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På gång i SSF

Lummelunda 27 juni - 2 juli 2016
SSFs årliga träff veckan efter midsommar.
Mer info finns på sidan 12 och på hemsidan.

SRT-resa till Yorkshire 11 juli - 18 juli 2016
Vertikal grottning och SRT2-kurs. 
Än kan det finnas det platser kvar. 
Läs mer på på www.speleo.se
Intresserad? Kontakta: mark.sebastian.dougherty@gmail.com

Fjällmötet 31 juli - 6 aug 2016
Vadvevagge - läs hela programmet i 
Grottan nr 1/2016 på sidan 38 
och på www.speleo.se

På gång internationellt

International Training Camp for 29 juli -13 aug 2016
Young Speleologists 
Schwabian Alb. www. juhoefola.de/english.html

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

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

I denna ledare skriver jag för andra 
gången under ett år om grotträddning, 
men nu främst för att tacka alla bidrags-
givare som sett till att grotträddnings-
fonden till dags dato har dragit in litet 
drygt 25 000 kronor.

Alla deltagande medlemmar vid före-
gående årsmöte bidrog till att loppisen 
med grottrelaterade prylar ur Anders 
Lindéns kvarlåtenskap gav ett netto 
strax under 6 000 kr, det enskilt största 
bidraget till fonden. Ingen nämnd, ing-
en glömd, men tack alla ni köpsugna.
Ett särskilt tack till familjen Lindén för 
initiativet att ordna en loppis.

En mindre grupp medlemmar och 
föreningar donerade 1 000 kr eller mer. 
SSF:s styrelse riktar ett stort tack till:

• Tunabygdens Geologiska förening
• Stockholm Adventure Team
• Kalle Grönvik
• Sören Larsson
• Leif Sigvardsson & Åsa Lisa Linnman
• Johannes Lundberg
• Gunnar Herndal

Utöver dem som nämnts 
ovan har kring 30 med-
lemmar också bidragit till 
fonden. Det blir litet för 
långt att räkna upp er alla, 
men era bidrag är mycket 
uppskattade. Tack allihop.

Medel från fonden har 
bidragit till att SSF kunnat 
skaffa ny utrustning för 
just grotträddning, vilken 

Ledare

innehåller bl.a. en ny mjuk bår liknan-
de den gamla. Nu kan vi använda den 
äldre båren för att träna bårttransport 
och veta att vi har en ny fräsch bår att 
använda om det skulle inträffa något.

Utöver bår finns nu i ett SSF-förråd 
ny utrustning för riggning av vertikal 
bårtransport, nyanskaffad sjukvårdsma-
teriel, mm.

En effekt av era bidrag är att SSF:s 
grotträddningsgrupp har fått en ny-
start, och att fler medlemmar blivit in-
tresserade av att träna räddning. Ingen 
önskar ju att en räddningsinsats nå-
gonsin blir nödvändig, men skulle en 
grottolycka trots allt inträffa så är vi på 
väg att bli bra rustade för att hantera en 
sådan situation.

Torbjörn Djuvfeldt

En del av SSFs räddningsutrustning.
Foto: Torbjörn Djuvfeldt
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Grotträddningsarbetet inom förbundet 
har fått lite nytt liv på sistone. Den an-
svariga kommittén har genom åren varit 
löst sammansatt men drivits energiskt av 
Sven Gunnvall med bistånd av grottve-
teraner som Leif Sigvardsson och Mark 
Dougherty. Sedan Sven drog sig tillbaka 
har undertecknad haft en sammanhål-
lande funktion, främst med att företräda 
SSF inför myndigheter och organisera 
samövningar med Fjällräddningen (se 
Grottan 2013, nr 4). På senare år har det 
tillkommit flera initiativ, bl.a kontakt 
med lokala Räddningstjänster och Sjö-
fartsverket vid olika träffar. En rep-och 

riggningsövning hölls på Tyresö brand-
station i november 2014 (se Grottan 
2015, nr 1). Våra tidigare ordinarie och 
vice ordföranden har också tagit opera-
tiva initiativ. Mark Dougherty har in-
förskaffat en grottbår från England och 
Torbjörn Djuvfeldt har samlat förbun-
dets räddningsmateriel i ett egenhändigt 
iordningsställt förråd hemma i Hedesun-
da. Det allra roligaste är att flera aktiva 
medlemmar under de senaste åren visat 
starkt intresse för praktisk räddning och 
varit med på övningar. Därmed kan man 
skönja en mer operativ räddningsgrupp 
inom SSF. Med denna artikel vill jag 
redovisa de senaste övningarna och vad 
som planeras framöver.

Frostviken 2015
I augusti i fjol var samövningen med 
Fjällräddning och Polis tillbaka i Stora 
Blåsjön trots de tidigare föresatserna att 
förlägga den till Norrbotten. Inget ont 
om Korallgrottan vars ingångskrater 
dessutom bjuder på traversmöjligheter 
med god sikt för publik. Det passade 
väl med att vi för första gången kun-
nat bjuda in deltagare även från Rädd-
ningstjänsten; klätter-och riggningsex-
perter från Södertörn och ett par rädd-
ningsmän från Östersund. Målet med 
övningen var personlig grottvana för 
fjällräddarna och lokalkännedom om 
specifika svårigheter vid en skarp rädd-
ning i Sveriges längsta grotta. Ett nytt 
moment var alltså repteknik med hjälp 
av SSF och räddningstjänstens gemen-
samma kunskaper. 

På kvällen fredag 28/8 var det sam-
ling i Stora Blåsjöns gamla skola med 
planering och indelning i grupper Efter 
gemensam frukost på värdshuset Ripan 
29/8 gick uttransporten med helikop-
ter för att spegla de verkliga resurserna 
vid en insats. Till följd av en kommu-
nikationsmiss anlände maskinen senare 
än planerat från Östersund. Övningen 
kunde ändå genomföras i sin helhet tack 
vare att vi gick tillbaka ner till vägen, 
oberoende av helikopterpilotens arbets-
tider. 

Första halvan av dagen i grottan äg-
nades åt förflyttning i grupper under 
ledning av SSF-funktionärer. Uppgiften 
var att inventera svåra partier på väg till 
och från Stora salen. Följande observa-
tioner och synpunkter noterades:

• Det finns långa partier där det är 
lätt att förflytta en bår.

• Den svåraste och farligaste passagen 
är genom Brantsalen. Där borde det 
sättas bultar för att vid behov kun-
na ordna en linbana för att hissa 
båren förbi det svåra partiet. Even-
tuellt kan bultarna även vara fäste 
för handlina under normal förflytt-
ning. Den nuvarande handlinan 
bör bytas ut. 

• Även vid Korkskruven bör det 
bultas för att i framtiden göra bår-
transport lättare och säkrare. Vi bör 
sätta P-bultar med kemiskt ankare 
som har lång livslängd och tillstånd 
för det ska sökas från Länsstyrelsen. 

• Det är svårt att hitta i grottan och i 
utrustningen för första insatsgrupp 
bör det finnas reflexer eller annan 
märkutrustning som kan läggas ut 
tätt så att efterkommande rädd-
ningspersonal kan hitta.

• Test med radioapparater visade att 
räckvidden i grottan är ganska be-
gränsad med VHF (Polisens Rakel-
system). Räckvidden är ca 50 m i 
gångarna. En möjlig lösning är att 
med jämna mellanrum ställa ut per-
soner som repeterar meddelanden. 
Möjliga lösningar i framtiden är 
grottradio typ Heyphone (magnet-
fält) som Norsk grotträddning an-
vänder, eller som en sista nödlösning 
att dra tråd och använda telefoner. 

Andra halvan av dagen ägnades åt de-
monstration utomhus av riggning och 
bårtransport i travers över ingångskra-
tern, vilket hade förberetts under för-
middagen medan grupperna var inne i 
grottan. Följande erfarenheter noterades:

Grotträddningsövningar 
2015-2016

Christian Rylander

Genomgång i Korallgrottan. 
Foto: Kristian Lyberg
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• Riggning av travers med dubbla 
bärlinor är standard om det finns 
tillräckligt med utrustning. Vid ett 
skarpt läge får man använda de re-
surser som finns. Det kan ta tid att 
förbereda riggning men sedan går 
transporten ofta mycket fort.

• En risk är att spänna bärlinorna för 
hårt och därför får inte för många 
hjälpa till vid uppspänningen. En 
praktisk gräns är att 3 personer drar 
och spänner linan om man har en 
utväxling på 3:1.

• Det visade sig att det är svårt att dra 
jämnt när båren ska hissas och där 
finns en risk att det går för fort om 
kommunikationen inte fungerar 
bra mellan den som följer båren 
och dem som halar.

Under den muntliga utvärderingen 
framkom att värdet av samövningar 
fortfarande är stort för de inblandade 
parterna. Vi kommer säkert att arbeta 
tillsammans vid en skarp olycka och då 
är kännedom om varandra som perso-
ner och organisationer en framgångs-
faktor. Fjällräddarna har ett stort behov 
av fler timmar under jord och alla har 
ett stort behov av repträning. Ett pro-
blem är också att upprätthålla kontinu-
erlig kompetens eftersom det finns en 
viss omsättning av medlemmar i fjäll-
räddningsgrupperna. Vi blev överens 
om att bjuda in dem till SSF-möten 
och Torbjörn åtog sig att återkomma till 
Frostvikengruppen med en SRT-utbild-
ning under 2016.

Hedesunda 2015 och 2016
Under två helger; 12 december 2015 
och 5-6 mars 2016 har Torbjörn samlat 
räddningsintresserade hemma hos sig i 
Hedesunda.  Som nämnts är SSFs rep- 
och annat räddningsmateriel numera 
samlad där i ett specialförråd, härmed 
utnämnd till officiell depå.  Det finns 
en hyfsat komplett utrustning för ver-
tikal räddning, inklusive två bårar med 
ryggvästar. Torbjörn har också samlat 
sina egna lånekit för kurser, rep och 
övrig riggingsutrustning i samma ut-
rymme som SSFs räddningsutrustning. 
I ett skarpt läge får allt utnyttjas. Den 
stora ladan på tomten erbjuder stora 
träningsmöjligheter med stor golvyta 
och högt till nock. Takstolarnas han-

bjälkar utgör naturliga hinder vid för-
flyttning uppe under taket. Den nyss 
gångna helgen var det Emma Lundh, 
Andreas Johansson, Kristian Lyberg 
och Niklas Konstenius som hängde i 
repen och skulle lösa övningsuppgifter. 
Till hjälp fanns speleoffret Hr Björk 
(förnamn Pinocchio) som lades i bår 
med halskrage efter Stina Gabriels-
sons instruktioner. Stina och Torbjörn 
agerade instruktörer och undertecknad 
dokumenterade med kamera tillsam-
mans med Torbjörn. Meningen är att 
det ska bli någon form av ”kom ihåg” 
eller instruktionsfilm från ladan. Det 
visade sig vara inte alls så lätt att ut-
föra reptransport av lastad bår i någor-
lunda horisontellt läge. Först skulle Hr 
Björk hissas upp från olycksplatsen och 
sedan behövde han transporteras hori-
sontellt för att slutligen sänkas ner till 
räddningen på uppsamlingsplatsen. De 
fritt hängande och klängande räddarna 
fick tillbringa mycket tid med att pla-
nera och rigga efter hand som problem 
uppstod. En sak som kan vara svår att 
beräkna är hur långt lasten hänger ner 
när traversen belastas och repet sträcks. 
Lägg till mörker, dålig sikt i ljuskäg-
lorna pga ånga och att en svensk grotta 
sällan bjuder på gott om plats i sina 
vertikala passager. En riktig räddning 
blir antagligen inget skolboksexempel 
på reptransport utan en kombination 
av säkra riggningar, firningar och hal-
ningar med råkraft. Alla uppskattade 
desto mer att få träna på materielen 
och göra beräkningar utan tidspress i 
ladan. Övningen bekräftade som så 
många gånger tidigare att en säker ut-
transport av skadad tar både längre tid 
och kräver fler personer än man tror. 
Nu lyckade de fyra på repen hemma 

Traversövning i Korallgrottan. 
Foto: Christian Rylander

Trixigt bland takstolarna i Hedesunda. 
Foto: Christian Rylander
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hos Torbjörn ytterst väl med sitt upp-
drag och Hr Björk är i god form för 
kommande övningar. 

Grotträddningskommittén kommer 
under våren att fortsätta arbetet med 
följande:

• Att öka riskmedvetenheten och 
kännedomen om enkla hjälpmedel 
vid olycka. Detta blir antagligen 
som artikel i Grottan om scenarier 
och listning av materiel som kan tas 
med från depån vid expeditioner i 
mindre grupper.

• Att få en aktuell lista på medlem-
mar som kan ingå i en räddnings-
grupp vid skarpt läge. Det kräver 
tillgänglighet och vana, gärna spe-
cialkompetenser. Intresserade om-
beds kontakta mig per mail eller 
telefon. 

• Att få till stånd någon form av rädd-
ningsövning för medlemmar vid ett 
passande möte. Årsmötet eller fjäll-
mötet har diskuterats. Funktionärer 
behövs och jag tar gärna emot in-
tresseanmälan.

Att planera för nästa samövning med 
polis och fjällräddning som kanske kan 
kombineras med medlemsövning om 
förhållanden och tid tillåter.       

Det mesta av ovanstående var på 
gång redan före olyckan i Riesending-
Schachthöle men arbetet har fått för-
nyad aktualitet efter den händelsen som 
lyckligtvis slutade väl (se Grottan 2014, 
nr 3). Man kan dra en enkel slutsats 
av den elva dagar långa insatsen som 
kostnadsberäknats till nästan en mil-
jon euro; resurserna vid en komplicerad 
räddningsaktion kommer vara för små 
hur vi än planerar. Den lilla beredskap 

vi kan upprätthålla i Sverige kräver dess-
utom mer träningstid än vi har haft hit-
tills. Kommittén har nyligen upprepat 
gamla förslag till polisen att tilldela mer 
grottövningstid till de aktiva fjällräddar-
na men omorganisationer mm hindrar 
detta för närvarande. SSF måste som 
ideell förening lita till medlemmarnas 
engagemang. Kanske kan just du som 
läser detta bidra – välkommen att höra 
av dig till undertecknad.

Christian Rylander 
Grotträddningskommittén SSF 
073-660 14 75  
rylanderc@hotmail.com

Summary (editorial)
Report from the activities of the Cave 
Rescue Group in Sweden 2015 - 2016.
In august 2015 a cave rescue exercise 
was carried out in Korallgrottan in co-
operation with local mountain rescue 
and police. Dangers and difficulties in 
the cave was identified and discussed. 
The second day of the exercise was dedi-
cated to rigging traverses.

At two occasions indoor exercises has 
been carried out in Hedesunda where 
all cave rescue equipment belonging to 
SSF is stored. The Cave Rescue Com-
mittee has agreed to continue the work 
with increasing the risk-awareness and 
knowledge about self-rescue material 
that can be borrowed from the SSF 
store. They will also update the list of 
available cave rescue personnel and con-
tinue the effort to run courses and exer-
cises for SSF members as well as other 
emergency services. Experience from 
real incidents shows the need for mas-
sive resources. Everyone that can con-
tribute to this is encouraged to do so. 

Riggat för travers 
Foto: Christian Rylander

Samling runt herr Björk
Foto: Christian Rylander
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För en tid sedan passerade jag ett ståt-
ligt monument i Humlegården bakom 
Kungl. Biblioteket i Stockholm. Min 
blick föll på en bronsplatta med en 
bild av en fackla som upplyser ett antal 
stalagmiter. Grottinteriören väckte mitt 
intresse för monumentet och jag började 
söka fakta och återvände med min kamera. 

Skulptören Frithiof Kjellberg blev  
ordinarie professor vid Fria konstens 
akademi 1873 och kort därefter påbör-
jade han arbetet med bildfrisen som nu 
pryder Gamla Jernkontoret på Kungs-
trädgårdsgatan 8 i Stockholm. Frisen 
ger en utförlig bild av bergshantering-
ens historia. Bandet under taklisten är 
drygt 57 m långt och har indelats i 29 
bilder. Längst i norr visas hanteringen 
av myrmalm och tillverkningen av 
osmundjärn, sedan följer den tekniska 
utvecklingen fram till 1800-talets mitt i 
utförliga beskrivningar av kolning, rost-
ning, färskning, tillmakning; masugnar, 
olika sorters hammare och interiörer 
från gruvor. För de många detaljbilde-
ma har konstnären bedrivit omfattande 
studier. 

Kjellbergs mest kända verk är Linné-
monumentet i Humlegården som av-
täcktes i maj 1885, bara ett halvår före 
hand död. På den åttkantiga fotställ-
ningen får fyra kvinnogestalter symbo-
lisera botaniken, mineralogin, zoologin 
och medicinen. Två av kvinnorna är 
inte Kjellbergs verk utan han överlät 
åt sin elev Carl Johan Dyfverman att 

skapa mineralogen. Mineralogen hål-
ler en bergkristall, en sexkantig prisma 
i handen och i sitt knä har hon en 
karta över Dannemora med texten 
MELLAN FÄLT och TVÄRPROFIL. 
På en av de sexton bronsplattor runt om 
sockeln kan man under mineralogen se 
ett motiv från en grotta upplyst med en 
fackla. Kjellberg tillbringade sex av sina 
åtta vandrings- och studieår i Rom. Inte 
omöjligt att han där kom i kontakt med 
en turistgrotta som inspirerat honom 
till grottinteriören.

Mineralogen i Humlegården
Rune Magnusson

Kjellbergs Linnémonument i Humlegården.
Foto: Rune Magnusson
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Pingsthelgen 1966 bildades Sveriges 
Speleologförbund vid ett konstitueran-
de möte vid Lummelundagrottorna. 
Var tionde år har sedan årsmötet hållits 
på Gotland och i år var det 50-årsju-
bileum – speleologförbundet har alltså 
funnits i ett halvt sekel! – och platsen 
var återigen Gustavs söder om Klinte-
hamn.

Traditionsenligt brukar årsmötet inle-
das med middag på torsdagskvällen och 
därpå följande kvällsprogram. Så icke i 
år då en förexkursion till Stora Karlsö 
under torsdagen hade utlysts. 43 av mö-
tets drygt 70 deltagare tog tillfället i akt 
att besöka/återbesöka ön och uppleva 
orkidéer, skränande sillgrisslor och grot-
tor. I strålande väder.

Efter middagen tog kvällsprogrammet 
vid och första punkten var nyinsatt. 
Jämtlandsmedlemmen Daniel Kru-
sevi presenterade Per B, Lars ”Lalla” P, 
Morgan S, Tomas P och Alexander K 
B, fem personer med föga respekt för 
sedimentfyllda karstsprickors integri-
tet. Under en lång tid hade de befriat 
Bryet, en karstspricka ett par km syd-
ost om Lummelundagrottan, från stora 
mängder sediment och till slut belönats 
i form av icke-sedimentfyllt utrymme. 
Tillika med såväl fina sinteravlagringar 
som ett vattenlås! (Upprinnelsen till 
grävprojektet var ett aprilskämt 2015, 
underliga äro…) Morgondagens pro-
gram blev därmed ett besöksmål rikare, 
vilket gav arrangörerna lite huvudbry.

Kvällsprogrammet fortsatte med Gunnar 

Isacssons koncisa men uttömmande redovis-
ning av Gotlands geologi, följt av Johannes 
Lundbergs information om Geologins 
dag. Vi var nog många som inte visste 
hur enkelt det är att arrangera en Geo-
logins dag i det egna närområdet. Sista 
programinslaget var övertecknades bil-
der från speleologförbundets 10 första 
fjällmöten (1977-1986).

Fredagens program började med Ire-
viken och grottorna där, ett kortare be-
sök än planerat. En grupp besökte Bry-
et, som några bekröp vilket inte räckte 
för Gisela Gyllensting som sonderade 
vattenlåset utan våtdräkt. Det var rätt 
kallt i vattnet…

Så småningom återsamlades deltagar-
na mer eller mindre vid Lummelunda. 
Aktiviteterna under resten av dagen, i fri 
ordning, bestod bland annat av en Bosse 
Lenander-ledd vandring i terrängen 

ovan grottan, föreläsning av Leif Engh 
om utforskningen av Lummelundagrot-
tan och det som ledde fram till reser-
vatsskyddet och hans doktorsavhand-
ling, tipspromenad (för kalenderbitare 
enligt uppsnappade kommentarer) och 
ett turistbesök i grottan föregått av ved-
erbörlig information och film.

Sist men inte minst, Pojkarnas gång! 
För att inte störa turistvisningarna blev 
det till att vända på saken, den bekröps 
inifrån och ut. En stor skara hade sam-
lats utanför Linnés grotta för att ta emot 
grottisarna som en efter en skådade lju-
set i slutet av gången. Åldersspannet var 
stort, från yngste genomkryparen Tage 
Malmgård, 6 år, till grånande veteraner.

Återfärd till Gustavs, middag och se-
dan årsmötesförhandlingar. Lite strul 
där, ett par punkter kunde inte behand-
las/fick ”särbehandlas” då de lyste med 
sin frånvaro i förra årets protokoll. För 
mer information, se årsmötesprotokollet.

50 års underjordisk verksamhet 
Speleologförbundets  jubileumsårsmöte 2016

Rof Engh

På väg ut från pojkarnas gång - litet läskigt 
är det... Foto: Rolf Engh

Stora Förvar rymmer många besökare.
Foto: Sven Gunnvall

Lummelundagrottan. Foto: Peter Ulvatun
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Kvällsprogrammet vidtog och domine-
rades av Expedition Bjurälven. Alla som 
besökt Bjurälvens dalgång och vandrat 
från Dolinsjön och uppdals måste in-
stämma i den förundran som uppstår när 
man ser filmerna på vad som finns där 
under! Stefan Barth och Stina Gabriels-
son redogjorde för expeditionernas för-
utsättningar och svårigheter. En och an-
nan blev nog förvånad över Stinas upp-
gifter om att dykningarna inte utgjorde 
de farligaste delarna av expeditionerna. 
Betydligt farligare var biltransporterna 
till utgångsplatsen och skoterfärderna 
upp till Dolinsjön! Leif Sigvardsson och 
Bosse Leneander bidrog med erfarenhe-
ter från deras deltagande.

Det blev lördag, också denna dag utan 
väder (meteorologiskt sett, dvs strålande 
sol från molnfri himmel). Östergarn och 
Torsburgen stod på programmet och på 
vägen dit passerades Buttle där vägen 
norrut var avstängd och ett stort antal 
blåljus av alla de slag huserade. Dessutom 
landade en helikopter med vattensäck på 
ängen intill uppställningsplatsen. En öv-
ning trodde några, men uppkopplade 
kunde berätta om en stor skogsbrand 6-7 
km längre norrut.

Efter en tur på halvön, med en avstickare 
ut runt Sysneudd – tyvärr utan stopp 
enligt några i bussen – blev första stop-
pet på Östergarnsbergets västsida med 
Mattsarveklint som mål. Fin promenad 
såväl nedanför som uppe på klinten, 
men det visade sig att där vi vände för 
att återvända till bussen – det var där vi 
egentligen skulle ha börjat. Dock inga 
sura miner.

Torsburgen nästa, en av Gotlands 
mäktigaste inlandsklintar, sista biten på 
våldsamt dammig kalkgrusväg. Lunch 
uppe vid utkikstornet, som nu var öppet 
för uppklättring. Tydligen hade det varit 
stängt av säkerhetsskäl, nu åtgärdat och 
ett exempel på ogenomtänkta åtgärder. 
Såsom varande 185 cm lång gick det pre-
cis att se över plankkanten, om än inte 
rakt ner, kortare personer såg – planket. 
Och hur säkert är det att vara tvungen att 
klänga upp på planket för att få sikt…? 
Skogsbrandens rök och helikoptervatten-
bombningen kunde med kikare beskådas 
från tornet.

Från lunchplatsen ledde snitslar till de 
två tilltänkta grottmålen, Torsugnen och 
Rindarehule. Men på vägen dit upptäck-
tes en oväntad bonus i form av tidigare 

okänd grotta med ingång från en terrass 
ett par meter under klintkanten. En ge-
nomgångsgrotta dessutom, vilken be-
kröps och avnjöts av såväl gammal som 
ung. Rindarehule beskrivs som en isälvs-
gryta som mynnar ut i en strandgrotta, 
men liknande kombination av hål/
strandgrotta på flera platser i Australien 
och Nya Zealand gör det troligare att det 
är frågan om ett så kallat blåshål.

Åter till Gustavs och jubileumskvällen, 
som presenterades av Tobbe Djuvfeldt. 
Därpå berättade Lena Åström om hen-
nes och Lars-Eriks deltagande när för-
bundet bildades 1966 och spelade upp 
en ljudupptagning från det stora dykge-
nombrottet 1985. Lars-Erik direktsände 
till Radio Gotland nere från dykplatsen 
och Seth Janssons exalterade stämma ef-
ter genombrottet förklarade att ”ikväll 

ska jag ta mej f.. ta en lättöl”.
Därefter minnesvärd middagsbuffé 

med mer än nog för alla oavsett sen an-
komst (till skillnad från gårdagen – tack 
Johannes!). Efter middagen lämnades 
ordet till hedersgästerna Gunnar, Hanne 
och Hans-Olof Ödin. Det var historiskt 
att höra deras berättelse om hur förhål-
landet mellan speleologförbundet och 
Lummelundabolaget hade utvecklats, 
från misstänksamhet till förtroende och 
samarbete. Och gåvan från Lummelun-
dabolaget till förbundet fick de flesta att 
dra efter andan – ett forskningsbidrag på 
50 000 kr! Ett stort tack och vi ser fram 
emot fortsatt samarbete!

Tre generationer Åström (och Fredrik) på väg 
upp från den nya grottan i Torsburgen.
Foto: Rolf Engh

Årsmötessalen med utställning av SSF-historiska bilder och utrustning. Foto: Rolf Engh
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Vårt årliga arrangemang veckan efter 
midsommar. Lämpligt för hela familjen.

Vi campar på strandängen i vanlig 
ordning samt grottar efter egen energi.

Vi startar veckan med ett morgon-
möte kl 09:00 måndag 27/6.

Introduktionskursen för er som är 
första gången på Lummelundaveckan 
börjar efter morgonmötet. Bo Lenander 
håller i kursen. Han kommer att förse 
er med kunskap och lite litteratur om 
grottan. Böcker om grottan finns att 
köpa på plats.

Anmälan till ulla.pettersson@mdh.se

Lägeravgift 100kr per vuxen

Skriv gärna i anmälan hur många ni är 
och vilken tid ni planerar att komma 
och åka från mötet. Ange också om ni 
behöver hämtning från båten.

För information och anmälan för dyk-
ningen, kontakta kristian@lyberg.eu

Veckans program:
• Pumpning av Inre Sjön
• Fortsätta på grävprojekten
• Trevlig samvaro på strandängen

• Årlig besiktning av grottan
• Introduktionskurs för nya grottisar
• Dykarna fortsätter med sina planer
• Introduktion till digital kartering 
    
Information och diskussioner finns här:
www.facebook.com/
events/1536265303330397/

Vägbeskrivning för er som inte varit på 
strandängen innan:
Kör så att ni har grottan på er högra sida 
(Cafébyggnaden med en stor balkong). 
Kör rakt fram in på den smala vägen 
som går mellan Herrgården och klinten 
(förbi infart förbjudet skylten). Passera 
naturliga grottmynningen och fortsätt 
över en bro. Passera två byggnader på 
höger sida. Efter ca 150 meter efter hu-
sen så ska ni vika av ner åt vänster. Vä-
gen är smal och ganska gropig. Snart är 
ni nere på strandängen.

GPS-koordinater för strandängen:
N 57 44.578 E 018 24.199 (WGS84)

Välkommen till Lummelundaveckan
Efteråt fick de motta ett hedersdiplom, 
en grafik av Richard Årlin med Sven 
Gunnvalls text: 

”SSF´s hedersdiplom tilldelat
Lummelundabolaget 

som öppnat världen bortom 
Kytt-Jans källare och pojkarnas gång

för vetenskap och turism.
Speleologins sponsor som vaktat,

vårdat och visat
underjordens vackra värld.”

Kvällen fortsatte med fika med designade 
SSF-tårtor och tävlingar med grott-tema. 
Sen blev det riktigt nostalgiskt, den se-
dan länge avsomnade Holger Dansk 
återuppväcktes och under ledning av Isac 
nedkämpade han återigen Burman.

Sista inslaget blev kryplådan, där åskå-
darna förundrades över den delade för-
staplatsen, Gabriel Gyllensting och Karin 
Andreason som båda klämde 17,5 cm!

Söndagen grydde, lika fin som de tidi-
gare dagarna, och årsmötet led mot sitt 
slut. De som skulle med morgonfärjan 
for redan klockan 7, de andra kunde ta 
det lugnare men så småningom lägrade 
sig lugnet över Gustavs. Speleologför-
bundets femtionde årsmöte var över. 
Ett stort tack till Lina Lindén, Mikaela 
Löfgren och alla andra som planerade, 
arrangerade och höll igång jubileumsårs-
mötet!

Summary (by author) 
During the weekend 5-9:th of May the 
Swedish Speleological Society held its 
50:th anniversary annual meeting on 
Gotland. The programme included ex-
cursions to well-known and less known 
cave areas on the island, and a visit to the 
only known “real” cave, Lummelunda-
grottan. The discoverers of the cave 
found their way into the cave in 1950 
from the resurgence through Pojkarnas 
gång (The boys passage) and as a tribute 
to them many participants went through 
the passage. Wet and cold but a sheer 
pleasure according to the cavers, the 
youngest six years old.

Foto: Andreas Wikström

Gunnar, Hans-Olof och Hanne Ödin. 
Foto: Rolf Engh

Holger Dansk och tårtan. Foto: Rolf Engh
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Inspirerad av utförda spårningsförsök 
och av vad Kristian Lyberg berättat ef-
ter dykförsöken i Gränsgrottan under 
fjällmötet 2014 bestämde jag mig för 
att ta en närmare titt på området  vin-
tertid några dagar.

För att få gott om dagsljus och slippa 
den värsta kylan men samtidigt inte 
riskera att snösmältningen tagit fart så 
gäller det att pricka in rätt tidpunkt i 
slutet på vintersäsongen. Väntar man 
för länge riskerar snön att inte bära och 
då blir det i stort omöjligt att ta sig fram 
och vattennivån inne i Gränsgrottan 
kan snabbt börja stiga så man kanske 
inte kommer ut igen.

Via tips från Tore Brattli (som gjort 
flera besök i Torneträsk-området vin-
tertid tidigare) så borde slutet av april 
vara ett bra besöksfönster. Det blev 
lite senare för mig. Jag kom iväg andra 
veckan i maj och det skulle visa sig vara 
precis på gränsen denna, för Riksgrän-

senområdet, ovanligt snörika vinter. En 
värmeknäpp hade också medfört att 
lavinfaran var överhängande och nere 
i björkskogen hade snön redan börjat 
ruttna.

Jag planerade att gå med ryggsäck och 
snöskor från den lilla byn Bones i Nor-
ge. Härifrån är det fler höjdmetrar att 
ta men avståndet betydligt kortare än 
om man startar från svenska sidan. Med 
snöskor kan man gå brant och mitt väg-
val blev därför kortast väg via Isroa och 
den lilla 1062m-sjön. Avståndet är ca 9 
km och man tar 850 höjdmetrar. Med 
facit i handen är den något längre och 
flackare rutten via Budalsvattnet nog att 
föredra med lägre lavinrisk och möjlig-
het att dra pulka. Sagt och gjort så bar 
det av från Stockholm med bil den 4 
maj.150 mil senare befinner jag mig i 
en mysig hytta på Bardu Husky Lodge 
i Bones. Efter en rejäl laxmiddag och 

lite packningsförberedelser blev det ti-
dig kväll. Jag visste ju att morgondagen 
skulle bli ganska jobbig.

Nedan följer en kort summering base-
rad mina på dagboksanteckningar:

Onsdag 6 maj
Packar färdigt ryggsäcken och lämnar 
Bones ca 0945. Dåligt väder med snö-
blandat regn och tilltagande blåst.

Följer ett skorterspår en bit upp ge-
nom björkskogen och funderar på om 
det redan är för sent på säsongen? Snön 
bär i alla fall hyfsat ovanför trädgränsen.
Ser många färska laviner längs vägen. 
Dimma och hård blåst på 1062m-sjön 
och i passet. Framme i nedre Riehppi-
dalen ca 1430 och hittar en fin vind-
skyddad tältplats i en ”lägrop” mellan 
Gränsgrottans ingång och 2014 års fjäll-
möteläger. Tar kväll 2200.

Torsdag 7 maj
Tar en behövlig sovmorgon. Det har 
duggregnat hela natten. Trist väder och 
man hör hur små laviner går lite då och 
då i dimman. Några små blå luckor i 
molntäcket visar sig ibland. Beger mig 
mot klippbranten för att lokalisera 
Gränsgrottans utlopp.

En solotur till Vadve vårvintern 2015
Andreas Forsberg

Tältplatsen med vy upp i Vadveriehppidalen.
Foto: Andreas Forsberg

Tältplatsen med Voitasklippan i bakgrunden.
Foto: Andreas Forsberg

Paus på väg upp. Foto: Andreas Forsberg
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Det visar sig vara lättare sagt än gjort. 
Enorma mängder med snö upptryckt 
mot bergväggen gör det omöjligt att 
känna igen sig (ett bra foto över klipp-
väggen hade hjälpt en del). Flera på-
hugg görs med spade på olika nivåer 
och sidor längs väggen. Det känns gan-
ska hopplöst. Jag bestämmer mig för att 
promenera upp till Vadveriehppigrot-
tans ingång Ginnungagapet istället för 
att se om det finns möjlighet att gräva 
sig ner där. 

Området där ingången ska ligga vi-
sar sig så klart vara ett stort platt och 
kontrastlöst snöfält så det var bara att ge 

upp den idén. Ska man gräva sig in här 
i framtiden så krävs goda förberedelser 
genom mycket precisa koordinater eller 
någon form av iförväg placerad marke-
ring av ingången. 

Fredag 8 maj
Ännu en dag med dimma och lätt snö-
blandat regn. Inte särskilt inspirerande 
att lämna tältet men traskar ner mot 
branten och fortsätter gräva stickprov 
genom snön och in till väggen. Vär-
men från bergväggen har skapat stora 
hålrum mellan snön och bergväggen 
(sk randkluft) så det gäller att inte råka 
falla igenom något falskt golv när man 

traskar runt och söker. Jag hade mer el-
ler mindre gett upp hoppet när så äntli-
gen!, vid sextiden på kvällen och betyd-
ligt djupare ner längs bergväggen än jag 
gissat gick spaden igenom ett ställe där 
snön var mycket porös och man kände 
direkt en svag temperaturgradient mot 
ansiktet. Efter ivrigt grävande och en 
koll med pannlampan var det helt klart 
bekräftat. Ingången låg nästan 8m un-
der snökanten!

En första koll utan grottprylar visade 
att det rann mycket lite vatten längs 
golvet. Kanske går det att komma förbi 
vattenlåset som stoppade karterarna av 
grottan 2007. Fort upp till tältet för lite 
mat och ombyte till grottoverall och 
mitt nya vapen mot kallt vatten, en Ur-
suit MPS torrdräkt.

Någonstans här under ligger ingången.
Foto: Andreas Forsberg

Ingången framgrävd. Foto: Andreas Forsberg

Redo för grottning. Foto: Andreas Forsberg
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Gången som har kryphöjd i tak redan 
från början blir ganska snart vattenfylld 
men inte helt upp till taket. Det verkar 
vara en luftspalt på någon dryg dm så 
långt in det går att lysa med pannlam-
pan. Riktigt lovande med andra ord. Jag 
lägger mig på rygg i vattnet och paddlar 
in baklänges med näsan upp mot taket 
(med lite luft kvar i torrdräkten blir den 
som en gummibåt). Färden tar stopp ef-
ter ett tag mot en grusbädd på vänster 
sida som når upp över vattenytan, Yes, 
tänker jag direkt. Det är samma strand 
(”späckhuggarstranden”) som Kristian 
elegant strandade på under dykningen 
2014. Till höger om stranden fortsät-
ter den vattenfyllda huvudgången och 
övergår i en ny sifon. Här finns inget 
att göra just nu så den får vänta till nya 

eventuella framtida projekt. Så dags att 
kolla närmare på den torra fortsättning-
en. Stranden övergår snabbt i en vacker 
linsformad freatisk tunnel med facet-
ter och en del svallsediment på golvet. 
Gången är låg och det är mestadels ål-
ning som gäller. Efter ett tag kan man 
resa sig upp i en liten sal med isbeklätt 
golv. Salen bildar en fyrvägskorsning 
med en trång gång åt vänster och en åt 
höger samt fortsättningen på den frea-
tiska tunneln framåt. Efter lite block-
rensning fortsätter jag  framåt i huvud-
riktningen och snart övergår gången i en 
svagt uppåtlutande vadös meander med 
ståhöjd i tak! Lite vatten strilar längs 
golvet. Upprymd och glad fortsätter jag 
traska på i meandern tills jag kommer 
fram till en liten kammare och y-kors-
ning. Här fortsätter det åt två håll och 
den vänstra vägen ser mer framkomlig 
ut än den högra och med lite blockflytt-

ning borde man komma vidare. Vid det 
här laget är jag så nöjd och belåten att 
jag bestämmer mig för att det får räcka 
för den här gången. Tanken på att om 
någonting händer när man är ensam 
här inne bakom en tillfälligt öppen si-
fon och tonvis med snö utanför får mig 
också att ta beslutet att vända. Klockan 
börjar också bli sent och i morgon är det 
tänkt att bryta lägret och vandra ner. På 
vägen tillbaks tar jag det lugnt och för-
söker dokumentera lite med en immig 
kamera, men det spelar ingen roll att 
det inte blir några bra bilder, jag känner 
mig ganska belåten ändå.

Freatiska tunneln innanför stranden. 
Foto: Andreas Forsberg

Ingången framgrävd. Foto: Andreas Forsberg

Isgolvsalen. Foto: Andreas Forsberg

Föregående uppslag: Dimman sveper in 
över Vadvedalen. Foto: Andreas Forsberg



2928

Lördag 9 maj
Denna dag var planen att bryta upp 
lägret och gå ner till Bones, men tillta-
gande vind, snöfall och dimma under 
hela dagen satte effektivt stopp för det. 
Istället för att bara sitta i tältet och vänta 
på bättre tider så tar jag en tur till in i 
grottan, den här gången för att försöka 
göra en grov kartering av den nya torra 
gången. Resultatet blir drygt 180m med 
några ? kvar att utforska, vilket känns 
helt ok med tanke på att Gränsgrottan 
innan endast var karterad till 20m. 

Söndag 10 maj
Blå himmel och vindstilla. Perfekta för-
hållanden med hård snö. Packar ihop 
och börjar promenaden mot Bones 
0900. Vägen ner går fort och lätt och 
med kroppen fylld av eufori. En eufori 
efter en lyckad fjälltur belönad med lite 
nya jungfruliga grottgångar.

Väl nere i Bones bjöd Jan och Ane 
på god mat och myskalas med en hel 
drös små huskyvalpar. Senare på dagen 
var det så dags att vända söderut igen. 
På vägen hem började snart nya planer 
smidas i huvudet och längtan tillbaka 
till Vadve åter växa till sig.

Litteratur
Graae, C. 2008. Gränsgrottan. 
Grottan 43(1) 2008: 32-33

Lyberg, K. 2015. Dykning i 
Gränsgrottan. Grottan 50 (1) 
2015: 18-21

Summary (by author)
A short solo expedition to the upper 
part of the Vadvevagge close to the 
Vadveriepphi valley was realized in the 
second week of May. The approach was 
made on snow shoes from the small vil-
lage Bones on the Norwegian side of the 
border. The priority was to try pushing 
the resurgence of Gränsgrottan (the 
Border Cave) in low water conditions 
without diving gear. Despite unusually 
high temperatures (early spring this sea-
son) and a lot of snow, the entrance was 
found after some hard work. It was hid-
den below several meters of snow. The 
push was successful and some 200m of 
dry passages was found with potential 
for more after some digging.

Välkomstkommittén. Foto: Andreas Forsberg

Perfekt vandringsväder. 
Foto: Andreas Forsberg
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Expeditionen till Bjurälvsdalen blev 
även 2016 ett mycket lyckat projekt. 
Grottans utforskade och karterade 
längd har nu passerat en siffra som 
förut verkade helt omöjlig, två kilome-
ter! Sammanlagda karterade längden 
är nu 2135 meter och Dolinsjögrottan 
är fortfarande Sveriges längsta under-
vattensgrotta. Den klättrar dessutom 
snabbt på listan över längsta grottor 
(både under och över vatten) och är nu 
på sjätte plats i Sverige.

Väder var inte helt med oss i år, dess-
utom på ett sätt som vi inte är vana vid. 
Tidigare år har det alltid varit kallt un-
der expeditionsveckan. I år hade vi en 
ovanligt varm vecka, detta pga något 
senare tid på året och den milda, relativt 
snöfattiga vintern. Ett djupt snölager 
och kyla som gör snön hård behövs för 
att vi ska komma fram till grottan med 
våra snöskotrar. I år hade vi därför en 
del problem med transporterna. Med 
stort stöd från lokalbefolkningen, en hel 
del snöskottande och duktiga skoterfö-
rare gick dock allt att lösa och vi kom 
både till och från grottan varje dag.

Grottsystemet har förlängts både på 
längden och på bredden. Vi har hit-
tat vägen förbi ett ras som blockerade 
en uppströmspassage som utforskades 
under 2015. På andra sidan raset upp-
täcktes (och karterades) först en ny torr-
gång och därefter en ny, stor undervat-
tensgång. Undervattensgången är över 
80 meter lång och slutar i ett nytt ras 
som ligger under Blinda Dalen. Vi är nu 
inte långt ifrån Svenonius grotta! Också 
i närheten av ingången i Dolinsjön hit-
tades nya undervattensgångar som har 
utforskats och karterats. Efter så många 
år med expeditionen är det fortfarande 
fullt möjligt att hitta nya passager nära 
ingången, till glädje för de dykare som 
ännu inte är beredda att bege sig på den 
3-4 timmar långa resan till slutet på li-
nan. Gångarna börjar dock bli mindre 
och mindre och man får hålla sig extra 
lugn när det blir som mest trångt.

Vi har fått göra om en stor del av kar-
teringen i år och har mätt om flera gam-
la grottgångar där vi inte har tillgång till 
bra karteringsdata sedan tidigare. Under 
veckan karterade vi också en torrkam-
mare (den andra) med hjälp av Disto X. 
Det blir en mycket exakt kartering som 
kan läggas till kartan över Dolinsjögrot-
tan. Hela karteringen har dessutom rät-
tats till med hjälp av fixpunkter i grot-
tan som vi pejlat in från ytan. För första 
gången har vi en mycket exakt karta 
över hela grottsystemet där vi är helt 
säkra på var alla punkter är i förhållande 
till ytan. Detta gav oss många nya insik-
ter och en hel del att fundera på!

En hel del film- och fotomaterial 
producerades under expeditionen. Bil-
derna kommer väl till användning hos 
våra sponsorer samt för att kunna visa 
för omvärlden vad vi håller på med. Vi 

har en ambition att, i samarbete med 
vår sponsor Suunto, producera en film 
om Expedition Bjurälven som kommer 
ut snart.

Hela fem nya medlemmar var med 
i expeditionen och vi börjar nå ett an-
tal där ytterliggade ökning blir för stor 
logistisk belastning. I år hade vi en ny 
deltagare från Sverige (Stina Gabriels-
son, som till vår glädje är dykläkare), två 
från Norge (Ane Mengshoel och Øy-
vind Hegle, båda erfarna grottdykare). 
Vi har också fått med oss den världsbe-
römda duon Divers of the Dark (Janne 
Suhonen och Antti Apunen) som har 
skapat många unika filmer och bilder 
från grottvärlden. Nu senast filmen Di-
ving into the Unknown som hade sin 
biopremiär i maj och som handlar om 
den tragiska dödolyckan i Plura grottan 
i Norge förra året.

En detaljerad expeditionsrapport om 
Expedition Bjurälven 2016 kommer att 
sammanställas snart – följ oss på Face-
book och vår hemsida! 

Dmitri

Expedition Bjurälven 2016
Dmitri Gorski & Stina Gabrielsson

  Foto: Sami Paakkarinen
  Foto: Kristian Lyberg 

Foto: Kristian Lyberg
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Expedition Bjurälven 
genom nya ögon 
Fjärilarna i magen gör sig påminda hela 
veckan före Expeditionen. Förbere-
delserna har pågått sedan i höstas och 
kulminerat under de senaste veckorna. 
Kurs för att dyka side-mount, dvs med 
flaskorna på sidan av kroppen, och för 
att dyka side-mount i grotta. Underställ 
med elvärme inskaffat, provdyk med 
sponsor-torrdräkten, anpassning och 

utprovning av dykutrustningen. Jag är 
mer förberedd än för någon annan ut-
färd jag någonsin gjort men ändå är det 
nervöst. Den extrema miljön på land, 
det kalla vattnet och faktumet att jag 
ska vara medicinsk ansvarig för expe-
ditionen gör att jag inte kan koppla av. 
Äventyret lockar, min oro dämpas och 
äntligen kommer dagen D, nu åker vi!

I bilen upp pratar Amanda (Lindberg) 
och jag om allt mellan himmel och jord. 

Fast mest om veckan som skall komma, 
allt från frukostrutinen till kvällsmötet. 
I den andra bilen åker Andreas (Johans-
son) och Oscar (Svensson), de har alla 
tre pratat och peppat om hur fantastisk 
denna vecka är, att det är det bästa un-
der hela året och delat med sig av alla 
sina erfarenheter. Det känns nästan som 
jag redan varit på plats i Dolinsjön och 
jag blir bara ännu mer taggad på upple-
velsen som skall komma.

Väl på plats sover vi några få timmar 
och sedan är det dags att börja skotta 
skoterled. Härligt att få komma ut och 
röra på kroppen efter 14 timmar i bilen. 
De andra säger att det är så lite snö, jag 
kan bara förundras över de meterdjupa 
drivorna med vitt som täcker hela land-
skapet, det är magiskt vackert! Efter-
middagen går fort och det är snart dags 
att vända tillbaka för att möta de andra 
expeditionsmedlemmarna. 

Dolinsjögrottan

100m

Length: 2135 m

Depth: 27 m

Surveyed by: Expedition Bjurälven 2009 – 2016

Legend

temporary survey station clay, mud

survey lines border

wall Air

presumed wall sand, silt

overhang pebbles

pitch blocks, breakdown

contour water flow

slope anchor
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Vi äter kvällsmat tillsammans på Ripan 
(en av Sveriges bästa italienska restau-
ranger om du frågar mig). Bil efter bil 
parkerar på gården och det blir många 
kära återseenden, även för mig. Expedi-
tionens förmöte i Tuna har gjort sitt, vi 
är inte främlingar längre. När veckan är 
över kommer vi vara en starkt samman-
svetsad grupp.

Redan första dygnet etableras expedi-
tionens rytm. Efter middagen på Ripan 
har vi gemensamt möte, går igenom da-
gen som varit och vad som skall hända 
under dagen som kommer. Sen är det 
tid för bastu innan vi alla knoppar in 
på våra madrasser utlagda på golvet i 
den gamla skolan i Blåsjön. Väckning 
med väderleksrapport och frukost innan 
packning och avfärd mot vägs ände i 
Leipikvattnet. Där packar vi om från 
bilar och släp till skotrarna med pack-
kälkar för de sista kilometrarna fram 
till Dolinsjön. Första expeditionsdagen 

skottar vi mer snö, bygger läger, sågar 
upp och förbereder vaken, gräver ut in-
gången till grottan samt lägger ut säker-
hetsflaskor i de närmaste delarna.

Andra expeditionsdagen är det dags 
för mitt första dyk. Ambitionen är lågt 
satt, jag ska ner i vattnet och eventuellt 
in i grottan, men bara om allt känns 
bra.  Marcin (Wojturski) och Amanda 
är mina dykkompisar. Vi hjälps åt med 
utrustning och torrdräkter, tar oss ner i 
vaken och jag börjar häkta på mig mina 
flaskor, tre stycken, alla med separata re-
gulatorer. Fjärilarna är tillbaka, jag tve-
kar en sekund, ska jag verkligen ner i det 
noll-gradiga vattnet? Klarar jag det här? 
Kontrollerar utrustningen en gång till, 
ger ok-tecken till Marcin och Amanda, 
tömmer torrdräkten på luft och sjunker 
långsamt ner mot plattformen som är 
nedsänkt i vaken. Stannar ett ögonblick, 
lyssnar av min andning, tänder min dy-

klampa och tar sedan ett fentag ut i fritt 
vatten. Det är riktigt kallt men det går 
bra! Simmar runt några minuter i den 
lilla pool som är Dolinsjön på vintern, 
nytt ok-tecken till mina dykkompisar 
och vi tar oss mot grottans ingång. Det 
är trångt, en sekund av tvekan, får flytta 
lite på min tredje flaska och kan pressa 
mig igenom. Jag dyker inne i Bjurälven, 
äntligen! Känslan går inte att beskriva, 
vi tar en liten tur inåt och när jag bry-
ter ytan har jag det störst av leenden i 
ansiktet, troligtvis i klass med katten i 
Alice i underlandet. Nästa dag gör jag 
mitt nästa dyk, dubblar min dyktid och 
njuter av varenda sekund. Under resten 
av veckan tar jag mig successivt genom 
grottan fram till första torra passagen.  
Ögonen kan inte se sig mätta på de 
vackert slipade väggarna. All tvekan är 
borta, det här måste jag göra igen! 

Stina  

Expedition Bjurälven ur 
medicinskt perspektiv 
Är det farligt att dyka i grotta?  
Är torrgrottning farligt?   
Det var två frågor jag ställde till åhörar-
na vid presentationen av årets Expedi-
tion Bjurälven i anslutning till årsmötet. 
Svaren var lite blandade, många menade 
att dyka i grotta var avsevärt mycket far-
ligare än torrgrottning. Oavsett är det så 
att vid ett projekt av Expedition Bjuräl-
vens storlek och komplexitet finns det 
många riskfyllda moment och varje steg 
av expeditionen behöver analyseras ur 
säkerhetssynpunkt. Det är allt från bil-
färden upp till Stora Blåsjön till hygie-
nen vid frukostbuffén. I expeditionen 
finns därför en grupp som arbetar med 
säkerhetsfrågor och framförallt då med 
att förebygga skador/olyckor men även 
se till att vi är så förberedda som möjligt 
om olyckan ändå är framme.

Stina i grottan. Foto: Øyvind Hegle Gladaste Stina. Foto: Gunnel Fredriksson
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Vi börjar från början med riskanalys. Vi 
har fyra olika aktiviteter som vi anser 
är de mest riskfyllda under expeditio-
nen. Det är dykningen, biltransporter, 
skoterfärder och förflyttning/arbete i de 
torra delarna av grottan (en del menar 
även att bastubadande med efterföljan-
de bad i diverse kalla vatten är en femte 
riskfylld aktivitet). Vad gäller torrgrott-
ning och transporter med bil har ni nog 
alla erfarenheter och/eller fantasi nog 
att förstå vad som kan gå snett. Vad gäl-
ler skoterfärder är riskerna snarlika bil-
transporter med skillnaden att aktivite-
ten företas i väglöst (men trädrikt) land 
och det påverkar självfallet möjlighe-
terna till hjälp och räddning. Det som 
är speciellt med Expedition Bjurälven är 
dykning i nollgradigt vatten, långt ifrån 
civilisationen och därtill har vi faktu-
met att det finns torra delar i grottan. 
Att i en räddningssituation växla mel-
lan vattenfyllda och torra gångar gör 
ett räddningsprojekt till en riktigt tuff 
utmaning.

Riskerna vid dykning uppstår dels 
genom tekniska problem som frys-
ning av regulatorer/ventiler. Fryser en 
andningsventil ställer den om till att 
fritt flöda ut luften från luftflaskan (sk 
friflödning) och dykaren riskerar att 
förlora sitt luftförråd alltför snabbt. I 
Bjurälven förekom det också förut att 
andningsventilerna slutade ge luft helt. 
Detta fenomen kunde såsmåningom 
härledas till fukt i andningsluften, som 
vid mycket låga temperaturer kunde 
bilda isproppar och blockera tillför-
seln av luft. Detta problem är nu löst 
genom extra filtrering och torkning av 
andningsluft vid fyllning. Andra risker 
är problem med övrig dykutrustning 
och hål på vattenskyddande lager (torr-

dräkt/handskar). Som de varmblodiga 
varelser vi människor är innebär ned-
kylning en av de största farorna. Skador 
som uppstår genom fall i torr del av 
grottan eller fastklämning vid ras ger i 
värsta fall en rörelsehindrad person som 
riskerar att snabbt bli nedkyld. Mer 
dykspecifika risker är akuta problem 
med tryckutjämning som kan hindra en 
dykare från att ta sig ut. Den klassiska 
dykarsjukan, ”tryckfallssjuka”, är en re-
lativt litet problem då de vattenfyllda 
delarna i genomsnitt är ganska grunda 
och inte ger någon större inlagring av 
kvävgas i kroppen.

En av de viktigaste delarna i det före-
byggande arbetet är att alla dykare är ut-
bildade och tränade för subarktisk dyk-
ning i grotta. Det är också av största vikt 
att utrustningen är anpassad till denna 
typ av dykning, det innebär exempelvis 
att andningsmotståndet i regulatorerna 
är inställt för att minska risken för frys-
ning. Från årets expedition har vi dess-
utom ett extra filter till luftfyllningen. 
Filtret gör luften extra torr och risken 
för frysning minskar ytterligare. I hän-
delse av frysning eller annan händelse 
med förlust av andningsluft är det så-
klart kritiskt att det finns luftreserver. 
Med tanke på detta beräknar varje dy-
kare sitt dyk så att en tredjedel av luften 
ska vara i reserv att användas enbart i 
nödfall. Vi placerar även ut flaskor med 
luft, säkerhetsflaskor, med jämna mel-
lanrum i grottan så att risken för att 
vara utan luft blir minimal oavsett var 
i grottan dykaren befinner sig. Dyken i 
grottan startar i en vak vi sågar upp ur 
isen. För att start och avslut på dyken 
ska vara så smidiga och säkra som möj-
ligt har vi en plattform vi sänker ner i 
vattnet där dykarna kan stå i midjehögt 

vatten och justera sin utrustning.
En expedition av denna storlek kräver 

naturligtvis också en viss ytorganisation. 
Så länge det finns dykare i vattnet har 
vi en person som är avdelad till att vara 
dykledare och har koll på vilka som är i 
grottan, var de är och när de skall vara 
tillbaka. Vi har även en säkerhetsdykare 
som har sin utrustning klar för dyk uti-
fall någon behöver hjälp i grottan. En 
annan nyhet för i år var möjligheten till 
kommunikation mellan första luftkam-
maren och ytan via Heyphone, utlånad 
från NGF (Norsk Grotteforbund). Med 
ökande längd på grottan och med det 
allt längre tider inne i grottan kan det 
vara en avgörande fördel att kunna kom-
municera med ytan utan att rent fysiskt 
behöva passera det yttre vattenlåset som 
är det längsta och tar ca 30 minuter att 
passera i en riktning. På ytan finns även 
tält med värme och varm dryck för att 
snabbt få upp temperaturen på en ned-
kyld person.

När olyckan väl är framme är det 
minst lika viktigt att vi har rätt ma-
teriel för att hantera skadan och den 
skadade. Vi har flera förstahjälpen-kit 
med ut på fjället och är förberedda på 
större trauma med nackkragar, spjälk-
ningsmaterial och en bår som klarar 
räddning i torr och vattenfylld grotta, 
skoterfärd och avtransport i helikopter. 
För att förbättra säkerheten inne i grot-
tan placerade vi ut en vattentät kanister 
i första torra delen. I den hade vi packat 
underställ, mat, liggunderlag, kemisk 
värme, lagningstejp och smärtlindrande 
läkemedel för att i bästa fall avhjälpa 
men åtminstone mildra effekten av ex 
läckage i torrdräkt eller inte alltför all-
varlig skada.

Från tidigare år har de framförallt varit 
problem med frysningar av regulatorer. 
Med det extra luftfiltret har vi lyckats 
minimera detta problem. Under årets 
expedition hade vi bara en incident, hål 
på en torrhandske som medförde ned-
kylning av en dykare. Väl på ytan kunde 
han snabbt tas om hand med torra klä-
der, värme och mat. Redan nu börjar 
planeringen och förberedelserna för 
nästa expedition. Vårt mål är öka säker-
heten ytterligare, främst genom att öva 
olika nödfallsprocedurer. I första hand 
transport av skadad dykare med övning 
av bårtransport i grottans vattenfyllda 
delar men också räddningsövningar i 
isvaken.

Stina

Summary (editorial)
Report from the Bjurälven expedition 
2016. Exploration and surveying has 
so far revealed 2135 m, making it the 
longest underwater system in Sweden 
(and the 6th longest cave). A new team 
member gives her view of the experi-
ence. Being a professional diving doc-
tor she also shares her knowledge about 
cave diving from a medical perspective, 
describing the extensive safety measures 
necessary for the expedition.

Innehållet i kanistern.  Foto: Micke Tilja
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Riktlinjerna uppmuntrar en praxis som 
minimerar negativ påverkan på grot-
tor. Allt eftersom mer kunskap om 
grottmiljön utvecklas, utvärderar och 
omformulerar grottforskare hur man 
bör bete sig i grottor. Denna kod har 
sammanställts från många grottkrypares 
erfarenhet, och beskriver tekniker för 
säker grottkrypning, tekniker som har 
liten påverkan på grottmiljön. Undvik 
att skada de tillgångar som finns i grot-
torna – estetiska, kulturella, paleontolo-
giska, geologiska, hydrologiska, minera-
logiska, meteorologiska, biologiska och 
mikrobiella. Rör dig försiktigt och var 
en bra förvaltare. Tänk säkert – ta hand 
om dig själv och din grupp. Ta hand om 
grottorna.

Uppförandekoden är anpassad till in-
ternationella sammanhang. Den gäller 
för NSS medlemmar, och utgår främst 
från karstgrottor. Men jag tycker att de 
är mycket tänkvärda, och till stor del 
tillämpliga även på svenska urbergsgrot-
tor.

• Varje grottkrypare har hjälm med 
pannlampa. Varje grottkrypare har 
med sig vatten, mat, en flaska för 
urin, och tre ljuskällor med extra 
batterier och lampor.

• Använd nytvättade förvaringspå-
sar, vertikal utrustning, kängor, 
handskar, knäskydd, hjälmar, och 
luddfri klädsel för att undvika att 

överföra lera, damm och mikrober 
mellan olika grottmiljöer.

• Följ aktuella anvisningar för ren-
göring och desinficering för att 
undvika spridning av White Nose 
Syndrome (se https://caves.org/
WNS/). (Gäller USA.)

• Använd kängor med sulor som inte 
ger avtryck  

• Använd mjuka eller vadderade 
packpåsar. Undvik lådor med hårda 
kanter. Välj utrustning som är min-
dre, lättare och mer kompakt.

• Stör aldrig fladdermöss eller andra 
grottlevande varelser. Var uppmärk-
sam på insekter, och undvik att 
trampa på dem.

• Ingen rökning eller användning av 
tobak i grottor.  Rök kan döda flad-
dermöss, ryggradslösa djur och an-
dra djur som vistas i grottor.

• Använd handskar. Kontrollera 
handskarna så att de inte är leriga, 
smutsiga eller har hål.

• Känn till vilka områden som kräver 
rena kläder, skor och utrustning. 
Gå inte in på jungfrulig mark med 
leriga eller dammiga kläder och ut-
rustning.

• Undvik isolerade vattenpölar. 

• Undvik att skrapa hud och hår. Tio- 
tusentals hudfragment och skräp 

trillar från varje människa varje 
timma. Minska införandet av nytt 
material i grottsystemet.

• För bort allt fast och flytande avfall. 
Ha med en flaska för urin och en 
påse för skräp. Bär ut all urin, bajs, 
spott, spyor och annat avfall. 

• Undvik att tappa smulor och mat-
rester. Ät över en plastpåse. Bär ut 
smulor och matrester. Ät inte medan 
du förflyttar dig.

• Om du tänder ett ljus, fånga upp 
stearindropparna på ett lämpligt 
underlag, som tex en tjock folie. 

• Om det är tillåtet att använda kar-
bid, ta ut den använda karbiden 
ur grottan i kraftiga plastbehållare 
med tättslutande lock.

• Håll dig på etablerade stigar. Sitt på 
stigen. Håll packning och utrust-
ning inom stigen. Ströva inte utan-
för de mest använda gångstigarna.

• Rör dig försiktigt genom hela grot-
tan – undvik att sparka upp damm.

• Håll alltid uppsikt över varandra i 
ömtåliga områden. Håll speciellt 
koll på huvud, rygg, händer, fötter 
och packning.

• Håll uppsikt över varandra, och ta 
av hjälmarna för att öka kontrollen 
över rörelserna i områden med lågt 
hängande formationer.

• Håll uppsikt över varandra vid 
klättring. Säkerheten först – ha all-
tid tre kontaktpunkter.

• Rör vid så lite som möjligt. Undvik 
att luta dig mot väggar, tak eller for-
mationer. Sitt inte på formationer. 

Var uppmärksam på, och undvik 
att trampa på avlagringar på gol-
vet. När du måste hålla tag i något, 
se först till att du undviker käns-
liga formationer, och använd små 
kontaktytor för att hålla balansen - 
knogar eller fingerspetsar snarare än 
smutsiga handflator.

• I samband med kartering och ut-
forskande, etablera stigar på håll-
bara underlag, för att minimera 
framtida påverkan.

• Ta inget från grottorna. Att avlägsna 
naturliga eller historiska föremål 
är oetiskt och olagligt, om du inte 
har tillstånd för godkänd forskning. 
(Nyligen slängt skräp skall vanligt-
vis tas bort – ha alltid med extra 
plastpåsar. Använd sunt förnuft och 
tänk på säkerheten. Kolla först med 
grottansvariga, arkeologer, biologer, 
och historiker innan ni tar beslut 
om stora föremål eller kulturellt 
material.)

• Säg till om farligt eller skadligt be-
teende. Det är varje grottkrypares 
skyldighet att se till att grottmiljön 
förblir så orörd som möjligt och att 
varje medlem i gruppen är säker 
och medveten om bevarandeetik. 
Grotta mjukt … och lämna inga 
spår.

Det är tillåtet att dela, skicka vidare eller 
trycka om dessa anvisningar. Tillgång 
till dem finns på NSS hemsida på:
http://caves.org/committee/conservation/

Uppförandekod för minimal påverkan på grottorna 
(reviderad mars 2015, publicerad i NSS News april 2015)

Val Hildreth-Werker och Jim C. Werker
Bearbetning: Ulla Pettersson
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Nya tidskrifter till biblioteket 
februari 2016 – maj 2016

Ulla Pettersson

NSS News 
Nr 2, 2016 har en artikel om grottorna i 
Granite City, North Carolina, en ny typ 
av grottor enligt artikelrubriken. Det 
handlar om grottor i granit eller gnejs, 
bildade genom ”exfoliation”, dvs att 
stora flak av berget lossnat och hålrum 
bildats under dem. Med svenska ögon 
ser de väldigt bekanta ut, det är en form 
av sprickgrottor. 

Nr 4, 2016 handlar om grottskydd, 
framförallt om att rensa grottor från 
skräp och graffitti. 

Journal of Cave and Karst Studies
Vol 77, nr 3 2015

South Wales Caving Club Newsletter
Nr 131, December 2015

Mondo Sotteraneo 
2012, 2013 och 2014

Norsk Grotteblad 
Nr 65/2015 innehåller bland annat 
referat från årsmötet 2015 och en arti-
kel om dykningarna i Russåga i Saltdal 
2006.

Mitteilungen 
Nr 1/2016 innehåller bland annat in-
bjudan till det tyska förbundets årsmöte 
2016 den 5 -8 maj 2016. Själva årsmö-
tet hålls lördag den 7 maj (verkar datu-
men bekanta?).

Der Höhlenforscher
Nr 1, 2, 3/2015
Nr 1/2016

Spelunca
Nr 141/2016 tar bland annat upp grott-
forskning från 1600 till 1900 i Vallon-
Pont-d’Arc, utforskning av två mer än 
100 m djupa slottsbrunnar, och grottor 
på Madagaskar.

Compte-rendu d’activité 
No 24/2015 – den årliga rapporten från 
franska grottförbundets internationella 
kommission.

Slovenský kras 
nr 1/2014

Den största är lika stor som Frankri-
ke. Nu ska Antarktis enorma isgrottor 
kartläggas närmare. 

Det är i gränslandet mellan kust och 
hav, när glaciärernas frusna färskvatten 
når det salta havsvattnet, som isgrot-
torna på Antarktis uppstår. Iskolos-
serna agerar samtidigt som en propp 
för ismassorna på land, berättar Anna 
Wåhlin, professor vid Göteborgs uni-
versitet:

– Runt Antarktis kuster finns en stor 
area med stora flytande, glaciärer med 
isgrottor under sig. Den största är lika 
stor som Frankrike, säger hon. 

– De är väldigt viktiga. De hindrar 
ismassan som finns på Antarktis från 
att åka ut i havet, så om man tar bort 
dem ökar farten på den is som finns 
uppe på kontinenten.

Kilometertjocka istak
De jättelika grottorna har tak av fly-
tande is som förmodligen tjockast är 
en kilometer, medan grottornas djup 
troligen kanske är något mer. Men det 
är fortfarande mycket som är okänt och 
som forskarna nu hoppas kunna ta reda 
på mer om. 

Några av Anna Wåhlins kollegor har 
redan gett sig iväg för nästa expedition. 
Själv åker hon på julaftons morgon för 
att sedan bo två månader ombord på en 
sydkoreansk isbrytare tillsammans med 
ett 40-tal andra polarforskare. 

Forskarna siktar på att inom några år 
kunna skicka in en obemannad ubåt för 
att utforska grottorna inifrån. 

– Det yttersta målet är att bättre 
kunna förutspå hur snabbt vattennivån 
kommer att höjas vid issmältning, för 
dessa grottor har en viktig roll när det 
handlar om glaciärernas stabilitet.

Jättegrottor på Antarktis kartläggs 
Jens Bornemann/TT 2015 12 17

Antarktis döljer gigantiska isgrottor. Foto: Wikimedia commons (CC BY SA 3.0) Manusanvisningar till Grottan:
Vi är väldigt stolta och glada att vi lyckats 
ge ut Grottan med fyra nummer per år i 50 
år utan uppehåll. Det, käre läsare, är förstås 
i hög grad tack vare medlemmar som tar sig 
tid att berätta om sina äventyr. TACK!
Här är litet tips för er som skriver:
Skriv din text utan speciell formatering (oli-
ka typsnitt, spalter, indrag, färger etc) - allt 
sådant måste ändå bort när layouten görs.
Skicka gärna med en kort författarpresenta-
tion, gärna med bild.
Skicka gärna med bilder i god upplösning, 
minst 300 dpi, gärna mer.  Skriv förslag till 
bildtext + info om vem som tagit bilden. Om 
du inte har egna bilder tipsa gärna om vem 
som kan ha bilder att bidra med.
Skriv en kort summary på engelska.
Datum för deadline:
Nr 1 10 februari
Nr 2 10 maj
Nr 3 10 augusti
Nr 4 10 november

Red
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SSFs medlemsutveckling kan följas ge-
nom att studera Grottan, dels genom 
att titta på de medlemsförteckningar 
som publicerades i tidningen under ett 
antal år, dels genom att läsa vad som 
står i verksamhetsberättelserna. Det 
blir inte helt jämförbart mellan åren, 
eftersom man i början rapporterade 
antal medlemmar vid tidpunkten för 
årsmötet, men senare har gått över till 
att i verksamhetsberättelsen rapportera 
antal medlemmar i slutet av respektive 
år. Men jag tror inte att det påverkar så 
mycket. Nedan finns ett diagram över 
hur utvecklingen har sett ut. Att med-
lemsantalet är 0 1966 beror på att den 
första officiella uppgift som finns är 
antal medlemmar i samband med det 
första ordinarie årsmötet 1967, 59 per-
soner. 

Men när jag gick igenom gamla nummer 
av Grottan, såg jag i nr 3/2003 en notis 
av Lars-Erik Åström, som hade hittat 
gamla postgirotalonger från den tid han 
var skattmästare för SSF, där han kunde 
se vilka som var de första medlemmarna 
i SSF, de som betalade medlemsavgiften 
under hösten 1966. De var (i turord-
ning): Leander och Anna Tell,  Thomas 
Dahl, Lena och Lars-Erik Åström, Mar-
tin Ardin, Bertil Borud, Jacob Palme, 
Anders H Lindén, Yngve Freij, Ebbe Jo-
hansson, Rikard Lindén, Åke Blid, Gun-
nar Rasmusson, Sören Larsson, Rabbe 
Sjöberg, Gunnar Herndahl, Gunnar Ols-
son, Knuth Nylander, Claes Grundsten, 
Gert Knutsson, Göran och Ingegerd 
Hosinski och Gena Norberg, totalt 24 
personer. De av dessa som är kursivera-

de är fortfarande medlemmar 2016, och 
tre av dem (Lena, Sören och Rabbe) var 
med på jubileumsårsmötet 2016. 

Antalet medlemmar växte i stort sett 
hela tiden fram till och med 1991, se-
dan gick det neråt några år, och sedan 
upp igen till den hittills högsta siffran, 
664 medlemmar varav 214 familjemed-
lemmar under 1997. I dagsläget håller 
sig medlemsantalet runt 650.  

I början betalade man dels en med-
lemsavgift per person, dels en avgift för 
att få Grottan. Jag har inte letat fram 
när man övergick till att komplettera 
medlemsavgiften (inklusive Grottan) 
med en avgift på 10 kr per familjemed-
lem. 2010 gick förbundet sedan över 
till att betala en fast avgift för familje-
medlemskap, oavsett antal familjemed-
lemmar. Det som är något oroande för 
ekonomin i framtiden är att den ökning 
av antalet medlemmar som har varit de 
senaste åren enbart beror på en ökning 
av antalet familjemedlemmar, de full-

betalande medlemmarna har minskat i 
princip hela tiden sedan 1997.  

Nedan finns också ett diagram över 
antal personer som deltagit vid årsmöte-
na, inklusive det konstituerande mötet 
1966 (11 personer). I början var antalet 
av naturliga skäl relativt lågt, men som 
framgår har antalet även senare varierat 
mycket mellan åren, utan någon kor-
relation till totala antalet medlemmar. 
Det verkar inte heller vara någon kor-
relation mellan antalet deltagare och var 
i landet årsmötet hålls. Högsta antalet 
deltagare, 91 personer, var det på års-
mötet 1996 i Fröjel på Gotland, med 
årsmötet 2005 i Halland (90 personer) 
och 1990 i Bispgården (88 personer) 
tätt efter. Om man bortser från de för-
sta åren är det årsmötet 2014 i Gillhov 
(27 personer), 2010 i Gyttorp (37 per-
soner), 2000 i Änge och 1985 i Kasen, 
Bohuslän (båda 40 personer) som har 
lägst antal deltagare.

SSF:s medlemsutveckling under 50 år
Ulla Pettersson
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1. Det förväxlas lätt med blåbäret.

2. Får vi på grottutflyken från batterier och vår matsäck.

3. Han vars son, som blev lagd i en grottliknande (men konstgjord) grav, ska ha återuppstått 
på tredje dagen.

4. Erodera.

5. Basisk, magmatisk bergart, allmänt förekommande i Sverige.

6. Droppsten som kan få dig att snubbla.

7. Salametallen.

8. Grävlingarnas kallas för gryt.

9. Nednötning av landytan genom vittring, massrörelser och erosion.

10. När det blir dags att fara vidare från en grotta, behöver kanske somliga först uppsöka 
lämplig buske. De som inte behöver det kan väl sägas vara... (ord som vanligen har en annan 
betydelse).

11. Många strandgrottor som vanligen behöver paddlas till kan ibland på vintern nås via 
isen. Är du ute på ett sådant äventyr, har på dig isdubbar, ifall du skulle hamna i en sådan här 
ränna.

12. På Gotland ställs vi väl inför ”frågan om mötets behöriga utlysande”, vilken ju handlar om 
huruvida det utlysts i enlighet med SSF:s regler, dess...

13. Det vilda kattdjuret i svenska skogar.

14. Grottar du i järnvägstunnlar? Då kan du sedan ett par år tillbaka bli överkörd av ett sådant 
här ellok, ombyggt Rc.

15. Geologisk period, 200-250 miljoner år sedan.

16. Sammanstörtad bergssida, bland vars block ganska långa grottor kan finnas.

17. Inneha! Besitt!

18. Nödrop

19. Ett täcke av sådant har skapat många av Sveriges landformer och är en direkt eller 
indirekt orsak till åtskilliga grottors tillblivelse.

20. Kan neotektoniska spänningar få det spruckna bergets delar att göra, varvid grottor kan 
bildas.

21. En hjälporganisations förkortning.

22. Görs det väl i orten när gruvan börjar rasa.

23. Yttrade.

24. Kort för atomslag/ämne som du finner i mineralet kryolit samt i tandkrämer.

25. Bristen på återstående sådan kraft, i muskler och hjärna, kanske för dig i säng efter den 
krävande grottutflykten.

26. En spännande grottkommun är Kinda i Östergötland, som bland annat har de välkända 
Trollegatergrottorna. Men vad heter kommunens huvudort?

Korsord
Här skall ni få litet huvudbry med grott- och geoinriktning signerat Anders Lavas. 

Håll till godo. Lösning kommer i nästa nummer av Grottan.
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Adresser
till alla SSF-medlemmar hittar du i medlems-
förteckningen efter inloggning på förbundets 
hemsida www.speleo.se  Adressändringar 
anmäls till Ulla Pettersson, 021-13 48 34, 
ulla.pettersson@mdh.se
eller på SSFs hemsida www.speleo.se

Grottblanketter 
Rapportera dina grottfynd på vår grottblankett. 
Tomma blanketter kan hämtas på 
www.speleo.se (eller beställas från Hans Beskow, 
070-676 20 02, h@nsbeskow.se) 
Den ifyllda blanketten skickas till SSFs bib-
liotek. Du kan också fylla i blanketten direkt i 
datorn och skicka den som e-post till:
grottblankett@speleo.se

Nedåt
Vår bok- och diversehandel kontaktar du på 
nedat@speleo.se eller genom Marco Kupiainen 
på tel. 070-7705989 eller 011-169004 eller 
marco@kupiainen.se 
Utbudet kan du se på hemsidan www.speleo.se

Hur-Vem-Var i SSF

Arbetsgrupper

Dyksektionen Kristian Lyberg  073-322 85 49 kristian@lyberg.eu
Fjällkommittén Niklas Konstenius 072-734 26 45 niklas.konstenius@gmail.com 
Gotlandskommittén Stefan Barth 073-418 94 12 dykbarth@gmail.com
Grottkatalogkommittén Hans Beskow 070-676 20 02 h@nsbeskow.se
Grotträddningskommittén Christian Rylander 073-660 14 75 rylanderc@hotmail.com 
Gruvsektionen Thomaz Gustafsson 070-870 67 67 thomazgustafsson@mac.com
Historiska kommittén Johannes Lundberg  070-262 42 40  johalund@gmail.com
Karteringskommittén Marco Kupiainen 070-770 59 89 marco@kupiainen.se
Utbildningskommittén Emma Lundh 073-939 31 13 emmalotta@gmail.com
Vertikala sektionen Lina Lindén   070-286 67 02  lina.linden@gmail.com
Vetenskapskommittén Johannes Lundberg   070-262 42 40  johalund@gmail.com

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

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

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

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

Lokala klubbar

Nästa nummer av Grottan

SSF in English

Swedish Speleological Society
founded in 1966 by Leander Tell

Contact: 
Chairman of the board:    Torbjörn Djuvfeldt  +46 73802 83 83   tobbedj@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

Nästa nummer av Grottan kommer i september och innehåller 
bland annat formalia från årsmötet. Förhoppningsvis hinner ni 
också rapportera något från sommarens övningar. Deadline är, 
som vanligt, den 10 augusti. Kämpa på – det är ju jubileumsår!
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