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Oberstløytnant Peder Montagne Lillienschiold la i 1702
grunnlaget for marmorproduksjon i Sunnhordland, og i et
halvt århundre drev De Lillienschioldske Marmorværker
brudd en rekke steder i området. Driften ble senere
gjenopptatt i flere av bruddene, og fortsatte med nye eiere til
begynnelsen av 1800-tallet. I 1706 fikk Lillienschiold
eksklusive privilegier for marmorproduksjon, blant annet
ved at Kongen forbeholdt seg retten til å kjøpe all marmor
som ble produsert. Følgelig ble størstedelen av produksjonen
skipet til København og benyttet i og ved de kongelige
gemakker. Til tross for at mange av sporene etter
marmordriften i dag er visket ut av senere drift på kalk til
brenning, har det lyktes å finne fram til de mest sannsynlige
lokaliteter for Lillienschiolds marmoreventyr. Ved tre av
bruddområdene er det funnet spor etter gammel drift, i form
av bearbeidete marmorblokker og avfallsmasser fra hugging
av marmor.

Marmorbroen - kledd med mange typer
norsk marmor

En rekke varianter av kalkspatmarmor ble utnyttet, inklusiv
mørk gråbåndet (Storsøy), blågrå- og hvitbåndet (Hille,
Mosterhamn), rosa (Mosterhamn, Marmorøyen), mørk grå,
breksjert (Vikanes), hvit finkornet (Seløy, Hille og
Marmorøyen) og hvit grovkornet marmor (Salthella). Vi har
besøkt flere danske slottsanlegg for å lokalisere marmor fra
Sunnhordland, og alle disse variantene er gjenkjent i
slottsanlegg i København. Det kan bekreftes at slike
marmortyper finnes i Marmorbroen (1745), Ridebanehuset i
Christiansborg Slott (1746), Christiansborg Slottskirke, samt
"Norge" og "Danmark" monumentene (1760-årene) i
Marmorhagen ved Fredensborg Slott. I tillegg er det observert
Sunnhordlands-marmor i møbler, dekorative elementer og
gulvflis i blant annet Fredensborg Slott. Det kan derimot
avkreftes at tilsvarende marmor ble benyttet i Marmorkirken,
som synes utelukkende å være bygget av marmor fra
Gjellebekk i Lier.
En utfordring fremover vil være å lokalisere flere spor etter
den Lillienschioldske marmordriften, ikke minst for å
stimulere lokalbefolkningens interesse for dette kapittelet i
norsk natursteinsbrytnings historie. Videre vil det også være av
betydning å dokumentere disse kildene for ettertiden, særlig
siden det kan bli behov for små mengder autentisk stein til
fremtidig restaurering av slottsanleggene.
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Antatt opprinnelsessted til marmortypene
er vist med fargekode fra lokaliseringskartet under. Forslagene til proveniens er
basert på makroskopiske karakteristika
(struktur, farge, kornstørrelse, mineralogi).
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Hvit, finkornet marmor; Marmorøyen, Selsøy eller Hille?
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Norge-monumentet, Fredensborg Slott: marmor fra Salthella og Mosterhamn

