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Byrud gruver ligger lett tilgjengelig for
folk i Osloområdet. Stedet har vært kjent
for sine smaragder i mer enn 150 år, og

det er jakten på denne grønne
edelsteinen som den dag i dag lokker folk

til lokaliteten. Med opptil 5.000
besøkende i året er det en av de mest

besøkte mineralforekomstene i Europa!
For amatørmineraloger er det også andre

mineraler som gjør forekomsten
spennende. Uten alt for store

vanskeligheter vil man kunne finne
krystaller av topas og rutil (ilmenorutil).

At det også er funnet thorianitt,
gersdorffitt, bavenitt og et mineral

beslektet med det meget sjeldne mineralet
kyzylkumitt, gjør forekomsten ekstra

spennende.

BELIGGENHET

Byrud gruver ligger i sydenden av Norges største
innsjø, Mjøsa. Du kommer dit ved å følge E6 nord-
over fra Oslo i ca. en time med bil. Før Minnesund
skal du følge riksvei 33 videre nordover på vestsi-
den av Mjøsa. Etter ca. 3 km står det et skilt på høyre
hånd merket «Byrud gård, smaragdgruvene». Kjør
gårdsveien helt fram til tunet på gården (300m). På
gården skal det betales en avgift til grunneieren.
Avgiften er i 2006 kr 80,- for voksne og kr 40,- for
barn. Gruvene ligger helt nede ved stranden av Mjøsa
ca. 700 meter nord for gården.

(Kart side 9.)
Korrekt lokalitetsangivelse vil være Byrud gruver,

Minnesund, Eidsvoll, Akershus, Norge.

MINERALENE I SMARAGDGRUVENE VED
BYRUD GÅRD, MINNESUND, NORGE

Smaragdkrystall i bergarten,  13 mm,
Samling  og foto O.T. Ljøstad.

Av Lars O. Kvamsdal, Tömteveien 102,
N-2013 Skjetten, Norge
(larsok@skedsmo.kommune.no)
og Knut Eldjarn, Blinken 43,
N-1349 Rykkinn, Norge
(k.eldjarn@sero.no)
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HISTORIE

Det fortelles at Evelyn Aston, datter av en engelsk
geolog ved Eidsvoll Gullverk, var ute og gikk på ski
på Mjøsa en vinterdag i 1898 da hun oppdaget et
snø- og jordras ved Byrud gård. Hun gikk fram for å
undersøke, og der lå de - smaragdene.

At dette bare er et sagn, bekreftes ved at smarag-
dene var kjent i litteraturen allerede i 1876 (Websky,
1876, s. 117). Trolig har forekomsten vært kjent og
skjerpet lenge før dette. Da Edward Y. Aston i 1899
kjøpte forekomsten for å utvinne smaragder, framgår
det av kontrakten at han kjøpte ”Skirp Narum” (Lind-
aas 1982, s. 90). Narum er et gårdsnavn og steds-
navn fra Toten nord for Feiring, men det er ingen
informasjon om hvorfor skjerpet hadde dette nav-
net. Det er likevel åpenbart at det må ha vært gruve-

drift ved Byrud lenge før Aston kjøpte skjerpet.

I Eidsvoll er det mange gruver og skjerp som stam-
mer helt fra 1700-tallet. De viktigste er i Feiring-om-
rådet nord for Byrud og ved Gullverket øst for Vorma.
Det ble først utvunnet kobber og jern, men i 1758 ble
det også funnet gull sammen med pyritt i rustne
kvartsganger i det området som ble til Eidsvoll gull-
verk. Smaragdene ved Byrud forekommer i en lys
pegmatittgang som i partier også er rik på sulfider.
Den har ligget lett tilgjengelig lik en rusten malm-
gang nær Mjøsas strand og har trolig vært under-
søkt allerede på 1700-tallet. Det er grunn til å tro at
det har vært skjerpet både etter nyttbar kismalm og
sannsynligvis også etter gull i forekomsten. Det har
ikke vært mulig å undersøke forekomsten og skjerpe

Kopier framstillt etter noen
sterk beskadigede fotografiske
plater fra omkring forrige
århundreskifte.
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etter malm i pegmatittgangen uten å oppdage de
grønne beryllene. Når disse ble identifisert og deres
potensielle verdi som smaragder ble oppdaget, er
ikke kjent. Men flere stuffer fra Byrud har funnet
veien til museer og samlinger i Europa rundt midten
av 1800-tallet. I minst ett tilfelle er betegnelsen ”Sna-
rum” benyttet – trolig en feilskrift av ”Narum” som
var det gamle skjerpets navn. Det har dessverre ikke
vært mulig å finne informasjon om dette skjerpet i
NGUs bergarkiv, og det har heller ikke vært mulig å
lokalisere arkiver fra skjerping i området utført av
Gullverket.

Av kontrakten mellom Edward Y. Aston og Ole P.
Byrud fra 5. april 1899 framgår det at Aston fikk kjøpe
skjerpet kalt Narum ”med tilstrekkelig av eiendom

for et utmål etter bergloven” for en etter den tid be-
tydelig sum av 5.000 kroner (Lindaas 1982, s. 90).
Aston skaffet kapital også fra andre investorer til
selskapet «The Norwegian & General Exploration
Company Ltd.» som drev gruvedrift etter smaragder
fra 1899 til 1909. Det skal ha vært opptil 30 mann i
arbeid i gruvene. Gruvefeltet fikk en utstrekning på
200 – 300 m og det finnes i alt 12 gruveganger i områ-
det.

Det er ikke bevart informasjon om hvor mye edel
smaragd som virkelig ble funnet, men det fortelles at
smaragder ble eksportert både til Tyskland og USA.
Det har til og med vært hevdet at det finnes smarag-
der fra Byrud i de engelske kronjuveler. I realiteten
må produksjonen av edel smaragd ha vært meget
beskjeden, og driften var neppe lønnsom.
Goldschmidt (1911, s. 56) sier: «Das Vorkommen
wurde eine Zeit lang systematisch auf Smaragd
abgebaut, die Unkosten überstiegen jedoch den
Gewinn.»

Fra gruvene ble nedlagt og fram til 1960-årene var
det liten aktivitet på stedet. Men etter hvert som
interessen for mineralogi økte blant amatører, ble ste-
det mer og mer besøkt. I dag er Byrud godt kjent som
en turistattraksjon der skoleklasser, foreninger og
familier kommer for å finne sin egen lille, grønne «sma-
ragd». De heldige kan fortsatt finne små krystaller
av edel smaragd med en farge som i enkelte tilfeller
kan måle seg med de beste fra Colombia. Det er yt-

Anheng med tre smaragder 3 - 5 mm, laget av biter fra samme krystall. Fasettering/slip Rolf Hansen.
Laget av gullsmed Øiesvold, Jessheim. Anhenget tilhører Karin Røise. Foto STEIN/ghw.

Uklar smaragd 8 mm. Slip Rolf Hansen.
Samling Byrud Gård. Foto: STEIN/ghw
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terst sjelden at stykkene er av slipekvalitet, og det er
fra de siste 50 års leting bare kjent noen få opptil
5mm store fasettslepne smaragder fra forekomsten.
Enkelte har laget smykker med cabochoner hvor de
grønne smaragdene er frosset i den lyse matriksen.
Siden forekomsten selvfølgelig blir mer og mer ut-
plukket for grønne beryller, blir tipphaugene av og
til endevendt med gravemaskin for å få fram nytt
materiale. Siden nesten alle leter etter «grønne stei-
ner», vil avanserte amatørmineraloger ha mulighet til
å finne mer sjeldne mineraler på tipphaugene, særlig
av mikromateriale.

Vertskapet på Byrud gård har innredet stabburet
til en kombinert butikk og utstilling. Det selges stein
og husflidprodukter og kanskje noe å putte i mun-
nen også. I utstillingene kan du se en del av de fine
smaragdene som er funnet på stedet, men også en
del av de andre mineralene som finnes i gruvene.
Vertskapet vil kunne være behjelpelige med guiding
i gruveområdet.

Det er mange amatørmineraloger som opp gjen-
nom årene har studert forekomsten. Hvis noen skal
trekkes fram, må det bli Jan Haug som i mange år
bodde på Eidsvoll, ikke mange kilometer fra smaragd-
gruvene. Det var han som først fant gersdorffitt,
thoritt, thorianitt og det kyzylkumitt-liknende mine-
ralet.

TIDLIGERE LITTERATUR
Til tross for lokalitetens sentrale beliggenhet og

interessante mineralogi, har den ikke vært viet grun-
dige mineralogiske undersøkelser. Den første som
så på mineralogien i lokaliteten med et vitenskapelig
blikk, er W. M Goldschmidt (1911, s. 56). Selv om
Goldschmidt i dette verket skrev om Oslofeltets
kontaktforekomster, har han viet Byrud noe oppmerk-
somhet (sitat): … «da es einen merkwürdigen Typus
der Pneumatolyse repräsentiert».

Goldschmidt viser til datidens eldre litteratur. Han
har tre henvisninger:

1. Theodor Kjerulf, 1879: Udsigt over det syd-
lige Norges Geologi, s. 185.

Innholdet her er meget begrenset når det gjelder
Byrud. I en oversikt over «Granit-gange» (datidens
betegnelse på pegmatittganger) skriver han om
mineralinnholdet i de forskjellige gangene. Sitat:
«Beryllførende er ………med smaragdgrøn, Minde
(nå Minnesund), gjennem silur» (i.e. at gangen går
gjennom sedimentære lag fra silurtiden).

2. Johan H. L. Vogt, 1884: Undersøgelser ved

den sydlige del af Mjøsen (nå Mjøsa) i (18)81 og
(18)82, s. 227.

Beskrivelsen begynner allerede på s. 225 der geo-
logien i området gjennomgås. Her beskriver han fun-
net av andalusitt (chiastolitt) i alunskifer. Se mer om
dette under mineraler. På s. 227 beskrives selve loka-
liteten. Han sier at gangen er synlig i en lengde på 5
- 10 meter (dette var før gruvedriften). Han sier vi-
dere at gangen ligger et par meter over Mjøsas van-
lige vannstand. Det betyr at han har sett gangen i
den nordlige delen av forekomsten. Men når det gjel-
der mineralogi er han svært kort. Det eneste han sier
er at smaragdene sitter sammen med kvarts og hvit
feltspat sammen med litt fiolett flusspat.

3. Beyschlag, Krusch og Vogt, 1910: Lagerstät-
ten I, s. 446.

Smaragdforekomsten på Byrud er beskrevet på fire
linjer. Forfatterne gjør et poeng av at forekomsten, i
utvidet betydning, genetisk sett, hører til tinnstein-
ganggruppen siden topas forekommer: «Auch das
mineralogisch interessante Vorkommen von Smaragd
bei Minne in Eidsvold in Norwegen, wo Topas nach-
gewiesen ist, gehørt genetisch zu der Zinnstein-
gruppe im erweiterten Sinne des Begriffes».

Således er det etter vår mening Goldschmidt (1911,
s. 56) som til nå har gitt den beste vitenskapelige
beskrivelsen av mineralogien i forekomsten. Hans
arbeid med Oslofeltet ble utført i perioden 1907 til
1911, altså mens det fremdeles var gruvedrift på
Byrud, eller umiddelbart etterpå. Gangen var da blot-
tet i en lengde på 200 m. Men selv med Goldschmidts
store kunnskaper innen mineralogi, nevner han bare
topas i tillegg til beryll og flusspat. Imidlertid gir han
grundige krystallografiske beskrivelser av både be-
ryll (s. 357 - 238) og topas (s. 467 - 468).

Etter 1911 er det så langt forfatterne kjenner til,
ikke publisert større vitenskapelige artikler om fore-
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komsten. På begynnelsen av 1960-tallet begynte
amatørene å undersøke pegmatitten, og dette resul-
terte i noen artikler i lokale klubbaviser. Et nært sam-
arbeid med konservator Gunnar Raade ved Geolo-
gisk Museum i Oslo, gjorde at en av forfatterne (LOK)
i 1991 kunne utarbeide en liste over mineraler funnet
på Byrud. Lista ble brukt på ekskursjoner til lokalite-
ten og senere offentliggjort i tidsskriftet STEIN
(Ukjent 1995 og Kvamsdal 1995). Denne lista har også
vært brukt på billetten til lokaliteten i mange år.

I NGU Skrifter 68 (Neumann 1985), som er den stør-
ste samlede oversikt over mineraler og lokaliteter i
Norge, er Byrud nevnt flere ganger, men mineraler
som gersdorffitt og ilmenorutil har ikke kommer med.
Når det gjelder beskrivelse av smaragd i NGU Skrif-
ter 68, blir det bare henvist til Vogt (1884) og
Goldschmidt (1911). Det betyr at heller ikke Neumann
har funnet nevneverdige artikler fra tiden før 1985
om smaragdene og de andre mineralene på Byrud.

GEOLOGI
Byrud gruver ligger øst i det store geologiske

området som kalles Oslo-feltet. Dette er et innsynk-
ningsområde (en graben) der sedimenter fra kambro-
silur og eruptiver fra perm har sunket inn i et prekam-
brisk grunnfjellsområde og derfor blitt bevart fram til
i dag. Området strekker seg fra Langesundsfjorden i
syd til Lillehammer i nord. Vest for Byrud befinner
det seg mange områder med dypbergarter så som
syenitter, ekeritter og granitter. Goldschmidt (1911, s
56) antar at pegmatitten stammer fra en nordmarkitt-
pluton. Nordmarkitt er en syenitt som dominerer store
deler av Nordmarka, et skogsområde som strekker
seg flere mil nord for Oslo (Kvamsdal 1998). Pegma-
titten har trengt inn i omkringliggende sedimenter,
mest alunskifer. Alunskiferen er også gjennomskåret
av mænaittganger. Mænaitt er en mikrosyenitt som
hovedsakelig består av albitt og ortoklas.

STEIN 33 (4), 4-20
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Pegmatitten på Byrud er nesten flattliggende og
er blitt fulgt i ca. 200 m lengde. Små utløpere av
pegmatittmassen er blitt presset inn i alunskiferen
og det er ofte her de beste smaragdene er blitt dan-
net.

Vanligvis er det grunnstoffet krom som gir sma-
ragden den grønne fargen. På Byrud er det imidlertid
mest vanadium i mineralet og det antas at det er alun-
skiferen som er kilden til dette grunnstoffet (Neumann
1985, s. 174).

Også scandiuminnholdet er relativt høyt. To sma-
ragder fra lokaliteten hadde et innhold av Sc på hen-
holdsvis 300 ppm og 500 ppm (Oftedal 1943). Også
her må vi anta at alunskiferen er kilden.

MINERALENE
ELEMENTER

GRAFITT, C
Grafitt forekommer som sorte, bløte masser i en-

kelte små pegmatittganger i nærheten av alun-
skiferen.

SVOVEL, S
Svovel er påvist som forvitringsprodukt etter

sulfider. Mineralet opptrer sammenvokst med gips i
en grå, finkornet masse i druser.

SULFIDER

BLYGLANS, PbS
Blyglans er funnet som en stor sjeldenhet i fore-

komsten. Mineralet opptrer massivt og er kun visu-
elt bestemt.
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GERSDORFFITT, NiAsS
 Gersdorffitt danner vanligvis krystaller på et par

mm eller masser på opp-
til 4 mm. Det er sølv-
blankt og har god
spaltbarhet. Mineralet
kan se ut som arseno-
pyritt.

Gersdorffitt opptrer
sammen med topas, fluo-
ritt og muskovitt i kalif-
eltspat, men er sjeldent.

Mineralet er bestemt både med XRD og med EDS.
Analysene viser betydelig større innhold av Ni enn
av Fe og er således helt klart gersdorffitt og ikke
arsenopyritt (FeAsS).

MAGNETKIS = PYRRHOTITT, Fe 1-XS
Mineralet er relativt vanlig, men opptrer alltid mas-

sivt.

MARKASITT, FeS2
Markasitt opptrer som en stor sjeldenhet på Byrud.

Mineralet er bestemt med XRD (Nordrum et al. 2006,
s. 15).

MOLYBDENGLANS, MoS2
Mineralet er lite utbredt i forekomsten, men kan

finnes som små, grå, heksagonale plater på mindre
enn 1 mm.

SINKBLENDE, ZnS
Sinkblende er meget sjeldent i forekomsten, men

er funnet som brune masser. Det er også som en
sjeldenhet funnet som meget vakre, gulbrune krys-
taller på mindre enn 1 mm.

SVOVELKIS = PYRITT, FeS2
Pyritt er ganske utbredt, men alltid i små mengder.

Det opptrer som små kuber eller mer komplekse krys-
taller i enkelte soner av forekomsten.

SULFATER

GIPS, Ca[SO4]•2H2O
Gips er et vanlig mineral på Byrud. Store deler av

vegger og tak inne i gruven er dekket med millimeters-
tore krystaller av dette mineralet. Mineraler forekom-
mer også som krystaller på sprekker i alunskiferen.
Dessuten danner mineralet en grå, finkornet masse
sammen med svovel i druser (XRD).

JAROSITT, KFe3
3+[(OH)6|(SO4)2]

Jarositt forekommer som gult pulver eller belegg
på alunskifer og i sulfidrike deler av pegmatitten.
Det er meget mulig at det forekommer andre jern-
sulfater i forekomsten, men disse mineralene er ikke
blitt undersøkt nærmere.

HALOGENIDER

FLUSSPAT = FLUORITT, CaF2
Fluoritt opptrer på mange måter og i mange farger.

Den vanligste fargen er dyp lilla til nesten sort. En

Fluorittkrystallgruppe ca. 10 mm. Samlig Byrud
gård. Foto: STEIN/ghw.

Gersdorffitt 1 mm. Sam-
ling og foto Knut Eldjarn.

Blå fluoritt, feltspatkrystall i forgrunnen.
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annen vanlig farge er
grønn og kan da ved
første øyekast lett
forveksles med grønn
beryll. På druser fore-
kommer vakre okta-
edre med klar, lyse-
grønn fluoritt sam-
men med kvarts, alb-
itt og gul muskovitt.
Av og til forekommer
små kubeflater på
oktaedrene. Oktaedr-
ene kan ha sidekanter
på opptil 4 mm. Også
sonerte krystaller
forekommer der far-
gen veksler mellom
grønn, klar og fiolett.

OKSIDER

BRANNERITT (?), (U,Ca,Y,Ce)(Ti,Fe2)O6
Et mineral som kan være branneritt er blitt påvist

med EDS i ett enkelt sort korn. Undersøkelsen viste
at mineralet stort sett besto av U og O og ble ut fra
dette bestemt som branneritt. (Nordrum et al. 2006).
Dette er det eneste mineralet i forekomsten der U er
et hovedelement. Man kunne kanskje forvente flere
U-mineraler siden alunskiferen vanligvis er relativt
sterkt U-holdig.

GOETHITT / «LIMONITT», Fe3+O(OH) / jern-
hydroksid

Store mengder av pegmatittmaterialet er dekket av
et tynt belegg jernoksider. Goethitt / limonitt er dan-
net av forvitrende sulfider i og rundt pegmatitten.

KVARTS, SiO2
Kvarts er et hovedmineral i pegmatitten. Det fin-

nes vannklare kvartskrystaller på små druser sammen
med albitt, fluoritt, muskovitt etc. Disse krystallene
kan bli opptil 7mm.

KYZYLKUMITTLIKNENDE MINERAL,
 (Be,•)(V,Ti)3O6
Mineralet forekommer som sorte, metalliske krys-

taller og kan ikke skilles visuelt fra rutil (ilmenorutil).
Det er kun identifisert i noen ganske få prøver og
danner alltid meget små krystaller. Det har vært lett
iherdig etter mer materiale for å kunne bestemme mi-
neralet eksakt. Det var en stund en oppfatning av at

det kyzylkumittliknende mineralet hadde mer lang-
strakte krystaller enn ilmenorutil. Det er undersøkt
en mengde prøver med XRD, men alle ga rutil
(ilmenorutil) som resultat.

Det kyzylkumittliknende mineralet er undersøkt av
konservator Gunnar Raade. I et foredrag på mineral-
symposiet på Kongsberg i 2006 sa han at mineralet
fra Byrud stemmer overens med kyzylkumitt når det
gjelder struktur, men ikke når det gjelder kjemisk sam-
mensetning. Det norske mineralet inneholder Be.
Russerne oppgir ikke Be i sitt materiale.

Raade sa også at det russiske materialet fra type-
lokaliteten kan ha vært urent og at det derfor er usik-
kert hva som er den riktige formelen på kyzylkumitt.

Vi minner om at det er vanadium som farger beryl-
len på Byrud. Det er derfor interessant at det også
forekommer et eget vanadium-mineral i pegmatitten.

OPAL, SiO2•nH2O
Opalvarianten hyalitt opptrer som hvite flekker på

sprekker i alunskiferen og av og til i pegmatittmassen.

RUTIL, TiO2

Ilmenorutil, Ti,Nb,Fe3+)3O6
Strüveritt,  (Ti,Ta,Fe3+)3O6
Mineralet opptrer som millimeterstore masser eller

krystaller og må regnes som ganske vanlig i fore-
komsten. Ved første øyekast ser mineralet ut som
små sorte prikker på stuffene, men ved rengjøring og
bruk av binokular kommer ofte krystallflatene fram. I
enkelte soner er det funnet meget pene, skarpkantede
krystaller på 1 til 2 mm. Mineralet opptrer også mas-

Ilmenorutil. Lengde 8 mm. Samling Lars Olav
Kvamsdal. Foto Knut Eldjarn.

Grønn fluoritt og kvarts-
krystall. Billedutsnitt 5 mm.
Samling Lars O. Kvamsdal.
Foto: Knut Eldjarn.
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ilmenorutil. Tverrmål 10 mm.
Samling Lars Olav Kvamsdal. Foto Knut Eldjarn.

sivt i enheter på opptil 4 - 5 mm.
Mineralet er bestemt med XRD/EDS en rekke gan-

ger med noe varierende Nb/Ta-innhold.
Små korn av titanoksider er også en av de vanlig-

ste inklusjonene i smaragd fra Byrud (påvist med
EDS).

THORIANITT, ThO2
Thorianitt er ekstremt sjeldent i pegmatitten, og er

så langt forfatterne kjenner til bare påvist i en stuff.
Mineralet danner en brun uregelmessig masse på 0,5
X 0,5 cm i albitt og er påvist med XRD. En EDS-
analyse av den ytterste delen av mineralet viste to
faser: Et kalsiumfosfat (apatitt?) og et thoriumrikt
silikat med varierende innhold. Frisk thorianitt ble
altså ikke påvist i dette preparatet.

KARBONATER

KALSITT, Ca[CO3]
Kalsitt er funnet som små, massive, hvite masser

og krystallindivider på opptil 15 x 15 mm som sjel-
denhet i druser.

SIDERITT, Fe[CO3]
Sideritt er kun bestemt på en stuff fra Byrud. Mi-

neraler forekommer som grå, rhomboedriske krystal-
ler på mindre enn 1 mm. Mineralet er bestemt ved
hjelp av EDS.

FOSFATER
APATITT, Ca5[F|(PO4)3]
Apatitt opptrer som sekskantede prismatiske krys-

taller i forekomsten. Fargen varierer fra dyp blå til
lyseblå og videre til nærmest fargeløs. Størrelsen på
krystallene er opptil en cm. Apatitt forekommer også
som hvite masser opptil 1 cm med en gul fluores-
cens. Det kan i denne formen være vanskelig å skille
fra de andre hvite, massive mineralene i forekom-
sten.

På Byrud har de i samlingene en vakker krystall på
ca. 7 mm lengde og 5 mm tykkelse. Krystallen, som
tydeligvis er fra en druse, ser ut til å ha vært festet til
druseveggen med en av prismeflatene. Krystallen
viser ingen annen terminering enn {0001}. Små, klare
lyseblå krystaller i druser viser i tillegg til {0001}
også små pyramideflater.

MONAZITT, (Ce,La,Nd,Th)[PO4]
Monazitt er funnet som en stor sjeldenhet. Mine-

ralet er bestemt med XRD (Nordrum et al. 2006, s. 15).

SILIKATER
ALBITT, Na[AlSi3O8]
Albitt er til stede i så godt som alle druser. Krys-

taller på opptil 2 mm er vanlige. Krystallene er skarpe
og vannklare. Mineralet opptrer sammen med kvarts,
mikroklin, fluoritt etc.

Mineralet opptrer også som tette masser av såkalt
sukkeralbitt.

ANDALUSITT, Al2[O|SiO4]
Vogt (1884, s. 225) skriver at det et sted forekom-

mer chiastolitt (= andalusitt) i alunskiferen på gren-
sen mellom mænaittgangen og alunskiferen. Han
oppgir ikke størrelsen på krystallene, men har to teg-
ninger av krystallenes tverrsnitt.

Apatitt. Høyde (langs stripingen) 8 mm.
Samling Byrud gård. Foto: STEIN/ghw.
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Bavenitt 15 mm. Samling og foto Knut Eldjarn.

BAVENITT, Ca4Al2Be2[(OH)2|Si9O26]
Bavenitt opptrer som linjalformede krystaller opp-

til 1 mm på druser sammen med albitt, og kan for-
veksles med denne. På sprekker i kvarts er det fun-
net vifter med bavenittkrystaller opptil 5 mm. I flere
år har det blant samlere vært mange stuffer feil-
etikettert som bavenitt fra Byrud. De fleste av disse
stuffene er laumontitt (Ellingsen 2003, s.23).

BERYLL, Be3Al2[Si6O18]•½H2O
Beryll er et vanlig mineral i pegmatitten på Byrud

og er det mineralet som har gjort forekomsten kjent.
Men det er langt fra all beryll i lokaliteten som kan
kalles smaragd.

Det er den dyp grønne og klare varianten som bør
forbeholdes variantnavnet smaragd. Hvor grensen
går, får vi overlate til gemmologene. For den vanlige
turisten er all grønn beryll smaragd.

Forekomsten kan begynne å virke noe utplukket

Samme stuff som innfelt på forsiden. Smaragd
lengde 21 mm. Samling Bjørn Skår. Foto: O.T:
Ljøstad.

Smaragdkrystaller fra 5 mm til 12,5 mm. Samling
Bjørn Skår. Foto: O.T: Ljøstad.

Gjenstående del av smaragdkrystall i matriks, 12
mm. Samling Steingrim Nuten. Foto STEIN/ghw.

STEIN 33 (4), 4-20
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på grønn beryll. Dette er ikke så rart siden tusenvis
av besøkende finplukker grusen for «grønne stei-
ner» hvert år. Men fremdeles er det mulig å gjøre
gode funn. Våren 2002 ble det funnet en beryllkrystall
på 5 x 1,5 cm i matriks. Stuffen befinner seg nå på
Bergverksmuseet på Kongsberg.

De beste smaragdene befinner seg i kontakten mel-
lom pegmatitten og sedimentene, eller på små utløpere
inne i sedimentene. Teorien er at vanadium (V) stam-
mer fra sedimentene og at beryllen nærmest kilden
har fått mest V.

Det finnes også vakre smaragder på drusene i selve

Til høyre: Smaragdkrystaller
fra 8 mm til 20 mm lange.
Samling Byrud Gård.
Foto: STEIN/ghw

Smaragdkrystall i bergarten, total-
lengde ca.30 mm.
Samling Byrud Gård.
Foto: STEIN/ghw.

Under til venstre: Smaragd-
krystaller i bergart. Lengste
krystall 10 mm. Samling og
foto: Knut Eldjarn.

Under til høyre: Brukket
smaragdkrystall, 5 mm, i
bergart. Samling og foto:
Knut Eldjarn.
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pegmatitten. Disse har ofte en litt lysere farge, men
er klare og danner gode krystaller på noen mm.

Goldschmidt (1911, s. 358) har beskrevet en slik

beryllkrystall fra Byrud.
Krystaller med terminering er vanskelige å finne.

Under: Til venstre sonert smaragdkrystall, 5
mm. Til høyre krystall med tToppflate tverr-
mål 3,5 mm.
Samling Bjørn Skår. Foto: O.T. Ljøstad.

Til høyre: Cabochonslipt bergart med
smaragd. Tverrmål 50 mm. Samling og slip
Bjørn Skår. Foto: O.T. Ljøstad.

Over: Slepne smaragder 3,8x5 mm - 0,35 ct
og 3,2x5 mm - 0,35 ct. Slip Rolf Hansen.
Samling Bjørn Skår. Foto: O.T. Ljøstad
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Noe av det mest karakteristiske ved smaragdene
fra Byrud er de mikroskopiske inklusjonene av
titanoksider, trolig rutil (eventuelt Nb- eller Ta-hol-
dige) som små korn og plater. Dette er meget uvanlig

i smaragder fra andre lokaliteter og vil kunne benyt-
tes til å gjenkjenne slepne Byrudsmaragder for ek-
sempel i gamle smykker.

Smaragd  3,2 x 5 mm, 0,35 ct, fra Byrud med liten diamant i gullring. Fasettering/slip Rolf Hansen.
Design og gullsmedarbeid Donnas smykkegalleri. Eier Oddrun Skår. Foto: O.T. Ljøstad.

Seks smaragder,
3 - 5 mm,
Fasettering/slip
Rolf Hansen.
Samling Byrud
Gård.
Foto:STEIN/ghw
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DIOPSID,
CaMg[Si2O6]
Diopsid opptrer som en sjelden-

het ved Byrud. Mineralet er bestemt
med XRD.

(Nordrum et al. 2006, s. 15).

EPIDOT,
 Ca2(Fe3+,Al)Al2[O|OH|SiO4|Si2O7]
Jan Haug fant et mineral ved

Byrud som han trodde var turmalin.
Mineralet ble undersøkt med XRD
og det viste seg å være epidot.

GROSSULAR,
Ca3Al2[SiO4]3
En granat i grossular - andraditt-

rekken opptrer som lysebrune mas-
ser og krystaller. Mineralet er be-
stemt med XRD.

ILLITT,
  K0,7(Al,Mg,Fe)2[(OH)2|(Al,Si)Si3O10]
Leirmineralet illitt forekommer som små hvite mas-

ser på sprekker og i enkelte druser i pegmatitten.
Mineralet er bestemt med XRD.

LAUMONTITT,  Ca[Al2Si4O12]•3- 4½H2O
Mineralet har i flere år blitt tatt for å være bavenitt.

Flere undersøkelser med XRD våren 2003 viste at
mange stuffer med etiketten ”bavenitt” i virkelighe-
ten var laumontitt (Ellingsen 2003, s.23).

 Mineralet opptrer både som skarpe, prismatiske
krystaller på druser, men også i store vifter på sprek-
ker i bergarten. På drusene er krystallene vanligvis
på 3 - 4 mm, men på sprekker i bergarten kan nålene
bli opptil 1 cm. Fargen varierer fra hvit til vannklar.
Mineralet lar seg lett identifisere på silkeglansen og
på den dominerende skrå termineringen. Av og til
danner mineralet nærmest en film på sprekkene og
kan da være vanskelig å oppdage.

Mineralet er relativt vanlig.

LEPIDOLITT, KLi1,5Al1,5[(F,OH)2|AlSi3O10]
Lepidolitt er en samlebetegnelse på mineraler i

trilithionitt – polylithionittrekken. Mineralet fra Byrud
er ikke plassert i denne rekken, men det dreier seg om
polytypen 2M2.

Lepidolitt er ekstremt sjeldent på Byrud. Minera-
let er påvist kun en gang og bestemt med XRD.

Lepidolitt opptrer som mm-store lyserøde masser
og er det eneste kjente Li-mineralet i forekomsten.

MIKROKLIN, K[AlSi3O8]
Mikroklin er et av hovedmineralene i pegmatitten

og opptrer som store individer uten krystall-
avgrensninger. Små, gode krystaller på 2 - 3 mm kan
imidlertid finnes på druser.

MONTMORILLONITT,
 (Na,Ca0,5)0,3(Al,Mg)2[(OH)2|Si4O10]•4H2O
Montmorillonitt er et annet leirmineral som er på-

vist som en sjeldenhet ved Byrud. Mineralet er be-
stemt med XRD (Nordrum et al. 2006, s. 15).

MUSKOVITT,  KAl2[(OH,F)2|AlSi3O10]
Muskovitt er også et av hovedmineralene i peg-

matitten, men opptrer mer sparsomt enn mikroklin.
Små individer med krystallflater kan forekomme på
druser. Små ”pakker” med muskovitt kan være helt
klare og ha en vakker gul eller grønn farge.

På druser opptrer en gul muskovitt i kuleform. Ku-
lene kan ha en diameter på opptil 2 mm.

Det forekommer også en vakker grønn muskovitt i
små flak.

ORTOKLAS, K[AlSi3O8]
Feltspaten ortoklas er påvist i pegmatitten fra

Byrud ved hjelp av XRD
(Nordrum et al. 2006, s. 15).
Ortoklas er også et av hovedmineralene i mænaitt.

Det er stadig funnmuligheter ved gruvene. Foto: Knut Eldjarn.
Innfelt: Hjerteformet cabochon 22 mm, med stort
smaragdkrystalltversnitt. Samling Byrud Gård. Foto STEIN/ghw.
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PHLOGOPITT, KMg3[(F,OH)2|(AlSi3O10]
Som en sjeldenhet opptrer det en brun glimmer i

pegmatitten. Denne glimmeren er bestemt ved hjelp
av XRD til å være phlogopitt. Mineralet er sjeldent
på Byrud (Nordrum et al. 2006, s. 15).

TITANITT, CaTi[O|SiO4]
Titanitt, som er et meget

vanlig mineral andre steder i
Oslofeltet, opptrer meget
sparsomt på Byrud. Det er
funnet som små, sjokola-
debrune, sfæriske, sammen-
satte krystaller på druser.

THORITT, (Th,U)[SiO4]
Thoritt kan opptre i store mengder på andre peg-

matitter i Sør-Norge, men er sjeldent på Byrud. Mi-
neralet opptrer som mm-store brune masser og er
metamikt. Ved XRD-identifiseringen ble det varmet
til 1000°C.

TOPAS, Al2[(F,OH)2|SiO4]
Topas er ganske vanlig i forekomsten, men er lett å

overse. Derfor vil de fleste besøkende la dette mine-
ralet ligge igjen, til glede for den mer avanserte sam-
leren. Topasen er hvit til gulhvit og kan skilles fra
kvarts på spaltningen, glansen og krystallformene.

Det er funnet grove krystaller på opptil 3 cm i
kvartsmasser. På druser forekommer skarpere krys-
taller på opptil 3 mm.

Goldschmidt (1911, s. 467) har tegnet to topas-
krystallene fra Byrud. Han hadde fått tilgang til 5
krystaller som var gitt til Geologisk Museum i Oslo
av Vogt i 1902. Den største var 17 mm, men det var de
minste krystallene som tillot nøyaktige målinger. Se fig.

TREMOLITT,  Ca2Mg5[(OH,F)|Si4O11]2
Tremolitt skal også være påvist i en fra Byrud.

Mineralet er identifisert med XRD (Nordrum et al.
2006, s. 15).

TURMALIN (SCHÖRL), NaFe3
2+(Al,Fe3+)6

[(OH)4|(BO3)3|Si6O18]
Turmalin (schörl) opptrer som sorte, sammensatte

prismer og masser.
Mineralet er bestemt med XRD.

VESUVIAN, Ca19(Mg,Fe2+,Ti)4 Al9[(OH,F)10
|(SiO4)10 |(Si2O7) 4]
Vesuvian opptrer som gulbrune til klare strålige

masser. Mineralet er identifisert både med XRD og
EDS. EDS-analysene viser at vesuvianen innehol-
der store mengder fluor, men ved mikrosonde er det
ikke påvist nok til å være det sjeldne mineralet
fluorvesuvian (Eldjarn et al. 2005, s. 33 – 34).

Titanittkrystaller 0,5 mm. Foto Knut Eldjarn.

Topas, billedbredde 20 mm.
Samling og foto Knut Eldjarn.

Topas Byrud, Minnesund, Eidsvoll, Akershus,
Norge.
Krystallen til venstre har dimensjonene: a-akse
2,8 mm, b-akse 4,0 mm og c-akse 3,0 mm.
Krystallen til høyre har en lengde på 4,5 mm
langs c-aksen. Tegning fra Goldschmidt (1911, s.
467)

Brun topas 10 mm. Samling Byrud Gård.
Foto: STEIN/ghw
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WOLLASTONITT, Ca3[Si3O9]
Wollastonitt opptrer som gråhvite, fibrige masser

i metamorfe sedimenter
(Nordrum et al. 2006, s. 15).

FUNNMULIGHETER
Det vil alltid være mulighet for å finne beryll på

Byrud. Men det må stadig arbeides hardere i form av
å slå opp stuffer eller grave dypere i grusen. Ivrige
smaragdsamlere sier at det er best å lete om våren,
før snøsmeltingen i fjellet tar til. Da er vannstanden i
Mjøsa lavest. Mye av grusen og tipphaugene har
sklidd ut i Mjøsa. Det fortelles også at det havnet
fine smaragder i Mjøsa ved sprenging under driften.

Av sjeldne mineraler vil man uten for store an-
strengelser kunne finne rutil (ilmenorutil).

Dessuten vil man med letthet kunne finne 10 av de
andre mineralene i pegmatitten.

Det finnes alltid små sorte og brune mineralmasser
som vanskelig lar deg identifisere visuelt. Mulighe-
ten er derfor stor for at lista over mineraler fra Byrud
kan gjøres lenger ettersom mulighetene til å få iden-
tifisert veldig små prøver blir bedre.
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Kongelig gull og smaragder
Aftenposten 30.12.06, Thorleif Andreassen: "Fa-

milien Anker har begynt å gi kjærkomne gaver til "Eids-
voll 1814". Også unike gjenstander gitt familien av
Carl Johan. I høst mottok Eidsvoll 1814 portretter av
Carsten Ankers sønn, Erik og hustruen Betzy Anker.
Ekteparet bodde i Eidsvollsbygningens søndre fløy
etter at Carsten Anker gikk konkurs. Museet vil foku-
sere på disse to. Betzy som var hoffdame hos Carl
Johans kone, Desiré, fikk smykker og andre gaver
av den svensk-norske kongen. Eidsvoll 1814 er i
dialog med Anker-familien om å overta noen av disse
gavene, blant annet et gullkors med smaragder."

Smaragder til Eidsvoll lyder unektelig spennende.
Spørsmålet reiser seg: Kan de opprinnelig komme
fra Byrudgruvene? Lite trolig. Dette må være laget i
tiden før det var drift der, Carl Johan døde i 1844.
Sannsynlig forklaring kan være at smykket, eller bare
de slepne stenene, var noe han hadde med seg
tilbake fra felttoget i Russland (1813-14). Tsaren
hadde godt med smaragder fra egne forekomster.
Trolig var smaragdene en del av premien for å ha
vært med på å ha nedkjempet Napoleon. Resten av
premien var Norge. I slutten av mai i 1814 var han
tilbake i Sverige og kunne konsentrere seg om for-
holdet til de «opprørske» nordmennene. Nordmen-
nene nektet å godkjenne Kielfreden, vedtok Eids-
voll-grunnloven og valgte den danske kronprinsen
Christian Frederik til konge. Da krysset Carl Johan
den svensk-norske grensen, og etter en kort krig
gikk nordmennene med på å velge Carl XIII til konge,
med Carl Johan som tronfølger. Og det ordnet seg
greit etterhvert, Carl Johan ble en svært populær
konge. Smaragdene håper vi at vi kan få komme
tilbake til. Men se på denne; ørepynt med smaragd,

laget av en av Ruslands mest aner-
kjente juvelerer, Bolin i St.Petersburg
ca. 1880. Se ellers på Russlands stør-
ste råsmaragdstykke på side 49. ghw
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