SCHLOSSBERGHOHLEN,SYD-TYSKLAND
Av Sissel Marie Caspari
I utkanten av Homburg ligger
Schlossberg med sandsteinsgrottene Schlossberqhohlen. Grotten bestar av brokete sandstein og er den
sterste av sitt slag i Europa. Den gule
sandsteinen bestar av 95% kvarts og
den reds inneholder mye jernoksyd.
Det er ogsa funnet en selvbla variant
der. Den ble tar brukt til terkinq av
blekkskrift. Den selvbla sandsteinen
er bare funnet ett annet sted i Europa. Det har ogsa blitt levert sand til
glassindustrien herfra.
I 1679 var det en fransk inqenler som
fikk grotten fram i Iyset for terste
gang. I 1709 ble den brukt som magasin for ammunisjon og mat. Men
med de heye kupler, endelese ganger og tallese nisjer, ville grotten
komme til a trenge mye sterre bevoktning enn en enslig, ergjerrig akt.

Grotten ble glemt i 1743 og gjenfunnet i 1930 av barn som lekte. Den ble
apnet for offentligheten . Ferst trodde
man det var en liten grotte og ble
overrasket nar den viste seg i hele
sin mektighet.
Grotten er bevart slik den opprinnelig
var. Den inneholder kilometerlange
labyrinter og mektige kuppelhaller.
De har fatt navn som -torhallen- og
«tronsalen-. Det er atte hulegrupper.
Den sterste har et lengdesnitt pa 150
m. Det er en veilengde pa 5000 m,
men bare 2000 m er tilgjengelige.
Grotten kan bare beses med sakkyndig ferer og da i forkortet utgave.
Mange huler er ikke belyst og noen
er stengt av sikkerhetsmessige grunnero Grotten holder en temperatur pa
10°C, sommer som vinter. Luftfuktigheten kan bli opp til 90%. I vatt veer

Ett av galeriene med forgreninger og ganger flere steder. Foto: Sissel Marie Caspari.
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med mye regn, blir det tAke nede i
grotten. Gulvet mellom hver etasje er
1 m tykt og brerepilarene stAr over
hverandre. OmvisningsomrAdet gAr
47 m ned. Det er ganger som gAr 4
km ned. Det tar 7-8 timer A gA disse, men de er ikke tilgjengelige for
besekende.
I grotten finnes fisk som er blinde og
gjennomsiktige. Det kan ogsA sees
en linderot som har vokst 15 m ned

gjennom take!. Grotten inneholder to
bunkerssystemer som til sammen
rommer 5000 mennesker . Bunkerssystemene er i flere etasjer. En halsesjakt kan sees som en 30 m og 5
etasjer hay og en annen sjakt er 31 m
og 9 etasjer dyp. Den guidede turen
gjennom grottene kan pA aile mAter
anbefales til steininteresserte som er
pA tur i syd-Tyskland.

Velkommen til NAGS
NORDISKE MINERALMESSE
27 - 29 september 1985
VELKOMMEN TIL MOSSI

Det er lov A drive bytting og smAhandel i hele messeomrAdet, du kan fA bord i
BorggArden gratis . Bestilling av bord lnnenders sendes oss innen
1. august 1985.
BAde pA grunn av begrenset plass og for A hayne kvaliteten , begrenser vi
bordlengden til 6 meter prostand. Hvis du ensker, kan du fA tilsendt messekatalog for kr. 10,- pluss porto , sammen med bekreftelse pA bordbest illing.
Da er du sikker pA A fA aile informasjonene om MESSA I MOSS.
Vi oppfordrer spesielt amatergeologer i Norden om A stille med egne stands.
Vi legger til rette for dere! Ta ogsA med noen godstuffer for bytte, visning eller
salg. Varene som legges ut til salg skal ha en meget neer tilk nytning til
. GEOLOGI SOM HOBBY-. Skjasr ned pA det som populrert kalles juggel.
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