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EN AMATÖRS UPPLEVELSER I KÅPPASHÅLA

Lena Törnqvist

Med oljeställ, höga stövlar och lånad hjälm med karbidlampa fick stegen mot
grottan extra tyngd och värdighet.

Denna grotta gick man inte in i utan ner i. Ner till Silversalen, hög och fin och
lite gnistrande i taket. Ulla, Bosse och Richard skulle kartera Kåppashåla och
jag fick följa med för att introduceras i grottvärlden.

Långsamt tog vi oss fram. Ulla först med måttbandsände i nyporna. Bosse höll
i den andra änden. Måttbandet sträcktes, avstånd mättes och med kompass och
klinometer uppmättes även riktning och lutning av gången. I början kom vi bara
fram 4-5 meter i taget, så det blev tid att titta in i små sidogångar.

Den första knepiga passagen var vid '"kopisstrålen" (ett föga poetiskt namn). Där
skulle vi över ett djup på några meter genom att trycka händer och fötter mot
väggarna omkring, samtidigt som det gällde att inte få vattenstrålen mellan kragen
och nacken. |

'""Magpressaren" en bit längre fram gick bra när väl huvud med hjälm kommit
igenom. Det var skönt när det så småningom dök upp ett tillfälle att sträcka på
benen genom att ställa sig i schaktet till stalaktitloftet, lämpligt innan Reptil-
och Lämmelgångarna tog vid. | ;

Speciellt intressant var den s.k. reptilgången. Armar och ben skulle ödlelikt
förflyttas på den så gott som obefintliga utskjutningen ovanför en vattenansamling.
Samtidigt måste huvudet ner mellan armarna, så att inte någon av de smala
droppstenarna, några cm ovanför huvudet, stöttes ner av hjälmen. Där slocknade
min karbidlampa.

På väg mot falska vattenlåset luftade vi olika teorier som gick ut på att talet om
vattenmängden nog var överdrivet. Det var det inte.

Lämmelgången var rak med vackert rundade väggar. Där kunde vi sträcka ut
måttbandet i hela sin längd. Väl frammei Jättegrytan hade vi pic nic på choklad.
Det var lite svalt, kläderna var ganska blöta och lamporna började flämta lite
oregelbundet, så vi stannade inte så länge.

På vägen tillbaka stannade vi där jokken var som stridast och fyllde på ny
karbid. Tyvärr började min lampa krångla efter det, vilket innebar att jag till de
övriga övningarna i bl.a. reptilgången, fick lägga till snabba vibreringar med
huvudet.

Tillbakavägen gick snabbt. De skira draperierna och sköra stalaktiterna fick
inte mycket uppmärksambhet nu.

Efter nästan sex timmar och med knäna som mogna fallfrukter kom en ny
grottentusiast ut i kvällsskymningen. e

9:e UIS-KONGRESSEN I BARCELONA AUGUSTI 1986. Nu har meddelande kommit
om hur det skall bli med nästa stora världsmöte för proffs och amatörer inom
grottforskning - den 9:e UIS-kongressen. Som vanligt kombineras kongressandet
med mereller mindre fantastiska läger och resor före och efter kongressveckan.
Anmälningsavgiften kommerinte attbli högre än vid förra kongressen. Om ett år
kommerdet slutliga programmet - det preliminära kan ses på sidan 37. De som
är intresserade kan anmäla detta genom att sända in kupongen på sidan 36.

Passa på att åka på UIS-kongress när resan inte blir så lång och dyr! I USA var
vi ett 20-tal SSFare - hur många blir vi i Barcelona ?

Bo Lenander
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