
 

 

Utflyktsguide för årsmötet 2022 Medelpad 

 

Fredag 

Snödskallegrottan (102 km från Sillre) 

alternativt 

Döda fallet (39 km) och Thailändska paviljongen (24 km) 

 

 

Lördag 

Förmiddag: Midskogsbergets grottor (c 75 km) 

Eftermiddag: Nolbykullen (c 8 km från Midskogsberget) 

  



 

 

Snödskallegrottan 

Snödskallegrottan är en ganska liten men klassisk grotta väl värt ett besök om än lite långt från Sillre 

(102 km, 1 timme 40 minuter). Snödskallegrottan finns på Google maps. 

Ur grottdatabasen: 

66   Snödskallegrottan (Kerstingrottan, Snöskallegrottan) 

Läge: Grottan ligger i berget Snödskallens sydostsluttning, något hundratal m S om 

länsgränsen mot Jämtland. En skogsbilväg från Tälje, 5 km VNV om Borgsjö, leder via 

Neder- och Övertjärnen fram till mitt på gränssjön Gubby-Gråsjön. Här finns en 

avtagsväg mot N, följ den ca 1 km upp till en vändplan. härifrån leder en snitslad stig 300 

m fram till grottan. Grottan är utsatt på terrängkartan med namn och punkt. 

 

Huvudpunkt: Ingång, RT90 X: 6949650 (+/- 10) / Y: 1496750 (+/- 10) HöH: 450  

Beskrivning: Ett lodrätt ingångshål mellan block leder till en grottsal med raka och släta 

avgränsningsytor. Från denna sal utgår flera kortare sidogångar. Rep och stege finns till 

hjälp. En imponerande grotta. 

Sägner, kulturhistoria etc: Sträcker sig så långt in i berget att ingen nått hennes slut. En 

flicka Kerstin har blivit bergtagen där för länge sedan. Om man kastar in trädrester eller 

annat skräp i grottan så kastar bergets andar ut det igen. I Torringsbodarna sade man, om 

någon råkade ramla omkull, att "det var Snöskalle-Kerstin som sparkade undan benen på 

en". 

 

 



 

 

  



 

 

Döda Fallet 

Det är bara 39 km (31 min) att köra från Utsikten till Döda fallet längs väg 86. Döda fallet bildades 

1796 när Ragundasjön tömdas av misstag, och är nu naturreservat med flera vandringsleder. Mer 

information: https://dodafallet.se/ 

 

 

Thailändska paviljongen 

På väg till eller från Döda fallet kan man gott passa på att stanna vid Thailändska paviljongen till kung 

Chulalongkorns minne (24 km från Utsikten, ca 19 min; Utanede). Också den ligger längs väg 86. Mer 

information: https://thaipaviljongen.se/thailandska-paviljongen.html 

  

https://dodafallet.se/


 

 

 



 

 

 

  



 

 

Midskogsberget 

Det finns flera grottor i Midskogsberget, men den längsta och mest välkända är Medelpads 

landskapsgrotta Drömgrottan. Parkering vid vägen (på vänster sida om man kommer från Njurunda) 

precis nedanför Midskogsbergets brant. Ytterligare parkering finns några hundra meter längre fram på 

vägen på höger sida. 

 

Ur grottdatabasen: 

2720   Drömgrottan vid Midskogsberget 

Läge: Grottan ligger på Midskogsbergets södra sida, 4.5 km V om Kvissleby, ca 100 m N 

om vägen som går från Nolby mot Matfors, nedanför en brant som utnyttjas flitigt av 

bergsklättrare. 

 

Huvudpunkt: Ingång, RT90 X: 6911194 (+/- 20) / Y: 1577016 (+/- 20) HöH: 115  

Beskrivning: Grottan ligger nedanför en rasbrant och är en blocklabyrint med ett antal salar. 

Flera ingångar finns. Gångbredder och gånghöjder varierar från 30 cm till 4 m. Utöver 

huvudgrottans längd finns ett antal bi-grottor som har ej krypbara förbindelser (s.k. 

handskakningspassager) med huvudgrottan. Den totala längden på bi-grottorna är ca 55 m. 

Här ingår även den s.k. Lilldrömmen, med två mindre salar och trånga krypgångar, som 

ligger i en blockfylld skreva ca 10 m N om Drömgrottan. 

 

 
 

  



 

 

 



 

 

Nolbykullen 

Det finns flera grottor i Nolbykullen, men den längsta är Nolbyskrevans grotta. Den är dock relativt 

svårtillgänglig (djup och trång) och rep rekommenderas. Men Nolbykullen och dess skreva är värt ett 

besök också om man inte går in i grottan. Parkera vid betalparkeringen i slutet av vägen Toppstigen 

(där den övergår till grusväg), eventuellt går det att åka en bit till och parkera vid den gamla 

hoppbacken. 

Ur grottdatabasen: 

2675   Nolbyskrevan 

Läge: Grottan ligger i en klyfta i Nolbykullen, 150 m NNO punkt 179,3. NV Kvissleby, 13 

km S Sundsvall. Det finns bilväg upp till hoppbackens övre del och vidare ut i mitten av 

slalombacken. I bortre (norra) änden av backen gör vägen en 180-graders sväng. Precis innan 

backen börjar igen finns på höger hand entrén till klyftan. Klättra tills viss utplaning märks 

efter ca 200 m och 30 m stigning. Där finns en 6 m lång skåra utmed bergväggen på höger 

sida, som utgör öppningen. 

 

Huvudpunkt: Ingång, RT90 X: 6910830 (+/- 10) / Y: 1580938 (+/- 10) HöH: 150 

(Koordinaterna tagna från satellitbild på hitta.se) 

Beskrivning: Kombinerad sprick- och blockgrotta. Grottan är djup, smal och långsträckt och 

utgör en liten del av en 500 m lång öst-västlig klyfta av borteroderad porfyr. I kontakten 

mellan porfyren och omgivande berg (=klyftans vägg) återfinns sprickgrottan. Den östra 

delen är bredare och innehåller det enda som kan kallas salar. Flera ingångar finns, den 

lättaste är Lilla entren i öster som leder in till grottans största sal. Genom en mycket smal 

kryppassage nedanför i ravinen kan man också via blockras komma in i denna del av 

grottsystemet. Västerut blir grottan trängre och det går att fira sig ned via repentren. Grottan 

fortsätter västerut fram till en trång, smal och hög ingång. 

 

 



 

 

 


