
HARDANGERSKIFER

I Jondal ligg landets eldste skiferbrot.
Ei skriftleg kjelde dokumenterer at
det er brote skifer på SÅLESNES ved
Selsvik så tidleg som i 1421. 
I dette dokumentet er det vist til at
drifta alt då hadde vart i lang tid. Og
enno er det ikkje slutt på skiferdrifta. 

Så godt som alle skiferbrota i Hordaland
brukar stein frå botnen av dei kale-
donske skyvedekka, like over fyllitten,

som så ligg over grunnfjellet. Alle desse
skifrane er omdanna sandstein, berre ikkje
sålesnesskiferen. Han er ein kraftig utvalsa
granitt,ein granittgneis,som opphavleg inne-
heldt store krystallar av raud kalifeltspat,
saman med kvarts. Men dei centimeterstore
feltspatkrystallane vart svært reduserte i stor-
leik under utvalsinga som skjedde under
den kaledonske fjellkjededanninga. Restane
etter nokre av krystallane er framleis å sjå
som raude «augo» eller små «knutar» i
skiferen. Elles har feltspatkorna i stor grad
vorte omdanna til lys glimmer (kråkesølv).
Den same omdanna granittgneisen kjem att
på Hereiane,der litt meir av den opphavlege
bergarten viser att. Omdanninga har ikkje
vore like intens alle stader. Mellomalderens
hardingar visste å velja den staden der
omdanninga hadde vore sterkast, og som
høvde best for skiferdrift.

Glimmerminerala er flakmineral som her
har vakse i ei viss retning, og det er med på
å danna grunnlaget for den sterke skifer-
strukturen i fjellet.Slik omdanning frå granitt
til granittgneis er typisk for skyvedekka på
Vestlandet.Men sjeldan har det gått så langt
som på Sålesnes, med så lite att av dei store
feltspatkorna og med så mykje nydanning
av glimmermineral. Denne brutale og gjen-
nomgripande omdanninga gjekk føre seg på
store djup. Det skjedde då berggrunnen var
pressa ned i djupet og sterkt påverka av
kreftene frå kollisjonen med Grønland.
Presset fekk ujamn utløysing i fjellgrunnen,
og granitten ved Jonahornet gav meir etter
enn det som er vanleg andre stader.

Glimmergneisen eignar seg best som
store, litt tjukke heller. Likevel har han vore

mykje nytta til taktekking. Mest kjende er
dei store, rektangulære takhellene, som er
så vanlege i Hardanger.Men mindre takskifer
har òg vore laga. I tidlege tider var kvern-
stein hovudproduktet, med baksteheller og
tørkeheller som attåtgods. Sidan vart det
utstrekt bruk av sålesnesskifer som fortau-
stein og kledningsstein, både i Bergen,
Haugesund og Stavanger (KVH s.382).

Størst drift var det frå midten av 1800-talet
og fram til byrjinga av 1900-talet. På denne
tida vart skiferheller eksporterte med har-
dangerjekter,både sørover og nordover langs
heile kysten. Ned til sjøen gjekk transporten
på spesialbygde sledar. Med opp mot 150
mann i sving i brotet på det meste vart pro-
duksjonen monaleg,gjerne
200–300 tonn heller i året.
Fortenesta var bra,og med
25 prosent av salsinntektene
i godtgjering gjorde grunn-
eigarane òg gode pengar. I
dag har vogntoga teke over
for jektene. Men framleis
syng hammaren i helle-
berget under Jonahornet.
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Sålesnes

Helge Sunde

Raymond Walland kan den gamle kunsten 
å kløyva heller. (Svein Nord)

Matpause 
i helleura,
1928.
Dei tre som
sit inntil
gamlesmia,
er (frå v.)
Eilev S.
Selsvik,
Eilev O.
Selsvik og
Gunnar
Sjøtun.

SKULPTURAR I BERGET

I HERAND er det opparbeidd ein fin naturstig. Han startar
ved parkeringsplassen mellom oppgangssaga og kvernhuset
i sentrum av bygda. Ein av attraksjonane langs stigen er
nokre berghamrar som har tett i tett med små holrom.
Holromma finst både under overheng og andre stader
der berget er tørt, sjølv i regnvêr. Geologane kallar feno-
menet tafoni (frå korsi-
kansk).Danninga av hol-
romma har samanheng
med at salt som finst i
vatn inne i bergarten,
sprengjer seg veg når
vatnet fordampar og
saltet blir felt ut. I denne
prosessen losnar tynne
flak av steinen.Gropene
blir til etter kvart som
slike flak fell av lenger
og lenger inne i berget.
Der det er vått, vil saltet
bli vaska vekk slik at
berget ikkje får holrom.
(Foto: Svein Nord)

NATURHISTORISK VEGBOK. RUTEDEL
TEMA: Steinbrudd i Hordaland T42


