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Ledare På gång i SSF

Julfest i lokalen 17 dec 2016
Kombinerad julfest och tillfälle att röja litet i lokalen.
Dryck och tilltugg serveras. Gemensam middag för de som vill.
Anmälan till kristian@lyberg.eu eller 073-3228549.

Annandagsklättring 26 dec 2016
Sugen på SRT-träning? För fjärde året i rad arrangeras
en dag för alla klättersugna. Mer info på hemsidan.

Årsmöte 25 maj - 28 maj 2017
Planeras i Hälsingland, vid Dellensjöarna.
Mer info i kommande nummer av Grottan 
och på hemsidan www.speleo.se

Lummelundaveckan 26 -30 juni 2017
Mer info under våren.

På gång internationellt

Hypogea 2017 6 -10 mars 2017
International Congress of Speleology in Artificial Cavities 
Kappadokien, Turkiet. www.hypogea2017.com

25th International Karstological Scool  19-23 juni 2017
”Classical Karst” - Milestones and challenges in Karstology

17th International Congress of Speleology  23-30 juli 2017
Läs mer på sidan 34 i Grottan nr 4/2015

5th European Speleological Congress 13-20 aug 2016
Sydney, New South Wales, Australien
http://speleo2017.com/

Biospeleology Conference 21-23 sept 2017
Sevilla, Spanien
http://bioespeleologia.blogspot.com/2016/11/v-encuentro-iberico-de-biologia.html

Vintern kom tidigt i år, varvid jag sit-
ter och funderar tillbaka på mitt gångna 
grottår. Mitt i särklass mest aktiva se-
dan jag gick med i förbundet 2010. De 
första åren blev det bara Lummelunda-
veckan. Sen la jag till något fjällmöte 
per år. När studierna väl var avklarade 
kunde jag plötsligt själv bestämma när 
jag skulle vara ledig - mot betalning! Så 
då var det bara fortsätta.

Minns i början hur galet jag tyckte det 
lät när jag pratade med en SSFare som 
spenderade tre veckor per år till grott-
ning. I år har det inte blivit mindre än 
fyra och en halv vecka för min del. Tror 
jag blivit beroende, liksom så många an-
dra i detta förbund!

Grottåret inleddes med en Mallorca-
resa som överträffade alla förväntningar. 
Har alltid tänkt mig Mallorca som en 
badstrandsö, men naturen har klart mer 
att bjuda på än så. Inte minst grottor.

Den starkaste upplevelsen från veckan 
är besöket i Sima del Silencio. Grottan 
inleds med en liten entré och en tight 
teknisk SRT-squeeze innan den öpp-
nar upp sig i ett över 170 meter djupt 
schakt cirka åtta meter i diameter. Jag 
tänker ofta tillbaka på den surrealistiska 
känslan att stå på botten av detta schakt. 
Den miserabla vägen upp och ner till 
bilen förtränger man så lätt.

Vadve bjöd som vanligt på spektaku-
lära upplevelser. Voitaskallo och Läm-
melhålet är de två grottor jag främst tar 
med mig från årets besök. Imponerande 
svenska SRT-grottor! Men det var inte 
där veckans dos av adrenalin produce-
rades. Den kom istället vid ett lite väl 

trångt besök i Vadveriehppigrottan. 
Kan enkelt konstatera från den händel-
sen att så länge man grottar med vänner 
och har ännu fler av dem på ytan så kan 
man känna sig trygg!

I Sverige är det lätt man känner sig 
lite udda som speleolog. Vi är en relativt 
liten gemenskap med vårt något särar-
tade intresse. Därför var det nyttigt att 
komma till EuroSpeleo och inse att det 
finns väldigt många likasinnade där ute! 
Vi var hela 1300 personer som samlades 
i Yorkshire i augusti.

En brittisk grottis frågade helt na-
turligt om vi också brukade ha stora 
sammankomster mellan de olika uni-
versitetsgrottklubbarna i Sverige… Vi 
har något att jobba på där! Men först 
kanske vi får fixa lite mer lättillgängliga 
grottor. Att jag kan tänka mig åka 24 
timmar tåg och sedan helikopter ut på 
fjället för att få grotta får de flesta att 
höja på ögonbrynen.

Summerat har det varit ett väldigt bra 
grottår och allt talar för att även 2017 
kommer att bli det. Bjurälvsexpeditio-
nen och Speleo 2017 i Sydney blir defi-
nitivt årets höjdpunkter!

Ola Löfquist
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I julklapp av min nu bortgångne far 
Anders Lindén fick jag för några år se-
dan fjällkartan ”BD15 Nasafjället” där 
han ritat in hur han ansåg kalkstråken 
borde ligga söder om Sädvvájávrre i 
södra Norrbottensfjällen. Pappas tro 
var att i området runt Silvervägen ”fat-
tas” det en storgrotta. Det vill säga den 
finns men är ännu inte hittad. Julklap-
pen eller uppdraget var alltså att för-
söka upptäcka en ny grotta.

Området
Silvervägen, som färdigställdes 1975, 
korsar genom den kanske minst besökta 
delen av fjällkedjan då det är ont om 
fjällstugor, fjällanläggningar och sam-
hällen. En hel del mindre grottor finns 
rapporterade i grottdatabasen, de flesta 
inrapporterade sent 70-tal eller i början 
av 80-talet. Kalk finns på flera ställen 
men fjällen är i allmänhet inte lika höga 
som längre norrut. Våra undersökning-
ar har i detta fall begränsats till fjällen 
söder om Sädvvájávrre. Många andra 
intressanta fjäll finns i området och vi 
hoppas kunna återkomma till detta.

Souddas
På hemväg från fjällmötet i Setså 2012 
gjorde jag och Erik vårt första besök i 
det på kartan markerade området. Vi 
startade från parkeringen 2 km söder 
om Vouggatjålme längs väg 95, Silvervä-
gen. Sen vandrade vi längs Sädvvájávrres   

västra strand och korsade Ruanekjåhkå 
vid hängbron 5 km uppströms där det 
finns en kåta. Myrmarkerna längs leden 
och de senaste veckornas värme gjorde 
att myggen svärmade, kåtan vid häng-
bron var därför ett tacksamt inslag i 
vandringen då den gav myggskydd för 
middagen.

Sent på kvällen slog vi läger uppe på 
kalfjället på Souddas nordsluttning. 
Följande morgon hade vinden på kal-
fjället blåst bort myggen och vi kunde 
ägna förmidagen åt att undersöka en 
torrlagd bäck som kommer från Soud-
dasjávre och rinner ner för Souddas 
nordsluttning. Bäcken har flera sluk, 
och vattnet slukas i etapper. Viss rens-
ning gjordes men inget av sluken såg ut 
att vidga sig nog för att man skulle ta 
sig in. På kartan markerar ”Sluk 1” (se 
omslagsbilden) bäcken med sluken. 

Rauk
Uppe på Souddas står även en rauk i 
ensamt majestät. Denna noterades och 
togs som ett gott tecken på kalkföre-
komst i området. Först flera år senare 
när Gunnar Isaksson höll en föreläsning 
om Gotlands geologi på årsmötet på 
Gotland 2016 slogs jag i det märkvär-
diga i detta. Raukarna på Gotland står i 
havslinjen eller i gamla havslinjer. Men 
aldrig någonsin har väl havslinjen varit 
uppe på Souddas topp högt uppe på 
kalfjället. Samtalade med Leif och Rolf 

Julklappsgrottan
Undersökningar av kalkstråket på och kring Souddas

Lina Lindén skrev och Erik Pott, Matilda Welin och Rolf Engh bidrog till fältarbetet

Karta över området söder om Sädvvájávrre. 
Tältplatser för bägge turerna samt de intressantaste fynden från våra och Rolf Enghs turer är 
markerade.  “Sluk 1” visar ett system utan möjlighet att ta sig in på norra sidan av Souddas. 
Serien “Sluk 9”, “Grotta 3”, “Inlopp” och “Utlopp” ett annat system väster om Gujkkultjårro med 
två ingångar som man kunde komma in någon meter i. Två små blockgrottor “Grotta 1” och 
“Blockgrotta 1” norr om Souddas, ett områden med små doliner samt den rauk vi hittade på 
första turen.
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Engh i samband med detta och de hade 
sett raukar på några få ytterligare plat-
ser i fjällkedjan uppe på kalfjället bland 
annat i Sarek, Padjelanta och Sjangeli. 
Detta har det skrivits om i grottan ti-
digare. Kanske är det ett uppslag för 
någon geologistuderande att fundera 
vidare kring.

Planeringar för återbesök
Då vi vände åter efter bara en natt vid 
det första besöket vidtog snabbt plane-
ring för ett återbesök. De små men ändå 
intressanta upptäckterna gav mersmak. 
Vouggatjålme ligger på trevliga dryga 
tre timmar bilfärd hemifrån vilket skulle 
möjliggöra återbesök över en helg redan 
samma höst, nackdelen med ett helg-
besök var att det nästan tog en dag att 
vandra in. Med båttransport över Säd-
vvájávrre skulle vandringen in bli bara 
två till tre timmar. Efter samtal med he-
likopterstationen i Vouggatjålme fick vi 
telefonnummer till en gubbe som körde 
båt och en ny tur planerades till slutet 
av augusti. Min i London boende kom-
pis Matilda var sugen på en fjälltur och 
lockades att hänga med till Souddas. 

Andra besöket
Båtfärden över gick fint och på söder 
om Ruanekjåhkå fanns ett uppenbart 
välbesökt jakt- och fiskeläger. Stigen 
upp längs Ruanekjåhkås södra sida var 
vältrampad, förmodligen av samma per-
soner som brukade tälta i lägret.

På nordsluttningen av Suoddas, längre 
ner än den tidigare upphittade torrlagda 
bäcken hittades två smågrottor båda un-
gefär 2 meter långa. Ingen av grottorna 
visade tecken på att vara del av större 
system. Vi fikade och tog gps-koordina-

ter på grottorna (på kartan markerade 
”Grotta 1” och ”Blockgrotta 1”). Ned-
anför grottorna fanns det gott om hjort-
ron och alternativa planer om grottle-
tandet skulle gå dåligt smiddes.

Vi korsade Suoddas och slog läger vid 
Souddasjávres norra strand. På kvällen 
började det regna och följande morgon 
lättade det något och vi kunde se hur en 
helikopter satte ner en grupp ripjägare på 
andra sidan sjön. Jägarna verkade dock 
inte kombinera jakt med grottletande 
utan försvann bort mot hedarna.

Gujkkultjårro
Under förmiddagen vandrade vi runt 
Gujkkultjårro och följde ett kalkband 
där. På flera ställen såg vi kalk i dagen 
men inga tecken på grottor eller karst. 
Först på eftermiddagen kom vi fram till 
en sjö utan utlopp, som vi redan tidi-
gare sett på flygfoton över området, väs-
ter om Gujkkultjårro. Allt vatten i sjön 
visade sig rinna ner i två sluk,  markerat 
”sluk 9” på kartan. Sluken var helt sten-
fyllda men verkade kunna ta emot en 
ansenlig mängd vatten.

Vi vandrade ner mellan Gujkkultjårro 
och Dådtjtjåhkkå och hittade en källa, 
troligen utloppet i en myr. Ovanför käl-
lan hittade vi två mindre grottöppningar 
som hade tydliga men trånga fortsätt-
ningar inåt. Med grottoverall skulle man 
kanske kunnat ta sig in några meter till 
efter lite rensning, iklädd goretex slutade 
grottturen bara någon meter in. På kar-
tan är platsen markerad ”Grotta 3”.

Gujkkultjårro är helt klart ett grott-
system med ca 2 km under jord. Vi är 
ganska säkra på att vi identifierat både 
inlopps- och utloppsgrotta. Tyvärr är nog 
systemet inte forcerbart för människor 
då det är för trångt. Troligtvis är vatten-

  Rauken på Suoddas.
      Foto: Rolf Engh

  Två sluk som tar allt vatten innan innan bäcken som
      kommer från Souddasjávre och rinner ner för Souddas
      nordslutning blir helt torrlagd.  Foto: Lina Lindén
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mängden som går genom grottan och 
också stått för bildningen av densamma 
för liten. Återbesök om 10-20 000 år re-
kommenderas. Den motiverande skulle 
nog kunna pusha den besökta delen av 
systemet till fyra eller fem meter.

Gåhpevuoddo
Sista dagen medan jag plockade hjort-
ron vandrade resten av gruppen bort 
till det markerade kalkstråket som vet-
ter mot Sädvvájávrre på Gåhpevuoddo. 
Inga spår av kalk, karst eller grottor sågs 
under dagen. Nöjda återvände vi ändå 
med båt över Sädvvájávrre på kvällen. 
Tröttast var nog vår hund Hedie. För le-
tar man på fjället går man gärna i bredd 
med ett hundratal meter mellan varje 
person och vallhund som hon var hade 
hon i tre dagar gjort vad hon kunde för 
att samla ihop flocken igen.

Att redovisa resultat
Efter uträttat fältarbete återvände vi till 
Skellefteå och la alla anteckningar i en 
hög på skrivbordet. Där blev det liggan-

de i flera år då det för oss som för många 
andra är roligare med fältarbete än med 
redovisning och rapportering. Men när 
vi senare pratade med Rolf Engh som 
också vandrat mycket i området kom 
vi igång och samlade ihop bilder och 
anteckningar och åkte till Umeå för en 
trevlig middag ihop med Rolf och Re-
nate då detta och en del annat avhand-
lades. Resultatet kändes ganska klent då 
vi inte hittat nått utan snarare kommit 
fram till att inget finns att hitta. Men 
Rolf blev inspirerad och la en av sina 
sommarturer 2016 till området.

Rolfs tur
Rolf fick några dagar uppe vid Suoddas 
innan han med regn och kuling i ryggen 
återvände till Umeå. Precis som på våra 
turer kunde Rolf verifiera att det inte 
finns kalk sydöst om sjön på höjd 921. 
Rolf vandrade nedströms från där vi hit-
tat grottöppningarna som på kartan är 
markerade ”grotta 3”. Rolf hittade yt-
terligare in- och utlopp i bäcken vars 
vatten kom från ”sluk 9”.  På kartan är 
detta markerat ”Inlopp” och ”Utlopp”. 

Inlopp V. Gåhpetjåkkå.  Foto: Rolf Engh

Utlopp V. Gåhpetjåkkå.  Foto: Rolf Engh

Sjön utan utlopp vid Gujkkultjårro, Matilda och Erik står i varsitt av sluken, 
markerat sluk 9 på kartan.  Foto Lina Lindén
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Fina kalkbranter iakttogs ovanför sjön 
på höjd 1081 men ingen karst. 

På Nieråjves sydsluttning visade sig 
heller inga tecken på kalk eller karst 
efter undersökning framförallt med ki-
kare. En mindre knalle och en klipp-
brant med kalk i fast klyft iakttogs på 
Gåhptjåhkkas sydslutning mellan de 
av pappa markerade kalkstråken, dock 
inga tecken på karst.

I närheten av den lägerplats vi använ-
de på vår andra tur hittade Rolf några 
mindre inlopp och doliner. Dessa är 
markerade ”små doliner” på kartan.

Summary (by author)
For Christmas some years ago, I got a 
map over the mountain area Soudas 
with the limestone areas marked from 

  Omstörtande verksamhet - nedströms sluk 1.
      Vacker kalk som inte är så vanlig i området. 
      Minne från en storgrotta?  Foto: Rolf Engh

Matilda tittar ner i grottöppningen som 
är markerat Grotta 3 på kartan.
Foto: Lina Lindén

  Mindre karstområde märkt 
      ”små doliner” på kartan.  
       Foto:  Rolf Engh

my father. He thought that there should 
be a big cave in this area and wanted me 
to go out and look for it. We visited the 
area two times in 2012 and Rolf Engh 
revisited the area in 2016. The conclu-
sion is that there are some limestone in 
the area and some small caves and karst. 
The potential for a big cave in the area 
is small. The most remarkable thing in 
the area is a rauk. Normally rauks are 
only found at sea level. On the map are 
the different findings marked. “Sluk 1” 
indicated one system with no accessible 
entrance at the north side of Souddas. 
The serie “Sluk 9”, “Grotta 3”, “Inlopp” 
and “Utlopp” belongs to another sys-
tem at the west side of Gujkkultjårro. 
Two entrances were possible to enter a 
few meter. Two very small boulder caves 
“Grotta 1” and “Blockgrotta 1” was also 
found on the north side of Souddas.
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Jag heter Åsa Englund och har fått den 
stora äran att beskriva min upplevelse 
som nybörjare av grottkrypning under 
Lummelundaveckan 2016.

Jag vill börja med att säga: WOW! 
Det jag upplevde under de fem dagar 
jag spenderade i och omkring Lumme-
lundgrottan är något av det häftigaste 
jag varit med om i hela mitt liv. Jag fylls 
fortfarande av glädje och ett lyckorus 
varje gång jag tänker på det.

Hur kommer det sig att jag hamna-
de där kanske ni tänker? Det var, som 
det mesta i livet, på grund av en ma-
gisk tillfällighet värd att nämnas. Det 
var på vägen mellan Namche Bazar och 
Dingboche i Khumburegionen i Hima-
laya våren 2016 som jag och en nyfunn-
nen vän gick och pratade om äventyr. 
Han berättade då att hans bror var helt 
galen i grottor och att de tillsammans 
varje år brukade åka på något som kall-
las Lummelundaveckan. Där samlades 
allehanda grottintresserade, så kallade 
speleologer (hade aldrig hört det ordet 
innan) och tillsammans utforskade de 
delar av grottan som allmänheten inte 
har tillgång till.

Jag blev eld och lågor! Hur kunde jag 
missat något sådant? Hur kom det sig 
att jag aldrig hört talas om detta? Jag 
måste dit…

Jag drar på mig det mossgröna high-
techunderstället som specialtillverkats 
hos NASA långt borta i väst och ovan-
på det den anti-friktionspreparerade 
semineoprendräkten, som lätt glider 
på. Solen står högt på himlen och inte 
ett moln syns. Dess obarmhärtiga strå-
lar sveder gräset på ängen där vi befin-
ner oss. Jag kisar upp mot himlen och 
tänker vad skönt att jag hann förbi Na-
notech så de kunde behandla min ut-
rustning med värmesköldssprayen som 
gör att all värme studsar av och håller 
mig sval och behaglig. Sedan åker de 
silverfärgade sockorna på, den special-
sydda overallen likaså. Jag känner hur 
det suger till som ett vakuum runt föt-
ter och vader när jag fått på mig de lila 
vatten- och lufttäta stövlarna och för 
ett ögonblick känner jag en oro över att 
fötterna kommer att domna pga den 
nedsatta blodcirkulationen men suckar 
av lättad då jag minns att stövlarna 

har försetts med en massagefunktion 
som kommer att förhindra just det. 
Jag plockar fram den blå hjälmen med 
inbyggd pannlampa, den med ljus-
styrka nog att lysa upp världens största 
grotta, och placerar den i ett fast grepp 
under min vänstra överarm. De mjuka 
följsamma, men otroligt slitstarka ar-
betshandskarna, håller jag tillsvidare i 
handen. Gruppen samlas ihop och bör-
jar tyst och fokuserat gå genom skogen 
med beslutsamma steg mot startpunkt 
XqN329. Ett gäng udda figurer med 
olika bakgrund, egenskaper och kun-
skaper, alla specialister inom sitt om-
råde men med ETT gemensamt mål: 
Att rädda världen! 

Njaa, riktigt så gick det förstås inte 
till…Men med en livlig fantasi som 
min så kände jag faktiskt så. Där. Då. 
Mitt första möte med den nya värld 
som nu öppnades upp för mig: Speleo-
logi.

lummelundagrottan
Åsa Englund. Foto: Linda Lundgren

Ett par månader senare anlände jag, 
min vän Linda (som jag också träffat i 
Nepal), Lasse (som berättade om Lum-
melundaveckan), Ola (Lasses grottgalna 
bror) och Dullen (Lasses överaskning) 
till den vackra ängen vid havet på Got-
lands västkust som skulle bli vårt hem 
de nästkommande dagarna. Det var 
sent söndag kväll så vi hälsade snabbt på 
de andra som redan anlänt, reste tälten 
och satte oss sedan för att njuta av den 
magiska solnedgången…den första av 
många…och två kartonger nyplockade 
jordgubbar.

Dagen därpå öppnades officiellt Lum-
melundaveckan med den dagliga mor-
gonsamlingen klockan 9. Under mötet 
fick alla presentera sig, en genomgång 
hölls av det som förväntades bli gjort i 
grottan under veckan  och sedan allas 
planer för dagen. För några av oss, ny-
börjarna och förstagångarna på lägret, 
var planen att gå en introduktionskurs 
som hölls av veteranen och eldsjälen 
Bo Lenander. Sagt och gjort, en stund 
efter morgonmötet började vi med att 
sakta promenera igenom det trollska 
skogsparti som ligger mellan ängen och 
grottan. Det visade sig att Bo inte bara 
är en kompetent och kunnig grottkän-

Vy från tältplatsen. Foto: Åsa Englund
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nare utan också en virtuos inom flora 
och fauna! Vår promenad fortsatte in 
på Lummelunda Grottcenter där vi 
fick en utförlig genomgång av Gotlands 
bildande, hur grottorna skapades, hur 
Lummelundagrottan upptäcktes och 
allt som hänt där sedan dess. Det var 
mycket intressant och många turister 
stannade också till för att lyssna eller för 

att de helt enkelt trodde att Bo var de-
ras guide. Vi fortsatte sedan utomhus, 
följde grottans utbredning men ovan 
jord. Det var mycket spännande att gå 
därute i den varma sommarsolen och 
via karta följa grottan som bredde ut sig 
djupt där under oss. Det var överlag en 
gedigen, spännande och uttömmande 
genomgång under ledning av en entu-
siasmerande Bo.

Efter det att grottan stängt för da-
gen var det dags för min jungfrutur in 
i grottan. Jag har förvisso varit där inne 
en gång tidigare men då bara i turistde-
len och det var dessutom väldigt länge 
sedan. När vi möttes upp utanför turist-
delens utgång, vår ingång, började min 
adrenalinnivå höjas ordentligt. Den där 
underbart härliga känslan av att snart 
få vara med om något helt nytt, något 
jag aldrig tidigare erfarit. Den känslan 
anser jag oslagbar…blandningen av för-
väntan, nervositet, nyfikenhet, rädsla, 
exaltering. Jag stod där utanför otåligt 
stampandes, om än inte fysiskt så  in-
ombords, och plötsligt öppnades dörren 
och kylan och mörkret omslöt oss. Den 
fascination jag kände under kommande 
timmars guidning i den aktiva delen av 
grottan kan jag inte riktigt beskriva med 
ord. Mina ”ååh” och ”wow” avlöste var-
andra i en aldrig sinande ström. Mina 
ögon stora som tefat och mina sinnen 
på helspänn. Det var så vackert, så stor-
slaget, så magnifikt och det liknade 
ingenting jag tidigare sett. Efter några 
timmar var det dags att ta sig tillbaka 
ut i verkligheten. Väl ute i den ljumma 
kvällen översköljdes jag av ett lyckorus 
så starkt att det nästan slog mig till mar-
ken.

Dagarna som följde startade alltid 
med morgonmöte på stranden. Där 

berättade var och en om vad de gjort 
föregående dag och vad de planerade 
att göra under kommande. Därefter 
splittrades gruppen upp något. Några 
drog till grottan, andra dröjde sig kvar 
i lägret och hängde. Oavsett så fanns 
det alltid något att göra, någon att prata 
med. Som nybörjare gällde det dock att 
vara lite ”på” för att komma in i grottan 
då sällskap av någon gammal i gamet 
var ett krav. Initiativet att hänga med 
kom sällan från de mer erfarna grotti-
sarna, vilket jag har full förståelse och 
respekt för. Var och en måste själv ta 
ansvar för vad de tror sig klara av och 
vad de vill göra. Kommande dagar hann 
jag med ett par turer genom ”Pojkarnas 
gång”, ytterligare turer in i det aktiva 
systemet och en lite längre tur in i den 
fossila delen. Här blev vi furstligt gui-
dade av Rauken som med erfaren och 
bestämd hand ledde oss in till och förbi 
”Inre sjön” till en sal som ännu inte fått 
något namn. Spontant kallade jag den 
”Snövitssalen” och kände att det låg rätt 
i munnen och därefter fick den helt en-
kelt heta så.

Morgonmöte, vägen mot grottan 
och utställningen. Foto: Åsa Englund

Nöjd Åsa. Foto Linda Lundgren
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För var gång jag var inne i grottan blev 
jag mer och mer säker på mig själv och 
min egen reaktion på olika situationer. 
Min fasa var att jag skulle drabbas av 
klaustrofobi, få panik och behöva släpas 
ut därifrån vilt flaxande och skrikan-
des. Hade därför bestämt mig för att ta 
det lugnt, känna efter var mina gränser 
fanns istället för att kasta mig hals över 
huvud över varenda utmaning som kom 
i min väg. Det visade sig vara en god 
taktik och inte någon gång kände jag 
mig direkt orolig. Det bådar gott inför 
kommande läger sommaren 2017 då jag 
vill ta mig hela vägen in till ”Sifonka-
tedralen” i det Fossila systemet och se-
dan vill jag så gärna åla mig genom den 
trånga ”Sälgången”.

Vilken fantastisk och magisk vecka 
det var! Vilka människor jag fick träffa 
och lära känna! Jag hyser stor respekt 
och känner en enorm värme för var och 
en av de som var där. Vilka härliga per-
soner. Var och en med sin specialitet. 

Var och en med sin bakgrund, sitt sätt, 
sina egenskaper och sin kunskap. Vuxna 
och barn, gamla och unga, kvinnor och 
män, svenskar, norrmän, finnar. 

Ja, när jag tänker på det skulle vi 
faktiskt kunnat tas för ett gäng hjältar 
noggrant handplockade för att rädda 
världen!

Summary (editorial)
A very enthusiastic new SSF member 
shares her experiences from the first vis-
it to Lummelundagrottan on Gotland.

The week started with information for 
new participants and a walk on the sur-
face to get familiar with the area. The 
same evening the group went on their 
first guided tour to the cave beyond the 
tourist area. A number of caving trips 
followed during the week, including 
crawls through ”Pojkarnas gång” and 
a visit to the fossil system beyond the 
sump at ”Inre sjön”. 

Droppstensgalleriet.  Foto: Linda Lundgren

På Geologins dag, den 10 september, 
arrangerade Stockholms grottklubb un-
der ett antal timmar grottguidningar 
för allmänheten i Klövbergets rasbran-
ter i Tyresö kommun. Det var i Östra 
Klövbergsgrottan som det gicks, kröps 
och klättrades, med rundturer som pas-
serade bland annat ”Stora salen”, ”Ge-
tingmidjan”, ”Målarsalen” och ”Utsik-
ten”. Tillströmningen av människor var 
inte precis enorm, men jodå, visst dök 
det upp grottnyfikna personer! Fem el-
ler sex blev antalet guidningar. Många 
av besökarna tycktes gilla vad de pro-
vade på och de allra flesta tog sig hela 
grottvarvet runt. På vår utgångs- och 
fikaplats fanns Grottan och annan spe-
leologisk litteratur att titta i.   

Geologins dag i Klövberget
Text och bild:  Anders Lavas
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En osannolikt fin novemberdag, även 
med grekiska mått mätt, lägger den 
lilla gummibåten ut från hamnen i Fini-
kounda. Vårt mål är ön Schiza belägen 
cirka 6 km SSV om oss. Solen skiner, 
det är omkring 20 grader varmt och helt 
vindstilla. Överfarten till öns västra sida 
tar cirka 30 minuter. Från den klippiga 
mycket vassa stranden vandrar vi upp 
längs en till en början diffus bäckfåra 
som blir allt mer kanjon-lik ju längre 
upp i terrängen vi kommer. Det tar oss 
ungefär 40 minuter att nå grottans öpp-
ning som ligger ungefär 70 meter över 
havet.

Det var 6 år sedan vi var här senast 
men grottan är sig lik. En hel del ljus-
stumpar och annat skräp, inristade 
namn och datum vittnar om att männ-
iskor fortfarande, olovligen, besöker 
grottan. Vi tar oss in i grottans inre de-
lar i vår jakt på lämpliga stalagmiter för 
klimatforskning. Grottan är inte särskilt 
stor men den är väldekorerad, och fram-
förallt är den bildad i en berggrund som 
gör att stalagmiter från denna grotta kan 
dateras med mycket hög precision vilket 
är en stor fördel när man vill använda 
sig av materialet för att rekonstruera kli-
matet.

På jakt efter den perfekta stalagmiten 
ålar jag in i ett område där taket och 
golvet kommer nära varandra. Väl där 
tittar jag ner i ett hålrum och får syn på 
något som först liknar en nerfallen rund 

speleotem, ett väldigt kruklikt speleo-
tem.  Lite på skoj säger jag till vår med-
följande grekiske arkeolog att jag nog 
hittat en kruka. Han ålar in och kikar 
ner, han kan inte dölja sin förvåning. 
Krukan ligger just för långt ner för att 
enkelt kunna fiskas upp så det måste till 
ett verktyg innan krukan kommer upp. 
Väl uppe ser vi att krukan så när som 
på en mindre saknad bit är hel. Den är 
täckt av kalcitavlagringar men man kan 
tydligt se den eleganta formen på den 
ungefär handbolls-stora krukan. Det är 
enligt vår medföljande arkeolog ganska 
ovanligt att hitta nästan hela krukor 
särskilt i grottor då dessa ofta plundrats 
på sina fynd så han är förvånad och lite 
exalterad.

Krukan måste skyndsamt till Aten 
men vi får lov att i lugn och ro avslu-
ta vår insamling och enkla inmätning 
av grottan innan krukan, insvept i en 
handduk, tillsammans med oss färdas 
ner till båten. I sin handduk, i en iland-
fluten gammal plasthink gör krukan re-
san över havet för att lastas i en bil för 
vidare färd till Aten.

Ett par månader senare får jag se 
bilder på den rengjorda krukan på ett 
kafé i Aten. Efter rengöringen tror ex-
perterna att krukan är från tidig grekisk 
bronsålder. Förmodligen från en period 
man brukar benämna tidighelladisk (ca. 
3100-2100 f.Kr.) vilket skulle betyda att 
krukan kan vara närmare 4000-5000 år 

gammal. Man kan se områden på kru-
kan som är mörkare vilket kan vara spår 
efter mindre lyckad bränning. Det tyder 
på att den är en tidig produkt då brän-
ningsmetoderna senare förfinas.

Förmodligen har krukan använts för 
insamling av vatten i grottan och stått 
under en droppunkt och sedan fallit ner 
i hålrummet där vi hittade den. I grot-
tan har man bekräftat mänsklig aktivitet 
i många perioder från neolitikum (ca. 
6500-3100 f.Kr.) till modern tid. 

Genom vår medföljande arkeolog får 
jag senare veta att den förste arkeolog 
som besökte grottan på Schiza var den 
svenske arkeologen Natan Valmin som 
var där 1953. En anekdotisk historia 
om hans besök i grottan finns att läsa 
i Opuscula Atheniensia 1, Lund 1953, 
sid. 44-46.
Notering: Det är förbjudet att fotogra-

fera i grottor med arkeologiska fynd i 
Grekland. Det är inte heller tillåtet att 
fotografera arkeologiska fynd varför 
denna lilla artikel måste förbli utan fo-
tografier. Det är inte heller tillåtet att 
besöka grottor i Grekland utan tillstånd.

Summary (editorial)
During a scientific expedition to a small 
cave on the island Schiza to collect sam-
ples of speleothem for climate reseach 
the author made a surprising find. In a 
small depression he found what turned 
out to be a complete pot. Later archaeo-
logical examination in Athens showed 
that the pot was some 4000-5000 years 
old, probably used for collecting water 
in the cave. 

Krukan i grottan 
Spår från bronsåldern i södra Grekland

Martin Finné

Anonym grotta någon annanstans 
i Grekland... Foto: Sven Gunnvall
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In July 2016 I particpated once again in 
EXPO, the annual expedition of Cam-
bridge University Caving Club to the 
Totesgebirge, Austria. Most of the work 
of EXPO has concentrated on various 
caves which have been linked together 
to form the Schwarzmooskögelsystem 
(SMK). The SMK is one of very few 
caves systems in the world to be both 
over 1000 m deep and 100 km long. 
It is formed under the mountain ridge 
which forms the northern boundary 
of the Totesgebirge plateau in a heavily 
faulted but massive bed of Triassic lime-
stone dipping at 20-25 degrees. There 
are many layers of phreatic develop-
ment, but most large passages cannot 
be followed far without encounter-

ing intersecting vertical shafts, thus a 
common situation is a need to traverse 
around a deep shaft in order to reach a 
horizontal continuation.

The main aim of this year’s expedition 
was to establish an underground camp 
in a large chamber (Kraken) at the bot-
tom of Tunnocksshackt at approximate-
ly -620 m. Tunnocksshackt has already 
been linked to the SMK, but most caves 
in the system sump at 500-600 m deep. 
With a large ongoing lead at -620 m, it 
was felt worthwhile to put in the effort 
of establishing a camp. The cave is over 
two hours walk from the nearest road, 
thus a surface bivouac close to the en-

trance is used. With both a surface and 
underground bivouac and a require-
ment for a large amount of equipment, 
the logistics of the expedition required 
careful planning.

The route down to -620 m involves sev-
eral big pitches – Entrance (70 m), String 
Theory (110 m), Procrastination (87 m) 
and Number of the Beast (75 m). A series 
of many shorter pitches follows, culmi-
nating in a superb 40m free hanging 
abseil from the roof of Kraken chamber. 

The underground camp in Kraken 
was a big success. 33 person nights 
were spent at the camp, usually in a 
team of three. Over 3km of new pas-
sages were explored at the lower level of 
the cave, down to a maximum depth of 
-903 m, making this the second deep-
est known point in the SMK. Several 
other leads were explored, both in the 
higher levels of Tunnocksshackt and in 
the neighbouring cave of Balkonhöhle, 
with a grand total of just over 6 km of 
passage surveyed during the expedition. 
The SMK system is now over 120 km in 

length, making it provisionally the 6th 
longest cave system in Europe.

One factor which made the expedi-
tion particularly interesting for me was 
how much I learned about deep alpine 
caving. For example, this was the first 
time I have camped at depth in a cave. 
There were also a number of flooding 
incidents which gave food for thought. 
At the end of the expedition I also got 
to try an unusual but very effective 
method of detackling a deep cave. These 
experiences are worth sharing in more 
detail.

Underground Camp
The underground camp used a purpose-
built shelter which was hung using 
bolts and lightweight cord. The ground 
was prepared by building a low wall of 
stones two metres from the cave wall 
and filling the space with sand to make 

Deep Alpine Caving in Austria
Text: Mark Dougherty,  Photos: Ian Peachey

The camp at Kraken. Note that the dark co-
lour of the sand is only on the surface. In this 
situation it is important to establish a single 
trail that everybody sticks to.

The entrance pitch of Balkonhöhle. In wet 
conditions a substantial waterfall enters 
from above this rebelay.
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a level platform. A plastic sheet outside 
of the shelter made a useful changing 
area. An SRT rope was slung to make a 
“washing line” for hanging up gear. Wa-
ter was collected from a trickle running 
down the cave wall about 50 m from 
the camp. The latrine was situated be-
low the water collection level, with all 
solid waste being collected in biode-
gradable plastic bags and removed from 
the cave in a plastic drum.

The air temperature of the cave was 
1 degree Celsius. This meant that warm 
(4 or 5 season) sleeping bags were essen-
tial. Because of the humidity, we used 
synthetic bags; even with the door of the 
shelter open during the night there was 
a lot of condensation. One reflection 
was that the shelter would have perhaps 
performed better with a ventilation hole 
in the roof. The shelter did make a sig-
nificant temperature difference, with 6 
degrees Celsius measured inside during 
the night when the shelter was occupied 
by three people, as well as providing 
protection from draughts. With some 
layers of dry clothes for sleeping, most 
of the team were warm enough, but I 
felt the cold from the ground. We were 
using standard foam mats, but if I did 
this again I would take down an addi-
tional lightweight inflatable mattress for 
both warmth and comfort.

We chose to use a gas stove, for reasons 
of convenience and safety, but there was 
a concern as to whether the temperature 
would be too cold. We therefore select-
ed a type where the fuel is preheated in 

a tube which passes across the burner. 
With “winter” propane/butane mixture 
gas cylinders the performance of the 
stove was fine, although we had to turn 
the gas cylinder upside down to get full 
power. Note that piezo ignition is by far 
the most reliable and convenient way of 
lighting.

During my stay at the camp we were 
forced to spend an extra night. This 
came about because the previous camp-
ing party accidentally pulled up one of 
the SRT ropes on their way out, which 
became stuck on a ledge. We were there-
fore marooned, but a quick calculation 
showed that we had about three days of 
extra supplies at the camp, so we were 
not too worried. A full rescue call-out 
inevitably happened the following day, 
but the rescuers soon realized that we 
were unharmed and everybody exited 
the cave in a cheerful mood. However, 
it does illustrate an important thing to 
think about when planning a deep un-
derground camp, which is to ensure 
that there is a sufficient emergency sup-
ply of food, fuel and lighting. 

Flooding Incidents
The weather during the expedition was 
extremely unpredictable. This led to a 
serious rescue situation when a team of 
two failed to return from Balkonhöhle 
after a sudden rainstorm broke out. A 
team of three (including myself ) strug-
gled up to the entrance in the dark and 
pouring rain to find that the normally 
dry 70 m entrance pitch had a waterfall 
coming in halfway down. We could see 
a light at the bottom of the pitch but 
communication was impossible. I was 
particularly concerned because one of 
the trapped cavers was relatively inexpe-

rienced and I therefore made the deci-
sion to try and descend the pitch.

The descent was very cold and wet, 
especially when passing a rebelay a few 
metres from the floor. I was glad I was 
wearing a waterproof PVC oversuit! On 
reaching the bottom I was met by one 
very worried caver….and one caver in 
a state of serious hypothermia. She had 
tried to climb out but became stuck at 
the first rebelay for a few minutes. Her 
companion had managed to get her 
back down to a place of safety, but they 
were carrying insufficient equipment to 
avoid the gradual onset of hypothermia.
Fortunately I had brought EXPO’s 
“first response” grab bag. This contains, 
amongst other things, a group shelter, 
candles, a stove, cup soups and food. I 
also had my own personal equipment 
bag which includes a duvet vest packed 
in a drybag, which I put on the casu-
alty immediately. We then found a shel-
tered spot with a sandy floor and got her 

into the shelter, using tackle sacks etc. 
for floor insulation. I then took on the 
role of chef and made “soup of the day”. 
No soup ever tasted better! We then all 
three got into the shelter and prepared 
to spend the night underground until 
the weather improved. Some candles 
were lit and regular snacks of chocolate 
and oatcakes handed round.

By early morning water levels had 
fallen and the state of the casualty was 
much improved. It was therefore possi-
ble to exit the cave. This was achieved 
by an “assisted tandem prussik”. This 
involves a rescuer and casualty climbing 
together, harnesses connected by a short 
length of rope. This allows the rescuer 
to give a strong pull from above and also 
assist at rebelays etc. At the same time 
the casualty puts some work in and that 
helps to keep warm.
A second flooding incident took place 

Previous pages: Octopussy, a fine phreatic 
ramp below the camp. Although the passage 
only descends at an angle of 30 degrees, it is 
extremely slippery and a rope is needed.

An emergency group shelter in use during 
an enforced bivouac in Tunnocksschakt.
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later in the expedition, but in this case 
all of the people trapped were better 
equipped and a lot more experienced. 
They were able to wait for the water 
levels to go down without any prob-
lem. One person had had to make a 
very fast changeover on the Procrastina-
tion pitch; the noise of the approaching 
flood pulse gave just enough warning to 
get out of the danger zone in time.
Points of particular importance:

- Wet pitches can be extremely 
dangerous, especially if the 
water is cold. If a cave floods, 
your best plan is nearly always 
to wait. Be prepared to make a 
fast retreat back down a pitch if 
necessary and practice this kind 
of SRT manouevre.

- The group shelter we used dur-
ing the incident in Balkon-
höhle was critical to survival. 
Without that piece of equip-
ment, the situation would have 
been much more serious. This 
experience has convinced me 
that group shelters are a sig-
nificant improvement on indi-
vidual survival bags. They allow 
a hypothermic caver to benefit 
from the body warmth of their 
companions and are simply 
much more efficient since the 
total surface area where heat 
loss can occur is minimized. 
My view is that every team 
should carry one in deep/cold 
caves.

Derigging
When detackling Tunnocksschakt we 
had to remove about 1200 m of rope. 
In fact the cave required several hun-
dred meters more rope, but we decided 
to leave all of the ropes below the camp 
in situ. The detackling was done using a 
technique I have never used before – the 
PAELLA (Pulling An Extremely Long 
Length Altogether). The basic idea of 
this technique is that the ropes are not 
put into tackle bags, but tied together 
and pulled up each pitch as one long 
length. As each pitch is detackled the 
length becomes longer and longer. At 
strategic points in the cave it is usually 
necessary to pile the rope up in a heap. 
Hauling starts from the other end for 
the next section.

For a primarily vertical cave, this tech-
nique works extremely well. The detack-
ling team can climb the pitches without 
carrying heavy bags. The weight of the 
pull is only the length of the rope up 
each pitch. Obviously as the total length 
of rope becomes long, you have to pull 
for a long period of time, but the effort 
can be spread conveniently between 
several people.

Note that it can be very useful to have 
a Traxion pulley-jammer when doing a 
PAELLA. This allows the hauling team 
to stand in a more convenient place. 
Obviously the Traxion has to be taken 
off and replaced at each knot, but the 
hauling team are usually quite happy to 
take a rest while this is done!

Dags att betala 
medlemsavgiften för 2017!
Nu är det dags igen att betala medlemsav-
giften till SSF. Avgiften för enskild medlem 
är 300 kr, för ungdom 150 kr och för familj 
350 kr oberoende av antalet familjemed-
lemmar. Avgiften till sektionerna är oför-
ändrat 15 kr per sektion.

Vill du gå med i Norsk Grotteforbund 
kan du betala via SSF, vilket är både enklare 
och billigare än att betala direkt till deras 
konto i Norge. Avgiften för 2017 är 230 
SEK, studerande 115 SEK och stödmedlem 
60 SEK. (För de som 2016 betalade avgiften 
till NGF via SSF har jag tagit med den på 
fakturan för 2017.)

Om du vill ändra något jämfört med det 
som står på fakturan, betala det nya belop-
pet och hör av dig till mig, helst via e-post, 
och meddela ändringen.

Ulla Pettersson

Information om Grottan 
på nätet?
I senaste numret av Norsk Grotteblad (nr 
66/2016) finns en artikel som diskuterar 
och ger statistik om utgivningen av tidning-
en under alla år från 1977. Underlaget för 
statistiken är en excel-fil med innehållsför-
teckning till alla nummer av tidningen som 
finns publicerad på www.speleo.no. Det 
som registreras för varje artikel är titel, äm-
nesområde, författare, vilken/vilka grottor 
som artikeln handlar om, och sidnummer. 
Dessutom kan man klicka på titeln, och får 
då upp en pdf med artikelns summary på 
engelska för de artiklar där sådan finns. 

Detta skulle kanske vara något för SSF att 
ta efter? Det stora jobbet är givetvis att gå 
igenom alla gamla nummer av Grottan och 
registrera uppgifterna för dem, att föra in 
uppgifter löpande för nya nummer av Grot-
tan är inte så arbetskrävande. Men det är ju 

Bokanmälan 
Vi har fått en ny bok till biblioteket, ”Guia 
de Boas Práticas Ambientais na Mineracâo 
de Calcário en Áreas Cársticas” (Environ-
mental practices guide for mining in karst 
areas). Boken är utgiven av Sociedade Brasi-
leira de Espeleologia, och trots titeln är den 
till största delen (200 sidor av 260) en be-
skrivning av speleologi och studiet av karst-
grottor. Den tar upp grottbildning, geologi, 
biologi, paleontologi, arkeologi och karte-
ring i grottsammanhang, med många fina 
bilder. De avslutande 60 sidorna beskriver 
vilka problem man kan stöta på i samband 
med gruvdrift i karstområden, hur dessa 
skall undvikas och vad man skall göra för att 
skydda och bevara grottor i samband med 
gruvdriften. Hela boken är skriven på por-
tugisiska, utan några engelska summaries, så 
lite har jag gissat om innehållet. Men i föl-
jebrevet säger man att syftet med boken är 
”to make a contribution to enviromentally 
and socially responsible mining, as well as 
increasing the conservation of our karst and 
forests”. För den som är intresserad finns 
boken i SSF:s bibliotek, men den är också 
fritt tillgänglig via länken www.cavernas.
org.br/GUIA_MINERACAO_CARSTI-
CAS.asp

Ulla Pettersson

inte heller så att en person måste göra hela 
jobbet, det går att göra en mall i excel och 
sedan dela upp det så att ett antal personer 
gör 3-4 år var. När det gäller ämnesområde 
får man göra som de har gjort i NGF, dvs på 
förhand bestämma ett antal områden som 
en artikel kan klassas som, exempelvis ut-
forskning, kartering, grotträddning, årsmö-
ten, dykning, geologi, historia osv 

Om du är intresserad att delta i något 
sådant, kontakta mig eller någon annan i 
styrelsen!

Ulla Pettersson
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I Grottan nr. 1, 2016 kunde vi berätta 
om den datering av en stalaktit som 
visade att Stalaktitgrottan i Grytgrot-
teområdet, Östergötland var över 9860 
år gammal och troligen bildad i sam-
band med inlandsisens avsmältning. 
Under våren fortsatte vårt fältarbete 
i och vid grottan. Om de minst sagt 
sensationella resultaten av detta arbete 
berättas i denna artikel.

Den 10 april samlades vi, Anders Lavas, 
Nils-Axel Mörner och jag, vid grottan. 
Det var då första besöket för två av oss 
(Sjöberg och Mörner). Anders visade 
oss först runt i grottområdet och visade 
på alla de små ingångshålen ned till de 
olika grottorna. Grottområdet visade 

sig bestå av ett flertal upp till fem meter 
höga blockkullar, där man klart kunde 
notera att alla de större blocken vid kul-
larnas bildning hade rört sig uppåt-utåt.
Detta tydde på en extension av mark-
ytan. Denna kan ha åstadkommits ge-
nom metangasexplosioner (ofta orsaka-
de av jordbävningar). Omgivningarna 
och marken mellan kullarna bestod av 
djupa lerlager. Bergarten visade sig, pre-
cis som den geologiska kartan angav, 
bestå av granit med syenitinblandning 
(det är i den kalciten finns). Speciellt vid
Stalaktitgrottan var syeniten mycket 
framträdande. Fältarbetet denna gång 
bestod av att studera områdets morfolo-
gi, gps-lägesbestämning av grottingång-

arna och grottområdets utbredning och 
försök att med sedimentborr ta lerpro-
ver i och kring grottorna för närmare 
analyser och lervarvs-dateringar.

Hur gammal är grottan?
Utanför grottorna, vid vägen mot går-
den Sjöberga (symtomatiskt namn!) tog 
Nils-Axel och Anders med gemensam-
ma kraftansträngningar upp borrkärnor 
ned till 7 m djup under markytan. Gla-
cialleran var ytterst kompakt och man 
kunde ana lervarven, dock ej tillräckligt 

för åldersbestämning. Mycket tyder på 
att de övre metrarna blivit samman-
tryckta och sönderskakade av de tunga 
jordbruksredskap, som nu i årtionden 
bearbetat marken. Leran är troligtvis 
betydligt djupare än vad vi kom ned, så 
de undre äldsta varven nådde vi troligen 
aldrig. Inte heller i grottorna gick det, se 
nedan, att hitta tillräckligt djupa lerla-
ger för att kunna ta fram en fin borrkär-
na. Mörner, som noga analyserat land-
höjningen i området kunde dock dra 
slutsatsen: “att döma av lerlagerföljder 
och lerlager inne i gryten, har vi att göra 
med en tidig tektonik m.l.m. i anslut-

GRYTGROTTEOMRÅDET
 – flera sensationella nyheter

Rabbe Sjöberg, Anders Lavas, Nils-Axel Mörner, Juan Román Vidal Romaní

   Toppen på en av blockkullarna i grott-
området. Allt tyder på att blocken rört sig 
uppåt/utåt. Foto: Rabbe Sjöberg, april 2016

Top boulders on one of the bouldery hillocs. 
They seem to have been moved upwards
during extension of the land-surface.

Anders i ingångshålet till Stalaktitgrottan. 
Lägg märke till de ljusa syenitblocken. 
Foto: Rabbe Sjöberg, april 2016

Anders in the entrance of Stalaktitgrottan. Note 
the almost white boulders of Syenite.
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ning till isavsmältningen. Kalkavsätt-
ningen bör ha skett i luften (inte under 
vatten) när grottorna lyfts upp ur havet 
för ca. 9300-9500 C14-år BP”.

I slutet av vintern hade Anders vid ett 
par tillfällen besökt grottorna och för-
siktigt tagit några stuffer för fortsatta 
mineralogiska och mikrobiologiska 
studier av grottan samt naturligtvis för 
åldersdateringar och med dessa analyser 
samhöriga klimatstudier. Det behövs 
i allmänhet mer än en kol-14 datering 
för att säkert fastställa ett objekts ålder. 
De insända proverna bestod av en dra-

periliknande formation, en spröd sinter-
utfällning och en flowstoneliknande ut-
fällning. Sinterutfällningen var för skör 
för att klara handhavandet i laborato-
riet men de två andra gav dateringarna 
9410±40 och 9450±40 C14-år BP. Vi-
dal Romanis slutsats av dessa dateringar 
var, “att alla de tre proverna totalt visade 
att omkring åren 9480 - 9680 år BP 
påbörjades tillväxten av kalciumkarbo-
natutfällningar (droppsten, speleotem) 
och att detta troligen var en mycket 
fuktig period”.

Paleoklimatstudier
I samband med kol-14 dateringar er-
hålls även värden på syreisotoperna ∂13 
och ∂18 och dessa kan användas för att 
bestämma klimatet vid den daterade 
perioden. De isotopvärden vi erhöll, 
speciellt för ∂18O låg mellan 6,8 och 
7,29 ‰. Nu hade vi turen att Mörner 
(Mörner & Wallin 1977) på 1970-talet 
gjort syreisotopmätningar av bottense-
dimenten i Tingstäde Träsk på Gotland 
och att de värden han erhöll där, för 
perioden 9500 BP, väl stämde med vär-
dena från Stalaktitgrottan. På Gotland 
beskriver Mörner utvecklingen som 1) 
mycket låga temperaturer under yngre 
dryas-stadialen, 2) snabb temperatur-
höjning vid övergången från pleistocen/
holocen och 3) en snabb höjning ge-
nom tidig Holocen och att värden som 
liknar dagens uppnås omkring 9300 
BP. Ökad temperatur kan tyda på ökad 
nederbörd, varför både Romanís och 
Mörners iakttagelser överensstämmer 
med varandra.

Paleomikrobiologi
I ett mail i början på mars skriver Vidal 
Romaní att han nu avslutat studiet av 
våra prover. Han skriver: “The samp-
les are amazing”. Han menar att ge-
nomgående visar de en stor fattigdom 
på mikroorganismer. Bara två typer av 
bakterier och inget annat och att pro-
ven i huvudsak formats av kalcitkristal-
ler. Dessa har i sin tur ytterst olika och 
kontrasterande morfologi (form). Ett av 
dem (stalaktiten) har formats på normal 
väg genom vatten som rinner genom ett 
runt rör. De är verkliga stalaktiter men i 
andra fall, när flödet genom vattendrop-
par inte är så viktigt, formas kalcitkris-

talldrusor (håligheter). Det sinterlik-
nande proven gav, som ovan nämnts, 
inga resultat, då de var mycket porösa.
De var väldigt vattenrika och smulades 
sönder när de studerades med SEM. 
Proven från “gardinen” var de enda som 
gav några bevis på existensen av mikro-
organismer. Det rörde sig om två olika 
sorters bakterier. En fintrådig och en 
liknade halsband av små kulor.

Frågan uppstår nu: varför denna brist 
på mikroorganismer? Romaní menar 
att grottor bildade i basiska eller ultra-
basiska bergarter alltid karaktäriseras av 
dålig utveckling av mikrobiologiskt liv. 
Kanske är det så att den basiska omgiv-
ningen (lite kisel, Si) är skälet. Romaní 
påminner här om att i Drömgrottan i 
Sundsvall var förhållandena desamma. 
Att en rikedom på Si tydligen gynnar 
liv, vilket artrikedomen (hoppstjärtar, 
skalamöbor,kiselalger,kvalster, etc) i de 
övriga undersöka granitgrottorna i Sve-
rige visat.

Efter vårt gemensamma besök gjorde 
Anders ett nytt besök i grottområdet och 
fann i en grotta ett djupt sedimentlager. 
Det märkliga med detta var att det var 
genomskuret av djupa sprickor i ett rut-
mönster. Klara tecken fanns även på att 
Gunnar Byström tidigare varit och ar-
betat nere i grottan. Anders sände runt 
bilder, som det visade sig att vi tolkade 
på helt olika sätt. Både Mörner och jag 
menar att de klart liknar de torksprickor 
man brukar finna i grottor utomlands. 
Jag har själv sett liknande både på Nya 
Zeeland och i Italien, medan Anders 
kände sig säker på att de var resultatet 
av Gunnar Byströms utgrävningsmeto-
dik. Mörner skriver i ett brev till An-
ders: “Lerblocken är ytterst intressanta. 
Överytan är så jämn att det ser ut som 

Anders och Nils-Axel Mörner kämpar med att 
få ned sedimentborren i den styva leran.
Foto: Rabbe Sjöberg april 2016

The glacial clay is very tough to penetrate with 
the sediment drill.
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en sedimentyta. Jag antar att sedimen-
tationen avstannande när gryten lyftes 
upp ur havet för ca 9400-9200 C14-år 
sedan. Därför finns det mycket lång tid 
för uppkomst av torksprickor. Om en 
människa skulle gjort det, så skulle vi se 
spår av detta.

Vad som synes uppenbart nu när jag 
ser hur det ser ut där nere, är att vi helt 
enkelt borde lyfta bort ett helt stycke 
(helst ända ner till underliggande berg) 
lägga in det i plast, ta upp det och låta 
mig analysera leran. Mycket bättre än 
att söka ta en borrkärna. Om du åter-
vänder, så är detta ett topp-projekt!”. Vi 
får hoppas detta blir gjort, för här kan 
avgörande fakta kring grottornas bild-
ning döljas.

Som synes, detta oerhört spännande 
grottområde har ännu inte lämnat ifrån 
sig alla sina hemligheter. I dagsläget har 
vi så många och spännande vetenskap-
liga resultat att detta annorlunda grott-
område måste räknas som ett av Öster-
götlands vetenskapligt mest intressanta 
grottområden. Området är mer än väl 
kvalificerat för att ombildas till natur-
reservat. Forskningsprojektet fortsätter.

Litteratur
N.-A. Mörner och B. Wallin 1977: A 
10,000-year temperature record from 
Gotland, Sweden.
Paleogeogeography, Paleoclimatology, 
Paleoecology 21:113-138.

Summary by authors
The cave is most probably formed by 
methane wentings during the period of 
deglaciation of the area. The obtained 
age of dated speleothem in Stalaktitgrot-
tan, Grytgrotteområdet, S. Sweden is 
very similar to that obtained in the soda 
straw studied earlier (Grottan, issue 1, 
2016). That means, that around 9480 
- 9680 BP, there was a growth of stalac-
tites of calcium carbonate in the cave. It 
was probably a particularly wet period. 
∂18O shows values that correspond to a 
period around 9 500 years BP accord-
ing to investigations by Mörner and 
Wallin (1977). The samples are accord-
ing to prof. Romani amazing. Widely 
they show a great poverty in microor-
ganisms. Just 2 types of bacteria and 
nothing else. The samples are formed 
predominantly by calcite crystals. The 
calcite crystals have two very different 
and contrasted morphologies. One of 
them, the soda straw, have been formed 
by water dripping through a circular 
duct. They are true stalactites. But in 
other cases, when water dripping flow 
is not so important, druses of calcite 
crystals are formed. Twins are very idi-
omorphous in the sample D. The type 
C samples produced no results. They are 
very porous samples and because there is 
plenty of water, they disintegrate when 
studied by SEM. The samples type B are 
the only ones who have given evidence 
of the existence of microorganisms. Two 
different types of bacteria. One of them 
filamentous, the other one formed by 
necklaces of small spheres.

Kalcitkristaller. Notera total frånvaro av 
organiskt liv.  SEM-foto: JR Vidal Romaní, 2016.

Calcite crystals. Note the absence of organic 
life.Pärlhalsbandsliknande bakterier i drusliknande 

kalcitformation. SEM-foto: JR Vidal Romaní, 2016.

Bacteria formed as necklaces of small spheres 
in a calcite druse.



3736

För många år sedan skrev jag och Peter 
en artikel i Grottan om de underjordis-
ka gångar och fd sovjetryska hangarer 
som finns utanför Tallin i Estland, gjor-
da av fångar under andra världskriget. 
År  2005 blev det en resa till Borneo och 
Mulu med ett gäng grottisar, som fick 
sitt pojksinne mättat i naturliga karst-
system på 10 mil under jord.

Denna gång vill vi berätta om ett be-
sök i en människogjord grotta, som är 
helt unik. Inte enbart för sin tekniska 
lösning, utan för dess enorma värde för 
mänsklighetens överlevnad i händelse 
av krig och naturkatastrofer. Här finns 
Svalbards globala frövalv, en säker depå 
för hela världens olika fröer, en backup 
om ett land förlorar en viktig gröda.

Frövalvet, som byggdes på ett år, in-
vigdes 2008 och har till idag fyllts upp 
med 880 000 unika fröer och det kom-

mer månadsvis nya leveranser av frön 
från hela världen. Det finns givetvis 
många hundra genbanker runt om i 
världen. Några är stora internationella 
centra med många hundratusen fröpro-
ver, andra är större eller mindre natio-
nella genbanker, institut eller universi-
tet med frösamlingar. Som extra säker-
het sänder dessa en kopia till frövalvet 
på Svalbard. Världens totala antal depo-
nerade plantsorter i olika genbanker är 
c:a 2,2 miljoner.

Återtag från Svalbardvalvet har hit-
tills, lyckligtvis, utnyttjas bara en gång 
– av den internationala genbanken 
ICARDA, som hade sitt huvudkvarter 
med stora genbanksamlingar i Aleppo, 
i krigets Syrien!

Varför då en så viktig genbank på Sval-
bard, N 78, 140 mil från Nordpolen? 
Man vill ha en trygg, krigsfri, kall, 

geostabil, internationell plats med bra 
kommunikation.

Valet blev enkelt – Svalbard har allt 
detta. Öarna administreras idag av det 
fredliga Norge, även om Sverige var 
storspelare i början av 1900-talet då vi 
ägde Svea gruva och (ryssbyn) Pyrami-
den. Många berg bär på svenska namn.
Vi sände en förfrågan om att få besöka 
valvet och göra en artikel i Grottan,  
till chefen för NordGen på Svalbard, 
Åsmund Asdal, som gav klartecken – 
inget som är lätt att få till den kanske 
mest ödesbetingade (och öde) platsen 
på jorden.

Det gällde att få till en flygresa som 
tog oss dit 15-20 september, då en ny 
frölast skulle komma. Valvet fylls på ca 
fem gånger årligen. Det lyckades och vi 
infann oss kl 9 på lördagsmorgonen vid 
valvportalen efter att ha cyklat (på egna 
influgna cyklar) från hotellet i Longy-

earbyen 5 km uppför en brant grusväg 
halvvägs upp mot en fjälltopp, där Sval-
Sat ligger med ett 30-tal satellitparabo-
ler.

Vi möttes av Åsmund, en mycket 
trevlig och social norrman, och Jan 
Svensson, hans kollega från NordGen-
kontoret i Sverige. Valvet är obemannat 
och besöks endast vid deponering av 
nya frön eller annan service. Säkerhets-
föreskrifterna kräver att man alltid är 
två personer vid arbete på plats.

Innanför valvporten väntade oss en 
kort promenad i en hög utsprängd rör-
gång snett ner mot det heligaste – Val-
vet, med ett förrum och tre utsprängda 
separata kammare i fjället.

Endast det mellersta rummet används 
idag, nästan helt fyllt med frölådor. 
Här är temperaturen konstant –18° C. 
Det tog 18 månader att kyla ner berget 
– med den fördelen att om strömmen 
skulle gå, tar det veckor innan tem-
peraturen stiger över en kritisk gräns. 
Anläggningen är förstås fjärrövervakad. 
Larm om fel går omgående via fiber.

På hyllor i många långa rader, finns 
här världens unika biologiska guld stap-
lat. Varje låda med sin nations etikett 
och 10-1000 olika förslutna påsar som 
innehåll. Bara grödan ris finns här i mer 
än 150 000 olika varianter!

Fröpåsarna levereras i standardiserade 
kartonger – en del i papp, andra i plast 
och – de finaste, från Nordkorea – i trä. 
Paketen kommer med flyg med gängse 
fraktbolag. I undantagsfall levereras de 
personligen av angelägna emissarier.

Iklädda overall eller täckjacka vand-
rade vi runt en halvtimme och kände 
högtidligt stämningen genom kläderna. 
En besökare tidigare hade visst gått i 
shorts …

Världens viktigaste plats – Frövalvet på Svalbard
Hans-Björn Eriksson

Varmgrottare, SSF, SGK
Peter Pavek

Foto och gästgrottare
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Utanför valvdelen finns ett (kyligt) 
kontorsrum, där inkomna leveranser 
registreras och platsmärks. Inom ett par 
år förväntas nästa valvrum öppnas för 
deponering, men först måste frysinstal-
lationen kompletteras.

Efter avslutad rundvandring i fröval-
vet, tog vi oss ut till fjällvärlden genom 
den konstbesmyckade porten, som ger 
ett mäktigt intryck vid denna livsviktiga 
plats på vår sårbara jord.

Kort byggteknisk beskrivning 
av valvet 
Bygget påbörjades 2007 av lokala bygg-
företag och under två sommarmånader 
utfördes sprängningsarbete för valvet. 
Valvformen kan liknas vid en svagt inåt 
fjället lutande slägga, där portalen är 

skaftets ända. Skaftet är ett 70 m långt 
runt korrugerat metallrör (Svalbardrör) 
med asfaltbelagd botten. Själva släggan 
är en sal med tre separata kammare på 
vardera 9,5 x 27 m. Hela bygget ligger 
på 70 m höjd över havet för att klara 
av en maximal havsnivåhöjning om alla 
glaciärer skulle smälta. Yttre tunnelde-
len har ovanpå röret återlagda lösmassor 
– innan den når fastare berg. Fjällväg-
gen består av sprödare bergarter (ler- 
och sandsten) med ständig permafrost. 
Kamrarna är i betong, som vitmålats. 
Efter att en temporär frysanläggning ut-
anför på 40 kW frusit ned berget kring 
valvet under sex månader, övergick frys-
hanteringen till en inre underhållsfrys 
på 10 kW.

Allt material har fraktats från fastlan-
det med båt men även med flyg.

Mer fakta om valvkonstruktion finns 
i skriften Svalbard globale frøhvelv, ut-
given av byggherren Statsbygg (28 sidor, 
2008). Jag har ett ex att låna ut.
Se även http://www.nordgen.org/

Ett stort TACK till Åsmund och Jan, 
som tog hand om oss på ett fantastiskt 
informativt och trivsamt sätt.

Om man nu tag sig till Svalbard – vad 
kan man göra där som turist?
Sommarsäsong juni-sept (aug bäst), 
vintersäsong mars-maj.

• Först och främst res dit, 3 – 5 
dagar första resan. Det finns risk 
för att bli bergtagen och då åter-
vänder man (detta var min 10:e 
resa).

• Spendera en dag på att vandra 
upp till glaciären ovanför byn 
och knacka 100 miljoner år 
gamla växtfossil (som får tas med 
hem).

• Gör en dagstur med passagerar-
båten Langøysund till Pyrami-
den, som glider nära förbi gla-
ciärer, till den öde gruvbyn Py-
ramiden (där 1.000 välmående 
ryska familjer hade ”allt” fram 
till 1991). Spännande historia, 
vildren, isbjörn(?).

• Vandra en dag i Björndalen, över 
en grund flod och gå längs havs-
väggen.

• Mycket fina museer om det tuffa 
livet i norr som gruvarbetare och 
jägare.

• Det går även daglig båttur till 
ryssbyn Barensburg, som har sin 
gruva fortfarande igång.

• Många (dyra) hotell, men det 
finns AirBnB för  drygt halva 
priset.

• Nya bryggeriet, ridning, kajak, 
På våren tur på skidor, skoter, 
hundspann.

• Svalbard är bästa valet om man 
har SAS bonuspoäng. GO!

Svalbard.
Foto: Jens Henrik Nybo - Visitnorway.com



4140

I oktober 1966 återupptäckte jag Tjuv-
Antes grotta i Nordmaling. Jag an-
mälde mitt fynd i ett brev till Leander 
Tell och frågade samtidigt om det ny-
startade speleologförbund jag läst om i 
Svenska Dagbladet. Bara ett par dagar 
senare fick jag ett långt brev från Yngve 
Freij. Yngve berättade i detta brev om 
de fantastiska nyupptäckter han och 
Ebbe Johansson samma sommar gjort 
i Tärnafjällen, som ju även var mina 
hemmafjäll. Han inbjöd mig samtidigt 
att delta i kommande sommars expedi-
tion. I brevet berättade Yngve även om
den återupptäckt av Trollhålet i Kulla-
berg de gjort samma sommar. Yngves 
intresse för urbergsgrottor var stort, vil-
ket många av hans vår- och höstutflyk-
ter bar vittnesbörd om.

Även som grottanredaktör, Yngve 
var typograf till yrket, var Yngve alltid 
noga med att varje nummer skulle be-
handla såväl karst- som urbergsgrottor. 
Våra brev- och telefonkontakter fort-
satte men det dröjde drygt ett år innan 
vi träffades vid Överumanexpeditionen 
1968. En expedition som vi senare kom 
att kalla den första riktiga grottexpedi-
tionen i förbundets historia. Förutom 
Yngve och Ebbe deltog även de då unga
bröderna Leif och Rolf Engh. Detta 
blev starten på många gemensamma 
fjällgrott-turer. Yngve var då med sin er-
farenhet den stora mentorn för oss alla 
tre och ingen hade väl då drömt om att 
två av oss, Leif och jag, med tiden skulle 

bli grottdoktorer. Vid 1968 års expedi-
tion gällde fortfarande att upptäcka och 
utforska alla grottorna vid Sotsbäcken, 
Mieseken (som då hette Mieskattjåk-
ko), Kåtaviken och Mjölkbäcken.

Det kom att dröja ytterligare två år, 
till 1971, innan vi sammanträffade 
för nästa Överumanexpedition, då vi 
under tre veckor hann med såväl Sots-
bäcksgrottan, Mjölkbäcken, Sarvasjau-
reområdet vid Vindelälvens källsjö och 
Övre Ältsvattnet. För första gången tog 
vi vägen genom Norge till svensk karst. 
Detta utan att titta åt sidorna på eventu-
ella norska grottor, för som Yngve sade: 
”Endast svenska grottor svenska är” och
SSF:s uppgift var ju att upptäcka, ut-
forska och dokumentera svenska grot-
tor. Detta citat är bara ett av många 
exempel på på Yngves underbara one-
liners. 

Ett speciellt minne här är fluorescin-
testet av det underjordiska bäckloppet 
genom Auretjåkko. Vid sluket gick det 
inte att komma in. Inte heller vid utlop-
pet hade vi lycka, men som jag skriver i 
dagboken: ”Men vackert är det, den där 
medelstora bäcken som sprutar rakt ut 
från fjällsidan! ” 

Året efter, 1972, hade kunnat bli vår 
sista expedition. Vi träffades först vid 
Bjurälven. Jag var väl förberedd med 

Festins klassiska beskrivning av områ-
det från 1922, där vi fann att många 
grottor saknade namn. Vid denna tur 
namnsattes alla de återstående grottor-
na. Namn som fortfarande används på 
moderna kartor. En dryg vecka senare 
återförenades vi för en tur till Mieseken. 
Vår primära uppgift var att kartera Fa-
cettgrottan (numera huvudingången till 
Labyrintgrottan). Karteringen tog tre 
timmar. Ur dagboken citerar jag: ”När 
vi kommer upp, blöta och leriga beslu-
tar vi oss för att på en gång klämma si-
fonen i Labbis (ingen hade ju varit där 
sedan Yngve kröp igenom 1968). Det 
går förvånandsvärt lätt. Lite blött bara 
på högra sidan och lite vatten i dito stö-
vel. Den fortsatta gången är otrolig. Sta-
laktiterna hänger i klasar --- Det totala 
antalet droppstenar överstiger säkert 
300. Det första intrycket är – ej sämre 
än Lummelunda. --- När vi på återvä-
gen kommer till sifonen verkar vattnet 
mycket högre än när vi kröp in. Vi tar 
en kort paus innan jag DYKER i. Nu 
måste jag ned i det iskalla vattnet med 
halva huvudet. Vattnet forsar in genom 
kragen och ner mellan kroppen och 
kläderna. Här gäller det att hålla näsan 
mot taket för att få någon luft. Allt blir 
genomblött – den trånga sifonen som 
förut var 2 m lång, har plötsligt blivit 
3 m och vattnet blivit 8 cm djupare. 
--- Genomblöta klättrar vi mot ingångs-
hålet. Där mötte vi förklaringen. Det 
ösregnar. --- Sedan regnar och Regnar 
och REGNAR det i 17 timmar.” Så här 
efteråt är det bara att konstatera att vi 
hade tur. Någon timme senare kan sifo-
nen ha varit helt sluten och vad hade då 
hänt. Vill inte tänka tanken till punkt.

Sedan följde några år när Överuman-
området allt mer fick ge plats för nord-
ligare fjällområden. Nästan varje gång 

passerade vi dock vårt favoritområde 
och jag minns trevliga kvällar i stugan i 
Vilasund, uppe hos Lillian och Rudolf i 
Strimasunds fjällstuga och vid våra tält-
läger uppe på fjället. Vi gjorde gemen-
samma turer till Virihaure 1973 och 
Vastenjaure 1974. Vid en höstutflykt 
med Sveriges Radio och Otto Fagerstedt 
till Labyrintgrottan 1976 mötte jag åter 
Yngve och Rolf Engh, som legat där ett 
ett tag för att fortsätta undersökning-
arna av den förbindelse mellan Facett-
grottan och Labyrintgrottan som Ver-
ner Olofsson grävt fram några veckor 
tidigare.

Sommarexpeditionen 1978 var nog 
den Yngve helst kom ihåg. Efter att de 
upptäckt grottan i Bjurälvssluket möts 
vi vid Riksgränsen för gemensam tur. 
Vi börjar vid Japmajaure, där vi rekar 
ett område med stor kapacitet innan 
vi vandrar över mot Vadvetjåkko, ett 
område som bröderna Lindén ansett 
lovande vid en rektur några år tidigare. 
Här karterar vi först Jåkkevarelabyrin-
ten innan vi dagen därpå ger oss på 
Vadvevagge. Här delar vi på oss, Bosse 
Strandberg och jag fortsätter i dalen 
medan Yngve och Lars Lindh viker av 
upp mot höjderna på östra sidan. Yngve 
bara måste dit. Här upptäcker de nå-
got överväldigande, som sedan döps till 
Voitasgallogrottan. I dagboken skriver 
Yngve: ”Detta är helt enkelt för stort för 
oss. Dags leta rätt på Rabbe och Bosse, 
här behövs förstärkning i dubbel me-
ning. Förbajat åsså att di där dalgång-
arbanditerna inte kände för att hänga 
med upp till riksröset … Riksröset? Ja-
visst, det var dit vi var på väg men det 
är helt glömt för tillfället. Inte konstigt; 
detta är DAGENS FYND, eller varför 
inte hela turens fynd – har vi sån tur? 
Har bara snabbtittat på ca 50 m grotta 

YNGVE 
- fjällkompisen

Rabbe Sjöberg
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och detta måste vara mycket längre ...”
Många år senare berättar Yngve att 

han i en dröm hemma i Malmö sett 
hela denna grotta framför sig och att 
han bara måste upp, just dit, nu när han 
var på plats. Lars-Erik Åström spekule-
rade vid något tillfälle om att ”mentalt 
framkalla” en grotta! Vi får nog anse 
Voitasgallogrottan som framkallad av 
Yngve. Yngve avslutar dagboken med 
meningen: ”I nådiga hålens oförglömli-
ga år 1978”. Självklart blev det en upp-
följande, betydligt mansstarkare expedi-
tion till Vadve året därpå. Sista gången 
vi gör Vadve tillsammans är i samband 
med fjällmötet 1982. Vi kör då till den 
norska gården Bonnæs, där vi först 
vandrar upp till Vadve och gömmer en 
veckas proviant i ett stenröse, därefter 
vandrar vi åter till gården för att någon 
dag senare vandra Stordalen upp mot 
Japmajaure och Reurivaregrottorna. Ur 
dagboken noterar jag från Stordalen: 
”Ser en stor bäck som forsar ut ur berget 
– norsk, men inte utan intresse!” Denna 
skall senare upptäckas som Osis, eller 
Stordalsgrotta, beroende på från vilket 
land du kommer.

Senare på veckan återbesöks Gaffel-
grottan i Vadve. Yngve skriver i dagbo-
ken: ”Redan grottlerig föreslår jag Rab-
be att vi gör en grottkartering omedel-
bart, vilket ger napp: även Rabbe börjar 
komma i grottform, tycks det. Tor-
björn Doj, en nyfrälst ung entusiastisk 
SSF:are hänger med och reser tält vid 
vår utsiktslägerhylla. Gaffelgrottan får 
en ny, övre ingång vid större bäcksluk, 
genom rensning av ett förut ’för trångt’ 
hål. Torbjörn och jag (Yngve) kan sedan 
hasa oss nedför stora plana block till en 
riktigt rymlig sal. Jag tror först att vi hit-
tat en ny avdelning och är ’först på plan’ 
– ända tills Rabbe överraskande kryper 

in från nedre fossila ingången som han 
och Hans Frederiksen upptäckte och 
rensade -79 och meddelar: ’Jaha, den 
här salen känner jag igen.’”

Detta blev vår sista gemensamma 
grottur, även om vi träffades vid de 
få fjällmöten Yngve deltog i men våra 
kontakter fortsatte med långa brev från 
Yngve, där vi diskuterade allt möjligt 
från grottor till annat. Fick någon av 
oss höra grottnytt från Tärnafjällen var 
det en dödssynd att inte ringa och med-
dela detta. Det hände då och då att vi 
hade diametralt olika åsikter men det 
påverkar inte en riktig vänskap. Yngves 
egna grotturer fortsatte under många år, 
oftast i sällskap av Rolf Engh. Det var 
alltid lika roligt att senare läsa de ren-
skrivna och redigerade dagböckerna och 
de är fortfarande läsvärda! Vem skriver 
förresten officiella fjälldagböcker nu för 
tiden? 

Yngve hade många funderingar och 
lusläste kartor och höjdkurvorna på 
dem. Han hade även förmågan att gräva 
i bibliotek och hitta de mest oväntade 
stycken i böcker och uppsatser. Detta 
ledde till många funderingar. Hade vi 
inte missat ett kalkstråk när vi gick för 
lågt/högt just där? Borde vi inte kolla 
det eller det området lite närmare? Åt-
skilliga telefonsamtal blev det även. Lika
välkommet var alltid det sena kvälls-
samtalet från Yngve på julafton. Yngve 
Freij ”den vithårige” kommer alltid att 
finnas med mig. Han var den sortens 
person som ger ett livslångt intryck.

PS. ”Den vithårige” var det namn 
min god vän, grottkryparkompis och fd 
SSF-medlemmen Ingmar Åstrand alltid 
använde om Yngve. Även Ingmar gick 
bort i början av året.

  Augusti 1972. Vi återupptäcker Bjurälven
      och upptäcker nya grottor. En lätt utrustad
      Yngve i Valvgrottan i Dolin nr. 7. 
      Foto: Rabbe Sjöberg

 Juli 1967. Yngve på väg att upptäcka
     Sotsbäcksgrottans inre delar. Lägg märke
     till dåtidens grottutrustning. 
     Foto: Yngve Freij 
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Nya tidskrifter till biblioteket 
maj 2016 – oktober 2016
Ulla Pettersson

NSS News 
Nr 5/2016 diskuterar hur man snabbt kan 
leta (lava)grottor med hjälp av en kvadro-
kopter, och har en lång artikel om Surtshel-
lir på Island. 
Nr 6/2016 handlar framför allt om Hang 
Son Doong i Vietnam.
Nr 7/2016 har en lång artikel om enorma 
strandgrottor på Santa Cruz Island, Cali-
fornien. För att komma till dem måste man 
använda båt.
Nr 8/2016 beskriver bland annat utforskan-
det av ett antal saltgrottor i Cordillera de la 
Sal i Chile. 
Nr 9/2016 har en lång artikel om upptäck-
ten av Unterstein i Huntsville, Alabama 
– det började med att en hund hittade ett 
intressant (mycket litet) hål under en sten i 
januari 2016. Efter ett antal trånga mer el-
ler mindre vertikala passager kom man till 
ett hål i golvet där det gick att fira sig ner i 
en stor sal med 50 m till taket. Till slutet av 
juni 2016 har grottan uppmätts till 115 m 
djup och 590 lång. Dessutom berättas om 
utforskande av havsgrottor på Färöarna.  
Nr 10/2016 Hela numret handlar om ut-
forskning av olika grottor i Sistema Huautla 
i Mexico.

Journal of Cave and Karst Studies
Nr 1/2016 har en lång artikel om invente-
ring av ryggradsdjur i grottor i östra Tennes-
see (Appalacherna). Listan innefattar fiskar, 
groddjur, salamandrar, ormar, fåglar och 
däggdjur. 
Nr 2/2016 har bla en artikel om förekom-
sten av svampmycel i luften och på väggarna 
i en grotta i Slovakien.

BCRA Review 
Okt 2016 (Annual review for 2015) Denna 
tidskrift ersätter Speleology, som utkom 
med sitt sista nummer i december 2013. I 
princip är det en mycket utförlig verksam-
hetsberättelse för British Cave Research As-
sociation för 2015, med rapport från olika 
styrelsefunktioner och ämnesgrupper, och 
rapporter från olika symposier och fältmö-
ten.

Cave and Karst Science
Nr 1, 2016 har en artikel om mätning av 
tillväxten på “cementiter” (i taket på ett par-
keringsgarage) – för en mättes tillväxten till 
10,4 cm på 237 dagar. En annan artikel tar 
upp bildningen av labyrintiska grottsystem i 
norra Yorkshire.
Nr 2, 2016 har en artikel som sammanfat-
tar tidigare inventeringar av djur och växter 
i grottor i ett område i nordvästra England, 
framför allt i ”gränszonen” där ett visst ljus 
finns. I en annan artikel redogörs för ef-
fekterna på temperatur, luftfuktighet och 
koldioxidhalt på grund av mänskliga besök 
i några grottsalar. Detta har betydelse för 
möjligheten att bevara tex grottkonst.  

South Wales Caving Club Newsletter 
132/2016, klubbens 70-årsjubileumsnum-
mer. Det innehåller bland annat en artikel 
om den första grottdykningen i Wales 1946, 
med bilder, och en helt underbar bild från 
ca 1950 av en grottis sittande bredvid ett 
stort parti speleotem, iklädd gruvhjälm med 
karbidlampa, någon sorts kort regnjacka, re-
jäla kängor och kortbyxor (!).

Mitteilungen 
Nr 2/2016 är ett historiskt nummer, med en 
lång artikel om historien runt utforskning-
en av Hermannshöhle i Harz 1866 – 1888, 
och en artikel om de grottsalamandrar som 

sedan 1931 visas för turisterna i Hermanns-
höhle. Salamandrarna kommer från Postoj-
na i Jugoslavien, och 2016 var första tillfäl-
let de fortplantade sig. Det finns också två 
artiklar om Baumannshöhle i Harz, dels om 
grottans historia och dels om ett forsknings-
projekt i grottan runt sekelskiftet 1900, om 
radioaktivitet orsakad av radon.
Nr 3/2016 beskriver en nyupptäckt (2014) 
grotta i en järnvägsbank (!) i Nordrhein-
Westfahlen. Grottan är bildad genom hy-
drotermiska processer och har många in-
tressanta svavelhaltiga mineralutfällningar. 
Dessutom presenteras ett detaljerat förslag 
till schema för hur skyddsvärdet för grottor 
skall bestämmas enligt European Habitat 
Directive (FHH/Natura 2000).  

Speleofórum 2016 
rapporterar om tjeckiska grottforskares ak-
tiviteter under 2015, både i Tjeckien och 
utomlands. 

Stalactite
Nr 1/2015 beskriver 60 års forskning i Sän-
tishöhle i Schweiz, ett antal grottor i Myan-
mar och fynd av ett 3300 år gammalt ben 
från ett får (alternativt en get). 
Nr 2/2015 är helt ägnat åt grottor i Sieben-
hengste i Schweiz – historiskt (bland annat 
grottkartor från 1877) och geologiskt.
Kommentar: Stalactite är den enda tidskrift 
jag sett som är helt tvåspråkig, inte bara 
med abstract på något annat språk, utan 
med fullständiga texter på både tyska och 
franska!  

Echo des Vulcains 
no 73 (2016) rapporterar om Groupe spe-
leologique Vulcains (Lyon) aktiviteter under 
2015.

Spelunca 
No 142/2016
Ett innehållsrikt nummer, med bla en ar-
tikel om canyoning i Amazonas (nerför ett 
771 m högt vattenfall bland annat), Lechu-
guilla, en presentation av ungraren Csaba 
Egri och hans fotografier (vi som var med 
på Baltic Speleological Congress 2007 kom-
mer ihåg hans fantastiska 3D-foton), och en 
beskrivning av två artificiella ”grottor” i Ver-
cour respektive Rhône-Alpes, som används 
för utbildning och SRT-träning. 
No 143/2016
Innehåller bland annat en artikel om salt-
grottor i Iran, och en jämförelse av ljuskva-
litén hos olika lysdiodlampor.

Norsk Grotteblad 
nr 66/2016 beskriver kartering av Gym-
nasgrotta. Dessutom finns två artiklar om 
Løvstagrottan, av Shirley St. Pierre respek-
tive Trevor Faulkner, först publicerade 1963 
och 1972 i Cave Research Group Trans-
actions, nu översatta till norska. En rädd-
ningsövning i Skuterud under 2015, med 
två svenska deltagare, beskrivs också. 

Speleologia (Italien)
Nr 74/2016 rapporterar aktiviteter från 
olika delar av Italien. En artikel om Abissa 
Luigi Bombassei i Toscana, som verkar vara 
i stort sett helt vertikal – 532 meter djup. 
En artikel redogör för mätningar av ener-
giåtgången vid grottkrypning – det verkas 
som kvinnor generellt gör av med mindre 
energi?!

Litofilen nr 2 och 3/2016

Agaten nr 2/2016

William Pengelly Cave Studies Trust 
Newsletter nr 121, 122 (2016)



4746

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
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Presentation av årsmöte 2017, Grottreportage från Myanmar 
och från grottparadiset Vercors i Frankrike. Vi hoppas också att 
få material från årets fjällmöte och andra aktiviteter under 2016.
Sätt igång och skriv. Deadline är den 10 februari.
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SSF Årsmöte 2017
Årsmötet 2017 har förutsättningar för att bli ett riktigt intensivt blockgrottemöte. Central-
punkten för mötet är Dellenbaden, en sommargård som drivs av Svenska Kyrkan och som 
är belägen intill kanalen mellan Norrdellen och Sördellen i Hudiksvalls kommun.

I närheten ligger flera intressanta blockgrottor, så problemet under årsmötet är trevligt 
nog inte att hitta lämpliga besöksmål utan att sålla bland alla godbitar.

Förutom grottor som Bodagrottorna, Hölickgrottan, Örnnästet m.fl. finns dessutom en 
hel del andra sevärda platser att besöka, t.ex. Avholmsberget med en fantastisk utsikt över 
Norrdellen vid vackert väder. Inte långt därifrån ligger Moviken med en välbevarad masugn 
och andra lämningar från en svunnen industriepok, bland annat en intakt kolugn. Dellen-
baden erbjuder bra möjligheter till boende inomhus med enkel standard, samt stora ytor 
för den som vill tälta eller dra med sig en husvagn (el finns). 

Välkomna önskar SSF:s styrelse genom Torbjörn (ordförande)
Mer detaljerad information och formell kallelse till årsmötet kommer i Grottan nr 1 2017. 


