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Grottans öppningar ligger helt ano-
nymt på en liten gräsbevuxen höjd och 
endast då man tittar rakt ner mellan 
stenblocken uppenbarar sig förbindel-
sen med underjorden. Huvudingången 
är en lodrät och något trång gång på 
omkring tre meter. Klättringen kan vara 
besvärlig och det underlättar att ha med 
sig ett rep. 

Väl nere i huvudsprickan är det betyd-
ligt rymligare, två meter brett och en 
väl tilltagen takhöjd. I den södra änden 
av grottan finns ytterligare en öppning, 
vilken dock är ännu trängre. 

Det berättas att när statsgeologen 
Fredrik Svenonius besökte grottan år 
1907 fastnade han på vägen upp genom 
huvudöppningen. Svenonius var up-
penbarligen för rund om magen, men 
med hjälp av en oxhudsrem kunde han 
dras loss. 

Solltorpsgrottan är av samma typ som 
den mer kända Trollegater i Kinda 
kommun. Stora bergblock har för-
skjutits och bildat sprickor, ofta med 
helt släta väggar som vore de gjorda 
av människohand. Benägenheten att 
spricka upp i nästan perfekta rätvink-
liga block finns inbyggd i bergarten 
granit och inlandsisen var den kraft 
som knäckte och flyttade bergblocken. 
Sprickgrottor anses också kunna ha 
bildats genom jordskalv, utlösta av den 
snabba landhöjningen i samband med 
isavsmältningen. 

Besök aldrig grottan ensam och tag 
med en ficklampa per person. För den 
som önskar en lite enklare grotta att 
börja med rekommenderas Hövers-
bygrottan. Läs mer på sidan 54.

Hälsa på hos 
grottspindlarna i 
Solltorp! En sprick
grotta i granitberget 
bjuder på en an
norlunda natur
upplevelse. 

Solltorp ligger ca 3,5 km norr om Ulrika. Kör 
mot Bäck i norra delen av samhället. En liten 
skylt pekar ut stigen till grottan som ligger ca 
50 m öster om vägen. Parkering saknas. Väl nere i grottan är det gott om plats.

Ingången till grottan är den besvärligaste passagen. 
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