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Om synchysitt i Norge
I mangesamlingeri utlandet ersynchysitt-(Ce) representertmedobjekterfro
alpinelokaliteter, Mt.Saint-Hilaire (Canada) oginoentiIfeUer'fra Narssdrsuk
pti Grenland. Synchysittfro norskeforekomster erdetlitesannsynlig at man
vii finne. Som denne arlikkelen viser, sa er ikke tirsaken at dette sarlig
interessante og attraktive mineralet ikke finnes i Norge.
Historikk
dyrt) libestemme neyaktigsammensetningen
Navnet synchysitt kommer av det greske
av mineralet. I hvilken grad
ordet for forveksIing. Dette henspeiler
antatt reine synchysittkrysher pliden usikkerhetsom harhersket
taller ogsa inneholder 00moo hensyn til mineralets identitet.
drefasererderforidefleste
Synchysitt ble ferst oppdaget fra
tilfeller ukjent.
den berernte Narssarsuk - pegSynchysitten i Norge
matitten pli Grenland. Det ble
inneholder cerium som det
imidlertid tatt for li vere det
dominerende sjeldne jordallerede kjente og beskrevartselement (REE). I felge
ne mineraletparisitt. Bade
I.M.A./C.N .M.M.N.Gustav Nordenski61d
nomenklaturen skal den der(1869 - 1928) og Gustav
Flink (1849 - 1932) rapSynchysitt fra Igaliko, Grenland: for bli kaIt "synchysitt(Ce)". Frautenlandske foreporterte om dette funnet. I
Etter Nordenskjold 1894.
kornster finnes synchysitt
en senere beskrivelse kom
moo dominans av Neodymium og Yttrium,
Flink til den konklusjon atdet matte dreieseg
de kalles da henholdsvis synchysitt-(Nd) og
om et nytt mineral. Etterny beskri velse av det
originale parisitt gay Flink det nye mineralet synchysitt-(Y) (doveritt).
navnet synchysitt .
I 1953 leste amerikaneme G. Donnay &
Noen egenskaper
J.D.H. Donnay problemet for godt. De oppEgenvekt: 3,902
daget at det eksisterte ikke mindre enn 4
Kjemisksammensetning: Ca(Ce,La)(CO~2F.
cerium - fluor - karbonater: bastnasitt, pariKrystallform:orthorhombisk, pseudo-heksasitt, rontgenitt og synchysitt. I de fleste tilfelgonal.
ler forekommer disse mineralene som samHardhet: +/- 4
mensatte krystallersom bestar av 2 eller flere
Glans: G1asslharpiks; gjennornskinnelig
av disse mineralene. Det er ikke vanIig li
Strek: Hvit
finne krystaller som bare bestar av ett enkeIt
KI0v (0001): UtydeIig.
mineral. Imidlertid kan renheten veerestor og
Brudd: Sub-splintrig ; sprett
forekomsten av annet eller tredje mineral
Forekomstmate: tynne tavleformede til langsvrert Iiteo I sIike tilfeller er det vanskeIig (og
prismatiske krystaller. Prismeflatene ervanIigvis stripet. Varierende tjukkelse, noe som
r ergfrue; Nl1!T'flyfjvnten; SVgn. Foro ghW' 1
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Fig. 2 synchysitt/parisittkrystall fpr og under syrebehandling
kan rn krystallet til ~ se ut som et trekkspill.
KrystaIler som blir smaIere mot endeflatene
er ikke uvanlige. Nlir slike krystaller er
dobbeltterminert kan de likne plielfat. KrystaIlen er som oftest terminert med en enkel
flate, men noen ganger ogsa med en eller
flere pyramideflater som ffuenden tiU likne
pli en blyantspiss.
FraCuasso al Monte (engranophyrbergart)
i ItaIia forekommer det papirtynne, beyede
plateformede krystalleri rose-liknende grupper. Disse kan lett tas for liveereet kloritt eller
glimmermineral. Liknende forekomster i
Norge burde ikke vere usannsynlig.
Bestemmelse av mineralet: Vanskelighetene i forbindelse moo at det dreier seg om
sammensatte krystaIler av cerium - fluor karbonater kan bli synliggjort vOO at disse
mineralene bar ulik opplesningsevne i salpetersyre (HNO:J. Denne testen erbeskrevet av
Donnay & Donnay (1953). Bastnasitt laser
seg ikke i kaId konsentrert syre, parisitt leser
seg langsomt, rontgenitt leser seg raskt mens
synchysitt lesersegmegetraskt, Selv i utspedd
syre laser synchysitt seg raskt.
Nar et sarnmensatt krystaIl blir dyppet i
salpetersyre i noen minutter, kan resultatet

blisomvistpaflg.Z. Denne forholdsvisenkle
preven kan altsa brukes til ~ fli angitt moo
ganske stor sannsynlighet hvilket av de fire
cerium - fluor - karbonatene som er dominerende i en gitt preve.
Synlig sonering pli et synchysitt krystall er
ofte et resultat av finfordelte fremmedelementer (for eksempel hemati tt) og er saledes ikke noen indikasjon (som oftest) pli
tilstedevserelse av andre cerium - fluor karbonat rnineraler.

Forekomster
II Batteriet II , Nedre Eiker, Buskerod: I
smadrusene i biotittgranitten (Drarnmens
granitt) forekommer det hvite til red-prismatiske krystaIler opp til 1 mm. Redfargen
skyIdes trolig finfordeIt jernoksyd. Prismeflatene er ufriske mens endeflatene har en fin
glans. Forekommer sammen med anatas,
brookitt og 1M muskovitt. Disse fire rnineralene ble dannet vOO nedbrytning av titanitt rik
pli sjeldne jordartsmineraler under innflytelse av CO2 ferende Iesninger.
Fenfeltet, Skien, Telemark: Smasynchysitt/parisitt krystaIler bar blitt observert i
redberget. Et liknende mineraI i rauhaugi tten
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Fig.3 Synchysittkrystall fra Fjellsjeen ca.
1,5 mm, toto Frode Andersen
og i hulrom i rombeporfyren er ogsa antatt A
veere synchysitt/parisitt.
FjeUsj0en, Nordmarka, Oppland: I smadrusene i en mellom- til grovkornet syenitt i
en blokkmark ved Fjellsjeen (ner Gjerdingen). Krystallene er godt utviklet, tavlefor-

mede til prismatiske, gul-brune til orange,
som oftest med dypestriperpa prismeflatene
og skinnende endeflater. Opptil2 mm lange
(fig. 3). Noen krystaller gir inntrykk av A
veere en stabel med tynntavlede krystaller
lagt oppa hverand re, likner pA trekkspill.
Andre har belgaktige prismeflater, noe som
ogsa resulterer i denne trekkspillike formen.
Fargesoning var vanlig pAde stykkene som
Jan Haug sendte meg fra denne forekorns ten.
Felgemineraler er segirin, titanitt, zirkon,
anatas , fluoritt, kalsitt, pyrophanitt/hematitt
sammenvoksninger og noen merkelige 181lerken-formede krystaller som kan vrere enten synchysitt eller bastnasitt.
Fjrerlaodtuooelen, Sogn og Fjordane:
Under anleggsarbeidet ble det i sterre druserom funnet blekbrune, langprismatiske krystaller opp til 3 mm. For Am fram krystallene
ble det brukt saltsyre, Hel, for A fA vekk
kalsi tten. Felgemineraler var kvarts, muscovitt , laumontitt og annet. Et handstykke (fig.
4) sarnlet av Odd Naustheller (NAGS-nytt 14/88) kunne oppvise en gruppe pA100 til 200

Fig.4 Synchysittkrystallgruppe fra Fjarlandstunnelen
Tverrmdl ca 12mm. Foto STEIN/ghw
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Krystallene var 0,2 mm lange, heksagonale
og blekguie. Felgemineraler var anatas, albitt, kvarts, kloritt og pyritt. Det er sannsynligvis ingen forbindelse mellom denne paragenesen og selvarene.
Midbnoen, 0stAsen-Hadeland, Oppland:
Forekomsten med synchysitt har blitt beskrevet av L. O. Kvamsdal i STEIN 1/93.

Fig. 5 Synchysitt fra Fjarlandstunnelen.
Foto Frode Andersen
sanunenvokste synchysittkrystaller med en
voksaktig gul til brunlig farge. Det ble ogsa
funnet bleke rosa-brune, langprismatiske krystaller 1 - 2 mm. Disse I~ delvis i gips.
Gryting, Gjerstad, Telemark: I denne
granittpegmatitten forekonuner synchysitt
som en grahvitt pulveraktig substans i sprekker i et mineral som trolig er thorogumitt.

Fig. 7 Synchysittkrystaller med ulike
former i Mikrodruse, fra Midtmoen.
Foto Frode Andersen

Fig. 6 Synchysitt fra Holmeyane
lengste krysta1l6mm. Foto STEINlghw

Holmsyane, Nordtjord, Sogn ag Fjordane: Unde~utvidelseavveienbledet funnet
synchysitt i gneisklefter, Krystallene (fig. 6)
er orange-brune og opp til 5 nun. Felgemineraler er kvarts, muskovitt, hematitt og rutil.
(Odd Naustheller pers. meddelelse.)
Kristians ssndre stoll, Kongsberg, Buskerud: i 1961 oppdaget Sreb0 & Neumann
synchysitt ~ en museurnsstuff fra 1865.

Imidlertid resulterte utbedringen av fylkesvei 23 i en mengde mindre forekomster som
hittil ikke har blitt undersekt grundig. I en av
disse ble det funnet synchysitt som klare fine
krystaller med gulorange farge . Bemerkelsesverdig er at det forekonuner to ulike
krystallformer p~ ett og samme stykke (fig.
7): Noen krystaller har en kombinasjon av
prisme- , endeflater og meget underordnede
pyramideflater. Andre er terminert av en
mangfoldighet av pyramideflater som gar ut
i "blyantspiss". Denne skjeeringen har bare
blitt gatt over overfladisk.
p~ selve forekornsten Midtmoen forekommer synchysitt som gule til brune prismatisk,
heksagonale krystaller opptil 3 nun med
skinnende klare endeflater . Mange av krystallene er "slitt" i overflaten og har en uklar
hvit-gui overflate.
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Nittedal, Akershus: Eldjarn og Fylling
(1982) nevner funn av synchysitt i en ikke
neermere beskrevet forekomst neer Nittedal .
Krystallene er her tavleforrnede.
Sande i Gaular, Sogn og Fjordane: Denne
forekomsten har blitt beskrevet i STEIN 1/93
av Helge Samuelsen. Dette er sannsy nligvis
den bestesynchysittforekomste n til nAiNorge.

synchysitt eller sammensa tte krystal ler hvor
synchysitt dominerer over parisitt. Det kan
derfor synes som om en ikke uten videre kan
merke alt som finnes i omradet som parisitt.
Av falgemineraler nevnes albitt, kalsitt, anatas
og bertranditt.
VassbrAa, 0stAsen - Hadeland, Oppland:
I smadruser i en mellom- og grovkomet

Fig . 8. Synchysitt fra Sande i Gau/ar,
h = 2,5 mm, foto Frode Andersen

Fig . 9 Synchysitt med ana tas fra
Solumsdsen , Foto Frode Andersen
Fig. 10 se side 202

Mineralet forekommeri alpin-type-areri gneis
som gule, orange-brunetil redaktige, langprismatiske krystaller opp til 6 mm. Prismeflatene er vanligvis stripete og ugjennomsiktige, mens endeflatene har en frisk glans.
Mange av krystallene har en avspissing mot
endeflatene (fig. 8, forside). Felgemineraler
er: kvarts, kalsitt, hematitt, albitt, baritt og
xenotim.
Sandungen, Asker, Akershus: Sammensatte krystaller av synchysitt/parisitt forekommer i hulrom i rombeporfyr (RP2b).
Solumsasen pukkverk, Holmestrand,
Vestfold: I hulrom i rombeporfyr(RP1) forekommer blekgule til orangebrune tavleformede til prismatiske krystaller av parisittl
synchysitt. Sterste lengde 2 - 3 mm. Vanligvis synes parisi tt Adominere over synchysi n,
Men prever viser ogsa at det finnes rein

syenitt finnes etsynchysi tt-Iiknende mineral.
Krystallene er tavleforrnede til kortp rismatisk og heksagonale. Fargen er brunorange til
orange.Av felgemineraler kan nevnes kvarts ,
titanitt , zirkon, pyrop hanitt(?), stilbitt, heulanditt, regirinlaugitt.

Fig. 11. Synchysittfra Yassbrda N;
Hade/and. Foto Frode Andersen

~stasen
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Jan Haug takkes for ~ ha sendt oss objekter
fra Fjellsjeen,
Alf Olav Larsen takkes for ~ ha gitt oss
informasjonom forholdet mellomsynchysitt
og andre cerium - fluor - karbonater.

Konklusjon

De forekomstene som er beskrevet ovenfor
er alle av relativt ny dato. Sannsynligheten er
meget stor for at de enorme omradene med
metamorfe bergarter i syd-, vest-, midt- og
nord-Norge viI gi nye funn framover.
Syenittene nord for Oslo har ogsa nesten
English Abstract
ubegrensede muligheterfor ~ gi godesynchysittfunn. Noen av rompepyrfyrlavaflakene i
Synchysite combines a number of favoraOslo-feltet inneholder store mengder fine
ble
properties, from a collectors point of
parisitt/synchysitt krystaller.
view:
not really too rare, generally occuring
Allerede n~ kan man si at synchysitt ogl
together
with other interesting minerals, and
eller krystallsammenvoksninger med seerlig
generally
occuring in well-developed,
synchysitt og parisitt finnes i Norge som
esthetical
crystals.
So far, the Alps have been
utmerkede eksempler. Disse s~ seg godt
ty specimens of
the
main
source
ofhigh-quali
ved sammenlikning med de som har kommet
.
synchysite.
However,
an
increasing
number
fra internasjonalt bedre kjente forekomster.
of finds during the last couple of years,
establishes Norway among the major sources
Takk:
ofsynchysite specimens ofvery high quali ty.
Redaksjonen i STEIN takker Odd NaustThis article presents a first inventarisation of
heller for informasjon om synchysitt fra
synchysite-finds in Norway.
Fjrerlandstunnelen og Holrneyane og for ~ ha
rw
sendt oss objekter til fotografering.
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