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A h s t ra c t. A peculiar reddish sandstone containing light greemsB 

ellipsoids is investigated. It is concluded that the eHipsoids have been formed 

during the metamorphism by reactions between pyrite and haematite of the 
orig,inal sediments. The red.-ox.-reactions have been investigated from an 

energeHoal point of view. 

I sedimentene under toppen av fjellet Skogshorn i Hemsedal 
finnes en del eiendommelige røde leirsandsteiner. D'ette bergarts
kompleks er beskrevet av Carl Bugge (N. Geo!. U. Nr. 153 1939), 
som henfører det til Melsennavdelingen. De. spesielle forhold som 
her skal behandles er ikke beskrevet av Bugge. 

Langs hele sydsiden av det bratte stup som danner glintranden 
finnes en blåsvart, finkornig, grafittførencle ,leirskifer, som på sine 
steder er utviklet som takskifer. Gjennom. tidene har elet vært drevet 
en del takskiferprocluksjon for lokalt forbruk, og i ganske liten ut
strekning også til eksport ut av bygden. 

Denne takskifer er til. dels svovelkis,førencle, og langs enkelte 
plan kan den derfor være ganske rusten. Stort sett er det imidlertid 
frisk pyritt i alle grafittførende partier. Det er åpenbart at den 
bituminøse skifer har virket som reduksjonsmiddel, slik at surstoff
overskudd i eventuelle sirkulerende oppløsninger er medgått til oksy
dasjon av elet bituminøse materiale, og ikke har angrepet pyritt
krystallene. I nær1heten av skyvekontakten mot saussurit,tgalbbroen, 
som utgjør toppen av fjellet, er sedimentbergarten på sine steder litt 
grovere, med gjennomsnilttlig kornstørrelse et par fl, og stønelsen 
opp til 0,05 mm. I disse partier finnes ikke bituminøst materiale. 
Bergarten er meget vakkert rødfiolett pigmentert. De mineraler som 
kan identifiseres er kvarts, mikroklin, sericitt, og meget lite biotitt. 
Hovedmengden av mineralene er imidlertid så finkornige at de ikke 
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kan identifiseres i mihoskop.Lysbrytningen synes stort sett å være 
moderat, og særlig meget mørke mineraler forekommer sikkert ikke. 
Hele pigmentering.en antas å skyldes en meg.et lav prosentsats av 
uhyre finkornig hematitt og noen meget få, litt større magnetittkorn. 
Det som gjør denne bergart påfaHeride er at den meget oft.e er spettet 
med ovale, svakt .grønnlig fargete flekker. Det ser ofte ut på spalte
flatene som det skuUe være skv·ettet maling på bergarten. Under
søker man imidl·ertid .fenomenet nøyere, ·finner man at flekkene er 
dannet ved at bergarten er gjennomsatt av grønnlige ellipsoider med 
gjennomsnittlig relativt akse forhold = 1 : 2,5 : 3, 75. U ansett flek
kenes størrelse synes dette forhold å gjelde. Flekkene varierer i stør
relse fra ca. 2 mm lengst.e akse til ca. 30 mm lengste akse. I noen 
enkelte tilfelle er flekkene størr·e, men synes da å være bygget opp 
av flere ellipsoider som er voks·et sammen. 

Fig. 1 viser typiske flekker på slkifrighetsplanet. Fig. 2 viser et 
tverrsnitt av skiferen, skåret i planet av de to mindre akser. 

I mikroskopet viser flekkene seg å være lite forskjellige fra berg
af1t•en forøvrig. Forskjellen består bare i at det karaikteristiske pigment 
mangler nesten fuUstendig i de lyse partier. Fig. 3 viser mikrofoto 
av en liten lys flekk med liten forstørrelse. Fig. 4 viser grensen mellom 
den samme flekk og den P'igmenterte bergart. Forstørrelsen er her SOX. 

Det er en slående forskjell mellom de bituminøse skifre som ikke 
fører hematHt, men derimot pyritt, og de bitumenfri s:kifre som fører 
hematitt, men i�ke pyritt. Dette fonhold gjør det naturlig å anta at 
de lyse flekker er oppståt't ved en eller annen red.-oks.-reaksjon 
mellom hemaHtt og pyritt. Denne reaksjon har vært av en slik art 
at begge faser er forsvunnet. Årsaken til at hematitt overhodet finnes 
i ·en sur silikatbergart, er at det bare er meget begrensete mengder 
treverdig jern som kan inngå i de vanlige silikatmineraler. Det eneste 
bergartsdannende sHikatmineral som under disse termodynamiske 
betingelser kan oppta nevneverdige mengder Feiii er epidot. Rimelig
vis på grunn av lavt kalkinnhold finnes det ikke epidotmineraler i den 
behandlete bergart, på �tross av at metamorfosegraden antyder trykk
og temperaturforhold svarende til Eskola's epidot-amfibolittfacies 
( saussur:ittfacies, lavgneisfacies). Når" det gjelder toverdig jern på den 
annen side, så kan dette jern med letthet opptas i en rekke silikat
mineraler. Det totale jerninnhold som finnes som hematittpigment i 
de røde skifre er i virkeligheten meget beskjedent, og dersom det hadde 
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Fig. l. Sandsteinskifer fra Skogshorn med lyse spetter. 
% naturHg målestokk. 

Fig. 2. En lys flekk skåret på tvers av skifrigheten i planet av de to 
minste akser i elHpsoi<let. Il X forstørret. 
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Fig. 3. En lys flekk Il x forstørret skåret parallelt skifnigheten. 

Fig. 4. Grensen mellom den rødpigmenterte sandstein og de lyse ellipsoider. 

80 X forstørret. 
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foreligget i toverdig form, ville ·mengden av mørke mineraler neppe 
blitt merkbart endret på grunn av dette jern1nnhold. 

Det synes for meg rimelig at de grønne spetter er oppstått ved 

at pyritten på en eller annen måte har redusert hematitten til toverdig 

jern, som så har gått inn i silikatfasen. Samtidig er pydtten oksydert 

NI toverdig jernsul1fat. Metamorfosegralden tyder på at temperaturen 

for denne reaksjon har vært mellom ca. 450° K og 650° K. Under

søker vi de forskjellige reduksjons-oksydasjons-reaksjoner energetisk 

med henblikk på reaksjonstemperaturen, har vi anledning til å fastslå 
hvilke reaksjoner som har vært mulige. 

De me9t nærliggende reaksjoner er: 

I. FeS2 7 Fe20a � 2 FeS04 + 13 Fe O 

Il. FeS2 + 5 Fe2Ch + Ch � 2 FeS04 + 9 FeO 

Ill. FeS2 + 3 Fe20a + 2 Ch � FeS04 + 5 FeO 

Vi vil undersøke disse reaksjoner med hensyn til variasjon 1 tn 
energi i temperaturintervallet 300° K-1 000° K. Jeg vil her benytte 
anledningen til å takke laboratoriesjef Egil Ronæss for den hjelp 
han har ytet meg med å finne fram og beregne nedenstående verdier 

for 6 F. 
Vi ser av disse oppstillinger over L. F at mens reaksjoner etter 

likning I vil forløpe mot venstre, og ikke gi opphav til de lyse flekker 

selv ved så høye temperaturer som l 000° K, så forløper prosessen 

etter likning Il mot høyre ved temperaturer over 500° K, og etter 

likning Ill selv ved meget lave :temperaturer. 
Tilstedeværelsen av fritt surstoff vil være minimumsfaktoren for 

reaksjonene. 

Da det som nevnt er grunner som taler for at temperaturen under 
metamorfosen ikke 1har vært under ca. 450° K - snarere en del 
høyere - kommer en til ,at reaksjonen etter all sannsynlighet har 
funnet sted i henhold til likning Il. Denne reaksjon krever bare halv
parten av den mengde surstoff som er nødvendig etter likning Ill. 

En viktig konklusjon som kan trekkes av disse undersøkelser er 
at det i bitumenfri sandsteiner og skifre kan finnes triN ,surstoff under 
metamorfosebetingelser svarende til Eskola's epidot-amfibolitt-facies. 
Dette surstoff må være av a;tmosfærisk opprinnelse, og bibeiholclt i 
sedimentet i ubunden form etter sedimentasjonen, rimeligvis oppløst 
i porevannet. 
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Likning I. 

FeS2 + 7 Fe203 � 
� 

il F Kcal l il F Kcal l 2-ilF 

-55.3 -1253.0 -1308.3 

-50.5 -1207.5 -1258.0 

--45.8 -1163.2 -1209.0 

-41.0 -1120.0 -1161 0 

-36.3 -1076.6 -1112.9 

-31.7 -1013.9 -1045 6 

-27.1 - 992.6 -1019.7 

--22.5 - 951.3 - 973.3 

Likning Il . 
- .. 
Fes. + 5 Fe. Os+ 02 -> 

� 

il F Kcal Å F Kcal 2:ilF 

-55.3 -895.0 -950.3 

-50 5 -862 5 -912.0 
-45.8 -831.0 -876.8 
-41.0 -800.0 -841.0 

-36.3 -769.0 --805.5 

-31.7 -738.5 -770.2 

-27.1 --709.0 -736.1 

-22.5 --679.5 -702.0 

2 Feso. + 13 FeO 

11 il F Kcal 

-412.0 

-391 6 

-370.6 

-349.6 

-328.4 

-306.8 

-285.4 

-263.8 

l il F Kcal 

-767.0 

-743.6 

-722.8 

-702.0 

-681.2 

-660.4 

-639.6 

-618.8 

2 FeS04 + 9 Fe O 

l il F Kcal Å F Kcal 

-412.0 -531.0 

-391.6 -514.8 
-·3706 -500.4 

-349.6 -486.0 

-328.4 -471.6 

-306.8 -457.2 

-285.4 -441.8 

- 263.6 -428.4 

Likning I I I. 
.. 

FeS2 + 3 Fe203 + 2 o. � 
2 Feso. + 5 Fe O � 

il F Kcal l Å F Kcal �ilF l il F Kcal il F Kcal 

--55.3 -537-0 -592.3 -·112.0 -295.0 

-50.5 -517.5 -568 0 -391.6 -286 0 

-45.8 -498.6 -544.4 -370.6 -278 0 

-41.0 -486.0 -527.0 -349.6 -270.0 

-36 3 -461.4 -497.7 -328.4 -262.0 

-31.7 -443.1 -474.8 -306.8 -254.0 

-27.1 -425.4 -452.5 --285.4 -246.0 

-22.5 -407.7 -430.2 -263.6 -238.0 

l 
l 2:AF 

-1179.0 

-1135.2 

-1093.4 

-1051 6 

-1009.6 

- 967.2 

- 925.0 

- 882.4 

l 
2:ilF 

-942.0 
-906.4 

-871.0 
-835.6 

-800.0 

-764.0 

-728.0 

-692.0 

l 
l � il F 
l 

-707.0 

--677.6 

--648.6 

-619.6 

-590.4 

-560.8 

-531.4 

-501.6 

Ved likning Il ser en at forsk.iellen i fri energi ved atmosfæretrykk er 

forholdsvis liten. Beregnes likevektstrykket · p=exp R T 
finner en: 300", p = 

LF 
ca. 10" atm.; 4000, p= ca. 10� atm.; 500°, p= ca. 350 atm.; 600°, p= ca. 90 
atm.; 700°, p= ca. 60 atm.; 800°, p = ca. 50 atm.; \cl00°, p = ca. 80 atm.; 

10000, p =  ca. 160 atm. 
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Formen av de reduserte soner viser klart at det her ikke har 
vært tale om noen strømning av væskefasen under reaksjonen. I så 
fall ville den blekete sone hatt et mer eller mindre pære for met eller 
langstrakt uts·eende, og en diffus tiltaking av pigment i de deler som 
ligger lengst fra det reduserende pyritltkorn. Reaksjonene hadde i så 
til felle måttet forløpe i to trinn, nemlig: 

IV. Fe S2 + 2% 02--+ Fe O + 2 S 02 
V. Fe2 03 + S02--+ FeS04 + Fe O 

I dette tilfelle ville det ha medgått ennå mer surstoff enn det 
trengtes etter likning Il I. Selv om en slik prosess som skissert i li·k
ning IV og V energetisk er mulig, viser det mikroskopi,ske bilde tydelig 
at reduksjonen har bredd seg symmetris,k ut fra et sentrum i et ellipsoid. 
Dette viser igjen at det her dreier seg om ditfusjonsprosesser i stille
stående medium. I al!t overveiende del har di f fusjonen vært bestemt 
a:v de intergranulare passasjer. Som det kan sees av fig. 3, har berg
arten en viss Jinjestruktur i skifrighetsplanet. Linjestrukturene faHer 

sammen med ellipsoidenes lengste akse. Av denne grunn vil det være 
best pass asje og størst samlet tverrsnitt av intergranulare åpninger 
i denne retning. Retningen loddrett på denne vil i skifrig,hetsplanet ha 
minimum av samlet tverrsniH for intergranular passasje, mens ret
ningen loddrett på ski frighetsplanet vil ha ennå mindre samlet tverr
snitt av intergranulare passasjer. 

Dersom di,ffusjonsprosessene i det vesentlige hadde foregått gjen
nom de faste f,aser, ville det ikke ha væ,rt noen innlysende grunner 
til at det skulle oppstå sJik utpreget anisotropi i den reduserte sone. 

Den stenglige ofi.enteri1ig av mineralene i bergarten kan vanske
lig antas å være primær, men skyldes sikkert metamorfosen. Herav 
kan en derfor slutte at reduksjons-oksydasjons-prosessene har satt 
inn etter at metamorfosen i det vesentlige hadde bevirket rekrystal
lisasjonen og orienteringen av silikatmineralene. 

Hele tolkningen av de grønnlige spetter i den røde MeJsenn
ski fer viser en progressiv metamorfose av et oksyd- og sul fidholdig 
sediment, noe som igjen sannsynliggjør at reaksjonen har funnet sted 
etter likning Il, idet denne reaksjon som nevnt førs>t setter inn ved 
temperaturer litt under 500° K, eller svarende til overgangen mellom 
grønnsikiferfacies og epidot-amfibolittfacies. 

Det er bemerkelsesverdig at et reduksjonsmiddel som pyritt og 
et oksydasjonsmiddel som hemat>itt er stabile ved siden av hverandre 
ved alle normale metamonfosetemperaturer, dersom det ikke tilføres 
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atmosfærisk sursto f f. Dette forklarer hvorfor man hyppig kan påtreffe 
slike parageneser i fjellkjedens metamorfe malmer. 

I de til felle hvor de to nevnte mineraler har reagert med hver
andre, må man alltid anta at surstofførende oppløsninger ent•en har 
vært til stede i et opprinneiig sediment, eller at vadost vann har kunnet 
trenge ned t il bergartene. Detkreves temperaturer på henimot 500° K, 

tilsvarende ca. 220° C, for at reduksjons-oksydasjons-proses sen etter 
likning Il skal foregå. Det er lite trolig at at mosfærisk sursto f f  kan 
til føres i nevnev•erdig grad, idet denne temperatur jo svarer til et dyp 
av ca. 8 km. Man må i alminnelighet anta at det at mo·s færiske sursto ff 
vil være oppbrukt til oksydasjon av re duserende substans før even-
tuelt nedtrengende vann når et slikt dyp. 

· 

F inner man at de to mineral·er har reagert med hverandre slik 
so m i Melsennski feren ved Skogshorn, kan dette tas so m bevis for at 
sedimentet har inneholdt betydelige 02-11neng der, enten oppløst i vann 
eller som lu ftinneslutninger. 

Dien geokjemiske reduksjonsvirkning av slikt atmosfærisk luft
innhold i sedimenter under metamorfos·en har, så vidt det kan sees, 
ikke vært tatt særl ig i be traktning tidligere. 

Summary. 

In the sediments near the mountain Skogshorn in Hemsedal some 
reddish fine-grained sands•tones .. are found toget her with bluish-black 
slates. In the slates, which contain b i tuminous material, pyrite is present. 
In the redd�srh sandstones no pyrite is found, but it is made probahle 
that some peculiar ellipsoids of light g reenish colour have been formed 
by reaction between sedimentary pyr ite and the haematite pig men t 
o f  the rock. Di f ferent possible reactions have been investigated from 
an energetical point o f  v iew. It is concluded that the mos t possible 

reaction is: Fe S2 + 5 Fe03 + 02� 2 Fe S 04 + 9 Fe O. 

The direct reaction between pyrite and haematite does not take 
place at the temperatures of ord inary rnetamorphism. The reduction 

o f  the haemati te is found to have occurred after a certain recrystal
lization o f  the silica te minerals. 'rhis means that during the initial 
metamorphism no red.-ox. reaction took place. The free energies for 
the di fferent reactors in the temperature interval between 300° K
l 000° K is tabulated. 

I t  is concluded that the necessary oxygen must have been l)f 
sedimentary origin, eithcr dissolved in the water or as inclusion o f  air. 


