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Del oppdaget nok ogsa mennesket fort,
for salter har bety dd mye gjennom hele
rnenneskehetens historie .
EI besek i Hallstall {Hall = salt)! Salzburg,
i som del hevdes, verdens eldste saltgruve,
kan sette tankene i sving. Arkeologiske
funn viser at de t har vsert drevet pAsail
der i 3000 Ar, og at saltet har veerten kilde
til : velstand helt siden eldre jemalder og
har dannet grunnlaget for del man kaller
Halllstatterkulturen som bredte seg over
sto re deler av Europa i forhis torisk lid .
La oss nA ta et raskt besek i gruva. Berg
ban en lefter oss 32S m opp i lepet av 3
min ., og nAkan du nyte utsikten , for den
er virkeJig verdI del ! Hvithattede Alper,
blinkende blA vann og irrgrenne marker
hvor du vender blikket , Fra stasjonen
beerer de t videre til fo ts til vi nAr det
tidJigere gruvekon tore l hvor bese kende
rna skift e til verneklser og legge igjen alt
lesere , Dereller begir vi oss t il Christina
sto llen , sam er for besekend e, 928 m .oh .,
og date rt 1719. I gasegang beerer det inn
over en rne rk og tran g stoll . PAveien pas
serer vi stedet hvor den beremmelige
»mannen i saltet» ble funne l l .april 1734.
En arbeider fikk sill livs sjokk da han i en
samrnenrast sidegang kom over en mann
som var fullstendig kittet inn i saltet ,
Mannen i de rare klreme og med del un
de rlige utstyret sA ut som om han bare
hadde veert do d et par dager . Dessverre
var sjokket og overtroen for stor, sa. man
nen ble gravlagt i all hast - i uinnvidd
jord . Men beskrivel sen av ham og senere
arkeologiske funn viste at han matte ha
veert dod i over 10 tusen Ar. Man haper
stadig pAnye slike funn . ..
Vi er nAved toppen av en rustjebane , og
vii vi videre er del bare Ala del sl! til 2S
m ned ! Og utfor beerer del under hyl og
hvin . Vi er ved fers te sto pp og fAr forld art
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forskjellige utvinningsprosesser, og vi stu
derer montre med de viktigst e saltrnine
ralene utstilt . Kjernesalt i mange utgaver ,
krystallsalt, fasersalt, sintersalt , anhydrill ,
polyhal ill , Gipsdruser , glauberill , melafyr
etc, etc. Her er en plan over hele gruve
omradet med sine 26 stoller i 14 etasjer,
Sarnt et geologisk kart over hele Dach
steinomradet.
Der man i riktig gamle dager meysomme
lig hakket salle I ut og bar det ut i dagen
pAryggen , er del i dag vannet sam utvin
ner saltet . Man kan enkelt si at man pres
ser vann inn i et borehull og fortseller
prosessen inntiI saltIaken blir mellel. Da
fa res den gjennom rer ned Iii dalen (etter
filt rering] hvor terkingen foregar ,
Vel , vi rnA fortset te, og Idat rer opp en
smal vindelt rapp - og fortse t ter i spiral
lenge etter vi er oppe, traver igjen gjen
nom en stoll og ender ved en ny og enda
lengre rutsjebane . Men nA har vi fAll sma
ken pA del og er modigere . Fint A veere
barn igjen !
Og hvilket syn! Med ell tennes tusen jule
Iys og vi befinner oss ved bredden av en
enorm , speilblank sj0 midI inne i fjellel .
Orn del er fisk her? sper en. I safall bare
spekesild, er svarel. Fo r sjeen er nemlig av
metter saltIake som ven ter pA videre tran
sport. SA blir lyse t vendI rnot taket , og vi
vel plutselig ikke hva som er opp eller ned ,
for de l glit rer i saltdruser aile vegne, 50r
man opp , frister del til innbrudd, men
man er jo lovlydig! Eller delle husker j eg
ikke hvordan vi kom opp igjen , inntrykket
var vel for stort . Men oppe i stollen venter
»toget» pAoss. Vi matte sette oss tett eller
hverandre pAen slags temrnerstokk, og sA
bar det ut i dagen i susende fart .
Salt finnes del i mengder i 0slerrike . Pro
sessen begynle for ca. 200 mill. Ar siden
da del var grunnthav her og sjeen lang-



somt fordampet sAtykke lag salt ble dan
net . Under foldingen av Alpene som be
gynte for ca . 65 - 50 mill. Ar siden ble sA
saltet skjevet opp i lommer og beskyttet
av sedimenteere bergarter, derfor Iigger de
der fremdels til glede og nyt te for menne
skeheten.
Tro bare ikke at salt er noe man st rer pA
frokostegget og sant . Nei, 90% brukes i
industrien . Soda, klor , karbidgass (PVC),

og til husholdningsartikler, tekstiler, mal
ing, ja , det trengs tilogmed salt for A fa
det sukkeret vi broker. Til Ieervarer trengs
salt, i metallurgien, farmasien og til kje
misk industri - uten salt kommer man
ingen vei!
I motset ning til olje er det heldigvis salt
nok i verden for uoverskuelig fremtid,og
0sterrike har her en sikker og solid indu
stri . Gluck auf!
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