
I1862 fann ein gut eit stykke reint gull
på Lykling. Gullstykket vart gitt vidare,
først til ein arbeidar, og så til bergmeister

dr. Dahll, som betalte 8 kroner for det. Men
det vart ikkje funne noko gull i fast fjell ved
funnstaden den gongen.I 1882 dreiv to tele-
grafistar, ein bonde og ein skulelærar for-
søksdrift på koparkis. Då ein av telegra-
fistane skulle kløyva ein kisstein, fann han
at steinen framleis hang saman, og at det
var gull som var bindemiddelet. Med dette
byrja Noregs største gulleventyr. I perioden
frå 1883 til 1898 vart det industriell berg-
verksdrift, med eit rapportert utbytte på
rundt 137 kilo reint gull. (KVH s.205)

I dei gamle steintip-
pane er det framleis råd
å finna gull. Det finst
som klumpar og små
korn i kvartsårer, sa-
man med karbonat
og kismineral, men òg
gøymt i svovelkisen.
Årene skjer seg gjen-
nom både gabbro, som
dominerer berggrun-
nen, og andre djup-
bergartar.Urøynde kan
lett forveksla svovel-
kis og koparkis med
gull. Disse minerala
kan likevel innehalda
finfordelt gull. I Oscars-
gangen er det dess-
utan funne reint sølv.
Kjemiske analysar viser
at gull frå Lykling kan
innehalda 13–25% sølv.

På Bømlo har det vore prøvedrift etter
gull ikkje berre i Lyklingområdet,men òg på
Hiskjo og ved Meland og Sakseid. I Horda-
land utanom Bømlo kom fleire mindre gull-
gruver, med kjelde i kvartsårer.Ved Hovda-
neset ved Buavågen i Sveio var det drift i den
største av fleire små gruver, «Niels Bergs
guldgrube», fram til 1884. Det er òg rappor-
tert om små og fattige gullførekomstar på
Halsnøy og i Hyttevågen ved Ølve (R252).
Dessutan finst det ei gullførande kvartsåre
på Vernøya på Reksteren.Her finn ein gullet
saman med arsenkis. På Varaldsøy er det
påvist gull i malmar som vart brotne for
svovelkis, hovudsakleg i 1860–70-åra.
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Lykling
KORLEIS VART GULLET TIL?

Gull har vore kjent og verdsett sidan
antikken. Det er eit tungt, haldbart og
mjukt metall, som lett kan formast til
tynne trådar eller blad. Det har til alle
tider vore mykje brukt til smykke, myntar
og forgylling. Gullet si gode evne til å
leia varme og elektrisk straum gjer at
det òg kan nyttast innan elektronikk og
romfart. Desse nyttige eigenskapane,
knappe førekomstar og høg status gjer
gull svært verdifullt. I pris ligg berre
platinametall høgare.

Den gjennomsnittlege konsentrasjonen
av gull i jordskorpa er så låg som ca.
0,004 gram pr. tonn bergart. For å vera
drivverdig må konsentrasjonen minst
vera nokre få gram pr. tonn. Vanlegvis
finn ein gull i rein form – ikkje bunde til
svovel og oksygen slik metall som jern,
kopar og bly gjerne er. Gull førekjem
normalt som uregelmessige klumpar,
trådar og flak som er ujamt fordelte i verts-
bergartane, sjeldan i krystallform.

I fast fjell finn ein oftast gull saman
med kvarts, koparkis og andre sulfid-
mineral.Utvinning kan vera primært etter
gull, eller som biprodukt frå ulike sulfid-
malmførekomstar. Gull kan òg finnast
konsentrert i elvesand og elvegrus.

Gullførande kvartsgangar kan dannast i
sprekkar der oppvarma væsker strøymer
opp frå djupet, opprika av gull, kvarts og
andre mineral. I mange tilfelle er det ei
steinsmelte (magma) i djupet som tilfører
varme og mineral. (Haakon Fossen)

KLEBERSTEIN 
TIL BERGENSKYRKJER 

På Lykling, bak naustrekkja før vegen
tek oppover mot gullgruvene (sjå kartet
t.v.), ligg eit klebersteinsbrot. I fjellveggen
ved enden av den bølgjande enga kan vi
sjå dei karakteristiske spora etter uttak
av klebersteinsblokker til bygningsstein,
eit ettertrakta materiale til mellom-
alderens kyrkjer og kloster (T42). Djupe
renner vart hogde på sidene av blokkene
som skulle takast ut. Restar etter slike
renner – og hogge- og kilespor – er fram-
leis synlege. Under enga på framsida av
brotet ligg det skrotmassar frå drifta.

Vi kan rekna med at dette var eit av
dei største brota i Hordaland på 1100-
talet, og at det herifrå har vore levert stein
til Moster kyrkje og til Mariakirken, Dom-
kirken, Korskirken og Nonneseter kloster
i Bergen.

GULLET PÅ LYKLING
Sommaren 1979 vart det funne ein stein med 450 gram gull på LYKLING

på Bømlo, og i slutten av 1980-åra vart ein heil del gullprøver sprengde ut for sal.
I det gamle gruveområdet er framleis gullgravarar på jakt etter det 

edle metallet. Men det store eventyret ligg lenger tilbake i tid.

Kart som viser dei
gullførande kvarts-
årene (gulbrune 
strekar). Oscars-
gangen er nr. 11.
(Knut G. Amaliksen/
Haakon Fossen)

Det er mange spor i landskapet etter gullalderen på Lykling, både gruvehol og restar av
bygningar og transportvegar. Huset til høgre var ein av funksjonærbustadene. (Svein Nord)

Gullklump frå Lykling.
Prøva kan sjåast på De naturhistoriske
samlinger, Bergen Museum.

NATURHISTORISK VEGBOK. RUTEDEL
TEMA: Gruvedrift i Hordaland T47

Steinbrudd i Hordaland T42

Haakon Fossen


