket på åtminstone 
tre plagg, och det är ofta frågor kring 
vad märket står för, som leder till intres-
santa dialoger om vad vi pysslar med 
inom SSF, och som ibland resulterar i 
en kommande medlemsansökan.

Så min fråga är nu: Vad tycker DU 
att Nedåt bör erbjuda? Profilkläder? 
(dykarna som deltar i Bjurälvenexpedi-
tionerna ser ju jättesnygga ut i sina SSF-
märkta jackor). T-shirts? Klisterdekaler? 
Ny grottlitteratur? Gammal grottlitte-
ratur? Andra svårfåtagnapå (ingen sär-
skrivning här inte) grottprylar?

Sätt igång fantasin och tipsa:
styrelsen@speleo.se om vad DU vill kun-
na köpa i en kommande webshop för 
grottrelaterade artiklar.

Tobbe Djuvfeldt

Ledare



76

Snart är det 2016 och i och med det 
fyller SSF 50 år. Traditionsenligt firar 
vi våra jubileumsårsmöten på Gotland, 
eftersom det var där förbundet bildades 
1966. I år blir det den 5-8 maj vi ses. 
I och med att Gotland är en ö och det 
kräver lite extra logistik för att transpor-
tera relativt många SSF:are till ön under 
en av de stora turisthelgerna måste vi 
vara ute i god tid. 

Boende och transporter
Vi kommer att hålla till på Gustavs 
sommargård i Fröjel (ni som var med 
1986 och 1996 kommer att känna igen 
er, det blir en favorit i repris), några mil 
söder om Visby. Där finns det ett 50-tal 
sängplatser och gott om plats för tält. 

För att hålla nere kostnaderna och 
se till att vi får tag på biljetter till så 
många som möjligt har vi bokat ett an-
tal gruppbiljetter på färjorna. Det gör 
också att vi måste få in anmälningar 
och betalningar betydligt tidigare än vid 
andra årsmöten. Naturligtvis kan man 
boka sin egen biljett om man vill flyga 
till ön, eller åka vid annat tillfälle.  

Biljetter finns bokade på följande färjor:
Nynäshamn - Visby ons 4 maj 21:00-00:20
Nynäshamn - Visby tors 5 maj 11:25-14:55
Visby - Nynäshamn sön 8 maj 8:55-12:10
Oskarshamn - Visby ons 4 maj 21:00-00:15
Oskarshamn - Visby tors 5 maj 10.15 – 13.10
Visby - Oskarshamn sön 8 maj 13:45-16:40

En annan favorit som återkommer är 
grottbussen! Vår förhoppning är att 
med hjälp av allmänna kommunika-
tioner, minibussar och grottisar med 

bil, transportera alla till och från båten, 
men hyra en stor buss under de två ut-
flyktsdagarna. Vi som var med under 
grottbussens glansdagar har längtat ef-
ter dess återuppståndelse. Fortfarande 
kommer ett antal behöva köra bil under 
utflykterna och det räknar vi med att 
det kommer att lösa sig.

Program

Programmet är långt ifrån spikat, men 
tanken är att en dag ska vigas åt Lum-
melundagrottan med omgivningar och 
en dag ägnar vi åt Torsburgen och Öst-
ergarn med tillhörande grottor. 

I Lummelunda ska vi självklart ord-
na någon form av jubileumsaktivitet 
och tänker oss bland annat krypning i 
pojkarnas gång – i tidstypiska kläder. 
Så lägg bort hjälmen, fram med papp-
skiva, keps och stearinljus! Som det ser 
ut just nu kommer vi att fokusera Lum-
melundabesöket på de aktiva delarna av 
grottan och inte söka Länsstyrelsens till-
stånd att besöka fossila systemet.

Torsburgen är en inlandsklint, som 
låg vid havsstranden vid baltiska issjön 
för 10800-10300 år sedan och här finns 
mindre strandgrottor att titta på. Öst-
ergarn är en klassisk klint och även här 
finns strandgrottor att besöka. Samt en 
och annan rauk och andra geologiska 
sevärdheter, förstås.

Välkomna på jubileumsårsmöte!
Mikaela Löfgren

Samling vid Lummelunda - jubileumsårsmötet 2006. Foto: Sven Gunnvall

Den ”rätta” ingången till Lummelundagrottan. Foto: Sven Gunnvall

Årsmötesförhandlingarna kommer att 
genomföras fredagen den 6/5 kl 18.30 
på Gustavs Sommargård.
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I Grottan 2015-2 [1] redovisade un-
dertecknad grottkartan över Lumme-
lunda överlagrad på en flygbild. Denna 
karta var framtagen genom att passa in 
grottkartan med hjälp av några punk-
ter i grottan vars koordinater var kända 
(borrhålen i Sifonkatedralen och Inre 
Sjön samt en pejlpunkt vid Tälthyllan). 
Med endast tre kända punkter blev dock 
inpassningen inte särskilt noggrann.

Under sommarens Lummelunda-
vecka gjordes därför lite arbete för att 
förbättra grottkartans noggrannhet. 
Under en trevlig ytvandring med Bo 
Lenander mättes ytterligare punkter 
på marken in. Att mäta in koordinater 
med vanlig hand-GPS ger dock en viss 
osäkerhet i koordinaterna, speciellt om 
man befinner sig i skog där det är sämre 
mottagning (fel på 10-20 m kan lätt 
uppstå). För att kompensera för detta 
kompletterades/korrigerades GPS-mät-
ningarna utifrån koordinater från orto-
foto och laserdata. Med laserdata avses 
den av lantmäteriet nyligen utförda la-
serskanningen av Sverige för att få fram 
en noggrann höjdmodell [2]. För vissa 
punkter (till exempel vid ingångstunn-
larna) där topografin varierar kraftigt 
kan man i laserdata tydligt se var dessa 
befinner sig och därmed bestämma ko-
ordinaterna noggrannare än med hand-
GPS. Genom att komplettera GPS-
mätningarna med dessa metoder gick 
det därför att förbättra noggrannheten 
i inmätningen. En sammanställning av 
de inmätta punkterna med kommenta-

rer om var koordinaterna kommer ifrån 
visas i tabellen på nästa sida.

Totalt bestämdes koordinater för 10 
punkter i grottan. Med hjälp av dessa 
punkter passades grottkartan på nytt in 
på flygbilden såsom beskrevs i den tidi-
gare artikeln. Då ett flertal nya punkter 
tillkommit har grottan ”flyttat på sig” 
ganska mycket jämfört med det tidigare 
resultatet. Med den nya inpassningen 
med 10 punkter vars koordinater har 
relativt bra noggrannhet bör det nu 
redovisade läget för grottan vara hyfsat 
korrekt. 

Referenser
[1] Wikström, A. 2015: Kartering i 

Lummelunda - nu och i framtiden. 
Grottan 50 nr 2, s22-29

[2] http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-
och-geografisk-information/Hojddata/
Fakta-om-laserskanning/

Karta över Lummelundagrottan
en uppdatering
Andreas Wikström

Summary (editorial)
The survey of Lummelundagrottan has 
been updated. New reference points has 
been measured with GPS and correct-
ed with coordinates from orto-photo 
and laser data. All the ten points refers 
to knows spots in the cave such as en-
trance/exit, wells, drilled holes etc. 

Stora Karlsö
För den som har möjlighet att ta sig till 
Gotland redan under onsdagen försöker 
vi ordna en utflykt till Stora Karlsö på 
torsdagen. Då detta kräver att vi är minst 
15 personer, vill vi att de som är intres-
serade av detta anmäler sig så fort som 
möjligt. I priset för Karlsö-tillägget ingår 
mat och transporter men glöm inte att 
välja till en extra natt på boendet.

Jubileumsaktiviteter
Inget jubileumsårsmöte utan jubileums-
aktiviteter, självklart! Det finns många 
idéer och fler kommer säkert att komma 
innan det väl är dags, vi vill gärna ha 
dina synpunkter och idéer. Men några 
av idéerna är dessa:
 - Jubileumsmiddag
 - Caving Olympics
 - Som redan nämnts under   
  lummelundaaktiviteten planerar  
  vi tidstypisk krypning i Pojkarnas  
  gång i Lummelundagrottan.
 - Utställningar, föredrag,   
  bildvisningar från medlemmar på  
  temat ”Det här är SSF för mig!”. 
Det här är med andra ord även en upp-
maning till alla, oavsett om ni tänker 
komma på årsmötet eller inte, att bidra 
på något sätt. Kanske vill du visa några 
bilder eller filmer under ett kvällspro-
gram, skriva en berättelse, sätta upp 
några bilder eller bara berätta något. 
Den här punkten är öppen för alla och 
tolkningsutrymmet är stort, vi hoppas 
få bidrag från alla 50 åren – och varför 
inte från framtiden!

Priser och anmälan
Observera att intresse för Stora Karlsöut-
flykten ska meddelas omgående. För 

att ta del av båtbiljetter gäller anmälan 
(och betalning) senast 15/3, anmälan 
till resten av årsmötet senast 15/4, via 
hemsidan (www.speleo.se). Frågor till 
arsmote2016@speleo.se eller Mikaela 
Löfgren (tel: 031-86 48 92). Betalning 
sker till SSF:s plusgiro eller bankgiro.

Grundavgift vuxen 150 

Grundavgift ungdom (6-20 år) 50

Grundavgift barn (0-5 år) 0

Boende innomhus per säng 350

Boende i tält, per tält 100

Matpaket vuxen 500

Matpaket ungdom (6-20 år) 300

Matpaket barn (0-5 år) 0

Grottbuss vuxen 300

Grottbuss ungdom/barn (0-20 år) 200
Avgift Stora Kalsö (karlsöbåt, transport 
och mat)

480

Extra natt inne, Karlsöutflykt 170

Extra natt tält, Karlsöutflykt 70

Vad gäller både båtbiljetter och 
Karlsöutflykten så gäller att först an-
mäld har företräde om det blir fullt, så 
anmäl er så snart som möjligt. 

Om man vill bo på Gustavs extra 
nätter utöver Karlsöutflykten, eller om 
man vill bo den natten, men inte åka 
med till Karlsö, kommentera det i an-
mälan så försöker vi ordna det.

Båtbiljetter kostar mellan 155 och 
242 kr enkel väg för vuxna, beroende på 
avgång. Bil kostar 270-319 kr enkel väg 
beroende av avreseort. Barn och ungdo-
mar har billigare biljetter. För fullstän-
dig prisbild se www.speleo.se där du 
även anmäler dig och bokar din biljett. 
Begränsat antal platser så först till kvarn.

Välkomna!
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nr objekt X Y huvudsaklig källa kommentar
1 Ingångstunnel 

turistdel
702759 6404678 laserdata, ortofoto Laserdata visar rätt bra teras-

sen/berget där ingången är. 
Viss osäkerhet då laserpukter ej 
träffat överallt här.

2 Utgångstunnel 
turistdel

702767 6404631 laserdata ”Ravinen” som leder fram till 
ingången syns bra i laserdata. 
Viss osäkerhet exakt var ingån-
gen är då laserpukter ej träffat 
överallt här.

3 Linnés grotta 702772 6404748 laserdata, ortofoto Laserdata och ortofoto visar 
bra var utloppet är.

4 Källgrens brunn 702905 6404265 laserdata, ortofto, 
GPS 2015

Bra överensstämmelse mellan 
laserdata, ortofoto och egen 
GPS-mätning.

5 Olssons borrhål 702819 6404499 laserdata Position bestämd utifrån egen 
skiss av terrängen (höjdkurvor) 
som jämfördes med höjdkur-
vor från laserdata. GPS gav 
dåligt noggranhet här.

6 Sifonkatedralen, 
borrhål

703149 6404894 ortofoto, 
fastighetskartan

Skiss av hur borrhålet ligger 
relativt hus/väg. Detta sedan 
koordinatsatt mha ortofoto 
och fastighetskartans bygg-
nader.

7 Trespegelsalen 703168 6404252 laserdata, ortofoto Gläntan där pejlpunkten är 
belägen tydligt lokaliserad i 
laserdata. Viss osäkerhet på 
pejlpunktens exakta läge då 
den inte är markerad i 
terrängen 

8 Helvetet 703043 6404149 GPS-koordinater 
Bo Lenander

Viss osäkerhet var på grott-
kartan pejlpunkten är.

9 Tälthyllan 703130 6404161 GPS-koordinater 
Bo Lenander

10 Inre sjön, borrhål 703023 6404666 GPS 2015 Egen GPS-mätning 2015. Då 
skogen är tät här är nogran-
heten i GPS:en sämre varför 
dessa koordinater är osäkra.

Koordinater i SWEREF 99 TM
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Längs sprickdalen med den lilla sjön 
Sträp (äldre namn: Strepsjön) söder om 
Linköping var två små förskjutnings-
grottor allt som grottdatabasen hade 
uppgift om. Efter ett antal besök under 
2015 har jag och medföljare kunnat 
konstatera att där finns mycket mer än 
så, att den största grottan hade missats 
och att sammanblandning sannolikt är 
en del av förklaringen. 

I början av augusti gav jag mig ut på 
jakt efter de båda förskjutningsgrottor-
na, som har det gemensamma namnet 
Grottorna vid Strepsjön (riksnr. 1445). 
Båda är ca 4 meter långa och ligger tätt 
intill varandra uppe på dalens västsida, 
söder om sjön. Över dessa finns i basen 
kartor, som av handstil och ritteknik 
att döma är gjorda av en Tomas Dahl 
(namnet återfinns på andra kartor med 
samma stil.), och framåt i texten kallar 
jag dem ”Dahls grottor”. Jag misslycka-
des denna gång med att hitta dem, men 
under vandringen från busshållplatsen 
träffade jag i stället på en mäktig block-
grotta 600 meter längre söder ut i dalen. 
Den såg inte alls ut som Dahls grottor 
skulle se ut, så det var inte fråga om att 
det var de som i basen råkat få en fel-
aktig placering - det här var någonting 
större!

Ett par veckor senare återvände jag till 
området för att på nytt söka efter Dahls 
grottor. Den här gången gick det myck-
et bra: Jag hittade inte bara två grottor 
som såg ut precis som förväntat, utan 

20-30 meter söder om dem fann jag 
också en tredje förskjutningsgrotta, som 
tidigare utforskare i området missat.

Sedan jag besökt både Dahls grot-
tor och den stora blockgrottan lade jag 
märke till att ehuru de flesta av grottda-
tabasens uppgifter för 1445 Grottorna 
vid Strepsjön, inklusive koordinater, 
stämde på Dahls grottor, så var det en 
uppgift (”på norra sidan av en liten 
höjd”) som inte gjorde det men som i 
stället fungerade att säga om blockgrot-
tan. Detta fick mig att låna och läsa den 
litteratur som databasen kopplar till 
Grottorna vid Strepsjön. Jag hade börjat 
fundera på om den stora blockgrottans 
uteblivande i databasen kunde bero på 
sammanblandning eller liknande, på så 
vis att uppgifter om olika grottor felak-
tigt antagits handla om samma grotta. 
Läsningen stärkte mina misstankar. De 
två källor, Aineström och Sandegren, 
som på tydligt sätt beskriver en specifik 
grotta handlar definitivt inte om Dahls 
grottor, utan om en stor blockgrotta av 
just den typ som jag hade funnit i da-
lens södra del. Munthes uppgifter pas-
sar inte heller på Dahls grottor, men 
han är mindre tydlig, och Tell, slutli-
gen, skriver bara kort och allmänt om 
att det finns grottor i det här området. 
Ett sådant misstag tycks ha begåtts att 
den som rapporterat in de små förskjut-

Upptäckter i Strepsjödalen
Sammanblandning reds ut

Anders Lavas

Tredje grottans ingång. Foto: Anders Lavas
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ningsgrottorna (Dahl?), eller någon 
annan, har dragit förhastade slutsatser 
och kopplat alla litteraturuppgifter om 
grottor i Strepsjödalen till dem, utan 
att reflektera så noga över om grottbe-
skrivningarna verkligen passar. Med den 
hopkoppling som gjorts har väl sedan 
varken personen bakom den eller någon 
annan sett någon mening att söka mer 
efter Aineströms och Sandegrens grotta, 
eftersom den antagits vara identifierad.

Hur ser de då ut, de missade grot-
torna? Blockgrottan, vilken ligger vid ca 
x6452929, y1488496 (RT90), består av 
håligheter bildade genom att ett jätte-
block dumpit ner på andra block. Den 
största salen, omkring 5 meter i dia-
meter, finns under det stora, nedfallna 
blocket. Därifrån finns gångar åt olika 
håll. Många leder ut och vissa gör det 
via utrymmen mellan de krossade block 
som det stora vilar på. Grottan ligger vid 
en brant, men jag kan inte säga om jät-
teblocket har lossnat från branten eller 
kommer någon annanstans ifrån. Med 
Kjerstin Löfgren som sällskap, upp-
mätte jag och Björn-Owe Bergkvist i 
oktober grottans längd till totalt 35 me-
ter. Bland blocken runt omkring finns 
grottliknande bildningar och eventuellt 
någon smågrotta.

Den tredje förskjutningsgrottan, den 
som Dahl och andra missat, ligger vid 
ca x6453521, y1488400 (RT90). Här 
har ett block spruckit loss från en brant 
och skapat en trång klyftgrotta med in-
gång från söder och möjligen (av den 
som är smal och smidig) från öster. 
Längden uppmätte jag och Björn-Owe 
till 4,5 meter.

Vad ska grottorna till slut heta då, i 
databasen? Jag kommer att föreslå att 
”Dahls grottor” får fortsätta heta Grot-

torna vid Strepsjön där, eftersom dessa 
är de som ligger närmast sjön. För den 
tredje förskjutningsgrottan föreslår jag 
namnet Ålkärrsgrottan efter sankmar-
ken Ålkärret nere i dalen och för block-
grottan föreslår jag Fjällagrottan, efter 
den närmast belägna bebyggelsen.

Jag rekommenderar den speleolog 
som är i krokarna att ta sig en titt i 
Sträps dalgång. Dels är Fjällagrottan en 
fin bildning, och dels kan vi ju inte helt 
utesluta att någon av litteraturkällorna 
faktiskt avser en grotta som vi fortfa-
rande inte känner till!

Summary (by author)
This year, I discovered that the valley 
south of lake Sträp, south of Linköping, 
contains at least two more caves than 
the two small fissure caves (Grottorna 

Litteratur:
Aineström, P. 1959. Vårdnäs socken. 41.

Munthe, H. 1920. Strandgrottor och 
närstående geologiska fenomen. Kung-
liga Jordbruksdepartementet. XXXX-
VIII. 62.

Sandegren, R. 1924. Beskrivning 
till kartbladet Åtvidaberg. SGU Ser 
Aa:155. 45.

Tell, L. 1955. Grytor och grottor om-
kring Linköping. Östgöta Correspon-
denten 1955-10-04. 11.

vid Strepsjön, both about 4 m long) 
already known to the SSF. One of the 
unknown caves that we found is a big 
boulder cave with a total length of 35 
metres. The other one is a fissure cave 
with a length of 4.5 metres. Two of the 
literature sources linked to Grottorna 
vid Strepsjön clearly describes not fis-
sure caves but a boulder cave similar to 
the one that I found, so a reason why 
this cave until now has been unknown 
to the SSF might be that discoverers of 
the fissure caves Grottorna vid Strepsjön 
inaccurately have concluded that all lit-
erature describing caves in this valley is 
about those caves that they found, and 
no one has investigated this further. The 
unknown caves were measured by me 
and Björn-Owe Bergkvist.

Anders själv i tredje grottan. 
Foto: Anders Lavas

Fjällagrottan. Foto: Anders Lavas
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Bjurälvens Naturreservat har uppmärk-
sammats lite extra i sommar, tack vare 
att reservatet vann SGU:s pris Geolo-
giskt Arv 2014. Mitt i juli, under bästa 
blomningstiden firades priset med en 
evenemangshelg.

Redan 16 juli var de flesta medver-
kande på plats. Det var våra två na-
turvårdare, Håkan Berglund och Dan 
Persson, reservatsförvaltare Eva Näsman 
från Länsstyrelsen i Jämtland, grottdy-
karna David Thor och Emelie Eldridge, 
grottisen Marcus Palmqvist och jag, 
som guidar i reservatet. Samt två härliga 
ungdomar, Katarina och August, som 
från och med i år disponerar tillståndet 
att guida i Korallgrottan. Dock ingen 
från Strömsunds kommun under hela 
evenemanget!

Inbjudna att delta på olika sätt var Kurt 
Skog, frilansfilmaren som tillsammans 
med dykarna gjort filmen ”Den osyn-
liga älven”, Rolf Engh med föredrag om 
”Grottor i Sverige ” på lördagskvällen 
och Curt Lofterud som gjort den första 
– och bästa! – informationsskriften för 
turister om Bjurälven redan 1986. Inget 
slår den! 

Blomstervandring
Under torsdagens vandring placerade 
vi ut blomskyltar. De hade varit på re-
novering, då de gamla inte klarat väder 
och vind så bra. Under vandringen fram 
till Raststugan kan man se vitsippsra-
nunkel, fjälltolta, Nordisk stormhatt, 
olika bräkenarter, rikligt med orkidéer 

– bland andra Sveriges minsta orkidé, 
spindelblomster – smörbollar, hönsbär, 
ja det går inte att räkna upp alla. En 
blomsterrik vandring är det.

Vi gick hela vägen till Övre Bjurälvs-
grottan. Det var mycket vatten i hela 
Grytrännan, men inte mer än att man 
kunde gå i den nu. Två veckor tidi-
gare var det helt omöjligt.(Se Grottan 
nr 3-2015). Även i Dolinsjön var det 
mycket vatten.

Vid Bjurälvsgrottan kunde Marcus 
konstatera: Gå ner där är inte att tänka 
på! Allt för mycket vatten fortfarande. 
”Hålet” bredvid, som han var mycket 
nyfiken på sedan han under Bjurälvs-
expeditionen i vintras sett andningshå-
let, var inte krypbart. På återvägen pas-
serade vi ”De åtta”, som alla kokade.

Evenemanget
Den 17 juli invigdes hela evenemangs-
helgen på Folkets Hus i Stora Blåsjön 
med att Kurt Skog berättade lite om 
Bjurälven och filminspelningen under 
flera år och visade så filmen ”Den osyn-
liga älven”. Det var trevligt och med 
många åskådare.

Den stora dagen 18 juli, bjöd på häl-
lande regn från morgon till kväll! Trots 
det infann sig ett 50-tal besökare i alla 
åldrar! Här dök Rolf och Renate upp – 
ett kärt återseende för många! 

Ruona Burman, Naturvårdsenhetens 
chef från Länsstyrelsen, hälsade välkom-
men. Sen bar det av i vätan.  Under hela 
vandringen fanns det guider på sju olika 
ställen.

Överjordiska betraktelser under 
Bjurälven-evenemanget

16-19 juli 2015
Gunnel Fredriksson

Blöt men glad Rolf Engh. 
Foto: Gunnel Fredriksson

Inte mycket vatten i Bjurälvsgrottan. 
Foto: Gunnel Fredriksson
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Festins grotta
Efter de första tre kilometernas bloms-
tervandring på spångar kom vi till Rast-
stugan, där Dan och Håkan höll kaffe-
pannorna kokande hela dagen. Eva tog 
också emot där med information.

Här delade vi upp oss lite grand. Eme-
lie och jag gick till hennes guidestation 
vid Festins grotta. Där kan man krypa 
in en bit och uppleva både rinnande 
vatten och de otroligt vackra facetterna 
i taket.

Marcus och David, som aldrig varit 
där, var nyfikna och följde med oss på 
väg till sina bestämda platser lite längre 
bort där de skulle ta emot besökare. 

Isgrottan
Vid Isgrottan gav Rolf en fin informa-
tion. I den grottan hade han själv varit 
nere några gånger för många år sedan.

Grottan kan ha bildats som en sluk-
grotta för länge sedan när Bjurälven 
flöt fram uppe på den här nivån. Den 
kan också ha bildats av smältvatten som 
rann fram under istäcket under slutske-
det av den senaste nedisningen.

Ca sex meter nedanför det stora in-
gångshålet finns en större sal vars golv 
sluttar ner mot ett tre meter djupt 
schakt. Ett mindre hål i marken, några 
meter ovanför det stora ingångshålet, le-
der ner till botten av samma grotta via 
ett schakt på 10 meter. Grottans väggar 
och golv är täckta av is och kanske isgol-
vet i det nedre schaktet döljer en fort-
sättning av grottan?

Varför överlever isen och ibland till 
och med växer till under sommaren? 
En förenklad förklaring är att grottan 
är dynamisk, dvs de två ingångarna 
ger luftgenomströmning. Varm fuktig 

sommarluft som strömmar genom grot-
tans nollgradiga ismiljö kyls ner, varvid 
luftfuktigheten kondenserar på isväg-
garna och fryser till. Vintertid är öpp-
ningarna ofta täckta av snö som hindrar 
luftgenomströmningen. Grottan kan då 
liknas vid en jordkällare, som ju håller 
någon grad över fryspunkten, och isbe-
klädnaden minskar. Längst därnere ser 
man isen.

Ingången till Festins…
…och utloppet nere vid älven. 
Foto: Gunnel Fredriksson

Marcus hade vid några tillfällen svårt 
att låta bli att stanna till på vägen dit 
och därifrån. Där fanns ju outforskade 
hål! Flytta bara litegrand på någon sten, 
så kommer man in där.

Emelie om Festins grotta:
Jag tycker det var ett bra tillskott då 
man får en bra bild av grottöppning-
ar och gångar som är vattenfyllda. 
En bonus var självklart att det låg 
två små öringar i vattnet och myste. 
Grottan är inte stor men gav en tydlig 
och pedagogisk bild även ur dyksam-
manhang då det sitter en lina dragen 
längs vänstra väggen. Jag gillade hur 
man kunde presentera grottan och re-
latera till stora grottan i Dolinsjön.  
Barnen älskade Festins! Dels tack vare fis-
ken, men också för att de kunde klättra 
ner en bit och att det fanns vatten. Lite 
mer av ett äventyr. Även de vuxna verkade 
uppskatta möjligheten att se grottan, även 
om det var en mindre promenad dit och 
lite hasande i leran.

Vid Isgrottan. Foto: Gunnel Fredriksson

Isgrottan. Foto: Gunnel Fredriksson
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Älven försvinner i Övre Bjurälvsgrottan. Foto: Gunnel Fredriksson

Grytrännan och Blinda dalen
Vid Grytrännan, som var full med vat-
ten, var det halt. Detta hindrade inte en 
del från att gå den 100 m långa rännan 
och njuta av stora och små facetter i kal-
ken och fascineras av grytorna, allt ska-
pat av älvens vatten under tusentals år. 

Vid Blinda Dalen var det många, cirka 
15 personer, som ville följa Marcus och 
August till Övre Bjurälvsgrottan. Det 
blev att gå en kilometer till västerut. Ef-
ter 500 m kommer man till U-grottan. 
Strax före den ligger Keramikgrottan, 
som namngavs under vinterns expedi-
tion 2015. (Finns beskriven av Ola Löf-
quist i Grottan nr 3- 2015.)

Över Bjurälvsgrottan och 
Dolinsjön
Marcus vid Övre Bjurälvsgrottan:
De var ganska frågvisa. Jag berättade om 
Övre Bjurälvsgrottan, Tröskeln och om 
alla sluk där, om Keramikgrottan och om 
det andningshål vi sett i vintras. Berättade 
också lite om varför vi utforskar på vin-
tern och under vilka förutsättningar. 
De övriga följde mig till den största do-
linen, Snödolinen, 50 m i diameter och 
mer än 20 m djup, där det nästan alltid 
är snö kvar i botten. Så även denna som-
mar. Vi kom till Dolinsjön, där David 
hade sitt arbetspass iförd torrdräkt. Han 
blev våt och det var kallt i vattnet! Han 
förklarade dykutrustning, varför de dy-
ker under vintern och om Expedition 
Bjurälven.

Att se ”De åtta” koka var också en 
upplevelse för besökarna. Där passerade 
vi D3, som utforskades 2014, men efter 
att stenar lossnat precis framför dykarna 
stängdes den för vidare utforskning. 

Åter vid Raststugan fanns mera kaffe för 
lite frusna och blöta vandrare. Värme 
fanns i stugan, som Håkan eldat upp 
till 35 grader! Där strippade en del och 
torkade sina kläder så gott det gick. Här 
tog många också chansen att prata och 
ställa frågor till Eva och Ruona, som 
kunde ge svar på deras funderingar. Då 
rörde det sig mest om naturreservatets 
skötsel och underhåll. Härifrån fick var 
och en gå ”hem” i egen takt. 

Avslutning
Middag åt många på Restaurang Fjällri-
pan i Stora Blåsjön. Den arrenderas se-
dan ett år av en italiensk familj och har 
blivit mycket populär. Ständigt fullsatt. 
Middag var beställd långt iförväg, äkta 
italiensk lasagne! 

På Folkets Hus höll sedan Rolf Engh 
sitt föredrag om grottor. Det var välbe-
sökt. Bland annat hade två kvinnor, rest 
från Vilhelmina och Stockholm, enbart 
för detta föredrag och middagen!

De flesta av ”personalen” från lörda-
gen åkte hem tidigt nästa morgon.

Söndagen den 19 juli var det frilufts-
gudstjänst vid gården i Leipikkvattnet. 
Ett antal gudstjänstbesökare följde med 
på dagens vandring. Under vandringen 
blev vi fler och fler– svenska, holländ-
ska, tyska och engelska turister. En fin 
dag med sol och uppehåll hela dagen. 
Vilken skillnad från gårdagen!

En fantastisk helg, som både ”per-
sonal” och besökare var mer än nöjda 
med!

Summary (editorial)
To celebrate a price for Geological Her-
itage in 2014, wardens and guides invit-
ed public to Bjurälven Nature Reserve 
for an event in July the following sum-
mer. 50 participants enjoyed the beau-
tiful valley, its abundance of flowers as 
well as the ever so interesting geological 
formations in this karst landscape. The 
visitors was offered guided tours to a 
number of caves, dolines and other for-
mations. The event finished with dinner 
at a local restaurant and a lecture about 
Swedish caves.

Filmen om Bjurälven finns att köpa från Nedåt!
Kontakta Marco Kupiainen 070-770 59 89 eller 
marco@kupiainen.se



2322

I strålande sol och sensommarvärme 
ägde det 13:e Internationella Pseudo-
karstsymposiet rum i bergskedjan Be-
skiderna i nordöstra Mähren. Tempe-
raturen var dock betydligt mera human 
än den varit den gångna sommaren då 
temperaturer på 35-40° var mera nor-
mala i området än sällsynta. Arrangörer 
var grottklubben Orcus från Bohumin, 
med den alltid lika energiska ordföran-
den Josef Wagner, i samarbete med Jan 
Lenart från naturgeografiska institutio-
nen vid Ostrava universitet.

Ett femtiotal deltagare från åtta länder 
bevistade mötet. Ljuba och jag var enda 
svenska ledamöter. Till saken hör att det 
var vid det 2:a pseudokarstsymposiet i  
Broumov 1985 som vi fann varandra. 
Så detta var något av ett jubileum i när-
varo av gamla vänner. Ja, vi har alla bli-
vit trettio år äldre. 

Vid symposiedelen framfördes ett 
drygt 20-tal rapporter och ett tiotal 
posters som i huvudsak handlade om 
pseudokarstfenomen i skiffrar, som den 
flysch som just Karpaterna är uppbygg-
da av. Beskiderna är ju den del av Kar-
paterna som gränsar mot Slovakien i öst 
och Polen i norr. Det samarbete som in-
letts mellan klubben Orcus och Ostrava 
universitet har haft det lyckliga med sig 
att det fantastiska inventerings-, karte-
ringsarbete samt forskning som påbör-
jats av Orcus redan på 1970-talet nu 
kunnat fortsättas med en mera veten-

skaplig prägel, som visades i flera före-
drag och posters. Jag hade förväntat mig 
att någon av våra österrikiska vänner 
från Gobholoexpeditionen skulle dyka 
upp och presentera expedition och dess 
resultat. Något som tyvärr inte hände. 
I stället hänvisas till vår långa artikel i 
årets utgåva av Die Höhle, som utkom 
dagarna före symposiet.

En av anledningarna till dessa sympo-
sier är att UIS pseudokarstkommission 
skall få tillfälle att sammanträda. Sedan 
2010 är jag medlem i denna kommis-
sion. Från årets möte finns dock inte 
mycket att rapportera förutom att nästa 
symposium förmodligen äger rum 2018 
och att det antingen kommer att äga 
rum i Rumänien eller i ett samarbete 
mellan Österrike och Södra Mähren. 
Det senare alternativet låter mycket 
spännande och attraktivt.

En viktig och trevlig del av dessa 
symposier är exkursionerna. Det är vid 
dessa man under sakkunnig ledning lär 
känna området och dess grottor. Årets 
exkursioner ägde rum, dels till berget 
Pustevni med grottorna Cyrilka och 
Knehynska. Cyrilka är med sin längd 
på 535 m Tjeckiens näst längsta pesu-
dokarstgrotta och Knehynska med ett 
djup på 57,5 m den djupaste i tjeckiska 
delen av Beskiderna. Båda grottorna lig-
ger på 1000 m nivån. Speciellt Knehyn-
ska har tidigare besökts av flera svenska 
grottisar vid pesudokarstsymposiet i Po-

dolansky år 1990. Av olika anledningar 
kunde Ljuba och jag inte vara med på 
dessa exkursioner, å andra sidan hade vi  
vid flera tillfällen besökt just dessa grot-
tor, som ju dessutom tidigare beskrivits 
i Grottan 4/1986 och 4/1992.

13:e Internationella 
Pseudokarstsymposiet 2015

Rabbe Sjöberg

Jan Lenart, en av arrangörerna, till 
vänster och Jiri Urban, ordförande i 
pseudokarstkommision, till höger i livlig 
diskussion vid en poster session. 
Foto: !3th ISP.

Summary (by author)
The 13th International Symposium on 
Pseudokarst was arranged in Kuncice, a 
resort in the Czech part of the Beskidy 
mountains in the Carpatians. Around 
50 participants from eight countries en-
joyed about 20 presentations and a cou-
ple of appreciated excursions to local 
crevice caves in the Carpations Flüsch. 
The symposium was organised in coop-
eration between the caving club Orcus 
and the University of Ostrava.

Jan Lenart and Jiri Urban in a discussion 
during a poster session. Photo: 13th ISP.



2524

Idag är de flesta av dessa monumentala 
ikoner, som höjer sig högt över de små 
gruvbyarna i Bergslagen, övergivna och 
i stadigt förfall. Annat var det under 
större delen av 1900-talet, då laven med 
sitt schakt var gruvans pulsåder. Här 
skedde det mesta av trafiken upp och 
ner i gruvan, både vad beträffar berg 
och personal. Vi ska här göra ett ned-
slag i gruvlavarnas utveckling, från de 
gamla låga och enkla konstruktionerna 
i trä, till de senare upp till 60 – 70 meter 
skyhöga betongkolosserna. 

Begreppet lave
Begreppet lave har egentligen två be-
tydelser när det gäller uppfordringen 
(malmens transport nedifrån gruvan 
upp till marknivån) vid gruvorna. Dels 
betyder lave ett lager av stockar, bjälkar 
och dylikt över gruvöppning, jämför ut-
trycket ”lavbro” eller ”täckning”. Dels 
är lave den tornliknande byggnaden 
över en gruvöppning (eller schakt) med 
anordningar för uppfordringen, exem-
pelvis linskivor.

Något om de äldsta 
metoderna för uppfordring
Gruvlavens huvudsakliga uppgift var 
från början uppfordringen av berg men 
ibland även av vatten. Senare blev den 
även viktig för att transportera gruv-
arbetarna upp och ned ur gruvan. I 

tidernas begynnelse, när gruvorna var 
dagbrott som endast var ett tiotal me-
ter djupa, bars malmen upp för hand 
ur gruvorna. Detta skedde exempelvis 
genom att malmen bars på arbetarnas 
axlar i laggfat eller tråg av trä upp ur de 
grunda gruvhålorna. När gruvorna blev 
djupare byggdes hasplar, ungefär som 
när man vevar upp en hink med vatten 
ur en vanlig brunn. Dessa började an-
vändas i Falu koppargruva i mitten av 
1500-talet. Redan under denna tid bör-
jade man också använda de så kallade 
hästvindarna vid nämnda gruva. Dessa 
drevs av en eller flera hästar som gick 
runt i en cirkel. Med hjälp av en hori-
sontell trästång drev hästarna runt en 
vertikalt stående linkorg. På denna var 
en lina fäst. Linan gick fram till gruv-
kanten där den bröts över en eller två 
linskivor och drog upp en tunna med 
malm (hästvindarna användes ibland 
även för vattenuppfordring) från gru-
van. Omkring år 1600 så började även 
vattenhjulsdrivna spel att användas, 
vilket innebar att uppfordringen blev 
helt mekaniserad. De tidigare använda 
metoderna användes dock ibland som 
komplement ända fram till omkring år 
1900.

De första schakten
Från början byggdes uppfordringsan-
läggningarna på kanten till dagbrot-

ten, men redan 1639 började det första 
schaktet avsänkas vid Falu gruva. Under 
andra hälften av 1600-talet så drevs ett 
flertal nya schakt vid gruvan. Detta på 
grund av att man då fick en betydligt 
enklare uppfordring av malmen upp till 
dagen. Vid den här tiden var dock lavar-
na fortfarande ganska låga och det var 

först i mitten av 1800-talet som de bör-
jade få någon mer avsevärd höjd. Detta 
hade troligtvis att göra med järnvägens 
framfart i landet. Det var en fördel om 
man kunde få upp malmen en bit ovan-
för marknivån och lasta direkt i en järn-
vägsvagn. En verkligt unik lavbyggnad 
(den så kallade Trebeningen) var den 
över Krangruvan i Persberg. Den kon-

Utvecklingen av gruvlavarna 
i Mellansverige

Jan Kruse

Lave av gammal typ vid Storgruvan i Persberg. 
Foto Ölander 1880-tal. 

Creutz lave vid Falu gruva uppfördes redan 
1852. Om man tar turistturen under jord får 
man även se den enorma träväggen som delar 
av schaktet i två delar. Foto Kruse 2007.

Adolf Fredriks lave vid Falu gruva byggdes i 
mitten av 1800-talet men flyttades 1966 till sin 
nuvarande plats. Detta p.g.a. dagbrottsbryt-
ning i stora stöten. Något schakt finns därmed 
inte under laven längre. Foto Kruse 2007.
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struerades år 1856 av gruvbyggmästaren 
Olof Bergström (f. 1821 – d. 1883). 
Vitsen med denna lave var att man ge-
nom att ställa den rakt över den stora 
gruvöppningen med hjälp av tre ”trä-
ben”, sparade massvis med timmer, is-
tället för att få ut linskivan långt ut över 
schaktet genom att bygga en enorm tim-
merkista utefter ena gruvkanten. I slutet 
av 1800-talet började man också an-

vända sig av hissar i gruvorna, både för 
persontrafik och för berguppfordring. 
Exempelvis så byggdes i Gustav Adolfs 
schakt i Persberg redan år 1881 en gej-
dad hiss. De första hissarna drevs oftast med hjälp av vattenhjul eller turbiner, 

men även ångmaskiner användes som 
drivkraft vid vissa gruvor.

Slaggstenslavar en parantes
Ända fram till slutet av 1800-talet var 
i princip alla gruvlavar byggda i trä, 
men under 1880-talet byggdes två lavar 
i slaggsten. Dessa var Gröndalsgruvans 
och Storgruvans lavar vid Klackbergs 
gruvfält i Norberg. Något senare bygg-
des även en slaggstenslave över Knuts 
schakt vid Sköttgruvan, 9 km söder 
om Grängesberg. Slaggstenslavarna fick 
dock aldrig något större genombrott 
i Sverige, och dessa tre är troligtvis de 
enda som byggts i detta material. De vi-
sade sig vara känsliga för de snedpåkän-
ningar vilka de utsattes för. Visserligen 
fungerade laven över Gröndalsgruvan i 
cirka 80 år, men detta berodde troligen 
på att spelhuset låg omedelbart intill 
laven. Kontrasterna vad gäller gruvla-

var var väldigt påtagliga i Norberg på 
1960-talet. På västra sidan sjön Noren 
åkte alltså gruvarbetarna ned i slagg-
stenslavarna från 1880-talet och på 
östra sidan sjön hoppade man i hissen 
i den nybyggda betongklumpedunsen 
Mimerlaven.

Stållavar
Åren i slutet av 1800-talet var en tid 
under kraftig utveckling. Elektricite-
ten fick nu sitt genombrott, och med 
hjälp av denna kunde man nu driva 
gruvspelen med betydligt mer kraft 
än tidigare. Uppfordringskapaciteten 
kunde härmed ökas betydligt och detta 
fick till följd att man vid Bergslagens 
största järnmalmsgruva i Grängesberg 
fick ta i ordentligt och bygga en kraftig 
och vridstyv gruvlave av stål, 40 me-

Gröndalsgruvans lave vid Klackbergs gruvfält i 
Norberg är en fantastisk skapelse, helt byggd i 
slaggsten år 1886. Foto: Kruse 2008.

Laven över Carl XI:s schakt vid Sala silvergruva 
lär vara Sveriges idag äldsta lave. Den fick sitt 
nuvarande utseende 1851. Schaktet går ned 
till 318 meters djup. Foto: Kruse 2006.

Den magnifika laven över drottning Christinas 
schakt vid Sala uppfördes 1858. Schaktet under 
laven är 257 meter djupt, tillmakat, och lär vara 
det med största area i hela världen. 
Foto: Kruse 2006.

Vid Bergsäng utanför Nora fanns denna kom-
pletta anläggning från 1920-talet. Katastrofalt 
nog revs den 2013. Gruvan lades ned redan 
1924 men användes sedan för hageltillverk-
ning och bergsprängarkurser. Det sistnämna 
ända fram till ca 1990. Foto Kruse 2003.
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ter hög. Detta resulterade i laven över 
Mullers schakt år 1904 och år 1912 la-
ven över Carl Johans schakt, även den 
i stål. Dessa revs dock omkring 1950 
och stållavarna fick aldrig något större 
genomslag i Bergslagen under första 
hälften av 1900-talet. Däremot var 
stållavarna relativt vanliga i Lappland 
(och vid Skånes kolgruvor) vid den här 
tiden. Exempelvis byggdes i början av 
1900-talet stållavar vid Kaptensgruvan 
och Koskullskulle i Malmberget och 
även vid Tuolluvaara utanför Kiruna. 
På 1960-talet och senare fick de dock 
en liten renässans i Bergslagen, speciellt 
vid mindre gruvor eller undersöknings-
schakt. Exempel på kvarvarande lavar 
av denna typ är undersökningsschaktet 
i Stripa och laven vid Håkansboda. En 
enkel variant av stållaven togs fram av 
Boliden vid den här tiden, den så kall-
lade Gruvcirkusen. Den var mobil och 
kunde byggas upp på några dagar för 
att på ett snabbt sätt undersöka lovande 
mineralförekomster.

Betonglavarna epokgörande
År 1916 byggdes Sveriges första gruv-
lave i betong vid Gustaf Adolfs gruvan 
i Norberg. Betongen var betydligt star-
kare och krävde mindre underhåll än 
lavar i trä. Snart följde ett flertal andra 
betonglavar i dess spår. Näst i tur var 
Håksberg utanför Ludvika 1918 och 
Ställberg norr om Kopparberg i bör-
jan av 1920-talet. Även om dessa var i 
betong så följde de trälavarnas gamla 
formspråk. Sedan var det ganska lugnt 
på betonglavebyggnadsfronten tills att 
den kraftiga och rektangulära gruvla-
ven i Stripa utanför Lindesberg bygg-
des 1937. Inte heller vid Bergslagens 
i särklass största järnmalmsfyndighet 
stod arbetet still. I slutet av 1930-talet 
byggdes nämligen den jättelika laven 
över Centralschaktet i Grängesberg. 
Denna gruvlave fick en med Bergslags-
mått mätt hiskelig kapacitet och berg-
hissen tog en nyttig last av 15 ton. Först 
på 1940-talet fick betonglaven sitt stora 
genombrott i Sverige, och då byggdes 
exempelvis lavarna vid Källfallet (Rid-
darhyttan), Persberg (utanför Filipstad), 
Bodås  (Torsåker), Åsgruvan (Norberg) 
och Blötberget utanför Ludvika.

Det var dock inte utan farhågor som 
gruvföretagen byggde de nya och hö-
gre betonglavarna. Ett exempel är la-
ven vid Persbergs gruvor, som byggdes 
av Betongbyggnadsbyrån Jakobson & 
Ranow i slutet av 1940-talet. Dels var 
man rädda för att placering av grov-
krossar för högt upp i anslutning till 
laven skulle kunna medföra skadliga vi-
brationer. Enligt Ranow fanns till och 
med exempel på att beställarna av höga 
betonglavar var rädda för att de skulle 
dras ned av linspänningen och att de 
möjligen skulle kunna blåsa omkull! 

Gruvcirkusen vid Ljusnarsbergs gruvfält, 
Kopparberg. Till höger Storgruvan. 
Foto: Kruse 2003.

Sveriges första gruvlave i betong var den vid 
Gustav Adolfsgruvan i Norberg. Den byggdes 
1916 men sprängdes efter 50 års tjänst. 
Vykort från 1950-talet.

Dessa tvivel visade sig senare vara helt 
felaktiga och laven i Persberg höjdes 
under planeringsarbetet med inte min-
dre än omkring 20 meter. Skälet för att 
laven byggdes så hög var att man ville 
ha stora malmfickor och så få transport-
band som möjligt i det nya sovrings- 
och anrikningsverket. Dessutom bidrog 
det relativt snabba bergspelets överspel-
ningshöjd att ytterligare höja laven. 
Stora malmfickor gav större möjlighe-
ter till jämn drift vid anrikningsverket 
oberoende av tillfälliga driftsstörningar 
i gruvan eller berguppfordringen. Laven 
är sammanlagt 74 meter hög (varav 60 
meter ovan marknivån). Den är 10,5 
meter lång och 9,0 meter bred. Den to-
tala volymen är 7 000 kbm.

Den 74 meter höga betonglaven över 
Linaschaktet i Garpenberg (bilden) togs i 
drift 1953. Vid gruvfältet togs nyligen två nya 
schakt med lavar i bruk, i skrivande stund de 
senast byggda lavarna i Sverige. 
Foto: Kruse 2008.
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Nordschaktslaven vid Dannemora byggdes 
1903 och var i bruk för persontrafik ända fram 
till omkring 1990. Tillsammans med Bergsäng 
den sist använda gruvlaven av trä i Sverige. 
Foto: Kruse 2003.

Gruvspel i lavtoppen 
revolutionerande
Vid Stålklockans gruvfält i Riddarhyt-
tan byggdes under 1910-talet den första 
laven i Sverige med ett gruvspel i top-
pen. Spelet utgjordes som alltid i dylika 
fall av ett s.k. Koepespel. På ett Koepes-
pel så hänger gruvlinan löst på linkaret 
(egentligen drivskivan), och omsluter 
detta med ungefär 180 grader. Fördelen 
är bland annat att flera linor kan använ-
das, vilket får till följd att diametern på 
drivskivan kan hållas nere även vid spel 
med väldigt hög kapacitet. Den första 
svenska betonglaven med ett Koepespel 
i lavtoppen byggdes i mitten av 1940-ta-
let vid Ramhälls gruvor i Uppland. 

Detta förfarande fick allteftersom flera 
efterföljare och det blev snart standard 
vid uppförandet av nya betonglavar.

De sista trälavarna i drift
Ännu omkring år 1960 fanns ett gan-
ska stort antal trälavar i drift i Bergsla-
gen. När ”Den stora gruvdöden” bör-
jade skörda sina första offer i början av 
1960-talet försvann de dock i en allt 
snabbare takt. Eftersom det oftast var 
de mindre och omoderna gruvorna som 
lades ned först, så fanns det inte många 

gruvlavar i trä kvar som var i drift un-
der 1970-talet. Man kunde nu räkna 
dem på ena handens fingrar. I början 
av 70-talet fanns dock trälavar i drift 
vid bland annat Långban och Blanka 
(Lindesberg). Den sista svenska trälaven 
som var i drift var Nordschaktslaven vid 
Dannemora. Laven användes för per-
sontrafik så sent som ca 1990. I samband 
med Dannemora kan även nämnas den 
spektakulära trälaven i fackverkskon-
struktion över Örners schakt. Denna 
lave byggdes 1915 men brann ned i en 
våldsam brand den 15 juni 1960. För 
verksamheten i Dannemora spelade inte 
detta någon större roll. 1955 stod även 
där en modern betonglave klar som er-
satte Örners schakt.

Kvarvarande gruvlavar i 
Mellansverige hösten 2015.
(t) = lave i trä, (b) = betong, (s) = 
stål

VÄRMLAND (7 st)
Filipstads kommun (7 st) 
Centralschaktet (b) och den enkla 
laven över Gustav Adolfs schakt 
(s) i Persberg, Finnmossen (s/t), 
Gubbortslaven (t) och Nygruvelaven 
(t) (alla tre i Nordmark), Nya schaktets 
lave (t) och Lokalaven (t) i Långban.

VÄSTMANLAND (30 st)
Hällefors kommun (1 st) 
Ösjöberg (t).
Nora kommun (3 st) 
Laven vid Storgruvan (t) och 
Åkergruvan (t) i Pershyttan, Striberg 
(b).

Laven över Lundborgs schakt vid Stripa bygg-
des i slutet av 30-talet. De senaste åren har en 
del av byggnaderna renoverats. Gruvdriften 
upphörde 1977. Foto: Kruse 2013.

Ljusnarsbergs kommun (7 st) 
Ljusnarsbergs gruvcirkus (s), 
Polhemsgruvan (b), Haggruvan 
(b), Ställberg (b), Mossgruvan (b), 
Sköttgruvan (b) och Yxsjöberg (b).
Lindesbergs kommun (5 st) 
Stripa: laven över Lundborgs schakt (b) 
och laven över undersökningsschaktet 
(s), Stråssa: Centralschaktet (b) och 
Södra schaktet (b/s), Larsbo kalkbrott 
(b) och Håkansboda (s).

Skinnskattebergs kommun (2 st)
Källfallet (b) och Bäckegruvan (b).
Norbergs kommun (8 st)
Gröndalsgruvans lave och Storgruvans 
lave (bägge i slaggsten), Mimerlaven 
(b), Centralschaktet vid Kärrgruvan 
(b), Åsgruvan (b), Kallmora (b), Södra 
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schaktets lave och laven över Risbergs 
konstschakt, de två sistnämnda vid 
Mossgruvan (t).
Sala kommun (4 st)
Vid Sala silvergruva finns 4 stycken 
lavar, laven över Drottning Chris-
tinas schakt (tegel m.m.), över Karl 
XI:s schakt (t), över Knektschaktet (t, 
återuppbyggd 2003) och Gustav III:s 
schakt (t).

DALARNA (22 st)
Ludvika kommun (7 st) 
I Grängesberg: laven över centralschak-
tet, Jakobinalaven och Bergslagslaven. 
Blötberget, Håksberg, Källbotten och 
Ickorrbotten (alla 7 i betong).
Hedemora kommun (6 St)
Vid Garpenbergs gruvfält fanns år 
2015 fem stycken gruvlavar: Södra 
laven (Linaschaktet, b), Gruvsjö-
schaktet (s), Garpenberg norra (b), 
nya berglaven (b), nya personlaven 
(b). De två sistnämnda togs nyligen i 
bruk och kommer så småningom att 
ersätta de andra schakten. Området 
vid Södra laven kommer att rivas när 
det nya anrikningsverket är intrimmat. 
Några km väster om Garpenberg ligger 
Intrångets järngruvor, där en lave i trä 
finns bevarad. 
Säters kommun (1 st) 
Bispberg (t).
Borlänge kommun(3 st)
Berglaven och personlaven i 
Idkerberget , Tuna Hästberg, alla tre i 
betong.
Falu kommun (5 st)
Vid Falu gruva finns följande lavar: 
laven över Oskars schakt (b), Creutz 
schakt (t) och Adolf Fredriks lave (t, 

flyttad). Vid Vintjärns järngruvor finns 
en äldre trälave och en nyare i betong.

GÄSTRIKLAND (2 st)
Hofors kommun (2 st)
Vingesbacke (b) och Bodås (b).

UPPLAND (3 st)
Östhammars kommun (3 st)
Centralschaktet (b) och Nordschaktsla-
ven (t) vid Dannemora. Ramhäll (b).

ÖVRIGA LAVAR I 
MELLANSVERIGE
Vid Zinkgruvan i Askersunds kommun 
finns 3 lavar kvar: laven över schaktet 
Périer I (b), Périer II (b) och laven över 
Knallagruvan (s). I Södermanland finns 
en gruvlave i trä kvar vid Skottvångs 
gruva (gruvan nedlagd 1921 men 
1972 byggdes en ny lave som turist-
attraktion). Vid Bersbo koppargruvor 
utanför Åtvidaberg i Östergötland 
finns laven över Adelsvärds schakt (t) 
och laven vid Storgruvan (t) kvar. Vid 
gruvorna på Utö i Haninge kommun 
finns en rund betonglave kvar sedan 
Ställbergsbolagens undersökningar på 
1950-talet. I Skåne finns ett fåtal lavar 
kvar sedan kolgruvetiden.

Några rivna lavar i 
Mellansverige de senaste åren
Värmlandsberg (s, Filipstad, 1989)
Lustigkulla (s, Ludvika, riven ca 2009) 
Kantorp (b, Katrineholm, kraftig brand 
2010, riven 2011).
Smältarmossen (t, Garpenberg, riven 
2011)
Bergsäng (t, Nora, riven 2013)

Källor
Eklund, P. 1995. På spaning efter 
gruvlavar, Stockholm.
Gruvarbetaren nr 7 – 8, 1960 
(tidsskrift för Sv. Gruvarb.förbundet).
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gruvspråk, Uppsala.
Jernkontorets annaler för 1917, 
Stockholm.
Kruse, J. 2012. Historien om gruvorna 
vid Persbergs Odalfält, Halmstad. 
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Värmlandsarkiv i Karlstad).
Lindroth, S. 1955. Gruvbrytning 
och kopparhantering vid Stora 
Kopparberget intill 1800-talets början, 
Uppsala.
Meinander, N. 1968. Gränges – 
En krönika om svensk järnmalm, 
Helsingfors.
Egna noteringar

Summary (editorial)
Description of mine headframes 
and their history. From simple wood 
constructions for bringing up the 
ore to modern concrete towers with 
elevators for miners and ore. The author 
also describes the less common slag-
stone and steel constructions. A wood 
headframe in Dannemora was the last 
of its kind to be used as late as 1990. 
Not many of these monuments remains 
today. Those still standing are listed in 
the article.

Gammalt möter nytt. Den nya betonglaven i 
Persberg som togs i drift 1949 och längst t.h. 
anläggningarna vid Kung Gustavs schakt, som 
togs i drift 1915. Foto: Nils Larsson ca 1952.
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Gouffre Berger, nu kan du förverkliga 
din dröm om stora grottor!
Den franska grottan Gouffre Berger har 
ett enkelt namn. Jo Berger var den som 
hittade ingången och grottan är döpt 
efter honom. Trots sitt enkla namn är 
det en komplicerad, stor och fantastisk 
grotta. För oss som varit med ett tag är 
den legendarisk. Varför är det så?

1. Grottan var den första i världen 
att utforskas till 1000 meters djup.

Utloppsgrottan i Sassenage har varit 
känd mycket länge men varifrån flo-
den kom var en gåta. 1953 hittades till 
slut en öppning på bergsplatån ovanför 
som inte var blockerad och det gick att 
följa schakten vidare neråt. På den tiden 
användes repstegar och det behövdes 
mycket utrustning, tid och personer för 
att komma vidare. Redan 1956 kom de 
ner till sifonen på -1122 meters djup, 
och grottan har sedan dess lockat många 
tusen grottforskare att följa i deras spår.

2. Den är stor och mäktig med 
mycket repklättring.

Den har nu 10 ingångar, totala läng-
den är över 31 km och totala djupet är 
-1234 meter. För att komma till sifonen 
behöver du passera 30 schakt och unge-
fär halva grottdjupet är förflyttning på 
rep. Det djupaste schaktet är dock bara 
42 meter. 

Grottan har stora salar och gångar 
med upp till 70 meter i takhöjd. Den 
antas vara flera miljoner år gammal. Det 

finns en hel del lera och stora block men 
också formationer och de stora stalag-
miterna vid camp 1 är berömda.

En tur från normala ingången till si-
fonen innebär en förflyttning i längd på 
ca 5 km och i höjd 1 km och sen ska du 
tillbaka också. Nästan bara på ett ställe 
behöver du gå ner på knäna. Däremot 
är det mycket krävande klättring på re-
pen.

3. Man följer floden speciellt i den 
nedre delen.

Floden gör att grottan har ett eget liv 
och är opålitlig.  Vid torrt väder kan 
man hålla sig helt utanför vattnet men 
vid regn ökar vattenmängderna mycket 
snabbt och vissa schakt kan bli livsfarli-
ga speciellt nedanför kanalen. Men även 
ingångsseriens schakt kan bli omöjliga 
att klättra och då får man vänta ut reg-
net. Vill du slippa sådant krävs en bra 
koll på väderprognoserna. 

Tyvärr har inte alla haft den kollen 
och några har dränkts sittande på repen. 
Totalt har 8 människor mist livet i grot-
tan och de flesta har gjort det i samband 
med oväntade skyfall. 

4. Riggningen görs fortfarande med 
skruvhängare.

Grottan är svår och tidskrävande att 
rigga. Det finns många bultar att välja 
på och det krävs att den som riggar har 
en bra minnesbild av vilka som brukar 
användas. Ofta sätts det dubbla rep i de 
långa schakten i ingångsserien för att 

minska väntetiderna. Mer än 1000 me-
ter rep behövs. På många ställen finns 
det också nyare P-bultar som bara ska 
användas för bårhissning vid räddning.

5. Det är svårt att få tillstånd till 
grottan.

Sommaren delas in i 10 dagars perioder 
och man söker tillstånd för sin klubb på 
senhösten och i början av året får man 
besked.  Är man en liten eller okänd 
klubb är det svårt att bli utvald. Då 
finns möjligheten att åka med någon 
annan. 1993 var vi fyra från Sverige, 
Sven Gunnvall, Peter Benson, Micke 
Oja och jag, som fick chansen att följa 
med South Wales Caving Club till grot-
tan. Jag fick möjlighet att gå ner i grot-
tan 3 gånger varav en gång till botten då 
Micke och jag fick uppdraget att börja 
avriggningen.

SSF har sökt tillstånd vid ett tillfälle 
men fick nej.

Sen några år finns ett nytt sätt 
att komma dit!
Till sommaren 2012 hade fransmannen 
Remy Limagne och hans klubb bokat 
en period och nu gjorde han på ett nytt 
sätt. Han skrev till andra grottklubbar i 
Europa och erbjöd alla att komma och 
vara med. På några dagar fick han mer 
än 200 deltagare. Några timmar innan 
han stängde möjligheten skickade jag in 
anmälan för mig och några kompisar. 
Det blev Nicke Myrin och jag från Sve-
rige som åkte till Vercor.  Jag trodde 
att mina artros-knän var tillräckligt 
bra men efter 8 timmar i Grotte Gour-
nier, en annan sevärd grotta, var värken 
tillbaks och jag fick ge upp tanken på 
långtur i Gouffre Berger. Nicke hittade 

andra som han kunde hänga på och han 
kom till botten med en 20 timmars tur. 
I slutet av veckan fick vi en chans till ett 
kort besök 3 schakt ner och jag kunde 
klappa grottväggarna och minnas mitt 
livs bästa grottupplevelse jag hade där 
19 år tidigare.

2013 bjöd Remy in igen men vid för-
sta riggningsturen fick en person axeln 
ur led på 650 m djup. Det blev stor 
räddning, en läkare lyckades dra axeln 
rätt och med en arm i mitella klättrade 
den skadade ut själv men med mycket 
hjälp. Veckan fortsatte med många var-
ningar för åskväder och schemat fick 
ändras hela tiden och många nådde inte 
sina mål.
2014 bjöd han in via facebook som 

Gouffre Berger 2016
Leif Sigvardsson

Leif vid ingångsschaktet. Foto: Erik Landmark
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lockade 140 deltagare. Den sommaren 
blev Vercor dränkt i vatten. Juli hade 
24 regndagar och regnrekord för de se-
naste 85 åren. Nästan varje dag var det 
begränsningar till grottan. Ibland total-
förbud och ibland fick man gå till -640 
meter. Väldigt få kom till botten och 
campingen förvandlades till en leråker.

När inbjudan till 2015 års träff kom 
frågade jag mina kompisar igen. Mina 
knän var nu helt bra efter rätt träning. 
Vi blev 5 från Sverige: Ingegerd Ask, 
Erik Landmark, Niklas Myrin, Marcus 
Söderlund och jag.

Vi önskade gå ner den första möj-
liga dagen men åskrisk stängde grottan. 
Det blev nästan inget regn och resten 
av veckan var det i stället värmen som 
besvärade och grottan fortsatte vara väl-
digt torr.

Tidig morgon den 2 augusti påbör-
jade 4 av oss sitt livs tuffaste och kanske 
häftigaste grottupplevelse. Ingegerd och 
Erik var 24 timmar i grottan och kom 
till botten medan Marcus och Niklas 
vände vid -700 m fullt nöjda med att 
det var deras gräns denna gång. Jag var 
barnvakt till Niklas barn och fick vänta 
tre dagar tills min chans kom. Erik som 
återfått krafterna följde mig till Camp 1 
vid -470 m, en tur som tog 10 timmar 
och var fylld av nostalgiska känslor hela 
tiden. Det här var för mig som en fan-
tastisk final i en stor älskad grotta efter 
ett liv i grottornas värld.

Remy har förvarnat om 
Gouffre Berger 2016
Det han fixar är: tillstånd till grottan, en 
total koll på vädret och att hans klubb 
riggar grottan.  
För det får du betala 15 Euro i repsli-

tage! Ja du läser rätt. För endast 15 € 
får du en möjlighet att gå ner i en av 
världens mest legendariska grottor. Du 
måste också ha en godkänd försäk-
ring för grotträddning som de flesta 
av oss svenskar inte har. Då förmed-
lar Remy en fransk sådan för 55 Euro. 
Han tar alltså hand om de svåra bitarna 
som byråkratin, säkerheten och rigg-
ningen.

Kraven på dig som deltagare är:
•	 Du måste vara en erfaren grottis 

som har stor vana av SRT-klätt-
ring. Bara kurser räcker inte utan 
du måste också ha klättrat i riktiga 
grottor som till exempel i Yorkshi-
re eller liknande. 

•	 Du måste klara svåra partier som 
traverser (i kanalen) och rep som 
är spända i 45° förbi pooler. Har 
du inte klättrat på 45 graders rep 
förut så träna på det, alltså att kor-
ta kosvansen sitter på spända repet 
samtidigt som du klättrar på ett 
annat rep. 

•	 Om du siktar mot botten tar det 
kanske 20 - 24 timmar och du 
måste orka hålla igång hela tiden. 
För att öka säkerheten ska turen 
göras i ett svep utan övernattning. 
I camp 1 finns möjlighet att vila 
och kanske sova någon timme på 
väg ut.

•	 Du måste läsa in dig på grottan 
och hitta själv i den. Och hitta till 
grottingången!

•	 Man går i grupper om två eller 
max 3 personer och du bör ha din 
grottkompis klar hemifrån. Erik på väg ner i grottan. Foto: Leif Sigvardsson
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•	 Du ska välja klädsel, utrustning 
och mat för en långtur som är så 
lätt som möjligt.

Tidpunkt
Remy planerar att boka två perioder 
nästa år vilket betyder 1-20 augusti. 
Vid anmälan anger man vilken dag man 
önskar gå ner. På plats är det mycket 
troligt med förändringar i schemat. 
Den långa tiden gör att det kan gå att 
kombinera med fjällmöte innan eller 
att fortsätta europaresan till grotträffen 
i Yorkshire efteråt. Den som tycker att 
denna grottsommar redan är fullteck-
nad kan hoppas på att Remy bjuder in 
även 2017.

Resa
Det är helt nödvändigt att du har till-
gång till bil i Vercor. Alltså är tåg eller 
flyg till Lyon eller Genève och hyrbil 
därifrån en möjlighet om du inte vill 
åka bil hela vägen.

Boende 
Troligen blir det återigen campingplat-
sen i Autrans och de flesta bor i tält. 

Anmälan
Någon gång efter nyår tror jag Remy 
kommer med inbjudan och sedan bör 
man svara kanske innan februari är slut. 
Han vill gärna att en är kontaktperson 
för alla från Sverige.

Boken om Gouffre Berger
Nu finns det en fantastisk bok om 
Gouffre Berger som är gjord av Mark 
Wright och Robbie Shone med flera. 
Den innehåller mycket fina bilder och 

beskriver historien runt grottan men är 
också en riggningsguide och en beskriv-
ning av grottan. Med den kan du läsa 
på om grottan och komma mycket väl 
förberedd.

Jag tror att boken har köpts in till 
Nedåt men den går också att hitta på 
nätet. Sök på: http://www.gouffreber-
ger.org/. Den kostar just nu £ 40. Frakt 
tillkommer.

Jag kan vara din grottmentor 
till Gouffre Berger
Jag har starka positiva minnen från 
denna grotta och vill att du också ska få 
det. Jag kommer inte att åka dit 2016 
men jag kan hjälpa dig att göra det. Hör 
av dig så kan jag berätta mer om grot-
tan och hur du kan förverkliga ditt livs 
grottäventyr. Mina kontaktuppgifter 
finns i medlemsmatrikeln.

Summary (editorial)
Information and invitation. One of the 
true classic caving trips in the world - 
the Gouffre Berger was the first cave to 
reach a depth of more than 1 km. Beau-
tiful but strenuous, difficult and poten-
tially dangerous it is hard to get a per-
mit to visit the cave. Since 2012 French 
caver Remy Limagne has arranged ex-
peditions every summer inviting cavers 
from all over Europe to participate. The 
initiative has proved extremely popular 
and next summer there will be a new 
expedition. If you are interested you can 
contact SSF/Leif Sigvardsson.

Leif vid jättestalagmiterna i Hall of 
Thirteen. Foto: Erik Landmark
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NSS News nr 4/2015
NSS News nr 5/2015
NSS News nr 7/2015
NSS News nr 9/2015 
har en lång artikel om grottor och karst 
i Vietnam.
 NSS News Nr 10/2015 
rapporterar från årets nationella 
konvent, i Missouri. 
NSS News 11/2015 tar upp 
utforskningen av Sistema Huautla 
(Mexico) under 2015.

Litofilen nr 2/2015 
innehåller en lång artikel (17 sidor) om 
gruvan i Tuna Hästberg, med bland 
annat berggrundskartor och ett antal 
kartor över olika delar av gruvan. Nr 
372015

fjället nr 2/2015
fjället nr 3/2015. 
I nr 3 finns bla reportage från en 
vandring i Skottland (West Highland 
Way) respektive Nepal (Annapurna 
runt).

Speleologia (Italien) nr 72, 2015 

Spelunca no 138 
beskriver bland annat canyonklättring 
i Schweiz och Nya Zeeland, och 
grottexpeditioner till Peru och 
Patagonien. No 139 tar bland annat 
upp grottor i Peru, canyoning i norra 
Italien (Val d’Ossola, Piémont) och 
grottutbildning för ungdomar.

Journal of Cave and Karst Studies Nr 
1 och 2 2015. 
Nr 2 innehåller ett antal artiklar om 
djur (levande och utdöda) i grottor, 
och en lång artikel om turismens 
inverkan på mikroklimatet i Postojna-
grottan under 200 år.  

Speleofórum (Tjeckien) vol. 34, 2015

Mitteilungen nr 2/2015 
innehåller bland annat en artikel om 
undervattenskartering.
 
Nargun vol 47 nr 3/4

Norsk Grotteblad nr 64 
innehåller bland annat en artikel 
om definition och kategorisering av 
grottor, en artikel om Storhellarhola 
(en imponerande grottöppning), 
kartering av Stoppenålen (djup 
207 meter) och en rapport från 
grotträddningsövningen i Kvandalhola 
2014, med deltagare från Norge och 
Sverige.

Agaten nr 2/2015

Echo des Vulcains nr 72/2015

Die Höhle nr 1-4/2015 
innehåller bland annat en lång artikel 
om Gobhola-grottan i Swaziland, av 
Harald Bauer, Thomas Exel, Pauline 
Oberender, Rabbe Sjöberg, Johannes 
Lundberg och Manuela Scheuerer.
 

Nya tidskrifter till biblioteket juni 2015 – november 2015
Ulla Pettersson
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Sveriges Speleologförbunds

DIPLOM
”10 Svenska Grottklassiker”

Har du klarat av dom allihop?
Din tur att få diplomet!

Skallbergsgrottan
unik sprickgrotta

Räckebergskyrkan
största tunnelgrottan

Bodagrottorna
 blockgiganten

Östra Klövbergsgrottan
nära till äventyret

Lummelundagrottan
svensk droppsten

Voitasgallo
vackraste äventyret

Sotsbäcksgrottan
våt och vild

Korallgrottan
störst i Sverige

Hoverbergsgrottan
jättesal i urberg

Balsbergsgrottan
fladdermöss och krita

Voitasgallo

Sotsbäcksgrottan

Korallgrottan

Hoverbergsgrottan

Skallbergsgrottan

Räckebergskyrkan

Bodagrottorna

Östra Klövbergsgrottan

Lummelundagrottan

Balsbergsgrottan
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The following  extract, part of a long-
er article about the world’s caves pub-
lished in 1937, and some further infor-
mation were kindly drawn to my atten-
tion by Dr. Trevor R, Shaw who spends 
several months each year at the Karst 
Research Institute at Postojna (founded 
1947) researching speleological history. 
The original newspaper cutting was in 
one of the albums compiled by Ivan An-
drej Perko who was director at Postojna 
Cave in 1909 and   who died in 1941. 
He subscribed to a cutting agency, so 
the date of 16 May 1937 is the date of 
publication. The name and place  of the 
newspaper is partly present in the rub-
ber stamp  “… zeitung Wien”.  The au-
thor is not given. Thanks are also due to 
Sylvia  Kastner, a member  Norsk Grot-
teforbund for the translation.
The translation of “Caves of the world”.

... In the far north of «Jämtland» you will 
find one of the well worth seeing caves 
of the Swedish empire. It is the so called 
„Hoverbergsgrottan“ (Hoverbergs cave), 
which is 80 m long, 25 m high, very 
small and just a little  over 5 m in width. 
Through the narrow entrance you will 
come into a large hall with tall, vertical 
walls. From here you will go down 12 me-
tres on wooden stairs into the mountain.

Likewise in Sweden you will find the fa-
mous „Balsbergsgrottan“ (Balsbergs Cave), 
which is located by the „Råbelövsjön“ 
(Raabelöv lake), close to Kristianstad. The 
Balsbergs Cave includes two halls,  one of 

which is 35 m long, but only up to 5 m 
high. The biggest attraction of this cave is, 
that you find fossils from extinct animals 
of the Cretaceous period. 

A real paradise for Cavers is Gotland, 
where there are located not less than a 
hundred  caves. These caves are formed 
nearly without exception by the seawa-
ter. They have obtained a moderate light 
source of the daylight, which however will 
only spread out around the entrance of the 
cave, while the lower parts are dunked 
into perpetual night. Here there were 
found tracks as well, which indicates, that 
the caves were occupied by people in ear-
lier days.
Hereafter follows writings about Bel-
gium.

Two Links for Hoverbergsgrottan are:

http://www.hoverbergsgrottan.com

http://jamtland.se/index.php/se/
valkommen-till-jamtland-harjedalen/
aktiviteter-jhdb/item/2147
A Link for Balsbergsgrottan is:     
http://sir-pb.dk/grotta/balsberg.htm

The cave, which is named in the arti-
cle as “Babelsberget Grotte”, is correctly 
written: “Balsbergs Grotte” or in Swed-
ish “Balsbergsgrottan”.
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Die Grotten der Welt
David St Pierre
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1. Medlemmar, styrelse och förtroendevalda
Vid årsskiftet 2014/2015 var antalet medlemmar i SSF 644 st. varav 3 st. 
hedersmedlemmar. (Två nya hedersmedlemmar utsågs vid årsmötet 2014.) Vid 
motsvarande tid 2013/2014 var medlemsantalet 652 st. Av medlemmarna var 300 
familjemedlemmar. Fyra grottföreningar var medlemmar; Stockholms grottklubb, 
Jämtlands grottförening, Finlands grottförening och JF Äventyr. Övriga föreningar 
och juridiska personer som var medlemmar var Lummelundagrottan AB, 
Länsstyrelsen i Jämtlands län, och Tärna Fjällturer. Från och med 2009 kan man 
betala medlemsavgift i NGF till SSF, och NGF medlemmar kan göra på motsvarande 
sätt för att bli medlemmar i SSF. 27 SSF-medlemmar utnyttjade denna möjlighet 
2014 och 8 NGF-medlemmar betalade på samma sätt sin medlemsavgift i SSF. 
Styrelsen och övriga förtroendevalda under verksamhetsåret 2014 framgår sist i 
verksamhetsberättelsen.

2. Årsmöten och styrelsemöten
Förbundets årsmöteshelg avhölls 29 maj-1 juni på Gillhovs kursgård, Svensta-
vik, Jämtlands län. Själva årsmötesförhandlingarna genomfördes den 30 maj. 27 
medlemmar deltog. I samband med årsmötet gjordes utflykter till flera grottor i 
området, bland annat till Hoverbergsgrottan. Protokoll från årsmötet samt verk-
samhetsberättelsen för 2013 finns publicerad i Grottan nr 3/2014. Styrelsen har 
sammanträtt 4 gånger under verksamhetsåret (27/1, 14/4, 31/5, 2/9). Alla styrel-
semöte förutom det konstituerande mötet har genomförts genom webmötesteknik 
och detta har varit både tidseffektivt och en kostnadsbesparing. Därutöver har ar-
betsutskottet haft överläggningar per telefon och e-post. 

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

3.1 Lummelunda 2014
Årets Lummelundavecka hölls 22 juni - 28 juni och besöktes av ett 30-tal personer. 
Diverse aktiviteter ägde rum – länspumpning av Inre Sjön, introduktion av nya 
grottdykare, grävning i lerfyllda gångar och en introduktionsutbildning. Ett antal 

nya glasplattor för bergmekanisk övervaktning sattes upp, dels i turistdelen och dels 
i fossila systemet. Rapport till Länsstyrelsen på Gotland från vår årliga inspektion 
har insänts till Länsstyrelsen Gotland. Ansvariga för veckan var Anders Lindén, 
Stefan Barth och Ulla Pettersson.

3.2 Fjällmötet 2014
Fjällmötet 2014 genomfördes i nordligaste Sverige längst upp Vadvedalen. Veckan 
samlade så många som 23 som via helikopter transporterades från Abisko ut till 
baslägret på en moränrygg strax innanför gränsen till Norge. Att det var ett samord-
nat Norskt-Svenskt möte märktes inte så mycket, men tre grannar från den norska 
sidan med Tore Brattli i spetsen gjorde oss sällskap under ett par dagar innan de 
vandrade hemåt. Det gjordes nyfynd på flera ställen samt en del andra undersök-
ningar som beskrivits i Grottan nr 4/2014.

4. Arbetsgrupper (kommittéer och sektioner)
SSF har ett antal arbetsgrupper (för närvarande 11) i form av kommittéer eller 
sektioner som ska förenkla arbetet i styrelsen och i föreningen i stort. De har alla 
olika mål och syfte. Varje arbetsgrupp ska fungera någorlunda självständigt och 
arbeta för sitt verksamhetsområde. Grupperna består av intresserade medlemmar, 
en huvudansvarig samt en kontaktperson ur styrelsen som företrädare för gruppen.

4.1 Dyksektionen
Sektionen hade under året 67 medlemmar. SSF:s dyksektion har som mål och syfte 
att sammanföra personer med intresse för grottdykning. Dyksektionen har i år 
genomfört dykaktiviteter i Lummelunda med mycket god uppslutning i form av 
ett tiotal dykare. Även den återkommande expeditionen till Bjurälvsdalen med 18 
personer från dyksektionen gick utmärkt. Under nämnda expedition deltog även 4 
torrgrottare. Det har även varit mindre aktivitet i samband med och under fjällmö-
tet. Ansvarig styrelseledamot är Mark Dougherty. Huvudansvarig för dyksektionen 
är Kristian Lyberg.

4.2 Fjällkommittén
För årets aktiviteter se punkt 3.2. Ansvarig styrelseledamot är Torbjörn Djuvfeldt 
och huvudansvarig har varit Anders H Lindén. Till fjällkommittén hör även fjäl-
linventeringen som haft Rune Magnusson som ansvarig.

4.3 Gotlandskommittén
Gotlandskommitténs främsta mål och syfte är att skapa kontinuitet och stadga 
kring arbetet med Lummelundaveckorna, ser punkt 3.1. Ansvarig styrelseledamot 
är Kenneth Gyllensting och huvudansvarig är Daniel Krusevi.

Verksamhetsberättelse för 
Sveriges Speleologförbund 

1 januari 2014 till 31 december 2014
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4.4 Grottkatalogkommittén
Detta ansvarsområde innefattar hantering av grottblanketter och förbundets grott-
databas. Grottdatabasen har länge varit en kärnverksamhet i SSF:s verksamhet och 
den fortsätter löpande att utökas och uppdateras.

Under året har 36 st grottblanketter kommit in. Huvuddelen av grottblanket-
terna kommer som vanligt från en liten grupp SSF-medlemmar. Ungefär hälften 
kommer i pappersform i den vanliga posten och hälften kommer via epost. Inkom-
na grottblanketter presenteras i sammandrag på grottdatabasens webbplats, och 
länkar dit finns på förbundets webbplats. Vid årsskiftet fanns det i grottdatabasen 
totalt 3989 st registrerade grottblanketter och 4046 st objekt, varav 2712 verifie-
rade grottor, 858 tips och 476 övriga objekt.

Två helgträffar har genomförts under året, en i mars och en i november, för in-
matning av uppgifter i databasen och kontroll av materialet. Utöver dessa träffar 
har huvuddelen av arbetet under 2014 lagts på att mata in material från Grottan 
som inte tidigare har funnits i Basen.

Ansvarig styrelseledamot är Torbjörn Djuvfeldt och huvudansvarig är Hans Be-
skow.

4.5 Grotträddningskommittén
Under 2014 har SSF organiserade en SRT3 utbildning (vertikal räddning). Utbild-
ningen ägde rum i Tyresö Brandstation och genomfördes i samarbete med klätter-
räddningsgruppen i Tyresö Brandkår. Inga incidenter eller olyckor har rapporterats 
i Sverige under året. Däremot har en grottdykolycka med dödlig utgång ägt rum i 
Norge. Ett flertal medlemmar från SSF deltog i bärgningsarbetet under ledning av 
Norsk Grotträddningstjänst. Styrelsens kontaktperson är Mark Dougherty, huvud-
ansvarig är Christian Rylander.

4.6 Gruvsektionen
Sektionen hade under året 130 medlemmar. Inga aktiviteter har rapporterats från 
sektionen under 2014. Däremot har en gasmätningsutrustning köpts in för att öka 
säkerheten när man besöka gruvor. Huvudansvarig är vakant.

4.7 Historiska kommittén
Kring många grottor finns sägner/sagor/historier som berättar något om grottan. 
Kommittén ser som sin främsta uppgift att intressera förbundets medlemmar för 
denna aspekt av speleologisk forskning. Även förbundets egen historia ligger inom 
kommitténs verksamhetsområde liksom klipparkivet och grottbibliografin. Under 
året har verksamheten varit i stort sett varit vilande. Huvudansvarig är Rabbe Sjö-
berg.

4.8 Karteringskommittén
Karteringskommittén är kommittén för de som är intresserade av grottkartor och 
att kartera grottor. Syftet med kommittén är bland annat att sprida kunskap om 
grottkartering, hålla kontakt med relevanta organ inom UIS, samt hålla ordning 
på SSFs karteringsutrustningar och verka för att de kommer till flitig användning. 
Karteringskommittén verkar för att gjorda karteringar arkiveras inom SSF och görs 
tillgängliga för t.ex. räddningsplanering, forskning och nykartering.

Karteringskommittén största insats under året har varit genomförande av ytterli-
gare en grundkurs i grottkartering för det finska grottförbundet Suomen Luolaseu-
ra. Övrigt arbete inom området har i första hand genomförts som enskilda insatser 
av SSF-medlemmar och då främst i kartering av ett antal nyupptäckta grottor i 
Vadve-dalen och Bjurälvsområdet. Ansvarig styrelseledamot  och huvudansvarig är 
Torbjörn Djuvfeldt.

4.9 Utbildningskommittén
SRT-instruktörsutbildning i Yorkshire genomfördes under juli kombinerat med en 
SRT2-utbildning för fem deltagare från Finland och Colombia. SRT2-utbildning i 
Hofors genomfördes under hösten med fyra deltagare och två instruktörer. Ansva-
rig styrelseledamot  och huvudansvarig är Emese-Orsolaya Balint.

4.10 Vertikala sektionen
Sektionen hade under året 87 medlemmar. SSF:s vertikala sektion har som mål 
och syfte att arbeta för förbättrad säkerhet, tillgänglighet och kunskap om grottor 
med vertikala schakt samt att sammanföra personer intresserade av denna grottyp. 
Sektionen har under året genomfört två officiella klätterträffar i Hofors med gott 
deltagande, samt flera informella klätterträffar i både Kleva gruva och Hofors. An-
svarig styrelseledamot är Torbjörn Djuvfeldt, huvudansvarig är Lina Lindén.

4.11 Vetenskapskommittén
Vetenskapskommitténs främsta mål och syfte är att utgöra ett forum för bland 
annat geologi, biologi, hydrologi etc. och genom detta kunna förmedla kontakter 
inom dessa områden - både till SSF:s medlemmar, men även till personer och orga-
nisationer utanför SSF. Ett självklart mål är att uppmuntra förbundets medlemmar 
att lära sig mera om våra grottor och deras bildning. Detta görs bl.a. genom veten-
skapligt inriktade artiklar och notiser i Grottan och speleo.se. Ansvarig styrelseleda-
mot är Rabbe Sjöberg och huvudansvarig är Johannes Lundberg.

Under året har medlemmar i SSF i samarbete med forskare från Naturhistoriska 
Riksmuseet NRM, prof. Juan Ramón Vidal Romaní (Universidade Da Coruña, 
Spanien) och prof. Stein-Erik Lauritzen (Universitet i Bergen, Norge) deltagit i 
flera projekt som rör grottor och grottliknande miljöer både i Sverige och utom-
lands. Dessa resultat har under året redovisats i Grottan, SSF:s årsmöte 2013, vid 
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UIS kongressen i Brno samt andra publikationer, samt fortsatt en mer detaljerad 
utforskning och undersökning av Gobhologrottan i Swaziland (i samarbete med 
österrikiska och sydafrikanska grottforskare, Vidal-Romaní och Swazi Trails).

Vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms univer-
sitet har prof. Karin Holmgren, Hanna Sundqvist, Martin Finné och Meighan 
Boyd med medarbetare (Speleo Science Group; inkspeleo.blogspot.se) fortsatt sina 
klimatstudier av droppstenar från Korallgrottan, Lummelundagrottan samt Grek-
land, Karibien och Sydafrika.

Flera speleologiska artiklar har publicerats i Grottan under året.

5. Övriga rapporter

5.1 Biblioteket
SSF:s bibliotek har tidskriftsutbyte med 36 organisationer i 17 länder (varav 13 
europeiska länder, och resten i Nordamerika, Afrika och Australien/Oceanien). 
Ansvarig för biblioteket är Ulla Pettersson. Den största delen av biblioteket finns i 
lokalen i Täby.

5.2 Ekonomi och Nedåt
Försäljningen från Nedåt ligger även detta år på en mycket låg nivå. Eftersom inga 
grottkataloger har sålts under året föreslås ingen avsättning till publiceringsfonden. 
Årets resultat för Nedåt är ett överskott på 20 kr. Årets resultat för förbundet är 
ett underskott på ca 100 kr, jämfört med ett budgeterat överskott på ca 1 200 kr. 
Underskottet beror delvis på att årsmötet gick med en förlust på 3 750 kr, beroende 
på något färre antal deltagare än beräknat. Fjällmötet gick också med en förlust på 
4 400 kr på grund av fler helikopterturer än beräknat. De totala intäkterna blev 
något lägre än budgeterat, men kostnaderna var också lägre. På grund av att de 
flesta styrelsemötet genomförts via nätet, har vi inte haft några resekostnader för 
styrelsen. 

År 2012 avsattes 70 000 kr till en Bjurälvsfond. Tanken var att medlen skulle 
användas till långsiktiga investeringar inom expeditionen. Under 2014 har 6 090 
kr från fonden används för material till den tidigare anskaffade kompressorn.

5.3 Publikationer
SSF:s medlemstidning Grottan har under verksamhetsåret utkommit med fyra 
nummer; 1-2014, 2-2014, 3-2014 och 4-2014 (årg. 49). Redaktör har varit en 
redaktionsgrupp bestående av Sven Gunnvall, Johannes Lundberg samt Andreas 
Wikström.

5.4 Stipendier och gåvor
Inget Ungdomsstipendium delades ut under året. Vid årsmötet 2014 beslöts att 

ungdomar som ville åka med på den planerade SRT-utbildningen i Yorkshire skulle 
kunna ansöka om stipendium, men ingen ansökan kom in.

5.5 Materialförvaltning
SSF hyr sedan 2005 en arkiv- och bibliotekslokal i Täby. Denna lokal är på 45 kvm 
och är inredd med hyllor för förvaring och arkivering av Nedåt, Biblioteket samt 
SSF:s övrig utrustning. 

SSF äger karteringsutrustning och utrustning för SRT-klättring. Det är fyra kom-
pletta personliga SRT-utrustningar och rep som används vid SRT-kurser. Nya rep 
har inköpts under 2014. Christopher Graae är materialförvaltare. Mark Dougherty 
förvaltar SRT-utrustningen. 

Årsmötet i Jämtland 2014. Källbergsgrottan - vilket hål skall vi ta? Foto: Anders Lavas
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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 072-734 26 45 niklas.konstenius@gmail.com 
Gotlandskommittén Daniel Krusevi  070-916 68 71 daniel.krusevi@nsf.scout.se
Grottkatalogkommittén Hans Beskow 070-676 20 02 h@nsbeskow.se
Grotträddningskommittén Christian Rylander 073-660 14 75 rylanderc@hotmail.com 
Gruvsektionen Kenneth Gyllensting 076-620 85 35 kgyllensting@hotmail.com
Historiska kommittén Johannes Lundberg  070-262 42 40  johalund@gmail.com
Karteringskommittén Torbjörn Djuvfeldt 073-802 83 83 tobbedj@gmail.com
Utbildningskommittén Niklas Konstenius 072-734 26 45 niklas.konstenius@gmail.com
Vertikala sektionen Lina Lindén   070-286 67 02  lina.linden@gmail.com
Vetenskapskommittén Johannes Lundberg   070-262 42 40  johalund@gmail.com

Fjällgrottinventeringen
Vilka områden i fjällen har besökts? Vem var 
där och vad hittades? Meddela allt du vet om 
fjällens karst till Rune Magnusson, Marknadsv 
177,  183 78 Täby, 
tel 08-758 64 40, rune.magnusson@abc.se

SSFs utrustning 
SRT-utrustning finns hos Mark Dougherty, 
Tegelbruksv 6,  780 41 Gagnef, 
tel. 070-300 25 36,
mark.sebastian.dougherty@gmail.com
Andra grottprylar (t.ex. karteringsmaterial) finns 
hos Christopher Graae, Älghornsvägen 20,  
179 98 Färentuna tel 08-560 43 300 eller 
070-922 51 92, 
christopher.graae@gmail.com

Klipparkiv 
Tidningsurklipp om grottor samlas i klipparkivet 
hos Per Rask, Katrineholmsv 52,  616 33 Åby  
tel. 011-641 85, per.rask@telia.com

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

Lokala klubbar

Nästa nummer av Grottan

SSF in English

Swedish Speleological Society
founded in 1966 by Leander Tell

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

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

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

ISSN 0345-4215

Jubileumsdags! Nästa år firar SSF 50 år. Dags alltså att skicka in 
material så vi kan få ihop några riktigt bra nummer av tidningen. 
Det finns inte mycket på lager så se till att fatta pennan och 
kameran och leverera!
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