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Navnet beryll kommer fra gresk og
skal henvise til "den vakre fargen av
blagront sjevann''. Mineralnavnet beryll har veertbrukt siden oldtiden, he It
sikkert pa en rekke forskjellige mineraler av en gronnlig farge . Man antar
at smaragder kan ha blitt brukt som
smykkestein av egypterne allerede
3500 ar for Kristus .

Historie
Da bade mineralet og navnet har
veert kjent og brukt siden oldtiden er
det mening slcst a snakke om
orginalbeskrivelse og typelokalitet.
Med fremveksten av kjemi som fag,
og bruk av kjemiske analyser sammen
med krystallforrn til bestemmelse av
mineraler ble beryll gjennom slutten av 1700 tallet og
begynnelsen av 1800 tallet sakte men sikkert identifisert og beskrevet som det mineralet vi kjenner som
beryll i dag.
Allerede i 1845 (Scheerer) er det beskrevet en rekke
norske forekomster av beryl I.
Metallet beryllium ble farste gang identifisert i
beryll som oksyd av Vauquelin i 1798 og forste gang
isolert som metall av Wohler og Bussy i 1828. Grunnstoffet er oppkalt etter mineralet det forst ble funnet
I.

Opptreden
Beryll er et pegmatittmineral, som finnes som sekskantete krystaller innevokst i kvarts og eller feltspat.
Mineralet er ogsa funnet i greisen bergarter og i noen
metamorfe og vulkanske bergarter. For litt storre krystaller er de sekskantete krystallene sveert karakteristiske, men for mindre krystaller, spesielt i greisen
bergarter kan beryll ha en rekke krystallforrner, og
heIe 65 forskjellige krystalltyper er beskrevet.
Beryll finne s vanligv is som gulgrenne ugjennomsiktige, sekskantete krystaller, men kan ogsa finnes
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Beryll og Monazitt, Brattekleiv lveland
som gjennomsiktige krystaller i forskjellige fargevarianter:
Gullberyll (Heliodor) der fargen kommer av treverdigjem
Akvamarin (blagronn) der fargen kommer av
toverdig jem
Smaragd (gronn) der fargen kommer av krom eller
vanadium
Morganitt (rosa/rod) der fargen kommer av mangan eller lithium
Av disse variantene er gullberyll og akvamarin av
meget god kvalitet funnet i Iveland . Noen av disse er
fasettert som nydelige smykkesteiner.

Funnsteder
Pa Serlandet er det spesielt pegmatittene i Evje og
Iveland som er kjent for beryller, og Bjerlykke (1934)
fant beryll i 31 av de 106 pegmatittene han undersekte i dette omradet, Det er rapportert funn av beryll krystaller i flere meters lengde og vekt pa 1-3
tonn!
Ogsa pegmatitter est for Kristiansand by er rike
pa beryl I. Disse beryllene er som regel gronnlige el-

ler urene i fargen , og det er funn et beryller i tlere
pegmatitte r i dette omradet.
Beryll kan vrere forvit ret, og det er da ikke uvanlig
a finne bertrand itt, eller andre berylliummineraler i
de forvitred e krystallene.
Beryll er ogsa funnet som en sjeldenhet enke lte
andre steder pa Se rland et.

Bruksomrader:

Beryl/ , Flekkerey, Kristian sand
Beryll er den viktigste ravaren for metallet beryllium som er et av de lette ste og hard este meta Ilene
og har et svrert heyt smeltepunkt. Metallet bruk es i
bade rom fart og luftfart, og som et leger ingsmetall til
kobber. Det er imidlertid giftig i ren form, og spesie lle
helset iltak er pakrevd i "bery lliurnindustrien" om en
vi!. Noen av pegm atittene i lveland har vzert drevet
pa berylI, og beryll har veert et viktig bip rodukt for en rekk e av kva rts og feltspat brud dene bade i Evje/ Ivelandsdistriktet og ved
Kristiansand .
I tiIIegg er de forskjell ige gjenn omsikt ige
variante ne av beryll hoyt skattede edelsteiner, og da seerskilt smaragd som kan oppna
priser som er konkurransedykti ge med diamanter.

Mineraldata:
Kjemisk formel
Be3AI2(Si03)6
Kryst all system
Hek sag onal
Hardh et
7,5-8
Tetthet
2,6-2,9
Farge
Gul, gre nn, bla, rosa, red og
fargeles
Strek Hvit
Glans
G lassg lans
Klov Darlig i en retning
Brudd
Muslig

Kjennetegn

Beryl! i kvarts, Brattekleiv Iveland

Et gulgront til gre nnlig (blagront) mineral
som er funn et i en pegm atitt er nesten alltid
beryl!. Da beryll ofte opptrer i kry staller er
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de sekskantede krysta llene sveert
karakteristiske. Beryll kan forveksles med Apatitt, som har lignende
sekskantete krystaller. Apatitt ha r
imidlertid hardhet 5 og kan risses
medkniv

Nylige funn
I de siste to-tre arene er det gjort
flere funn av gule og grenne beryller, og ogsa noen fa bla krystaller.
Noen av dem med edle partier. Ilveland er krystaller pa flere desimeter
fun net i forbindelse med sprengning
i en pegmatitt i Brattekleiv. Beryll er
ogsa fun net i andre brudd i dette
omradet.
I omradene rundt Kristiansand har
det kommet for dagen flere funnsteder i forbindelse med veibygging og
tomtesprengning . Pa F lekkeroy
utenfor Kristiansand er det fun net
krystaller og krystall inske masser pa
over en ki lo . Det er vedtatt De/vis gjennomsiktig beryl! i feltspat, Brattek/eiv lve/and
utbygningsp laner i ornrader ved
Kristiansand der man vet at pegmatittene er rike pa
beryl\. Det er derfor godt hap om a gjere gode funn
fremover ogsa,
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