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Af TINE EIBY

V erden, som vi kender 
den i dag med dens syv 
kontinenter – Afrika, 
Asien, Europa, Nord- og 
Sydamerika, Oceanien og 
Antarktis – har ikke altid 

set sådan ud. 
Der er efterhånden konsensus om, at de kon-

tinentale plader, som Jordens yderste skorpe 
består af, bevæger sig på en måde, så klodens 
landarealer kolliderer og danner sammenhæn-
gende superkontinenter. På samme måde er 
der konsensus om, at disse superkontinenter 
også har det med at brække fra hinanden igen, 
så landarealerne, som vi kender dem fra vores 
nuværende verden, fordeler sig over store dele 
af kloden. Der er tale om processer, som stræk-
ker sig over hundreder af millioner år.

I forbindelse med disse gigantiske opbrud, 
hvor kæmpekontinenter slår revner og spræk-
ker op, kan geologer, geofysikere, vulkanologer 
med flere iagttage, hvordan abnormt store 
mængder af varm, smeltet stenmasse, såkaldt 
magma, vælder frem. Disse enorme mæng-
der magma er genstand for et af de helt store 
geovidenskabelige spørgsmål: Hvor kommer al 
denne magma fra? Hvad er det, der sker?

Den ene fløj hælder til en teori om, at 
magmaen kommer fra et af klodens dybe lag, 
den nedre kappe, og skal ses som en form for 
udladninger af varme og energi fra Jordens 
indre – lidt som når havregrøden bobler op 
og sender klatter af gloende varm grød ud på 
køkkenbordet, fordi der er ustabilitet nede på 
bunden af gryden.

Den anden fløj mener derimod, at den 
varme magma findes i rigelige mængder lige 
nede under klodens ydre bevægelige plader, 
Lithosfæren, og at det er tidligere jordskorpe, 
som er skubbet nedefter på grund af jordpla-
dernes bevægelighed, og som nu i en form 
for genbrugsproces sendes udefter igen som 
opvarmet magma.

Også her i Danmark arbejder forskellige 
videnskabelige grupper med dette spørgs-
mål, og senest har en gruppe geofysikere fra 
Aarhus Universitets Institut for Geovidenskab 
publiceret et resultat, der taler til fordel for 
teorien om, at magmaen kommer dybt nede 
fra Jordens nedre kappe og stiger søjleagtigt 
op igennem jordlagene via nogle passager, så-
kaldte diapirer, som findes bestemte steder på 
Jorden – for eksempel på Hawaii, Island og i 
Yellowstone. Gruppen ledes af Charles Lesher, 
der har et såkaldt Niels Bohr-professorat betalt 
af Danmarks Grundforskningsfond:

»Man kan spørge, hvorfor det lige er vigtigt 
at vide, hvor magmaen kommer fra? Det er det, 
fordi disse processer fortæller noget om samlivet 
mellem klodens kerne og det, der foregår ude 
på jordskorpen. Hele denne udgasning og 
genanvendelse af materialer har betydning for 
forståelsen af, hvordan livsbetingelserne på 
kloden ændrer sig, om den er beboelig, hvordan 
klimaet udvikler sig,« forklarer Charles Lesher.

Nok så interessant er det, at det tilsyneladen-
de er i hælene på superkontinenternes opbrud, 
at man ser de store evolutionære spring på 
kloden. Det skal vi vende tilbage til.

CHArLES Lesher passer også et professorat 
på UC Davis. Hjemme i Californien, hvor 
Lesher har sine rødder, er det San Andreas-
forkastningen, der er interessant for geo-
videnskaben – her ligger to kontinentalplader 
og forskubber sig på langs af hinanden med 
små og store jordskælv til følge. Andre steder 
er det plader, der tørner sammen, skubber 
materiale opefter og danner store bjergkæder 
som Himalaya. En tredje mulighed er, at en 
oceanplade presser sig ind under en anden 
plade, sådan som det sker langs store dele af 
Stillehavet med tsunamier til følge. Endelig er 
der de kontinentalplader, som trækker sig fra 
hinanden, hvorefter ny magma vælder frem og 
fylder ud og skaber bjergrygge, typisk under-
søiske.

Sidstnævnte fænomen finder man midt ude i 
Nordatlanten, og det er den brudzone, Charles 
Lesher og hans Aarhus-baserede forskergruppe 
har studeret – med udgangspunkt i den vul-
kanske aktivitet omkring Island.

Brudzonen i Nordatlanten markerer det 
sted, hvor Norge og Nordeuropa brækkede 
fra hinanden for 56 millioner år siden. Det 

skete som led i nedbrydningen af det seneste 
kendte superkontinent, Pangæa. Her udgjorde 
Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Antarktis 
og Australien et sammenhængende hele med 
en arm ud til Europa, Sibirien og Nordkina, 
mens Sydkina var et ørige for sig (se illustrati-
on). Det menes, at kæmpekontinentet Pangæa 
dannedes for omkring 270 millioner år siden 
og begyndte at brække fra hinanden for 70-
200 millioner år siden. Langs brudzoner som 
den, man finder i Nordatlanten, er der typisk 
vulkansk aktivitet.

Island menes at ligge oven over et såkaldt 
»hot spot«. Det er bestemte steder, hvor det 
vurderes, at der er særlig stor ustabilitet i 
Jordens nedre kappe på grund af varme og 
energi, der skaber bevægelse (konvektion), 
og ideen om hot spots knytter sig således til 
teorien om kappediapirer, hvor store mængder 
magma sendes ud fra Jordens dybere lag på 
grund af ustabilitet. Oppe på jordoverfladen 
bliver der over disse hot spots voldsom vulka-
nisme, men eftersom pladerne på overfladen 
jævnligt flytter sig lidt, vil selve det sted, hvor 
udbruddet kommer, langsomt forskubbe sig 
i takt med, at jordskorpen flytter sig. Derfor 
vil man i forbindelse med hot spots typisk se 
kæder af vulkaner, hvor gamle vulkaner er 
udslukte, mens stadig nye aktiveres.

»Der er god evidens for, at vi har et hot spot 

på Island i dag, endda et meget aktivt et, som 
går meget dybt ned i kappen,« siger Charles 
Lesher. Den højaktive vulkan Bárðarbunga, 
som ligger centralt i Island, er nu lige over 
den mest aktive del af det islandske hot spot. 
Bárðarbunga gik senest i udbrud i september i 
år, hvor den spyede magma 60-80 meter op i 
luften.

»KUNNE det tænkes, at den meget voldsom-
me vulkanske aktivitet, vi i dag ser på Island, 
så at sige er halen af de kraftige udledninger 
af magma, som førte til bruddet mellem 
Grønland og Skandinavien for 56 millioner år 
siden?« siger Charles Lesher og fortsætter:

»Hvis man skal undersøge, om der er kom-
met materiale op helt nede fra kappen, må man 
først finde ud af, hvad kappen består af, og hvad 
temperaturerne er dernede. Og derefter forsøge 
at simulere, hvordan det materiale ville opføre 
sig, hvis det kom op helt dernedefra – ligesom 
en læge, der tjekker temperaturer og puls for at 
finde ud af, hvordan patienten har det.«

Såvel Charles Lesher som postdoc Eric 
Brown, der har været central i projektet, 
understreger, at de som udgangspunkt har for-
holdt sig neutralt til de to divergerende teorier:

»Studiet blev ikke sat i gang for at undersøge, 
hvorfor Pangæa sprækkede op. Når superkon-
tinenter sprækker op, sættes det almindeligvis 
i forbindelse med store udledninger af magma, 
og vi ville gerne undersøge de betingelser 
nede i kappen, som gav anledning til disse 
magmaudledninger i Nordatlanten,« forklarer 
Eric Brown fra Institut for Geovidenskab ved 
Aarhus Universitet.

I deres nyligt publicerede artikel i Nature 
Geoscience har Brown og Lesher ved hjælp af 
numeriske modeller blandt andet påvist, hvor 
meget varmere det materiale, der kom fra dybt 
i jordens kappe, skal have været for at nå tæt 
op til jordens plader og undervejs være i stand 
til at opsmelte de store magmamængder. Deres 
resultater taler for teorien om kappediapirer 
– altså at det er materiale, som kommer dybt 
nedefra. Især et forhold er afgørende: de vul-
kanske stens kemi viser, at de er opsmeltet fra 
bjergarter, som var ekstremt varme – så varme, 
at de kunne komme hele vejen op fra en dybde 
af 1000 kilometer eller mere.

En lille del af det materiale, de vulkanske 
sten er skabt af, stammer fra gammel, tung 
havbund (se illustration), som skubbes ned 
under lettere jordplader. Herom er der enighed 
mellem de to fløje. Den ene fløj, diapirfløjen, 

Geofysik. Der er enighed om, at klodens landmasser til tider har hængt sammen i superkontinenter, men hvad er det, som får dem til at brække fra hinanden igen? 
Ny analyse taler for, at kræfterne kommer fra klodens indre.

Da Norge brækkede af Grønland

Den islandske vulkan Bárðarbunga gik senest i udbrud i september og menes at ligge lige over 
et af klodens mest ustabile punkter. FOTO: AFP/SCANPIX
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mener imidlertid, at nogle af havbundsstenene 
er så tunge, at de synker dybt ned i den nedre 
kappe, hvorfra de ved særlig høje temperaturer 
bevæger sig helt op tæt på overfladen, mens 
de smelter, og at det er denne voldsomme 
opsmeltning af kappemateriale, der kom dybt 
nedefra, som kan medføre, at kontinenter 
brækker fra hinanden.

Den anden fløj – pladefløjen – har et helt 
andet udgangspunkt. Her mener man ikke, 
at der nødvendigvis er særlig stor interaktion 
mellem de forskellige lag af kappen. De gamle 
havbundssten synker ned og ligger lige under 
pladerne, og herfra sendes de med jævne mel-
lemrum op igen via vulkaner i form af magma. 
Ifølge pladeteorien er det en anden proces, der 
sætter gang i egentlige opbrud af superkonti-

nenter; en proces, der har med selve strukturen 
af kontinentalpladerne at gøre, deraf navnet.

DET kan måske undre, så stor usikkerhed der 
stadig hersker på dette felt, men det skyldes, at 
der er tale om en ganske ung videnskab. Man 
skal helt frem til slutningen af 1950erne eller 
starten af 1960erne, førend man fik en egentlig 
teori for pladetektonikken, forklarer Charles 
Lesher. Det var først og fremmest den canadiske 
geofysiker John Tuzo Wilson, der på baggrund 
af observationer af blandt andet havbund brød 
igennem med en sammenhængende teori om, 
at Jordens øverste lag består af plader, som er i 
bevægelse og forskubber sig på forskellig måde 
– mod hinanden, fra hinanden eller på langs af 
hinanden.

»Jeg plejer at sammenligne det med et stort 
demolition derby,« siger Lesher begejstret. »Altså 
hvor gamle biler smadrer ind i hinanden – hvor 
nogle kører over hinanden, nogle glider under, 
nogle glider af,« siger han og fortsætter:

»Jordens plader bevæger sig mellem 10 mil-
limeter og 100 millimeter, måske op til 200 
millimeter, om året. Eller som man siger: med et 
eller andet sted mellem neglenes og hårets vækst 
i løbet af et år.«

Det er selvfølgelig ikke nogen særlig drama-
tisk bevægelse inden for det enkelte år, men det 
vurderes, at en plade kan have været hele vejen 
rundt om kloden 10-20 gange i løbet af dens 
eksistens, tilføjer Lesher, og så lyder det pludselig 
af meget.

Det er her, ideen om superkontinenter 

kommer ind i billedet. At den landmasse, som 
stikker op af oceanerne, til tider har været sam-
menhængende. Allerede i 1500-tallet havde den 
flamske kartograf Abraham Ortelius som den 
første formuleret den observation, at kontinenter 
som Sydamerika og Afrika ligner brikker, der 
passer sammen i et stort puslespil og engang 
har hørt sammen. Hans teorier vandt dog 
ikke gehør på den tid, og vi skal helt frem til 
begyndelsen af 1900-tallet, hvor polarforsker og 
meteorolog Alfred Wegener for alvor tog tråden 
op. Også han var optaget af, at kontinenterne 
lignede brikker til et puslespil, men gik skridtet 
videre:

»Han begyndte også at se på klippestykker 
og på fauna og flora og begyndte at stykke 
sammen, hvordan landjord har hængt sammen 
i tidligere superkontinenter. Wegener arbejdede 
mest med udgangspunkt i Grønland, men 
forbandt også Antarktis, Sydamerika, Afrika og 
Australien,« fortæller Lesher.

Dengang var der ikke den store videnskabe-
lige tiltro til Wegeners teorier. Men i dag begyn-
der der efterhånden at tegne sig en konsensus 
om, at efterhånden som klodens skorpe i sin tid 
kølede ned, blev kontinentalpladerne større og 
begyndte at interagere og brage ind i hinanden. 
Store mængder af stof med opdrift dannede 
efterhånden landjord, og de første superkonti-
nenter tog form.

Der er flere, usikre teorier om tidlige super-
kontinenter: for eksempel Nuna, også kaldet 
Columbia, som i så fald dannedes for 1,8 mil-
liarder år siden og brød op for 1,5 milliarder år 
siden. Der er imidlertid nogenlunde enighed 
om, at superkontinentet Rodinia (se illustration) 
opstod for omkring 1,1 milliard år siden og 
begyndte at bryde op for 700 millioner år siden. 
Siden fulgte Pangæa. Hvad det næste superkon-
tinent vil blive, er der ikke enighed om. En lejr 
mener, at det er Atlanterhavet, der udvider sig 
og langsomt vil skubbe resten af landområderne 
sammen, så Stillehavet forsvinder. En anden lejr 
mener, at det stik modsatte vil ske.

»Afgørende ved henholdsvis skabelse og 
nedbrydning af disse superkontinenter er, at 
de typisk er forbundet med større evolutionære 
forandringsprocesser,« siger Lesher. »For eksem-
pel voldsomme klimatiske forandringer. Efter 
afslutningen af Rodinia (og Nuna) ser der for 
eksempel ud til at have været omfattende istider, 
hvor kloden har været som en snebold, helt 
dækket af is og sne. Om det var hele kloden eller 
kun dele af den, der var omfattet, er der store 
diskussioner om, men det havde vidtrækkende 
konsekvenser.

De evolutionære konsekvenser har også med 
selve opbrydningen af landmasser at gøre – sim-
pelthen fordi der skabes nye økologiske nicher: 
»Det er langs kystlinjer i det marine miljø tæt 
på havoverfladen, at evolutionen virkelig har 
gode vilkår, det er her, de fleste arter lever,« siger 
Lesher og sætter trumf på:

»Et eksempel på de evolutionære forandrings-
processer, som er sat i gang, er Den Kambriske 
Eksplosion, som fulgte efter nedbrydningen af 
superkontinentet Rodinia.«
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Denne model fremstiller hovedtankerne 
i de to konkurrerende teorier: Øverst 
kappediapir-teorien. Nederst plade-
teorien. De små sorte felter er gamle 
havbundssten. GRAFIK: ERIC BROWN
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