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    Om Bergtatt 
Helt siden 1938 har familien Naas drevet firmaet Naas Kalksteinbrudd. I 1955 

begynte de å ta ut kalkstein fra fjellet til celluloseindustrien. Etter hvert gravde 

man seg lengre inn og opp i fjellet og man har fått det systemet man i dag har 

med 40 km gruveganger i 11 etasjer. 

For noen år siden syslet Einar Naas med tanken om å åpne noe av fjellet til turist 

og gruppe turer. De startet etter hvert opp med planleggingen av det anlegget 

som står der i dag. For å komme dit starter kjøreturen ute i dagen og fortsetter 

oppover fjellsiden og man møtes av gruveåpningen. Veien forsvinner inn i den 

store tunellen og vi kjører inn. Man blir omsluttet av mørket en kort stund før 

man plutselig ser en spire av lys som kommer lengre innenfra. 

Plutselig vider veien seg ut og man kommer til den første store hallen som er 

opplyst med lysekroner av marmor. Lyset speiler seg også i det blanke 

krystallklare grunnvannet som er inne i marinaområdet.  

Vi går om bord i de store flåtene som frakter oss enda lengre inn på det 

glassklare vannet. En kort stund blir det litt mørkere før det igjen er noe som 

lyser opp der fremme. Fire store lysekroner funkler mot oss og lyser opp de 

marmorerte veggene.  

Bussen kjører inn i fjellet og helt frem til Bergtatt anlegget, kun 3 meter å gå fra 

bussen. Velkommen og sikkerhetsinformasjon gis om bord i bussen. 

Når de kommer inn får alle hjelmer og redningsvest og blir med på en fantastisk 

seilas, på trygge godkjente flåter. Den krystallklare innsjøen er lyssatt, 

det spilles stemningsfull musikk. Alle får smake på fjellets kildevann, tappet 

direkte fra fjellveggen når vi stopper ved de intime små tunellene, som er 

opplyst med lysekroner ca halvveis på turen. Her får de også en fascinerende 

historie om hvordan marmoren ble til fra den var levende organismer for 

milliarder av år siden til den endte opp her. Når vi er tilbake etter båtturen går vi 

inn i den oppvarmede konsert salen. (22grader) Her vises det film om Bergtatt. 
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