
Referat fra LOP Molde sin sommertur til 
Eide 2. juni 2022 med «Bergtatte Opplevelser» 

 
37 deltakere fra Molde (20 medlemmer og 17 gjester)  
fordelte seg på 12 biler og reiste til Eide for å oppleve  
marmorgrottene på Naas. På parkeringsplassen ble vi  
møtt med minibuss og kjørt inn i fjellet i to omganger.  
Der ventet to båter/flåter på oss, og iført hodehjelm og  
redningsvest ble vi fraktet innover i grotta på det klare,  
isblå vannet til de nydelige saxofontonene til Pål Austnes  
som sto på den andre bredden og spilte for oss – magisk! 

Der inne fikk vi en kort orientering og ble 
vist en film om marmorgrottene. Før vi 
dro tilbake, fikk vi smake på det iskalde, 
klare og reine fjellvannet som ble tappet 
ut av fjellveggen. Og så gikk båtturen 
tilbake over den naturlige, underjordiske 
innsjøen til der vi kom fra. På ny fikk vi 
oppleve smektende saxofontoner og 
vakre, fargerike og skiftende lysglimt over 
det knallblå vannet og marmorveggene i 
grotta. 

Så var det tid for bespisning i den andre grotta,  
som blir brukt både til både matsal og konsert- 
arena. Vi fikk bl.a. se opptak av en konsert som  
Jonas Fjeld m.fl. holdt her tidligere. - Middagen  
besto av en nydelig kjøttsuppe med flatbrød og  
friskt fjellvann. Annen drikke kunne kjøpes i baren.  
Etter middagen fikk vi se en film som viste oss mer 
om gruvedriften på Naas før vår leder Bitten Linge  
takket vertskapet for en flott opplevelse på  
«Bergtatt» som kan anbefales til andre! 

Marmorgrottene er et resultat av 
gruvevirksomhet siden 1938. Da startet 
familien Naas med uttak av marmor til 
papirindustrien i Norge og Sverige.  
I andre deler av fjellet er gruvedriften 
fortsatt i gang. - I sommersesongen kan 
du bestille deg daglige turer, men i resten 
av året gjelder 20 personer pr. omvisning. 
For nærmere orientering, se:  

www.berg-tatt.no 

 

 

 

 

 

http://www.berg-tatt.no/

