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Midt i det som i dag heter Nordåsvannet i Fana, like syd for Bergen sentrum, finner vi et arkipel av idylliske 
øyer og holmer. Ormøy, Ulvøy (Sjørøverøyen), Lille Ulvøy, Flatøy, Lille Flatøy og Marmorøyen. 
Marmorøyen, tidligere kalt Hopeholmen, fikk navnet Marmorøyen etter at det ble drevet industrielt 
marmorbrudd der i en periode fra begynnelsen av 1700-tallet til midt på 1800-tallet. Det er funnet rester av 
en kalkovn og det er på det rene at det også ble brent kalk på Marmorøyen fra 1700-tallet, til produksjon av 
kalkmørtel til murpuss. (Tidsskriftet Naturen. Nr 10, side 314, Oktober 1914, 38de aargang)

Og det er vel ikke usannsynlig at det har vært brent kalk der allerede fra middelalderen. Noe som det ikke 
finnes vitenskapelige arkeologiske bevis for, men romantikeren i meg velger å tro det (sic).
  

  

Kalkovnen i marmorbruddet. Foto; Bjørn A. Traaholt                      Det nå gjengrodde marmorbruddet.  Foto; Bjørn A Traaholt

Øyen ble til for omlag 450 millioner år siden ved at kalkskall fra dyr og koraller ble presset sammen av 
massivene mellom nåtidens Grønland og Norge, presset ned og omdannet til blant annet marmor. 
Og betydelige forekomster av marmor er å finne på våre kanter i områdene Bømlo, Austevoll, Marmorøyen i 
Nordåsvannet og et belte ved Paradis-Krossdalen-Storetvedt i Fana, blant annet. Og en del av disse har altså 
blitt utnyttet kommersielt.
På Marmorøyen har det vært tatt ut marmor av forskjellig farge og kvalitet. Hvit, blå og hvit, grønn med røde
striper.
I denne artikkelen tar jeg for meg den virksomheten som ble drevet der i nærmere 150 år.

På begynnelsen av 1700-tallet uttrykte myndighetene, det vil si kongen i København, et ønske om å få 
etablert næringsvirksomheter i Norge. Gjerne relatert til gruvedrift og produksjonsrettet virksomhet.
Oberstløitnant Peder Montagne Lillienschiold (tidligere sjef for Det Søndhordlanske Compagnie),  tok fatt i det og 
etablerte en rekke slike marmorbrudd i Hordaland. Foruten bruddet på Marmorøyen eide og drev han slike 
brudd på Vikenes på Stord, Mosterhamn, Onarheim på Tysnes, Hille i Bømlo, som forøvrig var eiet av 
Halsnøy kloster, og enda noen som kom til senere. Han etablerte også kalkbrenneri, teglverk og reperbane 
ved gården Langeland i Sunnhordland hvor han slo seg ned med familien.
Han var født i Bergen i 1667. Sønn av Else Lillienschiold og tolleren Peder Pedersen Montagne.
Han tok etter hvert morens etternavn Lillienschiold som sitt.
Peder arvet en del penger etter foreldrene og han styrket sin formue ved ekteskapet med Abel Cathrine Hiort.
Og fikk således anledning til å etablere alle disse virksomhetene.
Men til tross for å være eier av en stor forretningsvirksomhet dør han som en fattig mann i 1725.
Hans sønn hofjunker Sigfried Lillienschiold drev bruddet videre etter farens død og fikk fornyet privelegium 
8.8.1732. Etter hans død blir driften overtatt av arvingene i familien Lillienschiold. Og de får igjen fornyet 
privelegium 2.2.1742 og 27.2.1745 og til slutt 19.12.1746.
Det må være å anta at disse hyppige fornyelsene av det gitte kongelige privelegium, skyldes de stadig 
pågående rettstvister om retten til driften av marmorbruddet.



Etter en kongelig resolusjon av 28/8-1704 fikk  Peder Montagne Lillienschiold den 19/4-1706 gitt et slikt 
privelegium for utvinning av marmor hvor det blant annet står - «....at utarbeide Marmor og Cristal-de-
Roche og at ingen anden på tolv Mile derfra med stenbrudsutagelse hannem skulle prejudicere»
Altså et sterkt privelegium, som innebar en enerett til marmorutvinning i det oppgitte området og som senere
hen også skulle vise seg å være solid, rent juridisk sett. Og marmor ble tatt ut fra bruddet på Marmorøyen, 
men når det gjelder det omtalte bergkrystallet så vites det ikke om noen slik forekomst.
Virksomheten med uttak av marmor hadde da allerede vært i drift fra 1702 med forundersøkelser og noe 
uttak.
At kongen var villig til å gi et så sterkt privelegium må sees på bakgrunn av at det var et stort behov for 
marmor til utsmykning av kirker og slott. Marmor var rett og slett en motesak for slik bygningsdekor på den 
tiden. Og kongen forbeholdt seg da også forkjøpsrett til marmoren utvunnet. Og ikke nok med det, 
marmoreksporten ble unntatt for toll og arbeiderne ved marmorgruvene ble unntatt for innkalling til 
militærtjeneste. Noe som igjen gjorde det enkelt å rekruttere folk til arbeidet, til tross for at det var dårlig 
betalt. 
At Peder Montagne Lillienschiold hadde en militær fortid som sjef for Det Søndhordlanske Compagnie, 
hjalp nok også til på kongens velvillige innstilling til søknaden hans om et privelegium.
Men driften medførte en god porsjon strid om rettigheter til både driften og eiendomsretten til marmoren.
Vi må ta for oss det mangslungne eierforholdet til gården Indre Hop, senere kalt Hop, for å få et overblikk 
over de aktuelle parter og eiendomsbesittere som skulle komme til å være aktører både i drift av 
marmorbruddet og stridigheter omkring dette.

Til 1651 var gården eiet av Bergen Laugstol og gården ble da overtatt av borgermester Hans Hansen Smith 
som i 1718 solgte den til direktøren for Manufakturhuset i Bergen, Jacob von Wida.
I 1723 overtar hans datter Kristina Adelus von Wida, gården. 
Malene Warnich enke etter Harbert Henrichsen Warnichkjøper så gården og selger den videre til 
borgermester Danchert Danchertsen Fasmer frem til den i 1763 blir solgt på auksjon til eieren av Natland 
Gård Daniel Friele. I 1768 selger han halvparten av Hop til sin søster Birgitthe Friele enke etter Chrisitan 
Christensen. Og den andre halvparten selger han også til sin søster Birgitthe i 1770.
Hennes datter Margrethe Maire Christensen arver gården i 1775.
Ved skjøte 4/12-1787 ser vi at gården overtas av Kancelliråd og Lagmann over Bergen og Gulating Lagstol 
Werner Hosewinckel Christie.
Christies arvinger selger eiendommen til Wollert Krohn i firmaet Krohns navn i 1829. Men  Wollert Krohn 
blir erklært å være «tussete», altså sinnsyk, og ikke i stand til å kunne skjøtte eller drive gården og 
eiendommen, i det hverken hans mentale eller pekuniære situasjon tillater det. Så broren Michael Krohn 
kjøpte den og ga den navnet Lovisenlund for å ære sin mor Fredrikke Louise Monrad.
Etter Michael Krohns død i 1879, kjøper fabrikkeier Jürg Pettersen gården for 38.000 kroner. Han sitter også
som eier av Wernersholm. 
Gården utparselleres så til villatomter og industri.
Utover dette er øvrige eiendomsforhold for Hop uten interesse for marmorbruddets historie.

Om driften og konfliktene
Allerede i 1722 oppstår den første konflikten i forbindelse med marmorbruddet.
Det er en klage fra frøken  Kristina Adelus von Wida (se avsnittet over), daværende eier av Hop gård, som 
påberoper seg rett til erstatning og kompensasjon i henhold til betingelsene gitt i konsesjonen hvor det heter 
at når Lillienschiold vil bryte marmor på annen manns grunn bør han ...»noget billig til den som grunden 
eier derfor at betale». Kongelig resolusjon av 5/10-1722. Et beløp som skal fastsettes av den nærmest 
boende stiftsamtmann og lagmannen. Her skal det altså foretas et skjønn. Stiftsamtmannen var jo kongens 
representant, som fylkesmannen er det i vår tid, men med adskillig større makt. Og kongen var opptatt å få 
drevet ut marmor. Så her er det vel rimelig å anta at skjønnet gikk i Lillienschiolds favør. At lagmannen også 
var lydig overfor stiftsamtmannen og ikke minst overfor kongen, er det vel også rimelig å anta. Det har ikke 
lykkes meg å finne ut hva som ble det endelige resultatet av denne klagebehandlingen.
Men nå melder det seg enda en klager. Eieren av Store Tvedt og Fantoft og gårder Jacob Woldenberg, 
stadsfysikus i Bergen. Han leverer inn en søknad til kongen den 2 desember 1721 om å drive ut marmor på 
disse to av sine eiendommer. Han har funnet det han kaller betydelige kvanta av skjønn hvit marmor. Og 
mener seg berettiget til å drive denne ut uten hensyn til Lillienschiolds privelegium. I det dette bruddet vil 
befinne seg i og under Nordhordlands fogderi, en halv mil fra Bergen og at Lillienschiolds privelegium ligger
i Mosterhavn 8 mil vekke og at hans prejudiserte privelegium må antas å gjelde der fra.



Videre at det i den før omtalte kongelige resolusjon av 5/10-1722 heter at Lillienschiold skal erklære hvor 
hans distrikt skal begynne og hvor det skal ende. Enten 3 mil til hver kant fra verket eller 12 mil i en retning.
Man er nå altså inne i en diskusjon om fortolkninger av rettene gitt. Resultatet blir at Lillienschiolds påstand 
om 12 mil i en retning blir tatt til følge og Woldenberg får ikke rett til å drive marmorbruddet i Krossdalen, 
som ligger mellom Paradis og Storetvedt.
Det er sannsynlig at Lillienschiold ikke var klar over forekomsten i Krossdalen før Woldenberg sendte sin 
søknad til kongen, og at han derved så muligheten for å drive marmorbrudd der.

Her er det artig å nevne at veiene, Professorveien og Kirkeveien på vestsiden av Storetveitmarkene skal ha 
ren hvit marmorpukk under asfalten.

Men de juridiske uenighetene slutter ikke med det. 
Lenge etter, så sent som i 1830 årene, kommer saken om retten til å drive marmorbrudd i Krossdalen opp på 
ny. Konsul Michael Krohn mener seg eneberettiget til bruddet og går til sak mot Store Tvedt Gård.
Saken ender med en høyesterettsavgjørelse hvor Krohn må avgi halvparten av den forpaktingen han har i 
bruddet.
Etter disse uenigheten må man kunne anta at forventningen til lønnsom drift av marmorbruddene må ha vært 
store. Driften ble imidlertid aldri særlig profitabel. 

Krossdalen hadde sine forekomster av hvit marmor av god kvalitet. Marmorøyen hadde hvit kompakt, blå og
hvit, og grønn med røde striper. Den hvite av svært god kvalitet og lett å bearbeide. Den ble av fagfolk 
likestilt slik; «....ligesaa god dyd og bonitet som den italienske hvide karariske marmor», men den var ikke å 
ta ut i like store blokker.
Når det gjelder den blå-hvite marmoren fra Marmorøyen, så er det den som er benyttet til Ludvig Holbergs 
sarkofag som befinner seg i Sorø Klosterkirke i Roskilde, en times biltur sydvest for København. Mer om det
senere i artikkelen.
Transporten av marmoren fra øyen skjedde i begynnelsen ved lasting på små jekter som seilte den til 
Knappen, utenfor strømmen, hvor den ble lastet over på større fartøy for skiping til Danmark. Transporten 
med de små jektene var avhengig av godt vær og lagelige forhold ved flo sjø, gjennom strømmen i utløpet av
fjorden ved Knappen. Den gangen var den farbare delen av sundet smalt og grunt.
Senere hen ble marmoren også fraktet fra det laberget som finnes nord for marmorbruddet men da inn til 
Hop og de to marmorsagene som ble montert i Hopsfossen. 
Større blokker og særlig de få som ble tatt ut fra Krossdalen, kunne ikke fraktes med båt fra Hop, men måtte 
fraktes med hestetransport til Bradbenken i Bergen hvor der var stor nok kran til å få dem lastet over i større 
fartøy for videre transport til bearbeiding. Mest i Danmark.
Transporten var kostbar og var nok også sterkt medvirkende til at disse bruddene aldri ble noen kommersiell 
suksess.
Etter 1740 opphører virksomheten ved marmorbruddet i Krossdalen. Dette av hensyn til vernet av den 
oppdyrkete innmarken og skogen som ga større avkastning enn virksomheten ved å bryte marmor.
Virksomheten der blir ikke tatt opp igjen før i 1784. Og da for å skaffe marmor til byggingen av 
Marmorkirken, Fredriks kirke (1749-1894, med store avbrudd), i København. En kirke det tok 150 år å 
bygge ferdig. 

En liten kuriositet er at det på 1820-tallet skal ha blitt sendt fire hvite marmorelement/søyler fra bruddet i 
Krossdalen, til Kristiania i forbindelse med byggingen av slottet der. Imidlertid har disse aldri senere vært å 
oppspore.

Men tilbake til driften av marmorbruddet på Marmorøyen.
Etter Peder Montagne Lillienschiolds død i 1725 overtar hans sønn Hofjunker Sigfried Lilienschiold driften 
av marmorbruddet.  Og han har inngått en avtale om å levere 10.000 kubikkfot marmor til bygging av 
Christiansborg slott i København (1731-1745). Det som i dag rommer Folketinget, Høyesterett, 
Statsminesteriet, Riksarkivet og kongelige representasjonslokaler.
Av dette blir det i første omgang levert 8000 kubikkfot fra de Lillienschioldske marmorbruddene.
I 1740 er driften overtatt av ny eier, Heiberg. 
Det er nå bare fire av syv brudd i drift, Hopeholmen(Marmorøyen), Vikenes, Mosterhamn og Salthellen.
Driftene ved Hille, Stord og Seløen er innstilt.



Driften er ikke lønnsom og i en forretningsanalyse oppgir Heiberg at gjelden er på 14.000 riksdaler pluss et 
aksjeinnskudd (uspesifisert) fra Jens Paulsen Dreyer i København.
Videre at for å bemanne alle de syv bruddene behøves der 350 mann for en utvinngsmengde på 10.000-
12.000 kubikkfot marmor.
Det blir søkt kongen om lån og tilskudd til fortsatt drift. Søknaden er svært så svulstig formulert og det 
henstilles til kongens patriotisme, ære og til nødvendigheten av og behovet for sysselssetting.
Hva kongens svar blir, har det ikke lykkes meg å finne ut av.
Men at det behøvdes store mengder marmor er helt på det rene.
Til hovedtrappen gikk det med 25.518 kubikkfot blå marmor og 7.156 hvit marmor.
Heiberg dør i 1750 og dødsboet hans avtaler med stenhugger Drexler å drive ut 5000 kubikkfot marmor som 
da gjenstår av kontrakten med kongen, til byggingen av Christianborg slott. Etter denne leveransen opphører 
driften helt i perioden 1755 til 1775.

Bemanningen ved bruddene til Lillienschiold var stort sett slik.
De var i det daglige ledet av tyskeren Johan Friderich Haenell.
Det var normalt 30-50 arbeidere ved hvert brudd.
Hvert brudd hadde også en grovsmed, finsmed, kilemester, sliper og en overhugger.
Lederen Haenell var billedhugger og av Marmorøyens fineste hvite kvalitet laget han en byste av kong 
Christian, som gave og prøve. Denne ble svært godt mottatt av kongen.
Det er også verd å merke seg at helt opp til våre dager er «Lillienschioldsk marmor» et begrep i det danske 
fagmiljøet. Og også benyttet i beskrivelser av byggene i København og for Holbergs sarkofag i Sorø Kirke, 
som jeg kommer tilbake til senere i artikkelen.

I 1772 søker daværende student og senere lagmann Werner Hosewinckel Christie om å overta privelegiene i 
Bergen. Det tar en del tid, men 6. juli 1775 får han overdratt Lillienschiolds privelegier og gjenopptar driften 
og leverer marmor til kongens bygg i København. Det meste fra bruddet i Mosterhamn. 
Christie  får også en kompanjong, presten P. H. Hertzberg.
Kongen har stort behov for marmor til byggene sine i København og i tillegg til å overdra privelegiene får 
bruddene også 40 mann fritatt for innrullering, altså militærtjeneste, med utskriving til marmorbruddene.
I 1784 kjøper Christie gården Hop og blir eier av grunnen. Det eksporteres marmor både fra Krossdalen og 
Marmorøyen. I tillegg produseres det for det lokale markedet, gravsteiner, hagebenker, bordplater, urner, 
kryddermortere, trappetrinn, gulvfliser og annet.  Det finnes helt sikkert fremdeles slike saker fra denne tiden
rundt om i bergensområdet. Kalkbrenning er også en del av virksomheten på Marmorøyen på denne tiden.
Christie var en dyktig markedsfører og gjorde mye ut av å fortelle at marmoren fra bruddene hans var av den 
ypperste kvalitet, ja fullt på høyde med italiensk og spansk marmor. Og han får også til å få levert fire store 
marmorsøyler til det nye slottet i Kristiania. Lenge før byggearbeidene der startet opp i 1824. Slottet stod 
ferdig i 1849. Disse søylene ble lagret i Kristiania, men ikke brukt og er siden aldri funnet igjen.
Fra 1784 går altså produksjonen for fullt og det blir bygget to marmorsager på hop. Sagene får sin kraft fra 
Hopsfossen. Disse og bruddene på Marmorøyen og i Krossdalen sysselsetter nå 50 mann. Men enda en gang 
viser det seg at transportkostnadene er for høye og det er vanskelig å få til lønnsom drift. I 1801 er det bare 
fire mann i arbeid.
Christie dør i 1822 og den ordinære forretningsdriften opphører. 

I 1829 blir familien Krohn eier av gården Hop, men ser det ikke aktuelt å drive marmorbrudd.
Tvert i mot så gjøres det ganske så klart i et skriv fra dem om bruddenes beskaffenhet og kvalitet, at Christie 
må ha smurt ganske så tykt på. Høyesterettsavgjørelsen fra 1830-årene har tydeligvis også vært belastende 
og medført en vesentlig utgift for dem. Og det er ganske så klart at fra deres side at enhver videre drift helt 
uaktuelt.
En eldre mann er igjen i bruddet og lager noen kryddermortere og andre småting.
I 1855 er det helt slutt og all virksomhet ved bruddene opphører.

 



Om Ludvig Holbergs sarkofag

  
Ludvig Holberg (f.1684 i Bergen. d.1754 i København)

  testamenterte hele sin formue til Sorø Akademi, sørvest for 
  København, mot at han fikk tittelen baron og ble gravlagt i
  Sorø Klosterkirke. Etter sin død ble han oppbevart i København i
  påvente at transport til Sorø. Det skulle ta om lag 30 år før hans
  levninger ble fraktet til Sorø Klosterkirke. Transporten tok to dager   

med hest og kjerre før han endelig kom frem og ble lagt i sarkofagen
som er laget av blå marmor fra Marmorøyen. Sarkofagen befinner 

    seg i Sorø Klosterkirke den dag i dag.       

         Ludvig Holbergs sarkofag Foto: Orf3us 

Om kalkbrenning
Som nevnt så har det vært kalkbrenning på Marmorøyen. Brent kalk benyttes til mørtel og den kjemiske 
prosessen er slik at kalkstein brennes ved høy temperatur, over 800 grader og det dannes kalsiumoksid.
Vann og sand tilsettes og man får kalkmørtel som brukes til murpuss og annet murverk. Når denne mørtelen 
tørker og forbinder seg med karbondioksid fra luften, dannes det kalsiumkarbonat, kalkstein.
Kretsløpet blir altså slik -

Fra kalsiumkarbonat til kalsiumoksid:  CaCO3→ CaO + CO2

Fra kalsiumoksid til lesket kalk:  CaO + H2O → Ca(OH)2

Fra lesket kalk tilbake til kalsiumkarbonat:  Ca(OH)2+ sand + CO2→ CaCO3

Marmorøyen i vår tid

I generasjoner har øyene vært et mye brukt område for rekreasjon, Sankt Hans feiringer og andre festlige 
sammenkomster i det fri. Og det er nok mange av oss Fanabuer som har gode og heftige minner om 
romantiske stevnemøter der ute. Øyene er veldig mye brukt til badeliv og utflukter. Og det er rike 
forekomster av god matsopp å finne. Skoler og barnehager bruker øyene til naturfagundervisning og til 
overnattingsturer.

Inntil for noen få år siden var forfallet kommet ganske langt. Broene som forbinder øyene var i dårlig 
forfatning og tildels helt borte.
En kameratgjeng av godt voksne «gutter», med Bjørn A. Traaholt i spissen, tok fatt i å starte opp et 
dugnadsarbeide på øyene. Og i samråd og samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd har 
«Marmorguttene» gjort et stort og godt restaurerings- og nybyggerarbeid. Broene er reparert og bygget opp 
igjen. Det er satt opp både utedo og gapahuk. Gjengrodde stier er ryddet og nye laget til. Det er fjernet en del
uønsket skog. Etter ønske fra fylkesmyndighetene er det satt i gang arbeide med å fjerne hemlokk.
Og mer kunne nevnes. 
Arbeid pågår ! 



  Leke og ballplassen på Flatøy dreneres og såes til med gress          Broene mellom øyene repareres og bygges opp igjen
  Foto; Hildeborg Ohnstad                Foto; Hildeborg Ohnstad
  

Takk for turen. Jeg håper dere fant den interessant !

Fana 2020

Kildehenvisninger;
Tidsskriftet Naturen. Nr 10, Oktober 1914, 38de aargang
Bergen Byleksikon
BA «Skattejakt i Nordåsvannet» 18.8.2013
Diverse artikler og foredrag
Wikipedia


