
SMARAGDENS HISTORIE OG SYMBOLIKK

En pallse i jaktell pit slJIaragder

Navnet smaragd kommer fra oldgresk smaragdos og latin smaragdus.
Den romerske naturhistoriker Plinius (23-79 e. Kr. ) har beskrevet smarag
dens farge i sin naturhistorie. Den beskrives som den mest behagelige av aile
farger. Et trett aye finner hvile og car sin kraft igjen ved a se pa denne myke
grannfargen. Smaragdens fargenyanser spenner fra Iys pastellgrann til nes
ten sort-grann. Smaragden er ytterst sjelden helt ren og klar, den har som
oftest inneslutninger som kalles urtegard Gardin). Den granne fargen ble
ganske naturlig satt i forbindelse med fruktbarhet. Det gr0llnes - plantel' og
tner begynner et nytt Iiv.

Ved siden av a fryde !'Iyet, hadde smaragden be
roligende virkning, den val" et godlmiddel mol
epi lepliske kramper og sykdommer. Den jagde
bOil frykt og onde ander, sa forfanere av eldre
mineralogiske verker vissle ikke all del gode de
skulle tillegge dcnne steinen. Ved sidell av sin
magiskc kraft val' smaragden ogsA fyrstenes
stein, da man trodde den kunne gjf.Sre sin eief rik.
90% av verdells smaragder kOllll11cr ffa
Colombia, deriblant verdens skj¢nneste, Andre
funnsteder er Brasil, Australia, l10rdlige Ural,
Syd i 0slerrike. India, Transvaal, Rhodesia og i
Norge.
Prisen pa smaragd er $vcert h¢y. Som smykke
stein er smaragd teknisk meget god aarbeide
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mcd. Smaragd tilh¢rer mineralgruppen beryl!.
Beryll (BeJAhSi60IS) er el silikat av aluminium
og del sjeldne lettmelallel berylliul11. Hardheten
ligger mellol11 7,5-8 og den spesifikke vekl mel
10m 2,65 og 2,75. SIrek: Hvil. Krystallene er et
sekskanlet prisme, som kan vrere fargel0st. eller
ha fargene blek gr!'lnn, blil, rosa, Iwil og gul.
Beryllen rorekommer i pegmatitlganger. Klar og
dyp gr0nn beryll, kalles smaragd. Den er bare
funnel el sled i Norge, pa Byrud Gard,
Milllleslilld.

BYRUD GARD OG
SMARAGDGRUVE E
Smaragdfunnene er gjort i en inntrengningsmas-



ne navnet «The Norwegian & General
Exploralion Company Ltd.) som skulle utnyue
forekomslen. Gmvedriflen ble slartel i 1899,
mennedlagl i 1909. Del ble ikke funnel sa lile
smaragd i de f~rste arene, og Foran den engelske
kong Edward den 7's kroning i 1901, var prisene
h~ye. I denne liden arbeidet ca. 30 mann her, de
val' for det meste fra Feiring eller Minnesund,
men del arbeidet ogsa svensker og engelskmenn
i gruvene. Gruvene ble drevel under ledelse av
en engelsk gruveingeni~r, Arthur Dickinson.
De fllrsle arene gavel bra ulbyue, den sl~rslc

smaragden som ble funnet, hadde et tverrsnitt pa
st¢rrelse med en blyant. Smaragdene ble sendl
over Iii England, det heter seg at det skal vrere
smaragd fra Byrud i de engelske kronjuvelene.
PA garden har vi smaragder IiI utstilling og sma
ragdprodukler til salgs.
F¢lgende mineraler er kjent fra Byrud og sma
ragdgruvene (liste ularbeidet av Lars O.
Kvamsdal, Gj~vik og Gmland Geologiforening):
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se av lllrenaitl i kambirsk alunskifer (kalllbrium:
fra 500 Iii 570 mill. ar f~r var tid). (Ronald
Werncr redaksjons-medlelll i det Norske mine·
ralbladct «Stein» sier imidlertid at smaragden cr
dannel i Perm-liden for +/- 2101265 mill. ar si
den.). Mrenaiu er en Iysegra, sur gangbergart,
hvis innhold vesentlig bestar av feltspat.
Mrenaitten viser overganger til pegmatitt (grov
kryslallisk ulfonning) og denne f~rer fomten
feitspal: kvans, nUSSpal (gr~nn og fioleu), Iys
glimmcr (muskoviu), kopperkis, topas (Iwit, og
lildels klar honning-gul) og beryll (lys gr~nn og
m~rk: smaragd) .
Den totale ulstrekningen av gruvcfeltet er ca.
200 m. Det ligger tipper fra gruvenc i skrentcn
og ut i vanllel. Noen av innslagcnc slrekker seg
50 m horisontalt inn i fjellet (en hele 80 m).
Gl'uvegangcnc er nere steder lagl i to etasjer. Oct
ble brukl sprengstoff for Amut smaragdene.
Smaragdforekomslen ved Byrud ble oppdaget
omkring 1880. Engelskmannen Edward Y. Aston
som val' geolog og meget interessert i asfOlma
sjonene og mineralforekomslene i Eidsvoll satle
i gang gruvedrift pa Byrud euer smaragd.
Edward Y. ASlon, som arbeidct pa Eidsvoll
Gullvcrk dannel el selskap som fikk del slOrslag-
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Albin
Beryll
Smaragd
Bavenill

Hvit
Gr3gul
Gr~nn

Gnl

Vanlig Feltspat
Ganske vanlig
Sjelden
Megel sjelden Fibrig
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Flusspat Fioleu. grjjnn Vanlig
Gersdorfitt Metallisk, hvit MegcI sjelden Mikro
Gips Hvit Vanlig
Muskovitt Mange farger Meget vanlig
IImenomtil Sort Ganske vanlig Mikro
Kvarts Gn\ Meget vanlig
limoill Brun Ganske vanlig «Rust»
Magnelkis Gul·hvil Ganske vanlig
Mikroklin Hvit-glll Megel vanlig Fehspal
Svovelkis Gul-hvil Ganske vanlig
Thorianilt Brun Megel sjelden
Topas GlIl·hvit Ganske vanlig
Tunnalin Sort Sjelden
Limonitt er ikke el mineral, kun en blanding av
forskjellige Fe-OH forbindelser, hovedsakelig
goelhill.
Smaragd er en varianl av beryll - ikke eget spe
cies.
Grossular er ogsa funnel her.

Ansvarlige for vannstallden i Mjosa hade i god
lid for nommell kom tappel maksimallmed vann
ut av Norges slOrsle innsjo. Del sparte byene
nmdl delle bassengel for de sl~rsle ~deleggel-
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sene, men hadde ogs5 en hyggelig bieffekt for
dem sam var ute eller smaragder. Del er lenge
siden man kunne komme lil sa langt fra bredden.
Del ble gjort mange gode funn i begynnelsen av
maL Tor Andreassen var en av de iherdige og
heldige. R~emnel til denne vakre gaven til datte
ren Ina var ea 4x6 mill. Eller slip av Magnus
Svendsli og montering i akkurat dell riktige illll
fatning framstftr den nft 0.23 carat store smarag
den i sitt relte og varige element.
ghlV. FOlo: Tor Andreassen
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