Nytt grottsystem funnet
i Lummelunda på Gotland
VISBY. Ett tidigare okänt grottsystem på ytterligare 60 meter
i de förut 170 meter långa Lummelulfldagrottorna på Gotland
har upptäckts då två män och tvä kvinnor på tisdagseftermid
dagen kröp in i grottan. När de kommit in 38 meter fick pe
syn på ett annat grottsystem på mist 20 meter. Längre kunde
de inte se då grottan var fylld med vatten.
Upptäckten kom efter det att Gun
Olsson på ti sdagen flyttade på
några stenar l ä n gst in i den grotta
som nu är öppen för allmänheten.
Han bände oc kså loss ett klippblock
och därunder ö ppnade sig en sina!
passage. Tillsammans med tre andra
personer höp Olsson in genom den
trånga passagen. Där fann de att ett
helt grottsystem l egat dolt Ulllider ste-.
nar och klippblock.
Vid 19-tiden kröp nio personer
åter in i grottan. Drygt två timmar
sena re kom de åter· upp till mark 
ytan. De hade då varit inne ett '40-tal
Mr

meter. Längre kan man inte komma
utan gummiflotte.
Det nu upp tä ckta grottsystemet är
den första upptäckten sedan 1955
men s ann olikt inte den sista. Grott
fors karna tror med säkerhet att det
döljer sig ett k il om eterlångt system
innanför det nyupptäckta.
Med den här u pptä ckten befäster
Lummelundagrottorna sin. po såtion
·

som de djup aste i Sverige. De låg

r edan tidigare i topp med sina 170
mete r

fågelvägen

från

mynningen

rälmllit. (TT)

Upptäckten ej överraskande
Upptäckten av ytterligare delar av
det stora grottsystemet uncer kalkberget vid Lummelu nda bruk kommer inte överraskande . Även om det
kan -verka förbluffande att hembygdsentusiasten och filmfotografen
Gunnar Olsson, som känner grottorna som sin egen byxficka sedan decennier, först nu kommit på iden att
flytta några stenar i de för turister'
tillgängliga grottsalar där han varje
ar lo\sar så mänga besökare. Hela
detta berg har genom en vatten ström
frän den gan ska längt ö sterut belägna Martebo myr genom årmiljoner
urholkats så att det inut i måste se ut
som en schwei:rerost . Det gäller bara
att finna fö rb inde lser mellan schweizero s te ns mänga och stora håligheter.
Lummelundagrottorna är kulturhistoriskt intressanta. Både Urban
Hjärne .och Carl von Linne har studera t deras utlopp och förun drats .
Många forskare, och särskilt grott-.
forskare Leander Tell som började
systematiskt utforska grottorna 1925,
har här gjort en betydande insats.
Det var i juni 1955 som Leander
Tell anordnade den st ora och gan s ka
äventyrliga grottexpe dition vars resultat blev att Lummelun dagrottorna

försägs med en sprängd entregång
och blev en av Gotlands ledande tu-.
ristattraktioner.
Grottexpeditionen
startades därför att tre våghalsiga
Visbygymnasister upptäckt nya grott.
salar. Grottforskaren Tell, -som s kul
le följa dem när de visade sina fynd,
fastnade dock i en smal gäng och
blev gan ska arg. Men har for hem
till Norrköping, fasta de i 10 dagar,.
och när han sedan kröp irt i Lum•
m�lundagrottorna kom han lika längt
som de tre gymnasisterna .
Några av "salarna" i den hittills
tillgängliga delen av grottsystemet
är de störs ta droppstensgrottorna
i Skan dinavi en . Vad �om gör dessa
grottor unika är inte deras storlek
utan att de, till skillnad från d$
ganska "unga" europeiska turistgrot
torna, finns i omkring 400 m iljoner
år gammal silurkalk . Medan de be
tydligt yngre grottorna redan är
fos sila, d. v. s. museala, är Lumme
lundagrottorna fortfarande aktiva.
alltjämt
avsätter
Vatte nsysteme t
5talaktiter och stalagmiter. Det tar
dock hundratusentals år för att ny
skapa vad klåfingriga besökare på
en säs on g kan förstöra.
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