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På gång i SSF

Expedition Bjurälven 1 - 10 april 2016
Läs mer på sidan 37 

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

Årsmöte;  50-årsjubileum på Gotland 5 - 8 maj 2016
Läs mer i Grottan nummer nr 4/2015 
och på sidan 41 i det här numret.

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 sidan 38 
och på www.speleo.se

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

24th International Karstological School 13-17 juni 2016
Postojna, Slovenia. http://iks.zrc-sazu.si/en/

10th Jubilee Balkan Cavers Camp 21-26 aug 2016
Vratsa, Bulgaria. http://balkancaverscamp.weebly.com/

Gouffre Berger 2016 1-20 aug 2016
Läs mer på sidan 34 i Grottan nr 4/2015

5th European Speleological Congress 13-20 aug 2016
Dalesbridge Center, Yorkshire Dales Nat. Park, England
http://www.eurospeleo2016.eu/doku.php?id=start:

International Cave Rescue Training 1-9 sep 2016
Jura, Doubs, France (Speleo Secours Francais)
Kontakt: christian.dodelin@sfr.fr

Ledare

I år firar SSF och Grottan sitt 50-årsjubileum. Att en liten ideell förening som från 
början bara bestod av några tiotal medlemmar lyckats ge ut en egen tidning med 
fyra nummer per år, utan avbrott, i 50 år är faktiskt en bedrift! Det säger något 
om medlemmarnas engagemang. Även om det emellanåt är litet ont om material - 
ibland finns det ingenting vid deadline - så har det till slut ordnat sig.

Bland det mest spännande är att se hur bildmaterialet har förändrats och utveck-
lats genom åren. Redan under det första året dök de första bilderna upp; svart-vita 
och litet suddiga men som ett spännande komplement till texten. Från nummer 
1/1987 fick Grottan en bild på omslaget, från nummer 1/2007 blev det ett omslag 
i färg och från nummer 3/2012 trycks Grottan helt i färg. Hela tiden har bilderna 
varit en viktig och bärande del av innehållet. Med ny, allt vassare teknik och smidi-
gare vägar för att dela och distribuera bilder har de senaste åren inneburit en smärre 
revolution i bildhanteringen. Möjligheten att redigera, förbättra och till och med 
rädda felexponerade bilder i avancerade bildbehandlingsprogram har gjort möjlig-
heterna nästan oändliga. Omslagsbilden på det här numret är ett bra exempel. Ett 
gammalt repigt och dammigt negativ har fått nytt liv efter scanning och litet städ-
ning i Photoshop. (Och att Leander Tell håller i Grottan nr 1 är förstås bara bluff...)

Vi har med jämna mellanrum talat om möjligheterna att skapa en bildbank i SSF.
Det har aldrig riktigt blivit någon ordning på den idén. Varför vet jag inte, men 
behovet finns. Även om det inte ser så ut är det är ofta brist på bra bilder till tid-
ningen. Ett arkiv att hämta bilder från vore inte fel. Om du till äventyrs känner 
att du vill bidra går det bra att när som helst skicka bilder till grottanred@speleo.se 
eller lägg dom i en dropbox och skicka en länk. Berätta bara vad bilderna föreställer 
och vem som tagit den. Visst är det väl roligt att få sina bilder publicerade? 

Att visa sina bilder i en utställning är inte heller fel. SSF-utställningen vid Lum-
melunda saknar sedan några år ett antal bilder. Det gäller framförallt bilder från 
Lummelundagrottan. Varför inte använda årets Lummelundavecka till att kom-
plettera det som saknas - ett perfekt tillfälle med många statister och ljusbärarare.
Det kanske kan kan göras i form av en kurs i grottfotografering?

Och apropå grottfoto: Lagom till jubileumsårets första nummer av tidningen har 
vi glädjen att presentera en riktig höjdare - Martin Edströms National Geographic-
projekt med bilder från Hang Son Doong. Håll till godo!

Sven Gunnvall, red

Rättelse:
Bilden från årsmötet 2014 på sidan 49 i Grottan nr 4/2015 var tagen av Rolf Engh 
och ingen annan. Redaktören beklagar misstaget.
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2016 är ett jubileumsår, så då är det 
lämpligt att gå tillbaka och se vad 
som har hänt under de 50 år som gått 
sedan förbundet bildades. Ett sätt att 
gå tillbaka är att titta i gamla årgångar 
av Grottan. Man kan hitta mycket i 
gamla nummer av Grottan, till exempel 
följa vad som var aktuellt olika år, se 
när nya grottor upptäcktes/karterades 
och när nya tekniker som till exempel 
SRT började användas. Jag har i den 
här artikeln valt att titta på vilka som 
har ingått i SSF:s styrelse under åren, 
genom att läsa verksamhetsberättelser 
och rapporter från årsmöten.

Sveriges Speleologförbund bildades 
vid ett konstituerande möte på Gotland 
pingsthelgen den 28-30 maj 1966. 
Närvarande var Yngve Freij och Ebbe 
Johansson från Malmö, Lars Nilsson från 
Lund, Lars-Erik och Lena Åström från 
Stockholm, Rikard och Anders Lindén 
från Lindesberg, Bengt Henriksson 
från Borås, Leander och Anna Tell från 
Norrköping. Dessutom deltog några 
representanter för Lummelundabolaget, 
Martin Ardin och ”juniorcheferna” (så 
står det i Grottan nr 1 oktober 1966 …) 
Anders Ardin och Hans-Olov Ödin.   

Den interrimsstyrelse som utsågs 
bestod av ordförande Leander Tell, 1:e 
vice ordförande Martin Ardin, 2:e vice 
ordförande Ebbe Johansson, sekreterare 
Yngve Freij och de adjungerade 
ledamöterna Lars-Erik Åström, Lars 
Nilsson, Bengt Henriksson och Rikard 

Lindén. Vid det första ordinarie 
årsmötet Kristi Himmelfärdshelgen 
1967 i Kisa utsågs Lars-Erik Åström 
till skattmästare (någon sådan fanns 
alltså inte det första året), 1:e vice 
ordförande blev Rikard Lindén, 2:e 
vice ordförande Curt von Wachenfeldt 
och sekreterare Lars Nilsson. Dessutom 
ingick redaktören för Grottan, Yngve 
Freij, i styrelsen.

Leander Tell var ordförande fram 
till årsmötet 1969, därefter blev han 
förbundets hedersordförande fram 
till sin död 1980. Efter honom är det 
faktiskt bara sex personer som har varit 
ordförande i olika omgångar:

Lars-Erik Åström  1969 – 1987
Sven Gunnvall     1987 - 1993 
Leif Sigvardsson  1993 – 1999
Anders Lindén   1999 – 2001
Thomaz Gustafsson 2001 – 2002
Leif Sigvardsson  2002 – 2003
Thomaz Gustafsson 2003 – 2008
Sven Gunnvall   2008 – 2013 
(nu hedersordförande)
Mark Dougherty 2013 - 

På sekreterarposten var omsättningen 
till att börja med ännu mindre, Yngve 
Freij var sekreterare 1966 – 1967, 
Lars Nilsson 1967 – 1969, och sedan 
var Anders Lindén sekreterare 1969 – 
1995, dvs i 26 år! Men därefter byttes 
sekreterarna ut desto oftare, de flesta satt 
bara i två år. De som varit sekreterare är 

Gisela Larsson (Gyllensting), Katrine 
Svensson, Mats Lind (Fröjdenlund) som 
hade posten i tio år, Mikaela Löfgren, 
Jenny Bernström, Linnea Järvstråt 
och slutligen från 2013 Kenneth 
Gyllensting.

Skattmästarna har också bytts ut 
relativt ofta, de som suttit längst är 
Bertil Borud (1969 – 1982) och jag 
själv (från 2002).

Utöver ordförande, sekreterare och 
skattmästare ingick i styrelsen från 1967 
1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande 
och redaktören för Grottan (fram till 
1985). Dessutom fanns 3-4 adjungerade 
ledamöter/suppleanter. Vid årsmötet 
1993 ändrades stadgarna så att styrelsen 
därefter består av ordförande, vice 
ordförande, sekreterare, skattmästare och 
fem ordinarie ledamöter. Omsättningen 
på de posterna har hela tiden varit stor. 
Ofta har det också varit så att en person 
”avancerat” från adjungerad/ledamot 
till 2:e vice ordförande, sedan till 1:e 
vice ordförande eller ordförande, och 
sedan tillbaka till ledamot. 

Den som har varit med i SSF:s styrelse 
längst är Anders Lindén som var 
sekreterare 1969 – 1995, vice ordförande 
1995 – 1999, ordförande 1999 – 2001 
och vice ordförande 2001 – 2007, totalt 
38 år. Därnäst kommer Rabbe Sjöberg, 
som var adjungerad ledamot 1970 – 
1971, 2:e vice ordförande 1971 – 1975, 
1:e vice ordförande 1975 – 1993 och 
ledamot 2008 – 2014, totalt 29 år. Lars-
Erik Åström var adjungerad ledamot 
1966 – 1967, skattmästare 1967 – 1969 
och ordförande 1969 – 1987, totalt 
21 år. Sven Gunnvall var skattmästare 
1984 – 1987, ordförande 1987 – 1993, 
ledamot 1993 – 1995 och 2004 – 2008, 
och slutligen ordförande 2008 – 2013, 
totalt 20 år. 

Om någon är intresserad av den 
fullständiga förteckningen av vilka som 
varit med i styrelsen under de 50 åren är 
det bara att kontakta mig, så skickar jag 
min sammanställning.

SSF:s styrelse under 50 år
Ulla Pettersson

Tre av SSFs trotjänare som inte längre finns bland oss:

Lars-Erik Åström           Anders Lindén              Bertil Borud
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2016 blir det 30 år sedan jag första gången var med på en SSF-aktivitet (års-
mötet på Gotland 1986). Jag har träffat så många fantastiska människor genom 
den här föreningen och jag är nyfiken på att få veta mer! Förhoppningsvis blir 
det här en oregelbundet återkommande punkt i Grottan och först ut är vår kära 
Grottanredaktion! 

Namn:  SVEN GUNNVALL

Ålder:  66 år

Bor:  i Sjömåla i Småland

Familj:  Sambo Lena samt de båda vux-
na barnen Karin och Björn.

Sysselsättning ovan jord:
Veterinär (fast litet halvpensionerad nu-
mera).

Hur och varför började du med grott-
ning?
Började när jag gjorde lumpen 1969 i 
Östersund. Jag höll sedan tidigare på en 
del med klättring (på utsidan av berg). 
Av en tillfällighet fick jag och kompisen 

Din bästa grottupplevelse?
Det måste nog vara simturen i Covas de 
Pas de Valornera på Mallorca – svårsla-
get!

Obehagligaste grottupplevelsen?
Att fastna fyrahundra meter in i in-
gångsdelen av den notoriskt jävliga 
Daren Cilau i Wales. Det tog över två 
timmar att ta sig loss och ut igen. Har 
haft litet svårt med riktigt trånga pas-
sager efter det! 

Har du några ouppfyllda grottdröm-
mar?
Massor – men de bleknar alltmer var-
efter tiden går och med insikten om att 
kroppen nu säger ifrån.

Vad säger familjen om grottandet?
De deltar, eller kanske snarare deltog, 
med liv och lust. Träffade för övrigt min 
kära Lena vid SSFs 10-årsjubileum i 
Lummelunda 1976.

Bästa grottknepet:
Om det är lågt i tak men tillräckligt 
brett – lägg dig på sida och rulla fram. 
Betydligt bekvämare än att kräla på 
mage. 

Favoritprylen på grotturer:
Neoprenstövlarna – stadiga och varma 
oavsett om de är fulla med vatten eller 
inte.

Vilken typ av grottor föredrar du?
Vått, kallt och vertikalt, det vill säga 
svenska fjällgrottor.

Vilken blir nästa grottur?
Tveksamt om det blir någon mer – båda 
knäna är mer eller mindre slut. Alltför 
flitigt grottande kanske…

Hur har ditt grottengagemang sett ut 
i SSF och eget engagemang? 
SSF har tagit väldigt mycket av min 
fritid genom livet – och gett väldigt 
mycket tillbaka! Jag satt i styrelsen från 
1984 till 2012, först som kassör senare 
som ordförande under många år. De 
senaste nio åren har jag varit redaktör 
för Grottan. Har väl annars prövat det 
mesta som har med grottor att göra, här 
hemma och ute i världen. Grottdyk-
ning, SRT och längre expeditioner med 
övernattning. Grotträddning har också 
varit ett favoritområde med många kur-
ser och övningar. 

Vem/vilka grottar du helst med?
Det är faktiskt så att nästa alla som 
gillar att grotta är också bra sällskap i 
grottsammanhang. Kan faktiskt inte på-
minna mig att jag någonsin träffat på en 
otrevlig grottis.

Grottisen

Intervjuer: Mikaela Löfgren

Åke Thorsén reda på att det skulle fin-
nas en grotta på Frösön. Vi blev fast. 
Permissionerna ägnades åt grottletande 
runt Jämtland och resten är, som man 
säger, historia.

När gick du med i SSF?
1970

Har du någon favoritgrotta?
Svårt, det finns så många. Inte minst 
grottorna i Yorkshire Dales och Wales 
för att inta tala om Nya Zeelands fan-
tastiska underjord. Grottorna på Bor-
neo, de svenska fjällgrottorna och…Nej 
det får nog bli Bohemia Cave på Nya 
Zeelands sydö. Magisk grottupplevelse!

Foto: Andreas Wikström

Foto: Björn Gunnvall
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Namn:  ANDREAS WIKSTRÖM

Ålder:  41

Bor: i Lindome, Göteborg

Familj:  Söt fru (tillika artikelförfatta-
ren) och två snälla barn (2,5 och 5,5 år).

Sysselsättning ovan jord:
Antennkonstruktör

Hur och varför började du med 
grottning?
Blev medlurad till en liten blockgrotta 
(Börsås hål) av en kompis och sen var 
man fast.

När gick du med i SSF?  2002

Favoritgrotta:
Svårt att välja men en tur till Hoppet 
är en kandidat. Vadve är definitivt 
favoritgrottområde.

Bästa grottupplevelsen:
Fjällmöten i Vadve.

Ouppfyllda grottdrömmar:
Finns många!, behöver bla göra en tur 
till Lullehatjårro för att ha betat av de 
större svenska grottorna.

Vad säger familjen om grottandet?
De grottar också så det är inget problem.

Bästa grottknepet:
Ha inte för mycket att släpa på så blir 
det enklare (kan tillägga att jag själv 
aldrig lyckas följa detta råd…).

Favoritprylen på grotturer:
Kamera och stora blixtar.

Vilken typ av grottor föredrar du?
Karstgrottor med rolig krypning, gärna 
en del vatten.

Nästa grottur:
???

Hur har ditt grottengagemang sett ut 
i SSF och eget engagemang?
Har ägnat stor del av min tid åt kartering 
av grottor. Med i redaktionskommittén 
för Grottan.

Namn:  JOHANNES LUNDBERG

Ålder:  43 år

Bor:  i Stockholm

Familj: Sambo med Manuela och två 
undulater

Sysselsättning ovan jord:
Botaniker vid Naturhistoriska Riksmu-
seet

Hur och varför började du med grott-
ning?
Mitt första riktiga grottbesök var till 

Bodagrottorna när jag var 12 år. Sedan 
den dagen är jag bergtagen!

När gick du med i SSF?
Våren 1985, ett halvår efter mitt första 
Bodagrottebesök. Jag var lite orolig att 
det skulle finnas åldersgräns, men alla 
var (och är!) välkomna!

Favoritgrotta:  Svårt att säga… den 
som jag planerar att åka till härnäst? El-
ler ännu hellre den jag just är i! (Tyvärr 
inte så ofta som jag skulle vilja.)

Bästa grottupplevelsen:
Inte heller lätt att säga. Det finns så 
många otroligt bra grottupplevelser! 
Det som bidrar till en riktigt bra grott-
upplevelse är både grottan och sällska-
pet man är i. En otrolig upplevelse var 
när vi hittade Fjellhallen i Tjorve. Eller 
när jag lyckades hitta fortsättningen på 
en grotta i Burfjellet i Norge genom ett 
litet trångt stenras, sedan blev det bara 
större och större tills vi stod på kanten 
av ett djupt schakt.

Ouppfyllda grottdrömmar:
Den är lätt: Nästa långresa! Snart att bli 
uppfylld och ersatt av en ny grottdröm!

Bästa grottknepet:
Var nyfiken! Både när du är i grottan 
(det alla har trott bara är en skugga 
kanske är en outforskad gång?!), och 
mellan grottbesöken, det finns så otro-
ligt mycket att lära sig om grottor. Och 
massor kvar att upptäcka och utforska!

Favoritprylen på grotturer:
Jag är faktiskt rätt glad i min hjälm, 
lampa och overall.

Vilken typ av grottor föredrar du?
Djupa outforskade karstgrottor!

Nästa grottur:
Min nästa lite längre tur blir, hoppas 
jag, till Myanmar i början av året.

Hur har ditt grottengagemang sett ut 
i SSF och eget engagemang?
Styrelseledamot av och till, och sedan 
snart tio år (tror jag!) med i redaktionen 
för Grottan. Engagerad i svensk (och 
norsk) grotträddning. Försöker så gott 
det går delta i mindre forskningsprojekt 
med grottanknytning, nu senast om 
mikroorganismer och hur de kan delta 
i bildandet av droppsten.

Obehagligaste grottupplevelsen:
För många år sedan, när Tjorve var rätt 
nyupptäckt och betydligt mycket min-
dre utforskad än nu, så var vi några som 
gick vilse längst in i grottan, i outforska-
de gångar… Det tog några timmar extra 
att komma ut, och på kalfjället ovanför 
grottan var det snöblandat regn. Inte 
särskilt mysigt.

Foto: Lena Arén

Foto: Marcin Kubarek
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I närheten av Ekenäs slott i södra Öster-
götland upptäckte grottpionjären Gun-
nar Byström på 1990-talet en block-
samling i en granplantering. Hål bland 
blocken ledde djupt ned till gångar och 
ett par stora grottsalar. På den insända 
grottblanketten beskrivs lokalen så här: 
”ett blockområde --- innehåller låga 
och ganska trånga krypgångar och sa-
lar, en del vattenfyllda, ner till ett djup 
på 10 m under markytan. Huvudsyste-
met nås via två schakt i blocksamling-
ens västra del. En sal har uppmätts till 
18 m längd. Sprickplanen i grottan är 
mycket släta och både vertikala och ho-
risontella. Utrymmena har varit fyllda 
av en brun, styv lera” som till stor del 
grävts bort av Gunnar Byström, som 
sin vana trogen förband flera hålor 
med varandra. En av dessa hålor, en bit 
vid sidan av blocksamlingen visade sig 
ha ovanligt fina droppstenar. Ingången 
dolde Gunnar med boardskivor för att 
skydda fyndet. Det är om denna grotta 
den här artikeln handlar.

Hösten 2015 besöktes lokalen av An-
ders Lavas, Kjerstin Lövgren och Björn-
Ove Bergkvist. De noterade en större 
och sex något mindre grottor. Turen 
redovisades på facebook med en bild 
av de fina droppstenarna i en av dessa.  
Denna bild fick mig att bli mer än in-
tresserad av denna grotta. Det verkade 

klart vara riktiga droppstenar på bilden. 
Kalcitdroppstenar i en urbergsgrotta?! 
Detta måste undersökas vidare. Därför 
kontaktades prof. Vidal Romaní i Spa-
nien, som tidigare hjälpt oss med analys 
av utfällningar i grottor.

Anders Lavas fick i uppdrag att skaffa 
fram bättre bilder av grottan och dess 
omgivningar och att insamla en stuff av 
den grottbildande bergarten, ett prov 
på leran och inte minst att på känsligast 
möjliga sätt insamla ett par stalaktiter. 
Detta utfördes ganska omgående. 

Av de bilder jag erhöll fann jag att 
blockbildningen tycktes vara en grov-
blockig moränformation med, vad det 
verkade, typisk plan granituppsprick-
ning. På SGU:s berggrundskarta på nä-
tet angavs även bergarten som granitoid 
med underordnad syenit. Således rörde 
det sig en sur magmatisk bergart. Sam-
ma resultat gav en första examination 
av den lilla stuff Anders insamlat. Utan 
tillgång till mikroskop fann jag den vara 
en glimmerrik del av en syenit. Kalci-
umkarbonatet till stalaktiterna måste 
därför komma från leran, som borde 
vara samma kalkhaltiga lera som den 
i östgötaslätten. Lerprovet uppvisade 
också förväntad brun färg. Min arbets-
hypotes kändes helt klar. Nu var det väl 
bara att invänta resultaten från Spanien.

Dessa lät inte vänta på sig och redan 
efter de första analyserna var resultaten, 

i mitt tycke, sensationella då de helt fal-
sifierade min arbetshypotes:

• Stalaktiten visade sig, som förväntat, 
bestå av kalcit- och magnesiumkarbo-
nat. Den var således en ”äkta” dropp-
sten.

• Den lilla stuff från grottblocken som 
Vidal Romaní fått att undersöka visade 
sig bestå av en bergart med ett kiseldioxid-
innehåll på 44,2% och ett kalcitinnehåll 
på över 8% och med 7% magnesium. 
Klart en basisk bergart. I ett senare brev 
går Vidal Romaní med på att det, pre-
cis som berggrundskartan anger, är en 
syenit med innehåll av magnesiumrikt 
hornblende, albit och flogopit, även 
kallat magnesiumglimmer. Att dropp-
sten bara påträffas i en av grottorna kan 

tyda på att granitoida bergarter domine-
rar i de övriga.

• Lerprovet, visade sig däremot ha ett 
kiseldioxidinnehåll på över 70% och ett 
kalcit- och magnesiuminnehåll på en-
bart 2%. Leran var således kemiskt sur 
och kunde därför inte bidra till dropp-
stensbildningen.

Jag har tidigare skrivit att forskning 
många gånger är som att lägga pussel 
eller som en kriminalutredning. Ny 
fakta tillkommer och bilden kan för-
ändras totalt. Så skedde en natt i de-
cember när jag vaknade av att det var 
något med hypotesen som inte stämde. 
Det som inte stämde var insikten av att 
grottan ju faktiskt måste ligga under 
Högsta Kustlinjen (HK) inte över, som 

Grytgrottan i Bankekind
– undersökningar och sensationella resultat

Rabbe Sjöberg, Anders Lavas och Juan Ramón Vidal Romaní

Droppsten i Grytgrottan. Calcite speleothem in a the Grytgrottan cave formed in syenitic 
bedrock. Foto: Anders Lavas 2015 
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var grundhypotesen. HK visade sig vid 
grottlokalen ligga på 140 m över havet 
och bör ha bildats för c. 11 500 år se-
dan. Själva grottan ligger på 70 m och 
droppstensgalleriet knappt 5 m lägre. 
Grottan måste således ha bildats un-
der havsytan. Det hela rör sig av allt att 
döma om en normal seismotektonisk 
grotta, bildat av en jordbävning som 
ägt rum för mellan 12 700 och 9 000 
år sedan. Dock är inlandsisens avsmält-
ning och dess följder mycket komplice-
rade just vid denna tid och inte minst i 
just denna del av landet. Perioden kallas 
yngre dryas och är en extrem kallperiod 
med isframstötar som följer på en lång 
tidsrymd av extrem avsmältning av in-
landsisen. Förhoppningsvis kommer vi, 
Nils-Axel Mörner och jag, senare i år ta 
prover för att genom lervarvsanalys när-
mare kunna bestämma grottans ålder. 

Det intressanta med denna grotta är 
att vid jordbävningen öppnades sprick-
planen i syeniten och de finkorniga ler-
partiklarna, som svävade i vattenmas-
san, sögs in i de bildade håligheterna 
och nästan fyllde dessa. En kornstor-
leksanalys har också visat att leran i 
grottan domineras av de finkornigaste 
lerfraktionerna. Grottan är bildnings-
mässigt en parallell till Alfs gryt i Ig-
gesundstrakten men där är det finsand 
som sögs in i grottan. Läs mera om detta 
i Exkursionsguiden från 2011 i Svenska 
Grottor nr. 12.

Det dröjde sedan ytterligare några tu-
sen år fram till dess grottlokalen höjdes 
över havets yta (70 m ö.h. >  9 000 år 
BP) och ytterligare några hundratals år 
tills hela grottbildningen låg på torr-
ra land. Det var under denna tid som 
droppstenarna teoretiskt kunde börja 
bildas.

Prof. Vidal Romaní kunde fastslå att 
stalaktiterna bildats genom vatteninfil-
tration genom sprickor och utlösning 
av kalciumkarbonat i den grottbildande 
syeniten. Vi har således ett parallellfall 
till Tjuv-Antes grotta i Nordmaling, 
även om stalaktiterna här är mycket re-
nare. Detta kan du läsa om i Grottan nr 
2, 2011.

Ett prov av den ena stalaktiten insän-
des till det spanska laboratoriet Beta 
Analytic för kol-14 datering. På nyårs-
afton kommer resultatet per mail. Den 
lilla stalaktiten har en sensationellt hög 
ålder: 9860 ±40 år före nu. Provets kon-
fidensvärde ±40 år är så bra det möjligt-
vis kan vara. Stalaktiten måste således ha 
börjat bildas så fort håligheten luftfyldes 
när landhöjningen började lyfta grot-
tan över havsytan. Det är bara att kon-
statera att denna datering inte bara är 
förvånandsvärt gammal, det exakta vär-
det har dessutom vidare tillämpningar 
inom den kvartärgeologiska tolkningen 
av detta komplicerade området. Date-
ringen ger även en pusselbit till när den 
jordbävning som bildade grottan kan ha 
ägt rum. Mycket tyder på att det hand-
lar om den regionala jordbävningen 
10.430 vBP, när saltvatten från världs-
havet välde in genom Närkesundet och 
avslutade det Baltiska isjöstadiet. Grot-
tan är således troligen bildad samma år 
som Yoldiahavet bildades! Jag mailar 
till vännen Nils-Axel Mörner och någ-
ra timmar senare dyker detta svar upp 
i min dator: ”Käre Rabbe, Fantastiskt. 
Här har du hittat en ny metod att datera 
tidiga landytor. Jag har bara ett ord till 
er alla - Grattis! Året slutar förträffligt.”

Det skulle kunna vara en ändmorän men det är den uppspruckna bergskullen vid 
Grytgrottan. Rocks split by seismotechtonics above the Grytgrottan cave. 
Foto: Anders Lavas 2015

Kartskiss över de olika grottorna 
i Grytgrotteområdet. 
Anders Lavas 2015
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Summary by author
Grytgrottan, in the county of Östergöt-
land, S. Sweden, is a system of caves 
formed between boulders partly filled 
by glacial clay. The boulders are formed 
by a granitoid and syenitic bedrock. In 
one of the caves a large number of spe-
leothems are found. Chemical analyses 
shows that these are formed by calcite, 
and thus are real stalactites, most prob-
ably formed by the calcitic content of 
the phlogopite in the syenite.

Carbon-14 datings of the stalactite 
gave an age of 9.860 yBP, thus show-
ing when the cave, by isostacy, was lifted 
above the surface of the sea. This  reveals 
that the cave must have been formed by 
seismotechtonics several hundreds of 
years earlier when the site was situated 
below the surface of the Baltic Ice-lake. 

During the earthquake the bedrock 
split and suspended clay in the water 
body was sucked in between the opened 
fractures in the bedrock. 

Most facts indicate that this is the 
earth-quake of 10.430 vBP when the 
Baltic Ice-lake during the end of the 
Younger Dryas period was opened up 
for incoming salty Atlantic seawater, 
which formed the Yoldia sea.

The carbon dated stalactitite in this 
case is a new way of dating old land sur-
faces.

GRYTGROTTEOMRÅDET 
Efterskrift av Anders Lavas
Grytgrottan, öster om Bankekind, i 
Linköpings kommuns östligaste hörn, 
är kanske ett av Östergötlands mest 
spännande besöksmål för speleologin, 

eftersom det bjuder på såväl roliga kryput-
maningar som vackra speleotem av högt 
vetenskapligt intresse. Dessutom har 
området utgrävningspotential och ett 
par av grottorna skulle sannolikt kun-
na sammanlänkas. Jag och Björn-Owe 
Bergkvist besökte området för första 
gången 2014 under höstens stora ut-
flykt med Stockholms Grottklubb. Den 
gången hade vi inte tid och energi till 
att utforska området särskilt noggrant, 
men vad vi såg fick oss att återvända dit 
ett år senare, tillsammans med Kjerstin 
Löfgren.  Under 2015 års besök utfors-
kade och mätte vi samtliga grottor och 
gångar som vi fann och kom in i. Vi 
fann totalt sju grottor, varav fem i den 
stora blocksamling som nämns i databa-
sen, samt två grottor en liten bit väster 
om denna samling. Här är en lista över 
grottornas längd samt en schematisk 
skiss (sid 14) över grottornas placering 
och blockigheten i området. Grottnam-
nen är provisoriska arbetsnamn.

•  Norra grottan, 8 m
•  Östra tvillingschaktet, 28 m
•  Västra tvillingschaktet, 8 m+
•  Södra grottan, 30 m
•  Frigolitgrottan, 6 m
•  Långa grottan, 51 m
•  Stalaktitgrottan, 35 m

Långa grottans mått innebär att den 
petar ner Höversbygrottan (50 m) från 
positionen som Linköpings längsta 
grotta. Den senare ligger för övrigt bara 
en halvmil därifrån. De av Grytgrotte-
grottorna som vi bedömer har störst 
sannolikhet att kunna sammanlänkas 
med varandra är Östra och Västra Tvil-
lingschakten och dels Långa grottan och 
Stalaktitgrottan. I det senare fallet ute-

sluter jag inte att en smal person skulle 
kunna förbinda dem redan idag. Där 
fanns fortsättande gångar som blev för 
trånga för oss men som grottkrypare av 
slankare sort kanske skulle komma åt-
skilliga meter in i. Även om vissa grottor 
kan bindas samman, är det inte troligt 
att alla kan det. Således behöver områ-
det i framöver redovisas som mer än en 
grotta i grottdatabasen.
   Den grotta som jag lockas mest av 
att försöka förlänga är det Västra tvil-
lingschaktet, som för oss slutade vid en 
blockerande sten med en grottsal bak-
om, som vi inte kunde komma in i. Det 
fanns ett utrymme mellan stenen och 
den ena väggen, men det var för trångt 
för oss. I grottgången låg en metallstång 
som nog har använts vid tidigare försök 
att rubba stenen. Även jag tog den till 
hjälp men tvingades ge upp. Stenen var 
emellertid inte helt orörlig och skulle 
några smala personer kunna ta sig förbi 
stenen och hjälpa till från andra sidan, 
är det inte otänkbart att den kunde väl-
tas in i grottsalen, varefter även vuxna 
skulle komma in.

Döm av vår förvåning när jag och 
Björn-Owe upptäckte stalaktiter i taket 
i den sista grottan som vi utforskade, 
många dessutom! Samtliga stalaktiter 
observerades i en stor sal (9 x 7,5 m) i 
den västligaste grottan. Den längsta var 
ca 10 cm lång. Se föregående artikel. 
Även en typ av draperier syntes i salens 
tak. 

När det gäller uppgifterna i databasen 
om att grottgångar skulle fortsätta till 
ett djup av 10 m, så var det inte något 
vi kunde bekräfta. Ingenstans upplev-
de vi att vi kunde vara så långt under 
markytan och inte heller såg vi några 
fortsättande gångar neråt som skulle ha 

Den största 10 cm långa stalaktiten i Grytgrottan. (OBS! Det är inte denna som daterades.) 
Lägg märke till den tjocka bruna glacialleran under stalaktiten. 
The tallest stalactite in Grytgrottan is 10 cm long. Note the brown glacial clay.
Foto: Anders Lavas 2015
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Draperiformade speleotem i Grytgrottan. Curtains in Grytgrottan.
Foto: Anders Lavas 2015

varit för trånga för oss. Uppgiften att 
en sal skulle vara 18 meter lång verkar 
inte heller stämma. Däremot är totalav-
ståndet från Stalaktitgrottans ingång till 
dess stora sals inre vägg ca 18 meter, så 
kanske är det denna sträcka som har av-
setts? Stalaktitgrottans 67,5 kvadratme-
ter stora sal var också den allra största 
vi fann.

Till sist vill jag uppmana er som re-
ser till Grytgrotteområdet att respektera 
Gunnar Byströms övertäckningar av 
grottingångar och lägga tillbaka dem ef-
ter eventuella besök.

PS. Helst bör besök i Stalaktitgrottan 
undvikas, då, som framgår av artikeln 
ovan, droppstenarna är av mycket högt 
geologiskt och geovetenskapligt värde 
och därför till varje pris bör skyddas. 
RS.

Summary by Author
Grytgrottan in Östergötland, S Swe-
den, is an exciting cave site. Among 
the boulders there are not one, as the 
name implies, but seven caves, with a 
total length of more than 160 meters. 
They offer pleasant crawling. Some of 
them may be able to unite, if the dig-
gings once performed here by Gunnar 
Byström are resumed. One of the caves 
would quickly become several meters 
longer if a blocking boulder could be 
moved into the posterior hall. Members 
of Stockholm Caving Club that visited 
Grytgrottan in 2015 surprisingly found 
that in a large hall of the westernmost 
cave there are numerous stalactites as 
well as other speleothems in the ceiling, 
as written in the revious paper.

Under historiens gång har Finlands 
grottor härbärgerat allt från rövare till 
desertörer, från eremiter till munkar. 
Grottor har betraktats som tillhåll för 
smådjävlar, men där har också hållits 
gudstjänster. 

Jägare och fiskare övernattade i grot-
tor, och där utövades yrken, till exem-
pel smidesarbete. Under stora ofreden 
flydde man till grottorna. Vapen och 
hembränt har gömts i dem. Dessutom 
har man trott att olika övernaturliga 
väsen som vettar och jordandar bott i 
grottor, och att jättar använt grottorna 
som ugnar.

Grottforskaren, fackboksförfattaren 
och naturguiden Tuomo Kesäläinen 
från Nådendal har utforskat grottor i tio 
år och är fortfarande fascinerad. – När 
man stiger in genom grottöppningen är 
det som att man stiger in i en egen liten 
värld där man glömmer allt annat, säger 
han.

Största delen har kartlagts
Grottforskningen är ännu ung i Fin-
land. Den systematiska karläggning-
en av grottor började så sent som på 
1980-talet, men sedan dess har stora 
framsteg gjorts. Forskarna har samlat in 
noggrann information om fler än tusen 
grottor. Kartläggningen pågår ännu, ef-
tersom forskarna fortfarande får in tips 
av medborgarna om nya grottor. De 
uppgifter som hittills kommit in har 
sammanställts i boken Suomen luo-

lat (Finlands grottor). Enligt boken är 
den finländska grottan i medeltal 5–10 
meter lång och 1–2 meter bred. De fin-
ländska grottorna är små i internationell 
jämförelse, men det gör dem inte min-
dre intressanta, anser forskarna. Också 
en lekman kan med god tur göra nya 
fynd. – En kompis till mig som har ar-
keologi som hobby hittade ett stenverk-
tyg som är åtminstone från bronsåldern 
men kan vara ända från stenåldern, 
berättar Tuomo Kesäläinen.

Utgrävningspaus i Varggrottan
Finlands kanske viktigaste grottskatt 
hittades av en slump i Masku när barn 
som lekte i en grotta hittade en koskälla 
i järn med ungefär 250 silvermynt från 
1400-talet inuti. Finlands kanske mest 
undersökta och mest omtvistade grotta 
är Varggrottan i Kristinestad, där man 
hittat stenföremål som kan vara verk-
tyg som användes av neandertalare för 
över 100 000 år sedan. Forskarna tvistar 
om huruvida de verkligen är verktyg el-
ler bara vanliga stenar. Utgrävningarna 
i grottan har stått stilla i ett par år på 
grund av penningbrist, berättar geolo-
gen Aimo Kejonen.

I boken Suomen luolat (2015) presen-
teras över tusen grottor. Bakom boken 
står professor Veli-Pekka Salonen, geo-
logerna Aimo Kejonen, Sakari Kielosto 
och Seppo I. Lahti samt fackboksförfat-
taren och naturguiden Tuomo Kesäläi-
nen.

Ännu kan man göra nya fynd i Finlands grottor
Vasabladet

Publicerad 2 januari 2016
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Hang Son Doong

Upptäckten av Hang Son Doong är 
som en saga. Grottan ligger i en otill-
gänglig del av Ke Bang-massivet i cen-
trala Vietnam, i nationalparken Phong 
Na-Ke Bang nära gränsen till Laos. En 
dag under regnsäsongen 1991, var Ho 
Khanh ute i skogen för att leta värdeful-
la timmerträd. Terrängen var svår och 
han blev tvungen att övernatta ute, men 
lyckades hitta en grottöppning som 
kunde fungera som regnskydd. Där-
efter gick åren, men Ho Khanh, som 
fick en stor del av sin inkomst från det 
han kunde få från skogen, lärde känna 
många grottöppningar i området. 

När han år 2006 kom i kontakt med 
Howard Limbert som lett brittiska 
grottexpeditioner till området sedan 
1990 så var Ho Khanh en självklar gui-
de. Men minnet av grottan från 1991 
hade bleknat, och först 1999 lyckades 
Ho Khanh lokalisera grottan igen och 
leda expeditionen dit. Öppningen är 
inte särskilt stor, bara 30 meter bred och 
10 meter hög och svårfunnen i vegeta-
tionen och förhoppningarna var inte 
särskilt höga, men grottan innanför, ja 
den överträffade allt vad britterna hade 
kunnat önska sig!

Att fotografera en jätte: 
Martin Edström och Hang Son Doong

Johannes Lundberg

En expedition på bortemot 50 per-
soner, flera hundra kg kamerautrust-
ning, timslånga fotograferingsses-
sioner med upp till 400 högupplösta 
bilder per tillfälle och belysning på 
runt 35000 lumen styck; allt blir lätt 
gigantiskt när man som den svenska 
fotografen Martin Edström ska foto-
grafera världens till volymen största 
grottpassage, Hang Son Doong i Viet-
nam.

Foto: Martin Edström ©

Martin Edström, fotograf med 
många strängar på lyran och 
nybliven medlem i SSF.
Foto: Katja Adolphson ©
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Resten är historia. Innanför den obetyd-
liga öppningen hittade de en gigantisk, 
i genomsnitt 100 m hög och 80 m bred 
gång som bara fortsatte, i 5 km innan 
de stoppades av en 15 meter hög sin-
tervägg, med fortsättningen på andra 
sidan. På väg dit hade de passerat ett par 
gigantiska kollapsdoliner, så stora att de 
var trädbevuxna på botten. Nyheterna 
om upptäckten slog ner som en bomb. 
De första ryktena, på ukCaving och 
andra internetfora, var lätt skeptiska, 
men snart hade upptäckten av världens 
största grottpassage, i en (för de flesta av 
oss) avlägsen del av exotiska Vietnam, 
spridits också till vanliga media. Vad var 
det som fascinerade mest? Storleken på 
grottan? Den exotiska miljön? Eller att 
man fortfarande, när allt redan borde 
vara känt, kan hitta något så ofantligt 

stort? Året efter är britterna tillbaka till-
sammans med National Geographic; 
The Great Wall of Vietnam klättras (den 
var inte 15 meter hög, snarare 60 me-
ter) och grottans bortre öppning hittas, 
några hundra meter längre in.

När idén att bygga en linbana(!) för 
turister genom grottan först dök upp är 
kanske inte helt klart, men här i Sverige 
fick journalisten och 360-gradersfoto-
grafen Martin Edström höra om planer-
na under oktober 2014. Ett av Martins 
specialintressen som journalist är just 
människans påverkan på naturen, berät-
tar han när jag träffar honom en tisdag 
i november, i hans kontor i en röd liten 
bagarstuga på Södermalm i Stockholm. 
När han fick höra om risken för exploa-
teringen av en  nyupptäckt och nästan 
obesökt grotta var det mitt i prick. Då, 

i oktober i fjol, var risken fortfarande 
överhängande att turistsatsningen skulle 
påbörjas redan under år 2015, och helt 
plötsligt var det bråttom. Mycket bråt-
tom. Martin lyckades få National Geo-
graphic med på idén att dokumentera 
Son Doong i 360-gradersfotografi och 
publicerat i ett interaktivt webb-baserat 
reportage, och bara några månader se-
nare var hela gruppen på plats i grottan. 
360-gradersfotografi? Martin förklarar 
att det är ett sätt att fotografera som 
är vanligt bland mäklare och hotell. 
Med hjälp av ett robothuvud som man 
monterar kameran på tar man ett stort 
antal bilder i alla riktningar som man 
sedan sätter ihop till en enda stor bild 
som täcker just 360 grader åt alla håll. 
Martin har tidigare använt tekniken för 
interaktiva reportage, bland annat där 

han låter ”läsaren” besöka och uppleva 
flyktingläger i Jordanien. Och nu också 
för oss ta med oss till Hang Son Doong.

Martin åkte tillsammans med ett 
team på ytterligare sex personer från 
Sverige i januari, när väderförhållan-
dena var säkrast, och fick hjälp med ar-
rangemanget av Oxalis, en vietnamesisk 
turoperatör med expeditionsturer till 
Son Doong som en av sina specialiteter. 
Totalt deltog ett 40-tal personer, berät-
tar Martin, där de lokala bärarna också 
ansvarade för campingplatsen (som var i 
grottan) och matlagningen, så att resten 
av teamet kunde lägga all tid på att fo-
tografera. Det var tid de behövde. Och 
det hade en hel del med ljus att göra. 
För att få tillräckligt med ljus använ-
des LED-belysning; inte 1500 lumen 
(som en bättre Scurionpannlampa), 

Foto: Mats Kahlström ©Foto: Mats Kahlström ©
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inte 15000 lumen, utan närmare 35000 
lumen! Så starka lampor drar förstås el; 
efter en kvart var batterierna urladdade 
och då en fotosession tog upp mot en 
timme betydde det flera batteribyten 
under pågående fotografering. Martin 
löste det genom att programmera ro-
bothuvudet så att fotograferingen pau-
sade strax innan batterierna beräknades 
vara slut. Sedan gällde det att byta bat-
terierna utan att belysningen flyttades 
och sedan fortsätta fotografera tills nästa 
batteribyte. Som förhoppningsvis tima-
de programmeringen. Annars var det 
bara att börja om från början. Ett an-
nat problem i grottor som Son Doong 
är avstånden. Det är ett problem som 
inte var så tekniskt svårt att lösa med 
kommunikationsradio, däremot krävde 
det en hel del fysiskt av de som fick ta 

sig flera hundra meter genom grottans 
oländiga blockterräng, bara för att upp-
täcka att belysningen blev bättre från 
en annan punkt... För Martin återstod 
efter hemkomsten flera månaders arbete 
vid datorn med att slå ihop de många 
bilderna från varje fotosession till hög-
upplösta 360-graders panoramabilder. 
Men resultatet var värt allt slit; nu kan 
vem som helst med en internetupp-
koppling besöka Hang Son Doong på 
ett sätt som för de allra flesta av oss ald-
rig annars hade varit möjligt. Grottan 
har också blivit dokumenterad i detalj, 
innan eventuella utbyggnader med lin-
bana (planerna är förövrigt i alla fall till-
fälligt stoppade). Reportaget har också 
fått stor uppmärksamhet både i Sverige 
och utomlands. Och Martin själv, han 
har blivit bergtagen av bara farten!

Foto: Martin Edström ©  (även mittuppslaget)
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Den här artikeln baserar sig på min 
egen intervju med Martin den 10 no-
vember 2015, Emil Wesolowskis inter-
vju publicerad i Kamera & Bild 6/2015, 
Kamera & Bilds intervju under Foto-
mässan 2015 (http://www.kamerabild.
se/webb-tv/fotom-ssan-2015-f-lj-med-
in-v-rldens-st-rsta-grotta-med-martin-
edstr-m), Marins hemsida (martinedst-
rom.com), National Geographic (www.
nationalgeographic.com/explorers/bios/
martin-edstrom), Oxalis (oxalis.com.vn) 
samt expeditionsrapporterna från viet-
namcaves.com. Belysningen som an-
vändes är från X-LED Technology, och 
robothuvudet från GigaPan. Martins 
interaktiva reportage finns på National 
Geographic (news.nationalgeographic.
com/2015/05/150520-infinity-cave-son-
doong-vietnam-virtual-tour-photograp-
hy-conservation/).

Foto: Martin Edström ©
Summary (editorial)
Interwiew with the Swedish photogra-
pher Martin Edström about his Nation-
al Geographic project to document the 
largest cave passage in the world - Hang 
Son Doong in Vietnam. 

Some 40 particpants joined the ex-
pedition to Phong Na-Ke Bang Na-
tional Park and the cave. The cave 
passage, in average 100 meters high 
and 80 meters wide, was documented 
in 360 degrees panoramic photos us-
ing extremely strong LED-lights. The 
material is presented as a virtual cave 
tour on the internet (news.national-
geographic.com/2015/05/150520-in-
finity-cave-son-doong-vietnam-virtual-
tour-photography-conservation/).
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Anders Lindén drömde om och plane-
rade en expedition till de ”östra fjällens” 
stora kalkstensområden för att leta grot-
tor. I slutändan hann han inte genom-
föra denna plan.

Anders frågade i slutet av 2014 om jag 
hade lust att hänga med och utforska 
fjällområdet i närheten av Vaivvan norr 
om Torne träsk. Jag svarade genast ja. Vi 
hann under vintern utbyta några mejl 
innan jag hörde det sorgliga budskapet 
att Anders gått bort. På våren frågade 
jag Lina om det passade att jag fortsatte 
planera resan. Det gick bra, fastän hon 
inte själv kunde delta. Jag frågade även 
andra intresserade om de ville delta. Till 

slut var vi tre; Mikael ’Rauken’ Persson, 
Tor Paulin, och jag själv.

Anders behärskade geologin och han 
hade information om områden med 
grottpotential. Enda tipset över områ-
den med grottor, jag hann få av Anders, 
var en lägerplats han hade kollat upp på 
förhand: vid Vákkejohka nära gränsen 
till Norge. Jag hittade på nätet en karta 
över kalkförekomst på den svenska si-
dan, men norska sidan var blank. Utan 
mer information begav vi oss iväg för att 
leta grottor på bägge sidor om  Vákke-
johka dalen.

Måndagens första utflykt ledde oss för-
hoppningsfullt längs de stora ström-
marna till Botnji och därefter över på 
norska sidan. Misstron började gnaga i 
oss, då vi enligt kartan borde vara på ett 
brett kalkområde, men under fötterna 
fanns bara olösliga stenarter. Något en-
skilt kalkblock hittades, men inget som 
tydde på att grottor skulle finnas i om-
rådet. Vandring i fjällen är fint, men det 
var inte riktigt det vi kom för att se.

På eftermiddagen begav vi oss västerut 
på andra sidan jåkken och i riktning mot 
Avrrukvárri. Vi fann ett tydligt karstom-
råde med strömmande vatten. På väg 
uppströms förväntade vi oss att se grot-
tor, men såg endast små underjordiska 
bäckar.

På tisdagen var det fint väder och vi gick på 
en lång vandring norrut nära de stora åarna, 
Salmejohka och Bálggesgorsajohka. Som 
fjällvandring var dagen riktigt lyckad, 
men det enda grottliknande vi hittade 
var små underjordiska bäckar. Rauken 
hade tidigare under en vinterutflykt sett 
en potentiell grotta i nedre delen av Bálg-
gesgorsajohka. Men en 400 höjdmeters 
extra sväng verkade inte direkt lockande 
efter att vi hade vandrat timtals upp och 
ner över åbankar i täta videbuskage. Vi 
beslöt oss för att återvända mot baslä-
gret. Detta beslut ledde till att vi kanske 
missade det bästa området med grott-
potential, Vaivvans och Vilgesgierdus 
södra sluttning. Där väntar ännu grot-
torna på sina upptäckare.

Vaivvan – är det värt besväret?
Kimmo Suomalainen / översättning Tor Paulin

Första kvällen i tältet med stor förväntan.
Foto:  Kimmo Suomalainen

Karst vid dalens västra sida, Avrrukvárris 
sluttning.  Foto: Kimmo Suomalainen
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Grottletningen började alltmer likna en 
fjällvandring. Nästa dag lockade det fina 
vädret oss att bestiga ett fjäll. Inte så då-
ligt beslut det heller, vi checkade av ett 
nytt fjäll i vår lista, Salmetjåkka, 1610 m.

I dalens västra sluttning finns, enligt 
jordmånskartan, ett brett kalkstensområde 
som sträcker sig över gränsen till Norge. 
Följande morgon började vi dagen med 
en uppfriskande vadning över Vákkejo-
hka tillsammans med en miljon blodsu-
gare. Fast det redan var augusti så såg en 
blöt och sen sommar till att det fanns 

 Vandringsdag, Rauken och Tor, Salmetjåkka.  
Foto: Kimmo Suomalainen

 Karstområde med sprucken kalksten.  
Foto: Kimmo Suomalainen

Ser lovande ut, men inga grottor.
Foto: Kimmo Suomalainen

rikligt med knott. Vi tog oss upp mot 
Sanjavarri på norska sidan. Där fanns en 
stor bäck, vars vattenflöde gott och väl 
skulle ha räckt till att bilda grottor. Vi 
vandrade upp och ner och sicksackade 
längs många lovande kalkdalar. Slut-
satsen är än en gång: många kilometer 
vandring, men inga grottor.

Morgonen innan avfärd hade vi några 
timmar innan helikoptern anlände. Vi 
beslöt oss för att använda tiden till att 
bestiga Avrrukvárri och på vägen till-
baka än en gång gå via den stora kalk-
stenssluttningen. Fjällen bjöd återigen 
på allt från tät dimma till klart solsken. 
Allt annat, men inte grottor.
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Var det värt besväret? Absolut. Vi hade 
en fin vecka på fjällen och vi fick gran-
skat dalens norra kalkområden.

Blev det någon grottning? Jo, till och 
med det. Vi besökte Björklidens grottor 
både på vägen upp och ner. Vi fick både 
blöta ner och smutsa ner overallen. 


Gestalter i dimman på Avrrukvárri.
Foto: Kimmo Suomalainen

Efter att ha vandrat en vecka beger vi oss 
till Björklidens grottor. 
Foto: Kimmo Suomalainen

Summary by author
Anders Lindén, who sadly died last 
year,  had a dream and a plan to explore 
”Eastern Fjells”, among others the Vaiv-
van area north of Torne Träsk. A team of 
three, Rauken, Tor Paulin and the author 
followed his plan and explored limestone 
areas around Vakkejohka valley.

There are large limestone areas, conti-
nuing into Norway, on both sides of the 
valley. On western side of the valley, on 
the slopes of Avrrukvarri several promis-
ing karst areas were seen with small un-
derground streams but no caves.

During the week we checked most 
of the valley, but left maybe the most 
potential area, downstream of Balgges-
gorsajohka unexplored due to distance 
from the camp.
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Tor och Rauken i Övre Kåppasjåkkgrottan. 
Foto: Kimmo Suomalainen

Årets Expedition Bjurälven är plan-
lagd att genomföras 1-10 april. Det är 
mer folk än någonsin som är med på 
expeditionen och deltagarna från Sve-
rige, Norge och Finland ska försöka 
göra Sveriges längsta undervattensgrot-
ta ännu längre. Dykningen blir mer och 
mer avancerad och i år förväntas dykare 
vara inne i grottan i 6-7 timmar för att 
nå slutet på linan, som ligger i tredje 
sumpen. Det kommer även ett tyskt tv-
team som ska producera en dokumentär 
om expeditionen. 

Expedition Bjurälven 2016
Dmitri Gorski

Alla medlemmar i SSF är välkomna att 
besöka dykarna i baslägret, som ligger 
i Bjurälvsdalen utanför byn Stora Blå-
sjön i Jämtland. Transport (sista biten är 
5 km på skidor) och boende arrangeras 
på egen hand. Det finns gott om andra 
aktiviteter i området som också får ar-
rangeras på egen hand, från skoteråk-
ning och hästridning till besök i Korall-
grottan. Välkomna!

Foto: Sami Paakkarinen
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Tanken med årets fjällmöte då SSF firar 
50 år är att besöka många av Vadveda-
lens nya och gamla klassiker. Området är 
kanske det i Sverige som erbjuder mest, 
störst och djupast vad det gäller grottor. 
Även vad det gäller nederbörd men det 
glömmer vi gärna... eller är väldigt tack-
samma för de stora mängder vatten som 
format dessa fantastiska grottor. Vad 
sägs om Lämmelhålet, Voitaskallogrot-
tan, Iskristallgrottan, Snötempelgrottan 
och Vadveriehppigrottan. I området 
finns allt från enklare horisontella till 
utmanande vertikala grottor.

Det finns fortfarande potential för 
nyfynd i hela området och även i de 
tiotalet befintliga grottorna som i vissa 
fall bara delvis karterats. Den relativt 
nyupptäckta  Vadveriehppigrottan på 
norska sidan om gränsen är drygt två 
km lång och 150 m djup än så länge. 
Så sent som under fjällmötet 2014 hit-
tades ”Svartfallet” där som är en ny serie 
schakt och vattenfall totalt 70 vertikala 
meter ner.

När
Fjällmötet är traditionsenligt i månads-
skiftet juli-augusti, så även i år. Mötet 
är officiellt från 3 juli till 6 augusti men 
man får dyka upp tidigare, komma se-
nare eller dröja sig kvar några dagar ex-
tra om man vill. Första kvällsmötet hålls 
preliminärt den 31 juli klockan 19.00 
på lägerplatsen.

Vandra in eller flyga helikopter
Den som vill kan lätt vandra till/från lä-
gerplatsen (17 km enkel väg). Det GPX-
spår som visas i kartan på hemsidan går 
att ladda ner och rekommenderas starkt 
för den som vill undvika en del riskabla 
vad och branta sluttningar på skrå som 
man lätt råkar på vid vandring längre 
österut norr om bron. Fram till spårets 
början följer man stigen som startar från 
E10 norr om Kopparåsen, och i slutet 
går man bara vidare i dalen väster om 
jokken tills man ser baslägret längre in. 
Våra vänner i NGF kan även vandra in 
norrifrån från Bones, Norge.

SSF kommer att ordna helikoptertran-
sport från Abisko Östra söndagen den 
31juli och återfärd lördagen den 6 au-
gusti. Vill man resa andra dagar kan 
man boka detta själv hos Kallaxflyg. 
Det går naturligtvis att flyga åt bara ena 
hållet. Helikoptern kommer även an-
vändas för att frakta en del gemensam 
utrustning och det går också att lämna 
bagage för frakt av helikopter om man 
vill vandra in.

Slutgiltiga flygtider kommer medde-
las på speleo.se senast i slutet på juni. 
Preliminär samling på helikopterbasen 
ovanför Abisko Östra station klockan 
10.00 för första avresa. En av mötesar-
rangörerna kommer vara på plats vid 
basen och hjälpa till att checka in alla 
som bokat flygning. Bagagevåg kommer 
att användas för att dubbelkolla pack-
ningen och handbagage räknas som en 
del av den totala bagagevikten. Då det 
finns en maxvikt på vad helikoptern kan 
lyfta är det viktigt att alla respekterar 
regler kring vikter och lämnar in kor-
rekta uppgifter vid anmälan.

Lägerplatsen
Platsen för baslägret är vald med tanke 
på att det ska vara möjligt att göra turer 
till flera av de grottor som ligger inom 
1 – 5 kilometers avstånd från lägerplat-
sen. Koordinater till baslägret är preli-
minära. Håll utkik på hemsidan eller 
kontakta någon i arrangörsgruppen om 
du tänker vandra in.

SWEREF 99 TM
N 7608481
E 637515
WGS84 (SWEREF 99)
68.55472720N
018.37172736E

Aktiviteter på mötet
Fjällmötet kommer att ägna sig åt att i 
första hand besöka de kända grottorna 
samt naturligtvis undersöka omgivning-
arna efter nyfynd. Det kan vara bra att 
ta med våtdräkt om man vill spendera 
mycket tid i de blötare grottorna i om-
rådet. Gemensam riggningsutrustning 
kommer finnas tillgänglig. SRT-utrust-
ning krävs för de flesta grottorna men 
det finns även horisontella grottor i om-
rådet. SSF kommer att tillhandahålla  
begränsat med gräv- och karteringsut-
rustning. Flera grävprojekt undersöktes 
och påbörjades under 2014, ta gärna 
med egen spade vid stort grävintresse.

Före och efter mötet
Vill man bo inomhus före eller efter 
mötet rekommenderar vi Abisko moun-
tain lodge som ligger just nedanför he-
likopterbasen. Har man tillgång till bil 
är även STF:s Fjällstation ett alternativ 
lite längre bort.

Fjällmöte 2016

Vadvetjåkka nationalpark

Torbjörn Djuvfelt, Niklas Konstenius, Lina Lindén, Erik Pott

Lägerplatsen 2005. Foto Sven Gunnvall

Lägerplatsen 2016 (samma som 2005)

•
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I Grottan nr 1 brukar det varje år finnas 
en inbjudan till årets årsmöteshelg. In-
för vårt 50-årsjubileum på Gotland, pu-
blicerades inbjudan till årsmötet redan i 
nummer 4-2015. Här kommer dock en 
sammanfattning. 

• Årsmötet genomförs som vanligt un-
der kristihimmelsfärdshelgen (5-8/5) 

• Vi håller till på Gustavs sommargård 
i Fröjel på Gotland

• Utflykter kommer att ske till Lum-
melundagrottan, Torsburgen och 
Östergarn

• För den som har möjlighet finns en 
utflykt till Stora Karlsö under tors-
dagen, annars samlas vi på torsdag 
eftermiddag på Gustavs sommargård

• Årsmötesförhandlingarna sker på 
Gustavs sommargård, Fröjel, freda-
gen den 6/5 kl 18.30

• En hel radda jubileumsaktiviteter är 
planerade (se nedan)

• ALLA är välkomna, gammal som ny 
medlem – SSF hade inte blivit 50 år 
om det inte dykt upp nya medlem-
mar kontinuerligt!

Jubileumsaktiviteter
Det finns många idéer och planer på 
jubileumsaktiviteter och allt kommer 
nog inte spikas förrän när de genom-
förs. Men några kräver lite delaktighet 
från deltagarna.

• Gamla grottprylar: Den grottutrust-
ning som används 2016 skiljer sig rätt 
mycket från det som användes 1966 
och vi försöker få ihop någon form 
av temporär utställning av gammal 
grottutrustning. Men glöm inte att 
-70, -80, -90 och -00-talen är minst 
lika intressanta i sammanhanget. Ta 
gärna med något som DU använt 
vid någon särskild tidpunkt. Lampa, 
hjälm, overall, SRT-utrustning – vad 
har förändrats mest? 

• Tidstypisk krypning i Pojkarnas 
gång i Lummelundagrottan: säga vad 
man vill, men Lummelundagrottan 
har genom åren haft stor betydelse 
för SSF:s tillblivelse och utveckling. 
De tre pojkarna som upptäckte grot-
tan och Leander Tell, som trodde 
han upptäckte grottan, hade utrust-
ning som helt klart skiljde sig från 
dagens. Vågar du krypa Pojkarnas 
gång i toppluva och stearinljus? 

• Bilder, filmer, tidningsurklipp: Ge-
nom åren har vår verksamhet doku-
menterats på många vis; filmer, radio-
inslag, tidningsartiklar och självklart 
medlemmarnas egna bilder. Vad vill 
du visa? Vad är SSF för dig? Sätt 
ihop några bilder till 5 minuters vis-
ning en kväll, skriv ut några bilder 
och sätt upp på en vägg i samlings-
lokalen, skriv en sång och framför 
vid kvällsbrasan, kopiera en kul tid-
ningsartikel och sätt upp så folk kan 
läsa. Möjligheterna att presentera 
något är oändliga. Och tänk på att 
2015 också är en del av SSF:s his-
toria! 

Påminnelse om 
inbjudan till 

årsmötet 2016

Anmälan och lägeravgift
En lägeravgift kommer att tas ut av alla 
deltagare för att täcka gemensamma 
kostnader, till exempel att ta in en ge-
mensam lägertoalett.  Barn & ungdo-
mar under 18 år deltar gratis. Förutom 
detta kommer vi att ha en repavgift för 
alla som vill  besöka de vertikala grot-
torna.

Lägeravgift, repavgift och helikopterbil-
jetter betalas in i förväg på Pg 634208-3 
eller Bg 5002-0494, märk inbetalning-
en med ”Fjällmöte16” och ditt namn. 
Det går även bra att betala lägeravgiften 
på plats kontant om man vandrar in. 

 
Priser
Lägeravgift: 250 kr
Repavgift: 200 kr
Helikopterresa enkel Abisko-lägerplat-
sen inklusive 30 kg bagage: 1200 kr
Anmälan görs via anmälningsformulär 
på speleo.se eller mail till lina.linden@
gmail.com. 

Följande uppgifter skall framgå i an-
mälan för alla:
1) Namn
2) Mailadress
3) Mobiltelefonnummer
4) Ankomst/avfärd när och hur (t.ex. 
ankomsttid tåg Abisko Östra)
För de som vill använda den gemen-
samma helikoptertransporten behövs 
uppgifter också om:
6) Ut- och/eller hemresa med helikopter
5) Egen vikt kg
6) Vikt packning kg (max 30 kg/person 
ingår i grundpris därutöver 15 kr/kg)
7) Bagage som inte ledsagas (15 kr/kg)

Tänk på att det är lättare att stuva flera 
mindre kolli än en jätteryggsäck i heli-
koptern. Om du avser skicka enbart ut-
rustning med helikopter så ska den läm-
nas uppe vid helikopterplattan i Abisko 
Östra senast söndag fm 10.00 den 31 
juli, väl förpackad och märkt. Packning-
en kan komma att lämnas fritt stående i 
regnet på fjället. 

Anmälan kan ske hur sent som helst 
men vill man ha helikoptertransport 
gäller anmälan senast 15 maj. 

Mer info om kommer kontinuerligt 
att läggas upp på speleo.se och SSF fa-
cebooksida.
http://www.speleo.se/events/event/fjall-
mote-2016

Inläsning inför fjällmötet
Andreas Forsberg ”Vadveriehppidalen 
– kanske Vadvevagges sista grott-jung-
fruliga utpost” Grottan nr 1 2014, be-
skriver området och ger även referenser 
till annan intressant läsning om dalen. I 
Grottan  1 2015 går det att läsa två ar-
tiklar av Fredrik Hedström,  ”Fjällmöte 
i Vadveriehppi” och Marco Kupiainen 
”Mer från fjällmötet 2014” som ger lite 
inspiration från senast SSF besökte om-
rådet.

Summary (editorial)
Invitation to the SSF mountain meet 
July 31 to August 6. To celebrate  our 
50th  anniversary we will return to the 
best caving area in Sweden - Vadvevagge 
in the far north. You can either walk to 
the camp or fly by helicopter that will 
be booked by SSF. For further informa-
tion contact lina.linden@gmail.com or 
info@speleo.se
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På Stora Karlsö har arkeologer hittat 
spår av mänsklig närvaro i en grotta 
som kallas Stora Förvar. Lämningarna 
avslöjar att människor kom dit redan 
för ungefär 9 200 år sedan, och sedan 
fortsatte att besöka platsen i tusentals 
år. Avfallslagren de lämnade efter sig var 
över fyra meter tjocka i grottan.

Människornas främsta anledning att 
ta sig till ön var att jaga gråsäl. Lagren 
i grottan innehåller massor av sälben, 
och nästan bara från unga sälar. Antag-
ligen inledde de säljakten på vårvintern, 
någon gång i mars, och fortsatte sedan 
att jaga säl i ett par månader. Senare på 
säsongen koncentrerade de sig på andra 
byten, som harar, sjöfågel och även på 
att fiska.

I Stora Förvar har arkeologer hittat 
ben och skallar från ett tiotal männ-
iskor. Ett av skeletten kommer från ett 
spädbarn som dog vid ungefär fyra må-
naders ålder. Barnet blev kanske förgif-
tat av för mycket A-vitamin. Mamman 
åt mycket sälkött, särskilt lever, när hon 
ammade. Bland de döda i Stora Förvar 
finns också ett par barn i tioårsåldern. 
Två, tre stycken var tonåringar och res-
ten i tjugo- och trettioårsåldern. Kanske 
var det människor som råkade dö just 
när de var på Stora Karlsö. Eller också 
har de förts hit från Gotland för att be-
gravas i grottan, på en plats som dem 
var speciell. 

En svensk forskargrupp har DNA-ana-
lyserat flera av individerna från Stora 
Förvar. De är just nu de äldsta DNA-
analyserade personerna i Sverige.

Bland alla djurben finns också res-
terna efter örnar. Stora, mäktiga örnar 
som säkerligen hade en symbolisk bety-
delse. Säljägarna på Stora Karlsö klädde 
sig antagligen i kläder av hjortskinn och 
sälskinn och kanske smyckade de sig 
med djurtänder och snäckor och satte 
stora örnfjädrar i håret.

De första människorna i grottan 
Stora Förvar

Lena Arén

Författaren klädd i hjortskinn vid Åsa-Lisas och Leifs bröllop i Stora Förvar 1993. Foto: Sven Gunnvall

Utgävning i Stora Förvar 1892. Foto: Hjalmar Stolpe

Stora Förvar. Teckning Sven Gunnvall
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NSS News Nr 12/2015 
beskrivning av utforskningen av Black-
fathom River Cave i Missouri, en grotta 
som var helt okänd (utom för markä-
garen) före 2007, och som nu är ca 12 
km lång. Ett problem vid utforskningen 
har tydligen varit att i floden genom 
grottan finns mängder av stora fiskar 
(60-75 cm långa) – karp, havskatt och 
”Bigmouth buffalo” (har inte hittat nå-
got svensk namn, det latinska namnet 
är Ictiobus cyprinellus), som verkar vara 
totalt orädda.

NSS News Nr 1/2016 
Hela numret handlar om grottor på Filip-
pinerna.

Der Fränkische Höhlenspiegel nr 
60/2015.     
 
William Pengelly Cave Studies Trust 
Newsletter no 119, 120/2015

Litofilen Nr 4/2015 
handlar mycket om gruvor – dels 
silvergruvan Cerro Rico i Bolivia, dels 
fältspatgruvan i Kolsva i Västmanland. 
Den senare gruvan är nu nedlagd och 
vattenfylld. Där fanns, förutom fältspat, 
många sällsynta berylliummineral.
 
Cave and Karst Science Nr 3/2015 tar 
bla upp utforskning av grottor (i Stor-
britannien) 1680-1800, (väldigt) stora 
kollapsdoliner i Turkiet och frågan om 

graffiti i grottor och gruvor (i Peak Di-
strict) är historiska minnesmärken eller 
vandalism.

fjället nr 4/2015

Journal of the Sydney Speleological 
Society DVD med alla nummer 2015

Spelunca Nr 140, dec 2015 
innehåller bland annat artiklar om lä-
ger/projekt för ungdomar, en hel del 
om fotografering i grottor och om un-
derjordiska floder i Myanmar.
 
Speleologia Nr 73, dec 2015 
beskriver bland annat grottor i Lombar-
diet, Emilia-Romana, på Sardinien och 
i sydvästra Kina.  

Mitteilungen Nr 3/4 2015 
har en artikel som utifrån en sociologisk 
synvinkel diskuterar hur den allmänna 
bilden av grottforskning som en ex-
tremsport påverkar forskningen/fors-
karna inom speleologi.

Agaten Nr 1/2016

Atti e Memorie della Commissione 
Grotte ”Eugenio Boegan” (Trieste). 
VOl. XLIV (2013)

Nya tidskrifter till biblioteket december 2015 – januari 2016
Ulla Pettersson

Efterlysning: Bilder till ett Jubileumsbildspel

Nu söker vi dina bästa bilder till ett bildspel för årsmötet. Välj ut ett antal bra bilder 
med motiv från grottor och grottkrypning i Sverige. Bilderna kommer att visas på 
ett rullande bildspel i en utställning vid Lummelunda. 

Andreas Wikström har åtagit sig att sätta ihop programmet så bilderna kan skickas 
till honom. Har du bara någon enstaka bild kan den skickas direkt till hans e-post: 
andreas.b wikström@telia.com. Har du flera bilder (vi kan ta emot max 10 bilder 
per person) är det kanske bättre att till exempel ladda upp dem på dropbox och 
sedan skicka en länk till ovanstående adress. Om du skickar bilder samtycker du 
också till att SSF kan använda bilderna i Grottan och på hemsidan.

Det är viktigt att du berättar vad bilderna föreställer och vem som är fotograf.  Vi 
har ett ständigt behov av bilder så passa på nu att skicka ett bidrag som kan komma 
till glädje inte bara till jubiléet utan också längre fram!

Årets måste i modeväg – SSFs jubileumströja

Vi har tagit fram en jubileumströja som går att beställa och antingen få hemskickad 
mot portkostnad i slutet på april eller hämta ut på årsmötet. Tröjan är röd med vitt 
tryck i vuxenstorlekarna XS-XXL och barnstorlekarna 110-150.
Beställning av tröja måste göras 
senast 4 april på SSF hemsida 
Har du inte tillgång till inter-
net och ändå vill beställa en 
tröja, skicka ett vykort till: 
Lina Lindén, Kvistgatan 167, 
931 58 Skellefteå med din 
beställning. Betalning sker till 
SSF PlusGiro 634208-3 eller 
BankGiro 5002-0494. Beställ-
ningen är inte giltig om du inte 
betalt senast 4 april. Allt even-
tuellt överskott från tröjförsälj-
ningen kommer att gå till SSF 
Grotträddningsfond.

Tröjan kostar 80 kr och 
porto är:

1 tröja 26 kr
2-3 tröjor 39 kr
4-6 tröjor 52 kr
7-13 tröjor 65 kr
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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 300 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

Nu har vi satt ribban för jubileumsårets utgivning av Grottan.
Se nu till att vi kan fortsätta med samma höga kvalité på inne-
hållet resten av året! Nästa nummer kommer ut i juni och vad 
det skall innehålla är helt upp till dig käre läsare!
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