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Møre

Sunnhordland

De «fire store» kalkregionene 
i gamle Norge

1. Oslofeltet (kalkstein)
2. Sunnhordland (marmor)
3. Møre (marmor)
4. Trøndelag (marmor)

➢ Et resultat av regional geologi
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Trøndelag

Oslofeltet



Odda smelteverk 1956:
Markerer at kalkbrenning
på Vestlandet langsomt
går mot slutten

Digitalt Museum



Skaftå kalkbrudd, Osterøy



Riebers kalkbrenneri, Bergen, 1860-tallet



Mosterhamn, Bømlo
Moster gamle kirke, kalk i Mosterhamn



5-6 m

Røyksund, Bømlo





Ålesund, Giske?

Hovden, Sunnmøre Mosterhamn, BømloMagerholm, Sunnmøre



Selja

Moster

Mariakirken

Avaldsnes Vik



Moster gamle kirke



Historiske 
vestlandsmørtler -
typiske egenskaper

• Feite, ofte 1:1 eller feitere

• Mange underbrente kjerner 
(marmor), store og små (kan 
brukes til proveniensstudier)

• Svakt hydrauliske – urene 
marmorer

• Hotmix, lokal sand – tilslag med 
minimalt fokus på kornstørrelse



… i kalkovnene i Hyllestad

Testing av 10 marmorer fra 7 gamle brudd…



Første brenning????





https://agatunet.no







Vekslende Marmorøyenmarmor



• kornstørrelse

Grov Eidemarmor



Vanskeligheter ved brenning

Ved, vind, trekk og marmorkvalitet





Vanskeligheter ved lesking

Jo renere marmor, jo lettere (men grove kan bli kornet):



Hotmix: Fin- og middelskornet best egnet



Farge ved bruk

Hyllestadkalk Smillakalk



Hyllestadkalk: Utmerket til fuging/spekking



Osterøykalk: Utmerket til slemming/hvitting





Ressursgrunnlaget for historiske 
marmorer i dag: best på 
Moster/Bømlo. Brukt på hele 
Vestlandet i eldre tid



Testing av Mosterkalk





















Kvarts og svake
hydrauliske egenskaper





Et stort mangfold i vestlandskalk - erfaringer

• Alle kalkene gode til sitt bruk, gitt 
godt håndverk

• Svakt hydrauliske til nær luftkalker, 
velg den som passer

• Farge fra brun til beige til «off white»

• Klima på Vestlandet tørrere enn en 
tror: Uttørking pga. vind kan være et 
stort problem

• Spekking, pussing, slemming, hvitting: 
feit hotmix og «al fresco» – vått-i-vått 
– har gitt bra resultater



Takk til alle som har 
bidratt til forskning, 
fest og finansiering
i 5 år!

https://per-storemyr.net/tag/kalk

https://per-storemyr.net/tag/kalk

