Följ med på en vandring till Drakbergsgrottan
I höst har vi planerat en vandring till Drakbergsgrottan på Edskön. Vi kommer att promenera längs
bilväg hela tiden utom den sista biten som bjuder på lite enkel bergsklättring. Vi har även
möjlighet att titta på ett gruvhål i omedelbar närhet av berget.
Drakbergsgrottans historia börjar för ca 3000 år sedan. Vid den tiden var det nu drygt 20 meter höga
Drakberget inte mycket mera än en stenkobbe som nätt och jämnt stack upp ovanför havsytan.
Under ett av stenblocken fanns en ihålighet dit vattnet från bränningarna rusade in genom en stor
spricka. Längst ner i hålet låg en sten, som kom i rotation av det virvlande vattnet. Under åren som
gick nöttes stenen allt rundare och holkade ur en djup grop i gråberget. Sakta drog sig havet tillbaka
och stenen kom i stillhet i sin grop i hålan under stenhällen. En s k ”jätte-gryta” hade bildats.
Edsköborna har länge vetat om grottan med dess säregna innehåll. Barnen hade här en spännande
lekplats och man rensade årligen noga ur skräp och löv. Redan år 1793 ansågs grottan så märklig att
Abraham Hülpers beskrev den på följande sätt i sin bekanta ”Beskrifning öfwer Norrland och
Gefleborgs Län”:
”- Edskön ¼ mil i från Hillewiks Masugn är bebodd, och har wacker belägenhet med flera
förmoner. Därpå ligger Drakberget, hwaruti finnes en hola liknande ett ägg, täckt med en stor häll.
På botten ses en slät oval sten af ¾ alns diameter, nednött i berget liksom i en gryta.”
Idag har platsen nästan fallit i glömska. Ta chansen och följ med oss till en av Hille sockens
märligaste sevärdheter. Närmare uppgifter om datum, klockslag och samlingsplats återkommer vi
till i nästa nummer och/eller genom affischering.

Här är Walter Nordin, Edskön, på väg upp ur grottan.
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