
Källor och grottor i spännande samspel 
 

Källgrottkväll torsdagen den 10 mars kl 18.00 – 21.45  (OBS tiden!) 

i Hartwickska huset, S:t Paulsgatan 39 B, T-bana Mariatorget. 

 
Sveriges största källor finns vid grottor! 

Därför är Källgrottkvällen ett samarrangemang mellan Källakademin,  

Stockholms Grottklubb och Sveriges Speleologförbund. 

 

För källfolket blir detta ett tillfälle att tränga djupare i källorna.  

För många är en källa en vacker vattensamling med friskt vatten –  

men nu tar vi reda på hur vattnet har det där nere under jord,  

och vad det gjorde på sin väg mot källans utflöde.  

Är det kalkberggrund kan källvattnet ha vidgat sina egna ådror till grottgångar.  

Vi får höra och se på video hur grottutforskarna trängt ner i källor  

och följt det underjordiska källflödet hundratals meter, ibland gående,  

oftare krypande, och ibland genom att dyka i bergets vattenpassager. 

 

För grottfolket blir detta ett trevligt tillfälle att få veta mera om källvattnet 

som skapat och skapar våra karstgrottor, varifrån det kommer, hur man kan spåra det  

och hur det format våra karstområden.  Vi får lära om källvatten, och om hur det är  

med dricksvattnet på Gotland. Och hur man kan få fram grottors ålder och fornt klimat 

ur karstgrottornas droppstensbildningar.  

 

Kvällens program: 

 

Lars-Erik Åström (Stockholms Grottklubb) inleder och försöker hålla samman kvällen 

och berättar om var i landet källgrottorna finns, och varför de finns just där. 

  

Gert Knutsson  (Källakademin) visar hur man finner vattnets väg från sluk till källa  

utan att ge sig under jord och förklarar vad Källakademin är. 

  

Grottdykaren Nicklas Myrin (Speleologförbundet) skildrar i film och tal   

besök i källors inre, dvs dykningar i kända svenska karstgrottor. 

  

Kortare paus för enklare fika eller buteljerat källvatten. 

 

Geovetaren Hanna Sundqvist (Stockholms Universitet) berättar om sitt arbete  

i själva kontaktytorna mellan grotta och vatten, om att tyda fornklimat i sten,  

och om datering av svensk droppsten därmed indirekt svenska grottor.  

 

Hydrogeologen Anders Carlstedt (SGU, Uppsala) talar om grundvatten   

och vattenförsörjning på Gotland, vårt enda landskap med fler grottor än källor 

och vårt största sammanhängande kalkstensområde. Där är vattnets underjordiska vägar 

gäcksamma för både grottforskare och hydrogeologer.  

 

 

Många frågor kommer att ställas, de flesta får sina svar.  

För det är en bredkunnig samling människor som träffas i källarvalven  

under Hartwickska huset torsdagen den 10 mars kl 18.00 

 

Välkommen! 

 

Akademin för de friska källorna, Stockholms Grottklubb, Sveriges Speleologförbund 

 

genom Gert Knutsson och Lars-Erik Åström (08-600 1988) 


