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Ledare

Lerigt, blött och alldeles underbart

Sitter just nu hemma i soffan i Gävle och har 
för tredje gången gett upp försöket att få ned 
all mat och packning inför den kommande 
vandringen i Sarek i min uppenbart alldeles 
för lilla ryggsäck. Och då är det ju inte ens 
några grottprylar med. 

För en dryg vecka sedan deltog jag i SFFs 
fjällmöte i Vadve-dalen (med ännu mer pack-
ning än nu) och i år var min plan att för-
söka besöka så många av de kända grottorna 
i området som möjligt. Det är nämlingen lite 
pinsamt, för trots att jag varit i Vadve nästan 
varje år sedan 2008, så hade jag innan årets 
fjällmöte ännu inte besökt någon av de klas-
siska grottorna som Lämmelhålet, Voitaskal-
logrottan, Hoppet, Snötempelgrottan eller 
Iskristallgrottan. Alla dessa grottor, som när 
jag var nybliven SSF-medlem, drömde om 
att någon gång få besöka efter att ha läst om 
dem i spännande Grottan-reportage.

Särskilt reportagen som beskrev själva ny-
utforskningen av grottorna fångade nog mitt 
intresse lite extra. Det lät så otroligt spän-
nande att få krypa genom gångar där ingen 
annan människa satt sin fot, att få hitta något 
nytt helt outforskat och okänt. Brukade ofta 
fantisera om att själv få vara med och hitta 
något nytt, om så bara en löjlig kort liten 
gång på några få meter, någonstans. Var spe-
lade ingen roll.

Lite av en slump blev jag sommaren 2008 
inbjuden av ett gäng andra SSF:are att delta 
i en liten expedition till Vadve för att kartera 
och utforska några hål som hittats året innan. 
Förutom dessa kända hål hittade vi det året 
flera nya grottor varav en, Vadveriehppi-
grottan, var riktigt stor och nu är karterad till 
att vara över 2 kilometer lång. Varje år sedan 

dess har vi återkommit och varje år har vi hit-
tat nya outforskade delar i grottorna. Precis 
det som jag drömde om som nybliven med-
lem i förbundet.

Just den känslan, att hitta, utforska och 
kartera, en helt ny okänd grotta är nästan 
obeskrivlig. Det finns ingenting som är så 
spännande som att följa en brusande bäck 
som vindlar sig fram i botten på en djup me-
ander, rigga ett rep och fira sig ned vid sidan 
av ett dånande vattenfall som störtar ned i en 
svart avgrund utan att veta vad som finns där 
nere, eller att gräva sig igenom en sediment-
fylld tunnel och hoppas att det någonstans 
där bakom öppnar upp sig och blir större, 
kanske hitta stora salar med taken täckta av 
vackra droppstenar. Det finns heller inget 
som är så fantastiskt tillfredställande som att 
efter många långa timmar av kartering med 
stelfrusna fingrar och tår få komma hem och 
se kartan över grottan växa fram på datorn. 
För mig är detta det absolut roligaste man 
kan göra och jag är otroligt glad att jag haft 
förmånen att få vara med om att hitta nya, 
både stora och små, grottor genom åren.

Så hur gick det då på fjällmötet? Besökte 
jag några av klassikerna i Vadvedalen?  Jadå, 
det blev faktiskt en trevlig tur till klassiska 
Voitaskallogrottan, en jättefin grotta med ett 
imponerande schakt och vacker aktiv mean-
der i botten. Fler än så hann jag dock inte 
med av Vadve-klassikerna under fjällmötet, 
resten av tiden gick nämligen åt till att åla 
omkring i vatten och lera (mest lera faktiskt) 
i helt nya delar i en grotta vi hittade för några 
år sedan men aldrig utforskade klart. Fem 
långa, kalla, blöta, leriga dagar med utforsk-
ning och kartering som resulterade i 764 nya 
miserabla grottmeter. 

Niklas Konstenius 

Här finns för ovanlighetens skull ingenting att rapportera så ni får hålla till godo med en 
vacker bild i stället - kanske kan den inspirera till egna aktiviteter. 
Antelope Canyon, Arizona. Foto: Sven Gunnvall

På gång i SSF och internationellt
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I juli nåddes vi av beskedet att Yngve 
Freij lämnat jordelivet. Han var en av 
grundarna av SSF 1966 och fram till 
1990 (med några avbrott) redaktör för 
tidskriften Grottan.

Fram till mitten av 1960-talet hade 
han och Ebbe Johansson utforskat ett 
flertal grottor i Skåne och börjat lyfta 
blickarna mot norr. Båda var aktiva i 
Malmö Interplanetariska Sällskap, så 
man kan säja att deras intressens spänn-
vidd sträckte sej från såväl den fysiska 
som den mentala rymden till underjor-
dens vackra värld.

Sommaren 1965 passerade de genom 
Tärnafjällen för att kolla tips på eventu-
ella grottor, men bl a vädret gjorde att 
det inte blev av. Det blev det däremot 
1966, då de upptäckte många av de nu 
välbekanta grottorna i området, Sots-
bäcksgrottan, Labyrintgrottan, Kork-

skruvsgrottan, för att nämna några. 
Under många turer i fjällkedjan – till-

sammans med kamrater eller ensam – 
uppdagades allt fler nya grottområden 
och grottor, från Vadvetjåkka i norr till 
Bjurälven i söder. Icke att förglömma är 
Yngves fortsatta upptäckter och utfors-
kande av grottor i södra Sverige.

Hans insatser för svensk grottforsk-
ning går inte att sammanfatta i en kort 
notis, det handlar ju inte bara om grott-
fynd. Likaså går det inte att kortfattat 
beskriva känslorna som uppstår när tan-
karna går tillbaka till de många fjälltu-
rerna med Yngve. Alltid lika försiktigt 
entusiastisk. Alltid intressanta diskus-
sioner i lägret i julinattens ljus, eller i 
augustinattens mörker vid en liten men 
naggande god kalfjällslägereld.

Vi minns dej med ömhet och samhörighet.

Yngve Freij har gått ur tiden
Rolf Engh

Gravöl för Yngve
Vår gode kamrat Yngve Freij är inte med oss längre. 
Därför ordnar vi en minnessammankomst hemma hos oss. 
Alla som kände Yngve och vill minnas och hedra honom är välkomna.
För att bereda möjlighet för alla som vill delta blir det lite längre fram i höst,       
helgen 22-23 oktober. 
Vi bjuder på mat och dryck. Ni som kommer får i gengäld bjuda på historier, 
bilder och gott humör, det skall vara en träff i Yngves anda!
Vi kan erbjuda ett antal övernattningsplatser hemma hos oss, skulle vi bli    
många kan vi ordna billigt boende i närheten, för den hågade går det också       
bra att tälta på gräsmattan…

För vår planering vill vi att du anmäler intresse till: geijersgatan89@gmail.com

Du kan också ringa 0703-965922 (Hans), eller skriva till

Hans Frederiksen & Inger Johanne Thuestad
Geijersgatan 89,  216 19 Malmö

Expeditionen 1971, 
i Norge på väg till 
Vindelälvens källflöde. 
Leif, Rabbe och Yngve.
Foto: Rolf Engh

Fjällmötet 1977, 
Miesiken.
Foto: Rolf Engh

Norskgrottan väster 
om Sjangeli, 1998.
Foto: Rolf Engh
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För femton år sedan besökte speleologen 
Mats-Olov Nilsson området på Gotland 
där grottan Bryet ligger och upptäckte en 
grottöppning. Han genomförde dock inte 
några mer omfattande undersökningar. Ef-
ter att ha läst ett aprilskämt på förbundets 
facebooksida i fjol, kom han ihåg grottan 
och föreslog att den skulle undersökas. Det 
var då Per Bäckström och ett antal andra 
gotländska speleologer blev intresserade av 
Bryet - drömmarnas bakdörr till Lumme-
lunda?

Den avlånga och mycket trånga grottan 
ligger nära markytan och har tre naturliga 
ingångar. En fossil å rinner från en liten vat-
tenfylld depression - paddans hem - i sydost 
fram till den första grottöppningen men 
ingen grotta har anträffats i sydost. Åt andra 
hållet dyker grottan lite djupare. Den ligger 
nästan på konstant djup i kalkstenen men 
markytan höjs åt nordväst av vad som san-
nolikt är gamla strandvallar. 

I augusti 2015 började bryetgänget Per, 
Lars, Tomas, Alex och Morgan gräva för 

att komma igenom raset fem meter in. Nya 
gångar och kammare öppnades, dock väl-
digt trånga. Ett par schakt öppnades också 
vid lämpliga sprickor för att underlätta ar-
betet och åstadkomma ventilation. Arbetet 
fortskred och framåt vintern stoppades det 
fortsatta arbetet av upptäckten av fina kalk-
formationer. (Se Grottans omslagsbild/Red.)

Huvudbryet bestod i att ta sig förbi for-
mationerna och vidare mot nordväst. För 
att inte göra åverkan på dessa formationer 
grävdes det ännu ett fyra meters schakt ner 
i grottan. Det var då grottan verkligen blev 
intressant. Grottgången delade på sig som 
ett H och en stor vattenfylld vertikal spricka 

Bryet 
- drömmarnas bakdörr till Lummelunda?

Ralf Strandell

upptäcktes. Att man plötsligt upptäcker en 
två-tre meter djup klyfta i en annars hori-
sontell grotta är intressant. Man undrar ju 
hur den uppstått? Vattennivån stiger inte 
när man hoppar i vilket tyder på en omfat-

Fyrametersschaktet.  Foto: Lars Pettersson

Det finns entusiaster...  Foto: Per Bäckström

Vackra formationer.  Foto: Lars Pettersson



1110

tande sifon eller grundvatten som tidigare 
låg lägre. Väggarna består av ljusa och vassa 
kalkstensskivor och det finns tunna lager av 
mörkt sediment mellan dessa.

Under Lummelundaveckan 2016 blev 
jag inbjuden att dyka i sprickan som redan 
hade undersökts preliminärt av Per och Lars 
- dock utan dykdräkt. Denna gång skulle 
jag, med gott om tid, ner i vattnet med torr-
dräkt och dykflaskor. Det var en intressant 
upplevelse. Att klättra ner i schaktet och ta 
sig igenom en smal vertikal spricka iklädd 
torrdräkt och vinteroverall var lite besvär-
ligt. Det därpåföljande trångkrypet blev 
ännu värre. Jag fick åla med händerna före 
och vrida på huvudet för att få plats medan 
dykdräkten fastnade i taket. Precis innan 
slutet blir trångkrypet ännu lite mindre och 
där fastnade jag såklart. Som tur var fanns 
det någon bakom mig så jag fick stöd mot 
fötterna och kunde klämma mig igenom 
in i en stor kammare där man till och med 
kunde sitta upp och där det fanns rikligt 
med utrymme för flera personer.

Vägen vidare gick via en enkel och kort 

squeeze där jag fick krypa på sida tills jag var 
framme vid vattnet. Eller nästan så… Man 
fick nämligen krypa ovanför sprickan för att 
kunna fälla ner fötterna och klättra ett par 
meter ner till vattenytan. Det var inte heller 
enkelt. Väggarna var fulla av vassa kalkstens-
kanter där dykdräkten ständigt fastnade. Ef-
ter att ha fastnat ytterligare några gånger var 
jag nere i vattnet och kunde ta på viktbältet 
och dykflaskorna.

Att dyka i en smal spricka är inte enkelt. 
Man kan inte falla på knä eftersom väggarna 
hindrar detta. Det enda sättet att komma 
under vattnet är att lägga sig på sidan. Sedan 
klämmer man sig mellan de två väggarna i 
nollsikt och hoppas på att blyvikterna där 
bak inte fastnar i någon spricka. Hela situa-
tionen kändes mera som “bryetbadet” än en 
sifon. 

Jag låg i vatten, inte ens två meter djupt, 
med huvudet vänt nedåt och fötterna vid 
vattenytan och kände på väggarna med 
händerna och med en kofot. Det visade 
sig att det finns tre sprickor nere i vattnet. 
De två horisontella sprickorna åt höger/

Trångt och svårframkomligt. Foto: Ralf Strandell

Den gäckande sifonen. Foto: Alex 
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vänster är för smala (endast handen ryms 
i). I sprickan som leder mot Parallellgången 
kunde jag inte nå en bakre vägg. Att öppna 
Parallellgången ingår i bryetgängets planer 
för hösten. Kanske det finns någonting där? 
I främre änden av sifonen finns det en ver-
tikal spricka under vattnet och den leder till 
höger. Den sprickan är också alltför smal, 
men ingen bakre vägg kunde kännas med 
kofoten och jag kunde känna en 30 graders 
sektor av öppet vatten. Minnesbilderna är 
oexakta, men det vore intressant att pumpa 
sifonen och kolla om grottan fortsätter åt 
det hållet. På något sätt måste sprickan (och 
hela grottan) ju ha uppstått.

Medan jag badade i grottan, påbörjade Tor 
Paulin och Per en digital kartering av grott-
systemet. Under de två följande dagarna 
fortsatte vi med stort besvär att lasermäta 
grottan med DistoX och överföra mätning-
arna direkt över bluetooth till Topodroid på 
en tablett. Det var behändigt att genast se 
resultatet och kunna korrigera eventuella 
fel. Till slut ytkarterade vi sträckan mellan 
ingångarna och kunde konstatera att mät-
ningarna stämde överens (förutom att en 
viss tall påverkade kompassen 8 grader och 

att den sista sträckan inte gick att mäta ex-
akt trots upprepade försök). Det var också 
svårt att sikta och upptäcka laserstrålen i 
dagsljus, men om man plockade den röda 
pricken med sig på tablettens pärm och 
promenerade baklängs till stationen så blev 
det enklare.

Grottan har hittills 140 meter krypta 
grottgångar varav 126 meter karterades di-
gitalt (7 meter av grävda schakt ingår) och 
resten mättes med måttband. Hälften av 
skillnaden beror på olika mätning av Räv-

grytet, ett lågt trekantigt rum. Den djupaste 
punkten ligger 7 meter under jorden och 5 
meter inne i kalksten. Vi kan konstatera att 
grottan ligger endast 1,5 km sydost om Rio 
Amazonas i Lummelundagrottans aktiva del 
och går i riktning mot den.

 Det blir en intressant höst för Bryet 
gänget och oss alla.

1

2

Inte lätt med kartering i trånga utrymmen 
Foto: Ralf Strandell

Översiktskarta som visar Bryets läge (1) i för-
hållande till Rio Amazonas i Lummelunda (2).
Avståndet är knappt 1,5 km.

Summary (editorial)
Report from a digging project near the 
Lummelunda cave on Gotland. So far 140 
m have been excavated to a depth of 7 m. 
The cave contains some nice speleothem 
and ends in a siphon.
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aktiviteter under årsmötet och Lummelundaveckan 2016
(summaries on page 30)

Under årsmötet 2016 gjordes en liten 
utflykt på 13 personer till Lummelun-
dagrottan för att krypa Pojkarnas gång, 
precis som de gjorde en gång i tiden. Efter 
att vi tagit ett gruppfoto utanför ingång-
en tog vi nervägen genom turistingång-
en. När vi kommit ner var det inte långt 
tills vi nådde den första lilla sjön, där 
några av de mindre behövde hjälp över.  
Några av de vuxna i gruppen fick först 
ta sig över för att sedan antingen ge bar-
nen ett hantag eller, på vissa ställen, helt 
enkelt lyfta över dem. 

Det var nu som krypningen började - i 
alla fall för de vuxna. Visserligen kan det 
vara svårt för barnen att ta sig över sjö-
arna, men de mindre har det desto lätt-
are i de trängre utrymmena. Efter en del 
kravlande var vi framme vid ännu ett vat-
tenlås, som vi kom över efter några våta 

strumpor, och sedan var det inte så långt 
kvar till Linnés grotta och den egent-
liga ingången till Lummelundagrottan. 
Den sista biten gick rätt fort. För att 
komma över vattnet vid utgången 
valde vissa att klättra via väggarna för 
att komma över,  medan andra helt 
enkelt vadade ut genom grottmyn-
ningen.  När alla var ute och hade 
öppnat overallerna ställde vi upp för 
ytterligare ett gruppfoto, fast denna 
gång med alla närvarande SSF-med-
lemmar - förra gången hade det ju bara 
varit gruppen som skulle in i grottan.  
Efter fotot åkte vi tillbaka till lägret för 
att slappa och äta lite, och till sist som-
nade vi - och dagen var slut.

Pojkarnas gång
Gabriel Gyllensting

Samling utanför Lummelunda. Små och litet större grottkrypare 
skall strax göra Pojkarnas gång. Foto: Kenneth Gyllensting

Snart ute igen. Foto: Andreas Wikström
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Strömming och stickande saker
Ankom till lägret natten mellan lördag 
och söndag. Hämtade upp Rauken i 
Visby på vägen dit. Vi konstaterar att 
det inte finns ström i skåpet. Dock ett 
getingbo, stort som en tjurkodd. Det 
går inte att felsöka elen med dessa illbat-
tingar där, så hur blir jag av med boet? 
Efter lite filosofi i ämnet, kom jag fram 
till att nattetid är bästa tillfället att age-
ra. Det är svalt ute, så de inte särskilt ak-
tiva, samt deras syn är inte så bra i mör-
ker. Ska man ta en lång pinne och peta 
ner boet med, och hoppas på att allt är 
glömt i morgon? Antagligen har de inte 
glömt, och vi har ett värre problem. De 
måste förgöras. Jag framför teorin att 
man skulle kunna elda upp dem, med 
en gasolbrännare på en pinne. Förslaget 
sågas direkt av de övriga. De kommer 
att anfalla. När de andra lagt sig tänkte 
jag: Ah, va f-n. Jag eldar skiten nu, i 
morgon kan det vara försent. Jag tejpar 
fast min brännare från gasköket på en 
slana och med hjälp av den river jag ut 
boet. 

Dagen efter är det helt dött. En trave 
med förkolande getingar i botten av 
skåpet, vittnar om dess existens. Utan-
för ligger resterna av ett tomt bo. Vi 
(jag och Lasse) kan felsöka elen. Det 
är lika dött på inkommande fas. Vi går 
till huset längs bilvägen och ser att nå-
gon rensat ut alla säkringar, samt att det 
inte heller här finns någon el på inkom-
mande ledning. Stället känns parkerat. 
Vi fortsätter vägen upp till kraftled-

ningen där vi finner att Gotlands energi 
har stängt och plomberat elen för oss. 
Under dagen droppar det in massor 
av folk till lägret. Då jag saknar el till 
att ladda kameror och lampor, blir det 
ångest över hur jag ska prioritera tiden i 
grottan. Således inget besök den dagen. 
 
Lägret kör igång
Måndag - de flesta har anlänt. Morgon-
möte, praktiska saker som elverk till 
pumpen mm ska fixas. Vi tillfrågas att 
hålla i en visning av Pojkarnas gång för 
de nya grottguiderna på tisdagen. Jag 
nappar på det. Dock är jag lite ringros-
tig, så jag föreslår att de som vill, kan 
få en provtur för SSF:are på morgonen. 
Under dagen görs en insamling av el-
kabel. Vi ska dra el från ett närbeläget 
hus på andra sidan bäckarna. Jag och 
Rauken ger oss in i Heliktitsystemet för 
fotodokumentation. Vi knatar in efter 
lunch, i systemet delar vi som vanligt 
upp oss och väljer var sitt rum att fota i. 
Efter ’en liten stund’ kommer Rauken. 
Han är sval och vill byta rum. Vi skif-
tar. Efter ännu ’en liten stund’ kommer 
han igen. Nu vill han gå ut. Jag blir lite 
förvånad. Under alla andra år, är det jag 
som är klar först och han brukar säga 
’-Jau skau bare...’ Vilket brukar normalt 
innebära en timme till i grottan (c:a 4 
timmar per rum är normalt för oss). Nu 
var det jag som fick säga de magiska or-
den. Under tiden kröp han ut och leta-
de upp en lampa som vi glömt i Dropp-
stensgalleriet. Vi går ut och jag konsta-

terar att vi var 5 timmar i Heliktitgång-
en, 2 timmar för lite om ni frågar mig.   
När vi kommer ut finns det el i lägret. 

Grottvisning
Tisdag - jag ska visa pojkarnas gång. 
Ett gäng på 8-10 grottisar ansluter till 
min morgontur. Vi fotar lite krypbilder 
längs vägen. Jag hittar rätt och fräschar 
upp minnet inför guideturen på efter-
middagen. Efter lunch möts jag av 10-
12 guider. De flesta har inte varit i grot-
tan tidigare. Det är deras första dag på 
jobbet. Guidechefen och en kille som 
var där förra året, är med på turen. Vi 
tittar på fossiler och jag berättar rövar-
historier om grottan. Vid vattenhin-
dret går det bra, ingen badar. Vissa är 
modiga och svingar sig lätt förbi, andra 

är mer avvaktande. Alla kommer ige-
nom och är jättenöjda. Guidechefen, 
Mari, undrar om hon kan få se Dropp-
stensgalleriet. Det korta svaret blev, 
att som medlem är det inga problem. 
Samma kväll fick Ulla ett besök i lägret. 
 
Fotorundor och grottfest
Onsdag - jag och vår nyaste medlem be-
söker Droppstensgalleriet och allt sevärt 
där innan. Vår fototur tar 6 timmar. Inte 
så dåligt på en tur som tar 15 min att 
krypa i normal fart. Jag lovar att vi såg 
ALLT. Ja, åtminstone en hel del. Kul att 
upptäcka lite nya saker efter alla dessa år.  
Det blir torsdag och jag dokumenterar 
Ola och Lasses projekt Rabbishålet. Le-
rigt, lerigt och lerigt. Fick sanera hela 
fotoutrustningen efteråt. Efter sedvan-
lig dusch och bastu var det så dags för 
den stora grottfesten. God mat och 

Lummelunda 2016
Per Birger Olsson

Invallningen av Rabbishålet.
Foto: Per Birger Olsson
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dryck. Personalen gick hem vid mid-
natt och som vanligt satt det kvar några 
grottisar ett tag till och snackade min-
nen. Myspyseld vid havet och nattinatti 
klockan tre. 

Lost in space 
Fredag - jag och grottchefen Mari ska 
besöka delen mellan Droppstengalleriet 
och Inre sjön. Vi startade vid 11 och ef-
ter lite förseningar på grund av hennes 
jobb, så var vi i grottan vid 12-snåret. Vi 
beräknade vara ute innan kl 21 (9 tim-
mar). Det tar ju trots allt bara 2 timmar 
i normal fart, in och ut till Inre sjön. 
God marginal alltså.

Vi besöker i lugn takt allt sevärt på 
vägen mellan Droppstensgalleriet och 
Fossilsalen, alltså det rum som är strax 
efter Inre sjön. Väl där kommer Rauken 

och ett gäng som ska besöka Sifonka-
tedralen. De passerar oss medan vi do-
kumenterar de färgglada droppstenar, 
som här hänger i drivor. Det görs även 
försök att fotografera lite fossiler. De är 
svarta och fina, men inte helt lätta att få 
bra på bild. Vi fikar och Mari vill vidare 
in till Sifonkatedralen.  

Då jag senast var i Sifonkatedralen 
för 10 år sedan, var jag kraftigt bakfull 
och ditlurad av Rauken.  Vid denna tid-
punkt hade jag ingen som helst lust att 
gå dit in. Jag ville inte gått in i grottan 
alls, men han hade bokat in oss på att ta 
ut pumpen och göra några mätningar. 
Vi gör dessa övningar, i mitt fall på fas-
tande mage, då jag inte lyckades få i mig 
någon lunch, förutom 2 salladsblad och 
en halv tomat. När mätningen var klar, 
så ville jag ut, men Rauken vill se Sifon-

Rabbishålet - lerigt är bara förnamnet...
Foto: Ralf Strandell

... och trångt. Foto: Per Birger Olsson
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katedralen. Slutligen, mot mina protes-
ter, besökte vi grottans innersta del. Jag 
dopade mig med Redbull för att orka. 
Av denna hemska upplevelse minns jag 
bara att det var lerigt och trångt och det 
fanns absolut inget att se. Jag somnade 
3 gånger på någon sten längs vägen ut. 
Rauken ville att jag skulle gå först så han 
kunde jaga på mig, jag ville bara sova. 
Tror vi var inne i 8-9 timmar.

Den här gången var jag pigg, glad och 
mätt. Betydligt lättare att övertala att se 
lerhålet längst in. Men tiden 21.00 skul-
le bli svårt att hålla. Eftersom vi skulle 
möta Rauken och hans gäng på väg ut, 
tänkte vi be dem förlänga vår maxtid. 
Vi beslutade oss för att droppa fotout-
rustningen, i det vi kallade för Fossil-
salen. Redan efter en liten bit mötte vi 

dem och de lovade att förlänga tiden till 
01.00. Klockan är nu runt 18. Således 6 
timmar att komma ut på. Vi borde lätt 
vara ute före midnatt. 

Vi får lite tips av de andra och fort-
sätter inåt. Vi stressar inte, utan kollar 
på fossiler och snäckor längs vägen. En 
å annan förkrympt droppsten ser vi 
också. Det var trängre och knöligare än 
vad jag mindes. Efter mycket om och 
men, är vi framme i Sifonkatedralen. Vi 
ser några spannar och en låda. Vi fikar 
och svamlar grottminnen. Kylan smyger 
sig på och vi kryper ut. Minns ej vad 
klockan var, men vi har gott om tid och 
kan vila ofta på vägen ut. Vi sparar bat-
teri genom att släcka lamporna under 
någon av vilostunderna. Efter en lång 
stunds krypning, ser vi äntligen spår 

av civilisationen. Äntligen ute ur detta 
elände. Jag tror först det är våra saker 
vi ser, men något känns fel. När jag ser 
trälådan, så inser jag att vi är längst inne 
i grottan. Någonstans har vi gjort 180 
graders kursändring utan att märka det-
ta. Det finns ett ställe på kartan där man 
skulle kunna göra detta. Eller också har 
vi pausat vid något svårt ställe och sedan 
valt fel håll, då det var det stället som 
såg krypbart ut. 

Nu var tidschemat raserat. Om vi i lätt 
jogging (i ålade ställning) tar oss raka 
vägen ut, kanske vi hinner till 01.00. 
Vi försöker hålla farten uppe även om 
man ibland måste göra kortare pauser. 
Vi äter godis och dricker lite på ett par 
ställen under utkrypningen. Vi har nu 
varit inne i 12 timmar. Knäskydden 
börjar ge med sig, och det är svårt att 
forsla fotoutrustningen försiktigt, när 
man är trött och det är bråttom. Mer 
tyngd än vanligt läggs på fotolådan och 
plåtskoningen i botten blir krum. Bot-
ten på min fotolåda trillar efter en stund 
av helt och jag gör en krigsreperation på 
denna, men det tar bara några minuter.  
Klockan 00:50 är vi i lägret. Vi ser folk 
som plockar av sig grottutrustning. Fler 
som hade en sen kväll i grottan, tänkte 
jag, innan jag inser att det är vår rädd-
ningspatrull som nu avbryter. Någon 
har kört i väg med bil, vi försöker ringa 
dem men täckningen är för dålig. Nå-
gon tar bilen och får stopp på dem. Mer 
om detta i Stinas berättelse.

I eftertankens kranka blekhet 
Lördag - sovmorgon till kl 09, då Rau-
ken väcker mig och undrar om jag ska 
med på morgonmötet. På mötet disku-
terar vi nattens händelse. Jag berättar 
om vad som hänt och vi konstaterar 

att vår handlingsplan för räddning har 
vissa brister. En del tankar på förbätt-
ringar framkom. T ex loggbok i borrhå-
len, där alla skriver när, vem och vart, så 
man vet ungefär var man ska börja leta. 
Även nödvatten i borrhålen. Hur sent 
ska vara sista räddningtiden? Att rädd-
ningstiden börjar 30 min före utsatt tid 
är förvirrande. Några ville gärna provat 
grotträddningen skarpt. I alla fall om 
det bara gällde slocknade grottlampor. 
Jag får väl överväga det till nästa år. De 
flesta av räddningsfolket trodde att våra 
lampor hade dött och att vi låg och vän-
tade på hjälp i mörkret. Vi hade ju trots 
allt varit inne i grottan i 13 timmar.

Slutord
Hur var då statusen på oss i grottan? 
Vi var hyggligt torra och varma. Om vi 
inte haft tidspress på utfarten hade vi 
varit piggare. Nu var vi ganska slut när 
vi kom ut. Lampor: Mari hade minst 2 
lampor + extra batteri. Jag hade 5 lam-
por. Alla utom 1, fungerande som ljus-
källor när vi kom ut. Mat: Mari hade 
med mackor och äpple samt godis. Jag 
hade med proteinkaka och godis. Vi 
hade godis över när vi kom ut. Dryck: 
Hade med en halv liter in. Allt gick åt. 
Dryck är klart svårare. Brukar dricka 
lite ur pölarna i grottan. Bäst är sinter-
bassängerna precis efter Promenadgång-
en. De var dock torra i år. Minns ej vad 
Mari hade.

Slutligen vill vi tacka alla som satt och 
väntade på oss, och till de stackare som 
blev väckta mitt i natten för att rädda 
oss. TACK.

Marie - krypglad guidechef.  Foto: Per Birger Olsson
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En räddningsaktion startas vid skada 
eller befarad skada. I praktiken skall det 
inte vara någon skillnad på insatsernas 
intensitet oavsett om skadan är känd 
eller inte. Den första fasen i alla 
räddningsaktioner innebär att stora 
resurser går åt till att larma, sprida 
information och mobilisera resurser 
på ytan. Sedan kommer en fas med 
intransport och eventuellt eftersök i 
grottan. Det händer alltså mycket innan 
räddningspersonal ens får kontakt med 
den hjälpbehövande. Om en insats 
däremot helt saknar offer tar alla räddare 
de risker som finns helt i onödan. 
Därför ställs ofta beslutet om att larma 
på sin spets: hur säker är informationen 
och när skall man ta det säkra före det 
osäkra?

Utgångstid och larmtid
Färdmeddelandet i sin speleologiska 
form med angiven utgångstid och larm-
tid är centralt för att motivera och hus-
hålla med utryckningar. Alla grottbesök 
skall planeras med klockslag för siste-
man-ut (utgångstid) och en plan för när 
(larmtid), hur och av vem omvärlden 
kontaktas när tiden överskrids. 

Vad som menas med de olika tiderna 
är en av de viktigaste punkterna för sä-
kerheten. När vi introducerar begreppet 
”larmtid” för nya grottisar vad säger vi 

då? Skiljer vi tillräckligt tydligt på ”ut-
gångstid” och ”larmtid”. Utgångstid är 
det klockslag då grott-turen borde vara 
slut om allt går som det ska hela vägen. 
För att möjliggöra viss egenräddning, 
till exempel vid en lätt stukning, min-
dre felnavigering eller annan mindre 
händelse som framförallt gör att utpas-
sage sker långsammare än vanligt gör 
vi skillnad på utgångstid och larmtid. 
Skillnaden mellan utgångstid och larm-
tid skall alltså vara en viss men ändå sä-
ker buffert för oväntade men inte farliga 
händelser under grotturen. 

Men annars gäller: Vid larmtid ringer 
vi räddningstjänsten! Man får inte tve-
ka i det läget utan följa planen. Vilket 
innebär att förberedelser för att gå in i 
grottan och göra eftersök börjar orga-
niseras ca 20-30 minuter dessförinnan. 
Med tanke på sina grottkompisar är det 
därför lämpligt att planera sitt grottbe-
sök på det sättet att larmtid bestäms till 
innan ca kl 23 (eller möjligtvis till efter 
07). I annat fall bör man komma över-
ens med en specifik person som vill sitta 
uppe och vänta. 

Skarpt läge?
Problemet finns alltid närvarande. Till 
och med vid räddningsövningen i Kor-
allgrottan förra året (2015) var en av 
räddargrupperna för sen ut och en an-

nan grupp fick påbörja förberedelser för 
en förmodat skarp insats. Under årets 
Lummelundavecka fick några av oss 
också en välbehövlig påminnelse om 
hur svårt det är att organisera en rädd-
ningsaktion och därtill en liten finger-
visning om hur vi ligger till i kunskap 
och planering, tyvärr inte alltför smick-
rande. Allt detta utan att någon var ut-
satt för risk eller fara (möjligtvis med 
undantag av de personer som fick upp-
leva delar av räddningspatrullen i enbart 
underkläder klockan ett på natten). Vad 
som hände kan du läsa på sid. 19-21. 
Här vill vi föra vidare en del erfarenhe-
ter från planeringen av räddningen men 
även funderingar från morgonmötet da-
gen därpå. 

Vår taktik under räddningsaktionen 
var att först fundera på några olika tro-
liga scenarion för att därefter kunna pla-
nera en insats.  Det vi tänkte kunde ha 
hänt var ffa att grottisarna pga lång tid 
i grottan fått slut på batteri alternativt 
blivit trötta och kalla. Lättare skador 
kan också hända i Lummelunda men 
falltrauman är mindre troligt. Eftersom 
det var Sifonakatedralen som var slut-
mål för grottisarna kunde de vara i hela 
det fossila systemet. Vi ville därför få in 
en första grupp som så snabbt som möj-
ligt kunde lokalisera grottisarna. Om 
möjligt hjälpa dem på plats för att sedan 
meddela ut vad som hänt. Utifrån vad 
som hänt skulle sedan en fortsatt plan 
göras upp.  Vi skickade även ut folk till 
borrhålen vid Inre sjön och Sifonka-
tedralen för att se som någon kontakt 
kunde fås via hålen. 

Det naturliga är att en insats leds 
från grottingången. Dock bör en sista 
koll inför insatsens början göras ner till 
strandängen eftersom det finns flera oli-

ka vägar mellan grotta och läger. Kom-
munikation är dock svårt både ner mot 
strandängen och in i grottan. 

Det vi visste redan från början är att 
det är svårt med mobiltäckning nere på 
strandängen men även uppe vid grot-
tan. Personer med täckning stationera-
des både vid grottan och på strandängen 
för att möjliggöra kommunikation mel-
lan de två platserna. Inte helt pålitligt 
visade det sig ändå. Vid en nödsituation 
skulle det därför vara bra att ha tillgång 
till något annat kommunikationssätt, 
ex jaktradio el dyl.  Det är ju ändå nere 
i lägret som resurser i form av grottisar 
och utrustning finns.

Kommunikation in i grottan är ännu 
svårare. Det finns de två borrhålen som 
går att använda både för kommunika-
tion och att skicka ner saker i grottan.  
En idé kunde vara att ha någon form av 
loggbok nersänkt i hålet vid Inre sjön 
för att nödställda eller försenade grot-
tisar på så sätt skulle kunna kommuni-
cera upp till ytan. Borrhålen kan även 
användas för att kommunicera med 
räddningsteamet, ex när insatsen ändrar 
karaktär eller skall avslutas.

Andra problem är att teamen måste 
ha god kännedom om grottan plus gär-
na karta. Är det flera team i en större 

När ska man utlösa ett grottlarm 
och en räddningsaktion?

Färska erfarenheter från Lummelundaveckan

Stina Gabrielsson

Koordinator vid grottingången under 
räddningsövning. Foto:  Sven Gunnvall
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grotta behövs även en koordinator som 
kan hålla koll på vilka som går in i grot-
tan, var de ska leta och när de ska vara 
ute igen (med både utgångstid och 
larmtid). 

Med tanke på att vi regelbundet 
har större sammankomster vid Lum-
melundagrottan skulle det vara bra 
att vi skaffar in en grotträddningsbår 
att ha i förrådet. Alternativet skulle 
vara att vid varje läger ta med bår och 
GRotträddningISäck(GRIS)-materialet 
till mötet. Att ha rätt prylar är bra men 
utan övning är det svårt att utnyttja ma-
terielen på bästa sätt. Vi bör därför sträva 
efter att ha en kortare övning under varje 
möte för att öka kunskapen om räddning 
utifrån men framförallt vikten av själv-
räddning. Att ha en färdig räddningsplan 
för den grotta vi besöker i särklass mest 
får bli ett projekt till nästa år.                                                                                                                                             

Vad vi under kvällen funderade på var 
till vilken nytta vi ringer just räddnings-
tjänst när vi är just vid Lummelunda. 
Utryckningstiden från Visby är mycket 
kort och vad ska vi säga när de kom-
mer? Att vi har två grottisar någonstans 
i grottan som av helt okänd anledning 
inte kommit ut och att vi därmed inte 
vet vilken hjälp vi behöver? Lumme-
lunda är lite speciell på det sättet, det är 
mycket närmare till civilisation än vad 
vi ofta är vana vid. 

Är du redo?
Grotträddningsgrupp och övningar i all 
ära men det är du som enskild grottis 
som kan göra den stora skillnaden för 
dig själv eller din kompis. 

Har du provat att ligga ner i tjugo mi-
nuter i en grotta? Om inte, vad tror du 
händer? Hur snabbt blir du kall? Har du 

tur är det torrt just där du fallit, har du 
mindre tur är det vatten, vad händer då? 

Vad har du med dig in på en vanlig 
tur in i en grotta? En chokladbit och en 
extra lampa?

För att kunna utföra egenräddning 
och/eller kamraträddning kan följande 
små saker göra stor skillnad: en rädd-
ningsfilt, första förband och någon 
form av smärtstillande tabletter. För 
längre turer kan extra mat, vattenflas-
ka och extra batterier vara bra. En del 
av detta kan läggas i mellanrummet i 
hjälmen, annat kan behöva plats i din 
grottsäck. Förhoppningsvis kommer du 
aldrig att behöva använda dessa saker 
men om olyckan är framme kommer du 
att ha betydligt större chans att klara ut 
situationen. 

Och som sagt, gör alltid en plan för 
utgångstid och larmtid med kontaktvä-

gar och lämna en färdplan. Färdplanen 
bör innehålla:

• Namnet på den grotta som besöket 
gäller

• Grottingångens position, helst med 
GPS-koordinater

• Namn och  därtill gärna ålder på 
alla deltagare i gruppen

• Planerad utgångstid, alternativt 
den tidpunkt då ni förväntas 
kunna ha kontakt med omvärlden 
om grottan är område med osäker 
mobiltäckning

• Larmtid (den tid då ni absolut 
skall ha hört av er)

Lämna meddelandet till en vän/stug-
värd/turiststation eller dylikt som har 
tillgång till telefon. Läs mer om färd-
meddelande på speleo.se: http://www.
speleo.se/faqs/vad-bor-ett-fardmeddelan-
de-innehalla/

Kommunikation under jord enligt olika principer; t.v. Heyphone (långvåg , 87 kHz) som kan 
ta sig igenom ganska tjocka lager berg.  Foto: Sven Gunnvall. 
T.h. Jaktradio (kortvåg 31MHz) som kan fungera bra på kortare distanser.  Foto: Peter Ulvatun

Besvärlig bårtransport under räddnings-
övning i Lummelunda. Foto: Sven Gunnvall
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Vi var åtta aktiva dykare under veckan 
varav tre gjorde sina första sifonpassa-
ger i grottan. Turerna gick igenom både 
bokstavs- och siffersystemet. Två grot-
turer är speciellt notisvärda.

Den första är att Ralf Strandell dök 
under besvärliga omständigheter ner i 
Bryet för att hitta en fortsättning i sifo-
nen. Ingen fortsättning i dykbar storlek 
hittades, mer information i Ralfs artikel 
om Bryet.

Den andra är att Kristian och Stefan 
Barth gjorde ett besök i Trespegelsalen 
för att vidga restriktionen till den lock-
ande uppströmssifonen. Med på turen 
fanns även en spårsändare så att Bosse 

Lenander kunde följa framstegen på 
ytan via radiopejling. Kalkstenen i Tre-
spegelsalen är så pass porös att större 
kalkbitar går av på mitten när dom tas 
upp ur vattnet. Troligen är det samma 
situation i sifonen in till Trespegelsalen 
vilket skulle förklara dom stora rasmas-
sorna. Efter vidgning av uppströmssifo-
nen förlängdes grottan ca 5 meter i dess 
huvudriktning. Utforskningen slutar 
i en kammare stor nog att inte kunna 
känna några väggar eller tak.

Dykaktiviteter under Lummelundaveckan
Kristian Lyberg

Efter ett kort besök på förra årets Lum-
melundavecka var jag peppad att åter-
vända för att se ännu mer av grottan och 
umgås med alla härliga grottisar nere på 
strandängen. Redan på tisdagen gjorde 
jag, min dotter Hedvig, Emma och Lina 
ett försök att ta oss in till Sifonkatedra-
len för att inspektera de flytrep som Las-
se och Ola la ut föregående år. Lina lura-
des med som guide med informationen 
att turen var planerad till Inre sjön, men 
hon var inte svårövertalad att gå hela 
vägen. Väl framme vid Inre sjön visade 
det sig dock att elva timmars pumpande 
inte alls var tillräckligt för att komma 
torrskodda förbi vattenlåset (det var c:a 
5-10 cm luftspalt i sista delen och ingen 
av oss var sugna på att simma på rygg). 
Försöket avbröts och vi kröp ut igen. 
Både Lina och Emma var dock taggade 
på ett nytt försök så vi bestämde oss för 
revansch på torsdagen istället. Pumpen 
vaktades och fylldes med bensin med 
jämna mellanrum (den går c:a 6 h på en 
full tank). Enligt besökare till Inre sjön 
på onsdagseftermiddagen var det c:a 
5-10 cm vatten på botten efter c:a 24 
h pumpning. Efter 30 h hade pumpen 
slagit av. Efter morgonmötet på torsda-
gen åkte vi först upp till borrhålet vid 
Sifonkatedralen och skickade ner kas-
setten som jag lånat från utställningen 
kvällen innan. Den var fylld med lite 
dricksvatten, några snickers och en ka-
mera för att dokumentera flytlinorna. 
Därefter var var det äntligen dags för 
att ge oss in i grottan igen. Krypningen 
in till Inre sjön gick i betydligt högre 

tempo än på tisdagen (vilket kanske kan 
förklara en smärre felkrypning på 10-
15 m). Halvvägs mellan Inre sjön och 
Sifonkatedralen stötte vi på det första 
av totalt sex flytrep som placerades året 
innan och det var nog det mest intres-
santa repet. Precis som alla andra rep vi 
senare skulle hitta visade det en flödes-
riktning från Sifonkatedralen mot Inre 
sjön, men här hade repet lagt sig på 
några skivor på c:a 60-70 cm höjd över 
grottgolvet. Vid någon tidpunkt sedan 
förra sommaren har det alltså stått gan-
ska mycket vatten i gången. Även slutet 
av repet låg fastkilat i en liten springa 
en bra bit över grottgolvet, c:a 50 cm. 
Övriga rep var utsträckta i sin helhet i 
flödesriktningen längs grottgolvet så när 
som på ett som hade hamnat under ett 
stekpannestort stenblock, 3 cm tjockt. 
Det rimliga är nog att blocket tumlat i 
strömmen och lagt sig ovanpå repet sna-
rare än fallit från taket. Ytterligare ett av 
repen var delvis begravt i sand. 

Efter en diskussion med Bosse, Lasse 
och Ola innan vi gick in hade vi bestämt 
att lämna rep som inte rört sig alls samt 
rep som pekade mot intressanta sidohål 
i grottgången, medans rep som bara vi-
sade flödesriktning längs huvudgången 
skulle flyttas till nya intressanta ställen. 
Ett rep fästes längst in i det gamla gräv-
projektet i Sifonkatedralen och övriga 
på olika ställen i huvudgången, det sista 
precis i korsningen utanför Blocksalen. 
Det skall bli spännande att återkomma 
2017 för att se om det går att dra några 
nya slutsatser om vårflodens flöde.

Inspektion av vattenflöden vid Sifonkatedralen
Jonas Löfgren

Färdig för dyk. Foto: Per Birger Olsson
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Flytrep 1 satt fast i trälådan. Flyter bort från sifonen, 10-15 m långt rep. Ligger 
mitt i gången i botten. 
https://drive.google.com/open?id=1k-UfJVSc6OFoasdbHiKQ0Xnd_97nqJ9wiw

Flytrep 2 första tvärgången, fäst i taket, flutit längs vänstersidan på huvudgången 
(c:a 70 cm från vänster sidan), c:a 70 cm nivåskillnad från repet ner till botten av 
gången. Repet ordentligt utsträckt. 
https://drive.google.com/open?id=1vuQSipCax9OLl3IF5SaZ121PE8yQNXS1VQ

Flytrep 3 c:a 25-30 m från Sifonkatedralen. Repet låg i en gryta, inte utsträckt. 
Låg under en sten stor som en stekpanna 2-3 cm tjock. Som en sjö som sjunkit 
undan, gott om små snäckor på grottgolvet, en kant med stora ansamlingar av 
små snäckor 50 cm ovanför fästpunkten för repet, som en strandkant. Repet låg i 
samma riktning som tidigare, bort från Sifonkatedralen. 
https://drive.google.com/open?id=1SAu_LzU6rfDuoW0aijbjeurOo7OIP957jg

Flytrep 4 ytterligare 5-6 m bort. Samma riktning. Låg under lite sand (1-2 cm), 
samma riktning. 
https://drive.google.com/open?id=1Q81w8mIpIdB5F7UznCuSepfbGBntUkeYhA

Flytrep 5 Fäst precis vid utgången ur rummet där rep 5 låg. Låg utsträckt längs 
mitten på botten av gången, ut mot Inre sjön. 
https://drive.google.com/open?id=1uzXS1Y5TBwDvo8Wj3LnFwbLvtlxxI6kn6g

Flytrep 6 En bra bit bort. Fastknuten 50-60 cm över grottgolvet, har lagt sig 
längs en klippkant ca 70 cm över golvet. Hängde i båge över gången och sedan 
fastkilat i en liten spricka. Höjd: Linas armbåge till fingerspets. 
https://drive.google.com/open?id=1tbziOGK2elU1T8Isy2nmf9mhiVVFnw1Qlw

Nya placeringar
Rep 1 Lades längst in i grävprojektet i Sifonkatedralen.

Rep 2 placerades nära rep 4 ovan, fäst nära taket vid en gång som gick ut åt 
vänster (med näsan mot Inre sjön). 
https://drive.google.com/open?id=14gtx5onHZ2GXW5BqMCenFK_7T1ZlwdwoTw

Rep 3 50m före originalrep 6. Vid en gång som pekade rakt fram där vi tog höger 
för att gå mot Inre sjön.

Rep 4 och 5, på var sin sida om passagen vid Pilsalen.

Rep 6 Precis efter korsningen i Korsgången.

Mätningar av borrhål
Kassetten är 1,63 m hög inkl bygel
Från rörets ovankant till botten är det 13 m
Från rörets ovankant till dess underkant är det 10,5 m
Det sitter en knut på repet som indikerar när kassetten står på grottgolvet (grus-
slänten) Det är praktiskt att sätta en karbin mellan repet och kassetten för att 
kunna haka loss den och få ut små saker i botten.

Nedan följer en mer detaljerad beskriv-
ning av de olika flytrepen. Repen bestod 
av ca 10 m långa blå plastsnören som 
knöts fast vid fasta punkter eller rejäla 
stenar och ringlades på golvet nära fäst-
punkten. I slutet av repen fästes ägg-
koppar i plast för att öka chansen att 
repänden drogs med av vattenflödet. 

Vid inspektion år 2016 kunde vi kon-
statera att samtliga rep flyttats av vår-

floden, och samtliga rep följde huvud-
gångens riktning från Sifonkatedralen 
mot Inre sjön. Några intressanta iakt-
tagelser gjordes.

(De angivna webbadresserna länkar till 
filmsekvenser som beskriver respektive rep. 
För att slippa skriva av adresserna rekom-
menderas webbversionen av Grottan - där 
är det bara att klippa och klistra. /Red)
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Summary (editorial) on all 
activities at Lummelunda 
in 2016

In the first article (p. 14) a young partic-
ipant, Gabriel Gyllensting, describes a 
trip through the passage from the tour-
ist cave to the natural entrance (”Pojkar-
nas gång”) of the Lummelunda cave. A 
number of the youngest members assist-
ed by some adults crawled, with much 
enthusiasm, through the narrow and 
wet passages.

•

In the article “Lummelunda 2016” 
(p.16) the author, Per Birger Olsson, 
describes the annual meet on Gotland 
the week after midsummer. There were 
guided tours for new participants as well 
as an extremely muddy digging project 
“Rabbishålet” in the active part of the 
cave. During one of the longer trips to 
the far end of the fossil system the party 
got lost on the way back causing a delay 
that almost triggered a rescue operation. 

•

In the following article (p22) the au-
thor, Stina Gabrielsson, raises the ques-
tion on when to make a full call-out and 
start a rescue operation. The difference 
between expected time of return and 
call-out time is defined. The author also 
emphasize the importance of a rescue 
plan for every cave and every caving ex-
pedition. Every group on a caving trip 
is advised to leave a route message with 
the following information: 
• Name and position of the cave
• Participants

• Expected time of return
• Call-out time

The incident this year was a good re-
minder for everyone involved about 
the difficulties in organizing a rescue 
operation. In this case the first thing to 
do would have been to send in a search 
party trying to locate the missing cavers.  

In this case the party returned just min-
utes before call-out time making the 
situation a good reason for reflection.

•

The diving activities at Lummelunda 
this year is described by Kristian Lyberg 
(p. 26). Notable is the attempt by Ralf 
Strandell to dive the extremely narrow 
siphon in Bryet. It does not seem to be 
negotiable however. In Trespegelsalen, 
which is as far as the exploration has 
gone until now, the author and Stefan 
Barth made an attempt to clear the pas-
sage in the upstream siphon from fallen 
rock. Another 5 metres was added to 
the total length of the system.

•

In the last article about Lummelunda 
activities (p. 27), Jonas Löfgren de-
scribes an experiment with floating 
ropes. In 2015 six ropes, ten meters in 
length was fastened at different posi-
tions in the fossil system in an attempt 
to understand the water flow during 
high flow in the spring. The inspection 
this year showed that most of the ropes 
indicated a flow from ”Sifonkatedralen” 
towards ”Inre sjön”. To continue the 
investigation some of the ropes were 
moved to new positions and some new 
ropes were added.

A dry passage in the active system and a muddy one in the digging project ”Rabbishålet”.
Photo: Ralf Strandell
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Som gruvarbetare och medlem i gruv-
sektionen kan jag inte påstå att jag be-
sökt så många grottor i mina dagar. Det 
har såklart vart ett och annat besök tex 
i Lummelunda och ett par blockstens-
grottor, lavagrotta och en vulkan på Is-
land också. Jag kan även minnas att jag 
åkt trampbåt i en grotta på Cypern men 
det var längesen nu. 

Efter att ha sett programmet om dyk-
ningen i Bjurälven blev jag dock väldigt 
sugen på att ta mig till Korallgrottan. Vi 
kom till slut iväg  på den resan och nu 
har vi definitivt planer på fler grottbe-
sök. Det var mycket spännande på flera 
vis med utmaningan att åla sig fram 
med 50 cm takhöjd på sina ställen. För 
det mesta när man besöker en gruva så 
är det ju ingen större fysisk prestation 
som krävs. Vi är även medlemmar i ver-
tikala sektionen så lite klättring brukar 
dock ingå. 

Denna resa innebar att först ta sig norr-
ut från Västerås till Kyrktåsjö där min 
pappa bor. Efter att ha landat där en dag 
så for vi upp till Vildmarken, en mycket 
vacker natur att se däruppe. Resan på 
morgonen var 18 mil, därefter skulle 
vi möta upp guiderna för en 4 km lång 
vandring till grottan. 

Vi kom fram till ett stort hål i backen, 
själva huvudingången. Efter en stunds 
paus och lite fika var det dags att ta på 
sig utrustningen som man fick låna. 
Varma kläder under, knäskydd, regn-
byxor, hjälm och overall kom på. Det 
var över 20 grader varmt denna dag och 
lite svettigt innan man fick på sig allt 
och hela gruppen var klar för nedstig-
ning.

Jag frågade om jag kunde ta med ka-
meran och det var okej, men när gui-
derna såg min ryggsäck med kamera 
stativ osv så var dom lite frågande om 

Anette Isberg

Adam och Mats i Korallgrottan. Foto: Anette Isberg
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jag verkligen skulle släpa med allt. Jag 
tar ansvar för den sa jag och såg glad ut. 
Resten av gruppen bestod av ett glatt 
blandat gäng med folk som aldrig be-
sökt vare sig grotta eller gruva förutom 
Falu koppargruva. Modigt gäng tänkte 
jag för lite orolig för takhöjden var jag 
med tanke på att jag själv är skapligt 
osmidig. 

Vi fick gå nedåt till en liten lucka 
för att krypa in bakvägen och genast 
när luckan öppnades strömmade kylan 
emot oss. Fyra grader och första pas-
sagen halkade vi nedåt på isen så både 
regnbyxor och varma kläder var till god 
nytta.

När vi samlade ihop troppen nere vid 
första stoppet slet jag genast fram min 
kamera. Jag kände dock att det inte var 
läge att börja gillra nåt stativ och krångla 
men oj vad jag hade ångrat mig om jag 
gått ner utan kamera. Jag hade med min 
egen pannlampa plus en lös handlampa 
så det gick att få till nån bild att se på 
ändå. Kameran var rejält grusig innan 
vi kom ut igen men det gick att ta bort. 

Vi blev alldeles hänförda, hela grup-
pen. Jag hade även med min man och 
son ner och vilken miljö!!! Jämfört med 
gruvor och blockstensgrottor så var 
detta rena konstverket gjort av naturen. 
Dom två timmarna med ålande, kry-
pande och fotande gick oerhört snabbt. 
Det var så roligt att se allas glada an-
sikten då dom testade på den ena efter 
den andra utmaningen som guiderna 
glatt visade på. Det var några tappra 
som klämde sig in i Språkröret också. 
Själv var jag ner under Bardisken, dock 
utan kameran vilket var synd på de fina 
formationerna just därunder men dom 
finns ju kvar till en annan gång.

När vi kom ut ur grottan fick vi skölja 

Vackert slipade formationer. Foto: Anette Isberg

Samling efter grotturen. Foto: Anette Isberg

av oss den värsta smutsen i vattenfallet 
innan det var dags att samlas vid elden. 
Guiden lagade till en utsökt måltid på 
lokalproducerad korv i gryta över elden. 
Det smakade makalöst gott och vi var 
alla överens om att detta var ett under-
bart äventyr under jord. Efter lite kaffe 
fick vi själva i egen takt ta oss tillbaka 
till bilarna för hemfärd och regnet bör-
jade precis falla när vi rullade tillbaka 
till Tåsjö igen. En mycket bra dag som 
verkligen gav mersmak för grottornas 
underbara värld.

Summary (editorial)
A new member shares her experiences 
from a guided tour in Sweden´s long-
est cave - Korallgrottan. Accompanied 
by her husband and son and a few oth-
ers they started with a 4 km walk to the 
huge entrance crater. After two hours 
of crawling and climbing through the 
beautiful sculptured limestone they 
were all enchanted by the beauty of the 
underground. Ending the day with a 
delicious stew cooked over an open fire 
they all agreed it had been a great day.   

Foto: Anette Isberg
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1 Medlemmar, styrelse och förtroendevalda
1.1 Medlemmar
Vid årsskiftet 2015/2016 var antalet medlemmar i SSF 651 st. varav 3 st. hedersmedlem-
mar. Vid motsvarande tid 2014/2015 var medlemsantalet 644 st. 
Av medlemmarna var 303 familjemedlemmar. Fyra grottföreningar var medlemmar; Stock-
holms grottklubb, Jämtlands grottförening, Finlands grottförening och JF Äventyr. Övriga 
föreningar och juridiska personer som var medlemmar var Lummelundagrottan AB och 
Tärna Fjällturer. 
Från och med 2009 kan man betala medlemsavgift i NGF till SSF, och NGF medlemmar 
kan göra på motsvarande sätt för att bli medlemmar i SSF. 25 SSF-medlemmar utnyttjade 
denna möjlighet 2015 och 5 NGF-medlemmar betalade på samma sätt sin medlemsavgift 
i SSF. 
1.2 Styrelse
Under året har styrelsen haft följande sammansättning:
Mark Dougherty, ordförande
Torbjörn Djuvfeldt, vice ordförande
Kenneth Gyllensting, sekreterare
Ulla Pettersson, kassör
Marco Kupiainen, ledamot
Johannes Lundberg, ledamot
Niklas Konstenius, ledamot
Helena Olsson, ledamot
Emese Bàlint, ledamot
För snabb hantering av ärenden har ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör 
utgjort ett Arbetsutskott.

1.3 Valberedning
Sofi Hemgren-Dougherty (sammankallande), Andreas Forsberg
Övriga förtroendevalda under verksamhetsåret 2015 framgår under kapitel 4.

2 Årsmöten och styrelsemöten
Förbundets årsmöteshelg avhölls 14 -16 maj vid Stora Strand Lägergård, Ånimskog, Dals-
land. Själva årsmötesförhandlingarna genomfördes den 16 maj. 55 medlemmar deltog på 
årsmötet. 
I samband med årsmötet gjordes utflykter till några sevärda platser i området, bland annat 
till Stora Strands koppargruva.

Styrelsen har sammanträtt 4 gånger under verksamhetsåret. Alla styrelsemöten förutom det 
konstituerande mötet har genomförts genom webmötesteknik och detta spar både tid och 
kostnader. Därutöver har arbetsutskottet haft överläggningar per telefon och e-post. 

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

3.1 Lummelunda 2015
Årets Lummelundavecka hölls 22 juni - 28 juni och besöktes av ett 40-tal personer. Di-
verse aktiviteter ägde rum – länspumpning av Inre Sjön, introduktion av nya grottdykare, 
grävning i lerfyllda gångar och en introduktionsutbildning. Rapport till Länsstyrelsen på 
Gotland från vår årliga inspektion har insänts till Länsstyrelsen Gotland. Ansvariga för 
veckan var Marco Kupiainen, Stefan Barth och Ulla Pettersson.

3.2 Fjällmötet 2015
Fjällmötet 2015 genomfördes den 27 – 31 juli vid foten av Västra Långfjället, alltså områ-
det Artfjället i Västerbotten. Veckan samlade så många som 17 personer som transportera-
des i båt från Kåtaviken till strandkanten på Överuman 800 meter från baslägret.
Huvudsyftet med val av plats var att ge det kalkstråk som 2013 upptäcktes av bröderna 
Engh ordentlig uppmärksamhet. Inga direkta nyfynd gjordes dock, trots idogt grävande. 
Fjällmötet har rapporterats i nr 3/2015 av Grottan.

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

4.1 Dyksektionen
Sektionen hade under året 60 medlemmar. SSF:s dyksektion har som mål och syfte att 
sammanföra personer med intresse för grottdykning. Dyksektionen har i år genomfört ak-
tiviteter  i Lummelunda och Bjurälven. 
Styrelsens kontaktperson är Mark Dougherty, huvudansvarig är Kristian Lyberg.

4.2 Gruvsektionen
Sektionen hade under året 106 medlemmar. Inga aktiviteter har rapporterats från sektionen 
under 2015. 
Styrelsens kontaktperson är Kenneth Gyllensting, huvudansvarig är Thomaz Gustavsson. 

4.3 Vertikala sektionen
Sektionen hade under året 78 medlemmar. SSF:s vertikala sektion har som mål och syfte att 
arbeta för förbättrad säkerhet, tillgänglighet och kunskap om grottor med vertikala schakt 
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samt att sammanföra personer intresserade av denna grottyp.
Sektionen har under året genomfört flera officiella klätterträffar i Hofors med gott delta-
gande. Styrelsens kontaktperson är Torbjörn Djuvfeldt, huvudansvarig är Lina Lindén.

4.4 Fjällkommittén
För årets aktiviteter se punkt 3.2. Till fjällkommittén hör även fjällinventeringen som haft 
Rune Magnusson som ansvarig.
Huvudansvarig är Niklas Konstenius med stöd av Lina Lindén och Erik Pott.

4.5 Gotlandskommittén
Gotlandskommitténs främsta mål och syfte är att skapa kontinuitet och stadga kring arbetet 
med Lummelundaveckorna, se punkt 3.1.
Styrelsens kontaktperson är Ulla Pettersson, huvudansvarig är Daniel Krusevi. 

4.6 Grottkatalogkommittén
Detta ansvarsområde innefattar hantering av grottblanketter och förbundets grottdatabas. 
Grottdatabasen har länge varit en kärnverksamhet i SSF:s verksamhet och den fortsätter 
löpande att utökas och uppdateras.
Under året har 49 st grottblanketter kommit in. Huvuddelen av grottblanketterna kommer 
som vanligt från en liten grupp SSF-medlemmar. Ungefär hälften kommer i pappersform 
i den vanliga posten och hälften kommer via epost. Inkomna grottblanketter presenteras i 
sammandrag på grottdatabasens webbplats, men länkar dit finns på förbundets webbplats.
Vid årsskiftet fanns det i grottdatabasen totalt 4038 st registrerade grottblanketter och 4091 
st objekt, varav 2754 verifierade grottor, 847 tips och 490 övriga objekt.
En helgträff har genomförts under året, i oktober, för inmatning av uppgifter i databasen 
och kontroll av materialet. Utöver denna träff har huvuddelen av arbetet under 2015 lagts 
på att utöka funktionerna i grottdatabasen till att även hantera grottkartor.
Styrelsens kontaktperson är Torbjörn Djuvfeldt, huvudansvarig är Hans Beskow.

4.7 Grotträddningskommittén
Grotträddningskommittén har 2015 bedrivit följande arbete:
Räddningsövning med Fjällräddning och Polis i Stora Blåsjön och Korallgrottan. Planera-
des 2014-2015 och realiserades 28-30 augusti. Från SSF deltog 9 personer som övningsle-
dare och instruktörer. Resultatet var nöjaktigt och en rapport har skickats till Polismyndig-
heten med förslag dels på ökad träningstid för Fjällräddningens grottgrupper, dels förslag 
på större samövning 2017.
Inrättande av ett förråd för förbundets samlade räddningsutrustning hos vice ordföranden 
i Hedesunda. Materiel som varit utspridd har samlats ihop och en ny räddningsbår modell 
SLIX 100 med spineboard samt en mängd materiel för avancerad riggning har köpts in för 
SSF medel. Depån var utrustad och inventerad i oktober.
Inventering och mindre praktiska övningar med materielen i förrådet genomfördes 12 de-
cember av några grotträddningsintresserade medlemmar.
Kontaktlistor för polis att användas vid larm om grottolycka har uppdaterats under hösten.

Dialogen med polisen är väl etablerad.
Inventering av namn, kompetenser och kontaktvägar för SSF medlemmar som vill vara 
med i en mer officiell grotträddningsgrupp pågår. Gott intresse och generationsförnyelse 
har noterats.
Styrelsens kontaktperson är Mark Dougherty, huvudansvarig är Christian Rylander.

4.8 Historiska kommittén
Kring många grottor finns sägner/sagor/historier som berättar något om grottan. Kommit-
tén ser som sin främsta uppgift att intressera förbundets medlemmar för denna aspekt av 
speleologisk forskning. Även förbundets egen historia ligger inom kommitténs verksam-
hetsområde liksom klipparkivet och grottbibliografin. Under året har verksamheten i stort 
sett varit vilande.
Styrelsens kontaktperson är Johannes Lundberg, huvudansvarig är Rabbe Sjöberg.

4.9 Karteringskommittén
Karteringskommittén är kommittén för de som är intresserade av grottkartor och att kar-
tera grottor. Syftet med kommittén är bland annat att sprida kunskap om grottkartering, 
hålla kontakt med relevanta organ inom UIS, samt hålla ordning på SSFs karteringsutrust-
ningar och verka för att de kommer till flitig användning. Karteringskommittén verkar för 
att gjorda karteringar arkiveras inom SSF och görs tillgängliga för t.ex. räddningsplanering, 
forskning och nykartering.
Karteringskommittén största insats har varit genomförande av ytterligare en grundkurs i 
grottkartering för det finska grottförbundet Suomen Luolaseura, samt karteringskurs under 
årsmötet 2015.
Kommittén förfogar nu också över en nyanskaffad Disto 310X, anpassad för grottbruk, 
samt tillhörande Android surfplatta för online lagring av mätdata. Papperslös kartering är 
definitivt här för att stanna.
Kommittén har inlett en ommätning av Korallgrottan med ny teknik i syfte att öka den 
geometriska kvaliteten i det underlag som krävs för att kunna åstadkomma en detaljerad 
karta över grottan.
Huvudansvarig är Torbjörn Djuvfeldt

4.10 Utbildningskommittén
Under året har kursplanerna för förbundets SRT-kurser omarbetats. Drivande har varit 
Emma Lundh tillsammans med Kristian Lyberg. Ambitionen är att under 2016 kunna 
publicera en ny kursplan med en något annorlunda indelning än de traditionella SRT 1 – 
3, samt instruktörsmaterial och instruktionsvideos.
I stollgruvan i Hofors har under året genomförts både SRT1 och SRT2-kurser.
Styrelsens kontaktperson är Torbjörn Djuvfeldt, huvudansvarig är Emma Lundh
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4.11 Vetenskapskommittén
Vetenskapskommitténs främsta mål och syfte är att utgöra ett forum för bland annat 
geologi, biologi, hydrologi etc. och genom detta kunna förmedla kontakter inom dessa 
områden - både till SSF:s medlemmar, men även till personer och organisationer utanför 
SSF. Ett självklart mål är att uppmuntra förbundets medlemmar att lära sig mera om våra 
grottor och deras bildning. Detta görs bl.a. genom vetenskapligt inriktade artiklar och 
notiser i Grottan och speleo.se. Ansvarig styrelseledamot är Johannes Lundberg och hu-
vudansvarig är Rabbe Sjöberg.
Vid Institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet har prof. Karin Holmgren, 
Martin Finné och Meighan Boyd med medarbetare och internationella samarbeten fortsatt 
sina klimatstudier av droppstenar från grottor i Grekland, Karibien och Sverige (Korall-
grottan). Under 2015 försvarade Meighan Boyd sin doktorsavhandling Speleothems from 
Warm Climates: Holocene Records from the Caribbean and Mediterranean Regions.
Vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet har Natuschka 
Lee påbörjat sin anställning som forskare i ekologisk geomikrobiologi och astrobiologi un-
der året. Hon forskar bland annat om mikroorganismernas roll i olika ekosystem, däribland 
i ett flertal grottor eller gruvor med olika typer av biogeokemiska processer baserade på t ex 
svavel, silikat, granit, järn och radioaktiva substanser.
Rabbe Sjöberg, Manuela Scheuerer och Johannes Lundberg har, tillsammans med kollegor 
i Wien, Österrike, publicerat en rapport om utforskningen av Gobholo Cave (Swaziland) 
i Die Höhle.
Under året har studier av Grytgrottan i Östergötland påbörjats bl.a. med kol14 dateringar. 
Detta sker i samarbete med prof. Juan Ramón Vidal Romaní vid universitetet i A Coruña.

5 Övriga rapporter
5.1 Biblioteket
SSF:s bibliotek har tidskriftsutbyte med 33 organisationer i 15 länder (varav 13 europe-
iska länder, och resten i Nordamerika och Australien/Oceanien). Ansvarig för biblioteket 
är Ulla Pettersson. Den största delen av biblioteket finns i lokalen i Täby. 

5.2 Ekonomi och Nedåt
Försäljningen från Nedåt är detta år något högre än i fjol, främst på grund av försäljning 
av boken om Gouffre Berger. Eftersom bara en grottkatalog har sålts under året föreslås 
ingen avsättning till publiceringsfonden. Årets resultat för Nedåt är ett överskott på 255 
kr.
Årets resultat för förbundet är ett underskott på 7 520 kr, vilket är i nivå med budgeten. In-
täkterna blev i stort sett de budgeterade, utom bidragen till grotträddningsfonden som blev 
ca 7 500 kr högre än beräknat. Kostnaderna för den löpande verksamheten låg något under 
budgeterad nivå, utom materialinköpen som blev 8 500 kr högre än beräknat. Utöver den 
budgeterade grotträddningsutrustningen för 40 000 kr inköptes ett bensindrivet elverk för 
2000 kr och en DistoX med tillbehör för ca 6 780 kr. Grotträddningsutrustningen finan-

sierades till stor del av medel från gruvsektionen (20 000 kr), grotträddningsfonden (10 
000 kr) och SRT-fonden (5 000 kr). De olika arrangemang som genomfördes gav totalt 
ett stort överskott. Att SRT-kurserna gav ett underskott beror på kostnader för bilhyra vid 
utbildningen i Yorkshire 2014. Eftersom resultatet för SSF var ett underskott föreslås ingen 
avsättning till SRT-fond.

5.3 Publikationer
SSF:s medlemstidning Grottan har under verksamhetsåret utkommit med fyra nummer; 
1-2015, 2-2015, 3-2015 och 4-205 (årg. 50). Utgivningen har skötts av en redaktions-
grupp bestående av Sven Gunnvall, Johannes Lundberg och Andreas Wikström.

5.4 Stipendier och gåvor
Ungdomsstipendiet tilldelades under året Eira Dougherty för gott arbete med att ta fram 
instruktionsmaterial till den nyanskaffade gasmätaren, vilken kan användas vid SSF-akti-
viteter i grottor och gruvor då luftkvaliteten är osäker.

5.5 Materielförvaltning
SSF hyr sedan 2005 en arkiv- och bibliotekslokal i Täby. Denna lokal är på 45 kvm och 
är inredd med hyllor för förvaring och arkivering av Nedåt, biblioteket samt övrig SSF-
utrustning. 
SSF äger utrustning för grottkartering, SRT-klättring samt grotträddning. 
Den moderna karteringsutrustningen bestående av surfplatta och DistoX hanteras idag av 
Marco Kupiainen. Äldre karteringsmateriel finns fortfarande hos Christopher Graae.
Av SRT-utrustning finns fyra kompletta personliga SRT-utrustningar och rep som används 
vid SRT-kurser. Ett par hundra meter relativt nya rep finns också. SRT-utrustningen förval-
tas tillsammans med förbundets räddningsutrustning av Torbjörn Djuvfeldt.

Styrelsen för Sverige Speleologförbund
Hedesunda den 30 april 2016

Torbjörn Djuvfeldt Helena Olsson 
Johannes Lundberg Niklas Konstenius
Ulla Pettersson Marco Kupiainen 
Kenneth Gyllensting Emese Bàlint
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§ 1. Årsmötets öppnande. 
Förbundets vice ordförande Torbjörn Djuvfeldt förklarade SSF 
jubileumsårsmöte 2016 för öppnat.

§ 2. Val av justeringsmän tillika rösträknare. 
Till justeringsmän att justera årsmötesprotokollet tillika rösträknare valdes 
Daniel Lundh och Anders Lavas. Antal deltagare vid årsmötet: 45.

§ 3. Årsmötets behöriga utlysande. 
Inbjudan fanns publicerad i Grottan 4-2015 samt på hemsidan . Beslut: Mötet 
förklarades behörigen utlyst.

§ 4. Val av mötesordförande. 
Förbundets hedersordförande Sven Gunnvall valdes till mötesordförande.

§ 5. Val av mötessekreterare 
Kenneth Gyllensting valdes till mötessekreterare.

§ 6. Fastställande av dagordning. 
Dagordningen fastställdes enligt styrelsens förslag. 

§ 7. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll.  
Protokollet från årsmötet 2015 godkändes och lades till handlingarna.

§ 8. Verksamhetsberättelse för 2015. 
Verksamhetsberättelsen för 2015 presenterades och lades till handlingarna.

§ 9. Bokslut för SSF och NEDÅT. 
Bokslutet för SSF år 2015 och bokslutet för NEDÅT år 2015 framlades av 
kassören Ulla Pettersson. Årets underskott blev 7 519 kr. 

§ 10. Revisorernas redovisning. 
Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Martin West. 

§ 11. Styrelsens ansvarsfrihet. 
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2015 samt 
fastslog resultat- och balansräkning för Nedåt och resultat- och balansräkning 
för SSF. Årets förlust balanseras i ny räkning. Beslutas även att inte göra någon 
avsättning till publicerings- och SRT-fonderna.

§ 12. Val av styrelse. 
Valberedningens förslag till styrelse redovisades. 

 
a) Fyllnadsval av ordförande. 
Torbjörn Djuvfeldt valdes till förbundets ordförande på ett år (nyval). 
 
b) Val av vice ordförande för ett år. 
Johannes Lundberg valdes till förbundets vice ordförande (nyval).

c) Val av kassör för två år 
Ulla Pettersson valdes till förbundets kassör (omval).

d) Val av sekreterare för ett år. 
Kenneth Gyllensting valdes till förbundets sekreterare (omval).

e) Val av fem ledamöter för ett år. 
Beslutades att som ledamöter för verksamhetsåret 2015 välja: 
Niklas Konstenius och Marco Kupiainen (omval) 
Stefan Barth, Emma Lundh och Ola Löfquist (nyval)

Ordförande tackar de avgående styrelseledamöterna Mark Dougherty, Emese 
Balint och Helena Olsson för deras insatser i styrelsen.

§ 13. Val av revisorer för 2015 (två revisorer och en suppleant). 
Valberedningens förslag till revisorer redovisades. Till revisorer för 2015 
valdes Lina Lindén (sammankallande), Martin West samt Christoffer Krafft 
(suppleant).

§ 14. Val av valberedning. 
Till valberedning valdes Helena Olsson och Andreas Forsberg. 

§ 15. Budget för 2016 och medlemsavgift 2017. 
Budget för 2016 redovisades. Budgeten godkändes och lades till handlingarna. 
Medlemsavgifterna hålls oförändrade 2017. Prenumerationsavgiften för 
tidskriften Grottan höjs till 350 kr.

§ 16. Utmärkelser.

Beslutas tilldela Lummelundabolaget Sveriges Speleologförbunds Hedersdiplom, 
att delas ut under jubileumsmiddagen. Ingen ungdomsstipendiat i år. 

§ 17. Övriga frågor

Ingen övrig fråga.

§ 18. Proposition om stadgeändring. 
För att formalisera utseendet av hedersledamöter föreslår styrelsen att följande 
punkt förs in efter paragraf 2 (Medlemskap) i stadgarna:

”En person kan utses till hedersmedlem i förbundet. Till hedersmedlem kan 
utses den som under en längre tid har:

Årsmötesprotokoll fört vid SSF:s årsmöte 
På Gustavs Sommargård, Gotland 6 maj 2016
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Här får ni lösningen till korsordet i förra numret av Grottan. · Väsentligt bidragit till att utveckla förbundets verksamhet positivt 
genom sektions- eller kommittéarbete, arbete i styrelse eller liknande.

· På ett avgörande sätt bidragit till kännedom om och kunskapen 
om svenska grottor inom speleologisk forskning eller gentemot 
allmänheten.

· I övrigt på ett avgörande sätt arbetat för att främja förbundets ändamål.

Förslag att en person ska utses till hedersmedlem kan föras fram av styrelsen 
eller av en eller flera enskilda medlemmar. Förslaget ska motiveras utifrån en 
eller flera av kriterierna enligt ovan. Förslaget ska lämnas till styrelsen, som 
avgör om det ska föras vidare till årsmötet. Beslut om att en person ska utses till 
hedersmedlem fattas av årsmötet.

Hedersmedlemskap innebär att personen på livstid har alla rättigheter som 
medlem, inklusive tidskriften Grottan, utan att betala medlemsavgiften. 
En Hedersmedlem kan också utan kostnad ha en eller flera närstående 
personer med familjemedlemskap, med samma rättigheter som andra med 
familjemedlemskap”

Årsmötet beslutade bifalla den föreslagna stadgeändringen. Denna måste 
konfirmeras vid nästkommande årsmöte.

§ 19. Årsmötets avslutande. 
Mötesordförande Sven Gunnvall förklarar årsmötet 2016 för avslutat och tackar 
för förtroendet att få leda mötet.

 Sven Gunnvall     Kenneth Gyllensting 
 Mötesordförande     Årsmötessekreterare


Årmötesdeltagare 2016 samlade i 
Stora förvar på Stora Karlsö.
Foto: Sven Gunnvall
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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 december. Då förväntar vi 
oss litet rapportering från sommarens begivenheter. 
SÅ SÄTT IGÅNG OCH SKRIV!
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