	
  

Marmor
At kalkstein og marmor frå Moster har vore nytta alt frå middelalderen, veit me avdi
det vart funne restar etter ein 800 år gammal kalkovn ved Gassasundet i samband med
utgravingar då Trekantsambandet skulle byggast (1999). Dette var ein enkel ovn som
kanskje berre var nytta ein gong, medan du på Moster idag finn den flotte og
restaurerte kalkovnen til Mons Gabrielsen like ved kyrkja og som var i bruk frå ca.
1850 til langt opp på 1900-talet. Ikkje minst er kyrkja i seg sjølv eit prov på at kalk
vart brukt på Moster alt tidleg på 1100-talet.
Kalk brent ut av kalkstein er grunnlaget for mørtelmuring i stein samt brenning av
teglstein. Spesielt då kistemur-teknikken nådde Noreg på slutten av 1000-talet, som
metode for bygging av fleire av dei nye, store kloster- og kyrkjebygga, vart kalk eit
heilt naudsynt materiale. Kistemuren består av ein indre og ytre mur av stor, fin stein
murt saman med kalkmørtel, der ein undervegs har fylt opp holrommet i midten med
småstein og mørtel.
”Limen” i Mostrakyrkja
Hos oss er Mostrakyrkja det fantastiske eksempelet på eit av dei eldste norske bygga
med kistemur. Sidan kyrkja er kanskje 150 år eldre enn kalkovnen i Gassasundet, var
den ovnen neppe den første som var i sving på Moster.
Kalken vart nytta som sement (lim) i mørtel, pussmørtel og grunning, og hadde
mange av dei funksjonane som moderne sement har idag. Snorre Sturlason skriv om
kalkbrenning i soga om Harald Hårfagre, men alt tusen år tidlegare vart kalkbrenning
nøye forklart av romaren Marcus de Sota (234-149 f. Kr) i boka ”De Agricultura”.
Pyramidane t.d. er bygd med kalkmørtel, og nokre meiner endåtil at dei opprinneleg
var heilt kvite, farga av kalkmørtel og/eller gips.
Den eldste delen av Mostrakyrkja, dvs. koret, er bygd hovudsakleg med lokal
kalkstein i kistemuren, men med kleberstein i hjørna. Den siste delen, skipet, er bygd
med fint tilhoggen kleberstein (kvaderstein) i heile kistemurens yttervegg.
Innerveggen er i ymse lokal stein (mest kalkstein) som ikkje lett let seg hogge så jamn
som kleberen, men som uansett skulle dekkast med murpuss.
Koret vart truleg bygd innåt den gamle stavkyrkja etter Olav Tryggvason medan den
framleis stod, slik at ein kunne halde messe også i byggefasen. Og kven var så
byggmeistrane? Var det engelsk, norsk eller kanskje fransk språk som lydde på
byggeplassen på Moster og ved kleberbrotet på Lykling ein gong tidleg på 1100-talet?
Ingen kjelder kan enno seie noko sikkert om dette (ref. Ekroll/Heldal).
Kistemurprinsippet var i bruk både vest og sør for Noreg før metoden kom hit, og
norske murarar lærte seg heilt sikkert raskt denne metoden. Det kan dermed ha vore
norske byggmeistrar, og dei same nordmenna som henta klebersteinen på Lykling.
Sjølve metoden for klebersteinsutvinning var den same som ein hadde nytta her lokalt
alt lenge ved utvinning av gryter.
Ein indikasjon på engelsk påverknad i den tidlege kalksteinsutvinninga kunne vera
namnet Limomnsneset på kalkbrotet frå middelalderen på Russøyno. Lime er idag

	
  

engelsk for kalk. Men lime er eit angelsaksisk ord i det engelske språket, og originalt
kan ordet ”lim” ha vore vikingane sitt ord for kalkmørtel. Dette er i så fall ikkje det
einaste norrøne ordet som er blitt plukka opp av det angelsaksiske språket.
Ein indikasjon finnest likevel frå kyrkja som peikar mot engelsk påverknad og
muligens ditto byggmeister; den høge og smale korbuen. Den er typisk engelsk, iflg.
konservator Øystein Ekroll ved Nidarosdomen. Lenger i identifiseringa av
byggmeisteren kjem ein ikkje før kyrkja er skikkeleg analysert, noko den enno ikkje
er (iflg. den same Ekroll).
Utvinning og lesking
Illustrasjon: Sunnhordland Museum.

Kalksteinen (CaCO3) vart brote ut med slegger, kilar og handemakt, og så knust ned
til pukk. I ovnen vart pukken blanda lagvis med ved eller trekol (seinare koks) og
brent i to-tre dagar slik at karbondioksyd og vatn vart drive ut av steinen. Resultatet
var kalkmjøl (CaO). Slikt brent kalksteinsmjøl er relativt farleg, sidan det reagerer
svært sterkt med vatn. Varmeutviklinga kan bli enorm, og gje temperaturar på 150
grader dersom ein har for mykje mjøl i vatnet.
Difor vart kalksteinsmjølet ”leska” under kontrollerte former, dvs. kokt ut ved at dei
blanda mjølet med vatn i store, opne trekar. Prosessen var likevel risikabel sidan
kalkblandinga under leskeprosessen er omlag som kokvarm kaustisk soda. Ubrend
kalkstøv blanda seg sjølvsagt med svette i arbeidarane sine andlet og nevar, og lagde
djupe sår i huda.

	
  

Etter tre dagar i vatnet har kalken kokt ut og sokke til botnars i leskekaret. Den er då
ufarleg for vidare lagring, dvs. den vil ikkje utvikla varme dersom det kjem vatn til.
Kalkvatnet vart tømd av og teken vare på, og kalken vart tørka til pulver og reinska
for oske og steinrestar. Den var deretter klar til å blandast ut med vatn og fin sand til
kvit mørtel, pussmørtel eller med kalkvatn aleine til kvit kalkmaling. Og i
kombinasjon med vatn skjer det fantastiske; mørtelen og kalkmalinga tek til seg
karbondioksyd frå lufta, og bli nok ein gong hard som stein!
Med kalkmørtel kunne ein altså både lime saman steinane i kistemurane, men óg lage
eit kvitt og vanntett ”kalksteinspanser” utanpå kyrkjebygga. Dette har etter kjeldene å
døma vore tilfelle med Mostrakyrkja heilt frå starten av, i alle fall med den eldste
delen som var bygd av mindre tilhogd stein enn klebersteinsskipet. Koret ville dermed
vera meir utsett for vasslekkasje. Samtidig gjorde den lette tilgongen på kalk sitt til at
heile kyrkja kan ha vore kvitmåla heilt frå starten. På ei teikning frå 1600-talet er i
alle fall heile kyrkja kvit.
Kalkvatnet vart nytta til tynning av mørtelen samt til fiksering av kalkmalinga, samt
at veggene først vart fukta med kalkvatn før pussmørtelen eller kalkmalinga vart
påført. Kalkmaling var dessutan naudsynt grunning for finare utsmykningar av
kyrkjeromma.
Ferdigleska kalkblanding er svært haldbar, og kvaliteten blir betre dess lenger den blir
lagra. Kalk vart ei svært viktig og dyrebar vare utetter mellomalderen og vidare
framover til vår tid. Frå Sunnhordland veit me dessutan at denne sementen vart brukt
til å betale bøter med; ein kalkbonde måtte ein gong betala to lestar kalk, dvs. 24
tønner, fordi han ”log hos en anden mands kvinde”.
Etter kvart som mostringane vart vand med prosessane, ordna dei seg effektive måtar
å leska ”kulekalk” på. Mons Gabrielsen, karen frå Valestrand som i 1850-åra bygde
kalkomnen som idag er restaurert i Mosterhamn, leska kalken i to bingar på dekk
medan han segla til Haugesund for å levera. Namnet ”kulekalk” kjem kanskje av at
kalken kokar med ”kuler” eller bobler som kjem til overflata (-men dette er
underteikna sin private hypotese).
Kalksteinsmjøl har óg andre gode eigenskapar, og vert enno nytta i ymse
samanhengar m.a. til ph-regulering i landbruk og vatn, samt som fyllstoff i plast-,
maling- og glasfiberproduksjon.
Men kalkindustrien på Moster tok slutt i juni 1969, då knuseverket til Lasse Johnsen
og hans Lura Kalkverk på Svendsamyro brann ned. Då hadde kalksteins- og
marmorforekomstane sidan 1820-talet berre vorte nytta som råstoff for kalk i
fabrikkar på Tysnes, Odda og Sandnes, men likevel i slike mengder at Moster hadde
fått ein usedvanleg stor fraktebåtflåte heimehøyrande i bygda.
Marmor
Uttak av kalksteinen til marmor, dvs. som pryd- og byggestein, føregjekk
hovudsakleg frå tidleg på 1700-talet og fram til 1820. Førstemann ut var hoffjunker
Peder Montagne de Lillienshiold som fekk monopol hos den Dansk-Norske Kong
Christian VI for all vestlandsk marmorutvinning. For dette måtte han betale kongen
10.000 kubikkfot marmor i ulike fargar.

	
  

Lillienschiold var yrkesmilitær, og hadde som sjef for Sønhordlehnske Kompagni
budd på Fjellberg sidan 1693. I 1704 vart han som 37-årig oberstløytnant dimmitert
frå militæret, og byrja då si nye karriære innan bergverksindustri. Han var ingen
populær mann i Sunnhordland, og ”skildres i sagn i Søndhordland som hensynsløs og
brutal”.
Noko av marmoren dei tok ut på Moster kan ha gått til England, Tyskland, Holland og
dei andre Østersjølanda. Storparten gjekk likevel til København og Christian VI som
hadde gjeve Lilienschiold monopolet på marmorhandelen. Den tidas hovedresidens
for Kongen, og dagens regjeringsbygning Christianborg Slott ("Borgen", ferdig
påbygd i 1740), samt Christianborg Slottskirke (1738) er nokre av byggverka som
delvis vart bygd av mostramarmor på Lillienschiolds tid. Begge har vore råka av
brannar, men enno kan noko mostramarmor finnast i bygga.
I Marmorbroen over Fredriksholms Kanal til Ridebanen på Christianborg Slott på
Slottsholmen (bygd 1739-1745) er det lett å finna mostramarmoren. Ta ein tur dit
neste gong og hopp Paradis frå mostrastein til mostrastein over heile brua!
Likeeins finn ein vår marmor frå denne tida att m.a. i golvet i Fredensborg Slott på
Sjælland, samt i eindel monument i Marmorhagen ved Fredensborg slott.
Prisen Lilliensciold måtte betale for monopolet vart likevel i høgaste laget, og
hoffjunkeren var konkurs då han døydde i 1725.
Deretter dreiv etterkomarane til Lillienschiold marmorutvinning periodevis fram til
1754, m.a i Notlandsvåg, då Lillienscholdperioden definitivt var over. Deretter gjekk
det mest 20 år før nokon tok opp att produksjonen av luksusbyggestein i
Notlandsvågen, Tollhagen, Trettholmane og der Moster Amfi ligg idag.
Dei som skulle pussa rusten av slegger og feislar i marmorbrota på Moster i 1773, var
den nyutdanna juristen Werner Hosewinckel Christie frå Tysnes og soknepresten i
Finnås, Peder Harboe Hertzberg. Christie kom først til Bømlo som huslærar for
Herzbergs eldste son Nils. Herzberg var verkeleg ein mann med interesse for mangt
og mykje, og den unge Christie var ein mann av Herzbergs hjarte. I 1775 fekk dei
fornya Lillienschiolds privilegier hos kongen av Danmark og Norge. Dei skal ha fått
bestillingar frå København då dei starta opp, m.a. frå den festglade kong Fredrik 5 og
hans Marmorkirke som i rykk og napp hadde vore under bygging sidan 1749.
Hans Reush refererer i 1888 slik til Marmorkirken; ”Til Marmorkirken i Kjøbenhavn
brød man i sin tid sten der, hvor nu Toldhuset i Mosterhavn staar”.
Korvidt det betyr at Tollhuset står i ei gammal gruve, eller om det er Mostratunet like
aust for Tollhagen dei viser til, er usikkert. Men sitatet plasserer huset i eit kalkbrot,
og ein veit at hagen er lagt på kalksteinspukk. Dette kan tyde på at sjølve Tollhuset
også vart plassert oppi eit kalksteinsbrot på 1860-talet, og dermed blir dimensjonane
på marmorutvinninga enno litt større.
Gullgravar Carl Olsen refererer i si bok frå 1886 til bruddet like ved kyrkja då han
nemner Marmorkirken i København. Det er etter desse kjeldene å døma sannsynleg at
mostramarmor er representert i Marmorkirken, likevel utan at mostramarmoren er å
sjå i bygget idag. Kan den finnast i deler av bygget som ikkje er synleg? Det skulle ta
150 år frå grunnsteinen vart lagt ned og til kyrkja vart opna (1749-1894), og årsaka
var m.a. at bygget sokk ned i grunnen. Dersom det stemmer slik ei kjelde seier, at dei
nederste 9 metrane er av norsk marmor, kan forklaringa vera at mostramarmoren er i

	
  

grunnmuren og dermed under bakkenivå. Den norske marmoren som er synleg i
Marmorkirken no er frå Gjellebekk i Lier, medan resten er av dansk opprinnelse.
Her i landet finn me elles mostramarmor frå Herzbergperioden i Damsgård
Hovedbygning i Bergen, bygd på 1770-talet.
Arbeidarane ved marmorbrota på 1700-talet var hovudsakleg tilreisande, iflg. Tor J.
Birkeland, som har funne få bygdefolk med tilknytning til bergverksdrifta.
Nokre tilreisande er namngjevne, mellom anna ein Conrad Hoffmann som må vera
bestefar til Kolbein Melkevik, lystbåtskipperen til gullgruvedirektørane, og oldefar til
Jørgen Melkevik som var den siste gjenlevande gullgravaren på Bømlo. Conrad
arbeidde både ved marmorbrotet på Moster og ved saga i Åreid. Seinare flytta han til
Ulvesøy der dei haldt på å svelta ihel då Finnåsvika fraus til, men likevel ikkje nok til
at ein kunne gå over isen. Dei flytta difor inn til Lendevika austom Grønnevik då
våren kom, og seinare til Melkevik.
Steinarbeidarane vart, som vanleg, lagt merke til også utanom marmorbrota.
Skjenkestova i Mosterhamn skal ha blitt stengt eingong på 1700-talet sidan all sjauen
derifrå forstyrra messa i Mostrakyrkja på sundagane. Etter det var det skjenkestaden
”Betlehem” på Spissøy som vart vassholet for bergslusk, sjøfarande og lokale
festløver.
Klokkar og kunstnar
Den marmorarbeidaren som sette djupast spor etter seg, er John Simonsen Sakseide,
fødd 1759 i Vikebygd med Birkeland som etternamn. Han kom truleg til Bømlo i
1780-åra som arbeidar ved marmorverket på Moster, men vart tilsett som skulehaldar
og klokkar for sokneprest og ”marmorutvinnar” Peder Harboe Hertzberg i 1791. Han
gifta seg med ei bømlajente året etter, og saman busette dei seg på klokkargarden på
Sakseid. Slik skikken var i den tida, skifta han då etternamn til Sakseid, men vert og
nemnt både Saxeid og Findaas.
Den gode John har openberrt vore ein lærenem, oppfinnsam og fingerferdig mann.
Saman med Herzberg fekk han bygd opp ei marmorsag, ”Marmor Fabriquen” i
Åreidelva i 1780-åra. Marmorblokker vart førte på seglskuter frå Moster til Åreid, der
dei må ha blitt kjørt med hest opp til saga. Klokkar John og Herzbergs kompanjong
Hosewinckel Christie forska mye på forbetringar av saga, og om denne er det sagt at
ho var ”en særdeles sindrig mekanisme”. Ideane vart klekka ut i klokkarens
”maskinkammers” nede på saga. Fire plater kunne sagast i slengen, men berre ein
tomme for dagen. Platene vart slipte på staden og i stor grad seld som bordplater.
Elles skal dei ha funne ein måte å hole ut morterar på, også ved bruk av vasskrafta.
Ein ny slipemetode (med sølv og kopar) skal på slutten av Herzbergs tid i Åreidelva
ha ført til auka salg i ei tid då italiensk marmor var i ferd med å utkonkurrere den
norske på verdsmarknaden. Mostramarmor vart i mars 2011 attfunnen i The Lutheran
Church på St. Croix, ei av dei tre Jomfruøyane som var eigd av den Dansk-Norske
Kongen frå 1754. Mostramarmor er då brukt til vedlikehald av kyrkja som var bygd
ca. 1740. Desse tre øyane "våre" i Karibien var viktige stasjonar for Trekanthandelen
(slavehandelen) som den Dansk Norske kongen deltok i på 1700-talet.
Ved marmorverket i Mosterhamn vart det óg produsert ferdige produkt av marmoren
dei tok ut, m.a. trapper, benker, kantstein og gravmonument.

	
  

I Åreiddalen overtok klokkar John drifta for eiga rekning rundt 1820, og forbetra m.a.
produksjonen med å bruke sagblad av bly kombinert med vatn og sand. Rundt 1830
vart det likevel slutt med marmorsaging i Åreiddalen, utanlandsk og spesielt italiensk
marmor hadde overteke marknaden.
Fleire minne finnest lokalt etter marmorhistoria, om enn langt frå like imponerande
som slott og kyrkjer i kongens by. Ei marmorplate vart funnen i Åreidelva under
bygginga av brua i 1931, og står innmurt i rekkverket med årstalet innhogd. I
Rosendal kyrkje står to imponerande sarkofagar i marmor, steinkister som hyser dei
skrale restane etter baron Londemann og fruen. Klokkar John var den som laga
kistene. På Bergen Katedralskule står bysten etter rektor Boalt, også laga av
klokkaren vår. På prestegarden på Finnås står sokkelen etter eit solur John laga,
medan sjølve uret skal ha hamna i ein hage på Andal (kona til John kom frå Andal).
Og to store marmorplater med lange inskripsjonar ligg oppå gravene til Peder Harboe
Hertzberg og kona utanfor Moster gamle kyrkje, og det er vel sannsynleg at John har
hatt hendene i desse. Elles skal han ha laga ein ”elektrisitetsmaskin”, eit flott kart over
Bømlo i 1781 ilag med son til Herzberg, og eit svært forseggjort marmorstativ til å
henge lommeuret i på nattbordet.
John Simonsen Sakseide døydde i 1840, og var den som sist dreiv marmorutvinning
av omfang på Moster samt saging i Åreiddalen. Att under den nedlagde saga låg ein
stor finmalt sandhaug av marmor som konene på Nedrebø, Grønnevik og Oldereid
henta som vaskesand til julavasken.
Seinare har det berre vore sporadiske uttak av spesielt flotte blokker på Moster, m.a
heilt til på 1920-talet då ei kjelde har fortalt at han som gutunge slipte marmorplater
for 10 øre timen.
Ifølge Norges Land og Folk (Johan Vibe) var det i 1896 ca. 120 mann som arbeidde
med bergverksdrift i Findaas Herred. I lensmannsprotokollen er det oppgjeve 9 mann
i kalksteinsdrift på Moster i 1895, men det varierer mellom fire og 30 mann pr. år i
perioden mellom 1880 og 1910 (30 mann i 1900). Granittbrota nord på øya, spesielt
Steinbleikja på Rolvsnes, må dermed ha vore den største arbeidsplassen innan
bergverk på denne tida, sidan gullgruvene var på hell og kisgruvene var nedlagt.
Kalkstein vart på denne tida i liten grad teken ut som byggestein, men gjekk til
brenning. Og om kalkbrenning hadde vore ei lokal næring i middelalderen, virkar det
som at dette har vorte gløymt. Det er tilreisande, fleire frå Tysnes, som står bak
bygginga av dei ”nye” kalkomnane i Mosterhamn, på Grindheim og Teigland rundt
1850.
Tidlegare på 1800-talet vart steinen sendt til Bergen, Foyen (Føyno?) og Opdal i
Tysnes for brenning. Større blokker vart iflg. Vibe heilt opp på 1890-talet lagt til sides
og vart seld i Bergen som marmor. Dette stemmer bra med Hans Reush som i 1888
skreiv at ”Hr. Rieber” tok ut marmor på Trettholmane. Dette må vera same og
allsidige Rieber (Paul Gottlieb R., 1809-1898) som er storkunde for granittstein frå
Bømlo i denne tida. Rieber hadde starta kalkbrenneri på Osterøy alt i 1859, og det er
mogleg det er hit marmoren frå Moster vart ført. Dei finaste blokkene fekk han forma
til gravstein for bergenske ”kundar”.
Frå 1870-åra og til 1.ste verdskrigen vart kalksteinsbrenning ei viktig næring på
Moster. Kalken gjekk til mange føremål, og ikkje berre til mørtel der sementen

	
  

etterkvart overtok for kalkmjøl. For mange grunneigarar vart kalkbryting og -brenning
ei viktig biinntekt vinterstid, medan det for nokre vart ei hovudnæring. Den brende
kalken vart seld som murkalk til Bergen og som gjødsel til gardbrukarar i Hardanger
og Sogn og Fjordane. Fruktbøndene nytta den kvite kalken til å male oppetter
frukttrea, sidan dette hjelpte mot sopp og utøy på trea. Eindel kalkstein vart óg seld
vidare som pukk til teglsteinsverk på Hjelmås, Karmøy og Sandnes, eller til
kalkbrenneri i Haugesund, Stavanger og Sandnes. Som kuriosiet kan nemnast at
Sandnes Kalkbrenneri vart starta av Lars Johnsen, bestefar til Lars (Lasse) Johnsen
som seinare dreiv på Serklau og Svendsamyro for Lura Kalkverk.
Det er i denne tida grunnlaget for Moster som Den Store Fraktebåtbygda vert lagt.
Kalksteinsmjølet og –pukken måtte fraktast til kundane langs kysten, og mange
mostringar såg mulighetane og kjøpte seg høvelege båtar for dette. Etterkvart vaks
dette maritime miljøet naturlegvis inn i både sildefiske og lokal fraktrutetrafikk, og
gjorde Moster til eit sterkt maritimt senter for fraktefart her i landet. Over 70 båtar
høyrde heime i denne bygda på 1960-talet, og gjorde sitt til at mest alle mostringar
var involvert i fraktebåtfarten på eitt eller anna vis. Og bakgrunnen for denne
suksessen var altså geologien, og i dette tilfellet kalkbeltet som strekkjer seg frå
Børøylandet over Moster, vidare under Bømlafjorden og opp igjen på øya Hille og
deretter over Tysnes.
Moderne kalksteinsdrift
Denne delen av historia har Solveig Steinsvåg på utmerka vis gjort greie for i
Sunnhordland Årbok 1965, samt Ola Jan Grindheim i artikkelen ”Kjødleren”
Sitat Solveig Steinsvåg:
”Frå 1915 overtok Vestlandske Kalkbrudd og eiendomskompani (Odda) feltet på
Notland, og bygde lastestasjon, silo og taubane frå lastestasjonen til Televik.
Kalksteinen vart førd herifrå i lekterar til Odda Smelteverk (som overtok rettane i
1926. Det kan elles nemnast her at Iver R. Eide frå Karmøy truleg var oppsynsmann
her frå 1912, red.mrk).
Der vart kalksteinen nytta i karbid og cyanamidproduksjonen. I Notlandsfeltet var det
etter måten stor drift fram til 1955. Dei tok steinen i ei djupn på 40 meter under havet.
Arbeidsstyrken var på 16 mann i det dei idag kallar ”gamlesynken”. (”Nyesynken”
ligg lenger vest i same feltet og er på 60-70 meters djupn.)
Odda Smelteverk A/S vil ha kalksteinen 96% rein. I Notlandsfeltet finn dei han opptil
97,5% rein. Kvaliteten er ikkje alltid etter fargen. Den kvite steinen er halden for å
vera den beste, men den gråsvarte kan også vera bra, stundom enno betre. Stein med
største kalkinnhaldet finn ein på djupna, på grensa melom gråsteinen som på Moster
stort sett er gabbro.
Frå Notlandsfeltet vart det i 1950 levert omlag 1000 tonn kalkstein pr. månad. Alt
gjekk til Odda og vart for ein stor del nytta i fabrikasjonen av ferrokrom og ferrosilikat. Dessutan vart kalken nytta saman med kvelstoff i
kunstgjødningsfabrikasjonen, td. i produktet Kalkkvelstoff Odda. (..)
Arbeidet i Notlandsfeltet vart lagt ned 31-desember 1955. Grunnen var at det var for
mykje gråstein i kalksteinen til at Odda Smelteverk A/S kunne bruka han. Seinare har
det berre vore tilsyn med anlegget og demonteringar. Lars Halvorsen fekk retten til å

	
  

nytta kalksteinen i avfallshaugane som ligg ved den gamle siloplassen i Televik og
oppover langs taubanen.
Frå 1.ste januar 1961 overtok Lars L. Johnsen, Sandnes, Notlandsfeltet etter Odda
Smelteverk A/S. Kalksteinen vert frakta til Sandnes Kalkbrenneri.
2. juli 1917 kjøpte A/S Bjølvefossen, Ålvik, Teiglands og Mosterhavns fellesbrudd.
Dei fører kalksteinen til fabrikkane i Ålvik. I fyrstninga vart kalken nytta i karbid- og
cyanamidproduksjonen. Seinare gjekk dei over til ånytta han i framstellinga av
ferrokrom og ferrosilikat.
Det er framleis drift i dette feltet (NB! 1965 red.mrk), Det held på å ta slutt med
kalkstein i det som før var Teiglands og Mosterhavns fellesbrudd, men A/S
Bjølvefossen driv vidare på eigedomen til Christian Dahl. Her er mykje kalkstein.
I 1936 byrja A/S Mosterkalk drift på eigedomen til førnemnde Andreas Hansen med
Brynjulf Pedersen som driftsstyrar. A/S Mosterkalk bygde kai på Kjølleren,
skinnebane frå kaien gjennom fellesbrotet og tunnel omlag 160 meter gjennom ein
gråbergrygg til austre kanten av Vetahaugen der A/S Mosterkalk sin eigedom tek til. I
det store og heile vart steinen sendt til Sauda. Under krigen vart det leveringsvanskar,
og det heile tok slutt i 1944. Etter krigen tok A/S Mosterkalk fatt på nytt i same feltet,
men på ein annan stad der steinen inneheldt meir kalk. Kalksteinen vert levert til Alf
Johnsen som mel han rå til gjødningkalk og brenner han i eigen omn til murkalk.
Kalkomnen står i Serklau.
Våren 1946 kjøpte Alf Johnsen jordeigedomen til Peder Svendsen Teigland. Her var
mykje kalkstein og han sette igong drift. Han eig Lura Kalkbrenneri og hit sender han
steinen.
Peder Skimmeland fortalde at då han var ung, frakta han kalkstein på seglskute til
Stavanger. Han kjøpte steinen hos dei som dreiv kalksteinsbrot i Mosterhamn. Steinen
vart kjøpt i kubikkfamn etter ein pris på kr. 15,- pr. famn. Ei famn var omlag 10 tonn,
og skuta tok vanleg 4 famnar. Dei var to mann ombord, og dei laut lossa steinen sjølv
i Stavanger. Der fekk dei kr. 25,- pr. famn. I bra ver trong dei 8 dagar på ei frakt. For
denne frakta hadde dei såleis kr. 40,- for to mann på eigen kost og med eigen båt. Dei
som braut stein i gruvene den gongen, hadde omlag kr. 2.00,- for dagen eller kr. 1.00,og maten. No er det akkordsystem rekna etter ei dagløn på kr. 40,- for dagen. Før tok
dei til i grålysninga om morgonen og arbeidde så lenge dei såg. No har arbeidarane ei
arbeidsveke på 48 timar”. Sitat slutt Solveig Steinsvåg.
Bjølvefossen la ned si drift i 1956/57, iflg. Kåre Gjertsen som arbeidde der, medan
Lasse Johnsen sitt knuseverk på Svendsamyro brann ned i juni 1969. Dette markerte
slutten på dette lange og rike kapittelet i Bømlo si bergverkshistorie. Og i denne siste
perioden var det i motsetnad til i marmortida, stort sett mostringar som arbeidde i
gruvene.
Idag vert eit kapittel av den tidlege noregssoga spela kvar sommar i Moster Amfi, eit
sceneanlegg gjort mogleg av alle dei som arbeidde her i mange år og sende marmor
og kalk ut i verda. Noko å tenke på neste gong du sit i Amfiet, eller går over
Marmorbroen i København!
Brynjar Stautland, 25.03.2011
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