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Lektion 13: Rød Beryl 

 

 

Indledning 

Da jeg fandt ud af at der faktisk fandtes syntetisk rød beryl tænkte jeg, hvad vil der mon ske med markedet 

for denne type ædelsten, da den først nu er blevet et bæredygtigt ædelstensprodukt med en 

tilgængelighed, der kan imødekomme efterspørgslen? 

Efter at have testet de syntetiske indså jeg, at den syntetiske sten 

var så let at identificere, at de syntetiske sten ikke ville have en 

betydelig indvirkning på markedet. 

Kig på den syntetiske røde beryl til venstre – set under 10x 

forstørrelse med fluorescerende ovenlys. Ved første øjekast er det 

en meget troværdig syntetisk rød beryl. Men igen – når vi anvender 

en lille smule forstørrelse og den rette belysning … kommer 

sandheden frem. 

 

 

Hydrotermisk 

 I mørkefelts-belysning står den hydrotermiske karakter af denne 

ædelsten hurtigt frem selv ved 10x. I billedet til venstre kan man 

hurtigt se de cellulære strukturlinjer i den hydrotermisk proces, som 

vi allerede har set i safirer, akvamarin og smaragd. Disse strukturer 

afslører, at dette er en syntetisk rød beryl, fordi ingen rød beryl vil 

have disse egenskaber.  

Men lad os kigge nærmere og se, hvor interessante disse egenskaber 

kan være i rød beryl. 

 



Her set under 30x forstørrelse i mørkefelt-belysning. Bemærk, hvor tydeligt man kan se strukturerne ved at 

se igennem stenen til de bagerste facetter. Dette er et klassisk skolebogs-eksempel på hydrotermisk 

formationsstruktur, der er udbredt i de fleste hydrotermiske ædelsten. Jeg siger ”de fleste”, fordi når vi har 

med hydrotermisk ametyst (kvarts) at gøre, vil vi blive slemt overraskede over dette hydrotermiske 

eksemplar. Men for alle de hydrotermiske, som vi har set indtil videre, har disse cellulære formations-

strukturer tjent som afgørende indikationer, der kan fortælle os, at vi ikke har en syntetisk sten, men tillige 

en hydrotermisk syntetisk en af slagsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk på, at det er meget vigtigt at rotere enhver sten, når du besigtiger dem under forstørrelse. Her ser 

man stenen fra siden, og den cellulære struktur bliver afløst af linjeformationer. Dette er simpelthen et 

andet billede af de samme formationer, men fra en anden vinkel. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Og endelig under 60x og set igennem tavlen ved en af de bagerste facetter på pavillonen. Her kigger vi 

direkte ned på disse cellulære strukturer og får et ret unikt billede af deres form fra denne vinkel. Reelt set 

kan man, når man drejer denne sten under 60x forstørrelse, se alle disse egenskaber efterhånden som 

stenen drejes og egenskaber ændres under mikroskopet. Hvilket gør denne sten til et af de mere 

fascinerende eksempler på hydrotermiske ædelsten, som jeg har set ved mine undersøgelser til dette 

kursus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spektroskop 

En vigtig bemærkning, som man skal være opmærksom på, er syntetisk rød beryls spektrum. Jeg tror, at du 

vil mene, at det har samme absorptionsbånd som naturlig beryl, men som med alle syntetiske sten, 

båndene vil være mere tydelige, da elementerne i stenen er renere og i større mængder end de fleste 

naturlige sten. Lige som med kromlinjerne i syntetisk rubin er nemmere at se end i naturlig, så er 

absorptionsspektret i rød beryl nemmere at se med det syntetiske eksemplar end med den naturlige. 
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