
G
eologi er lceren om jordens sammenscetning og opbygning. Herti! h0rer beskrivel

. sen af de processer; der er foregaet og foregar i Jordens historie. Jorden som helhed 

. kan betragtes som geologiens laboratorium. Ud fra iagttagelser i felten og analyse 

af indsamlede bjergarter; kan geologien give oplysninger om emner som fx: 

• jordens opbygning 
• risikozoner for jordskcelv og vulkanisme 

• udbredelse af forskellige rastoffer 

Mange af geologiens processer kangenskabes i laboratorier, men ikke dem aile. Oet skyldes, 

at de geologiske processer forl0ber over lang tid og ved store temperatur- og trykpavirkninger. 

Oette g0r; at processerne ikke kan eftervisesi detaljen. Geologien kan alligevel opstille meget 

detaljerede hypoteser for; hvordan processerne forl0ber, og hvordan de pavirker det geologi

ske milj0. 



Idette kapitel gennemgas nogle af de geologiske processer, deres udbredelse samt konsekven
serne af demo Mange af disse processer krcever naturvidenskabelig indsigt i andre fag. Kemi 
bruges til at bestemme den kemiske sammenscetning af forskellige bjergarter. Fysik bruges 
bl.a. til at forklare, hvordan materialer opforer sig ved cendringer i tryk og temperatur. Geo
logi kan derfor opfattes som et syntesefag. Det vii sige, at geologi samler viden og metoder fra 
andre fag, og scetter dem sammen i et fag. 
Et af geologiens vcesentligste arbejdsprincipper er aktualitetsprincippet. Det gar ud pa, at det 
antages, at de processer, der er aktuelle i dag, ogsa har virket til andre tider, samt at der ikke 

I:l 

tidligere har vceret naturkrcefter, som ikke virker i dag. Ved at bruge aktualitetsprincippet for-
mar geologen altsa at udvide tidsperspektivet til perioder i Jordens historie, som vi ellers ikke 
kan vide noget om. Enten fordi der ikke har vceret mennesker til at berette om Iwad der er 
sket, eller fordi der ikke findes biologiske spor. Dermed kan forskel!ige fantasifulde teorier om 
omraders dannelse forkastes. 



jORoENS oANNELSE 
OG SPORENE AF oET 
F0RSTE L1V 

Udviklingen af sorsystemet 
For at forsta Jordens oprindelse og 
dannelse, ma der I'elatel"es til resten 
af solsystemets opstaen. Perspektivet i 
denne historie er kolossalt, bade hvad 
angar tid og rum. Antagelserne i det 
folgende om Jordens dannelse bygger 
primc:ert pa teoretiske overvejelser og 
pa tolkninger af forholdene pa Jor
dens naboplaneter, men ogsa pa ana
lyser af nedfaldne meteoritter. 

Den fremherskende teori omkring 
hele universets dannelse er Big Bang 
teorien. Ifolge denne teori blev uni
verset dannet for 13,7 milliarder ar 
siden. I universet blev der dan net 
stjerner, der primc:ert bestod af grund
stofferne helium og brint. I stjernerne 
blev helium og brint omdannet til 
tungere grundstoffer. Nogle af disse 
stjerner gik til grunde i de sakaldte 
supernovaer. Ved disse stjerneeksplo
sioner blev tungt materiale frigjort. 
Ifolge teorien var det disse stoffer, der 
fortc:ettedes til planeterne i solsyste
met. 

Planeterne i vores solsystem blev 
dan net for 4560 millioner ar siden. 
Vores sol system var i begyndelsen en 
stor roterende plade af gas og stov, 
der blev adskilt fra resten af galak
sen (Mc:elkevejen). I denne roterende 

bevc:egelse blev de letteste stoffer
 
slynget Ic:engst ud i solsystemet, mens
 
de tu ngeste b lev koncentreret inderst
 
i systemet. Med tiden opstod den
 
fordeling af planeter, som vi kender
 
i dag. Inderst i solsystemet Iigger de
 
sakaldte terrestriske planeter: Merkur,
 
Venus, Jorden og Mars. De bestar
 
stort set aile af de samme tunge mate

rialer som Jorden (terra = jord). Yderst
 
i solsystemet Iigger planeter, som pri

mc:ert bestar af gasser: Jupiter, Saturn,
 
Uranus, Neptun og Pluto.
 

Jorden tager form
 
Til at begynde med bestod Jordens
 
atmosfc:ere overvejende af lettere luft

arter som brint, helium og vanddamp.
 
Pa grund af solvinden, dvs. energiud

ladninger fra Solen, blev den davc:e

rende atmosfc:ere blc:est bort fra aile
 
de terrestriske planeter. Solvinden var
 
ikke stc:erk nok til at blc:ese luftarterne
 
vc:ek fra de ydre planeter. Atmosfc:eren
 
omkring disse planeter bestar i dag
 
primc:ert af brint og helium.
 

Nc:este trin i udviklingen af Jorden 
var, at de tungeste materialer blev 
koncentreret i midten. Disse proces
ser, som foregik i den forste halve 
milliard ar efter Jordens dannelse, er 
arsag til, at jordens kerne primc:ert 
bestar af tunge metaller som jern og 
nikkel. Uden om kernen findes et 
mere silikatholdigt lag, kappen. At 
kappen er silikatholdig betyder, at 
den bestar af store mc:engder Si02 . 

Silicium er lettere end jern. Arsagen 

til at de tungeste materialer koncen
treres i klodens midte er tyngdekraf
ten. 

I de forste ca. 600 millioner ar af 
Jordens historie var der en kraftig vul
kansk aktivitet. Samtidig blev Jorden 
bombarderet af meteorer fra rummet. 
Bombardementet og den vulkanske 
aktivitet betod, at Jordens overflade 
var mere eller mindre smeltet. Ved 
vul kansk aktivitet frigives forskell ige 
gasser. Det antages, at disse gasser 
forte ti I dannelsen af Jordens atmo
sfc:ere. Uratmosfc:eren bestod isc:er 
af kuldioxid, metan, vanddamp og 
kvc:elstof. Disse gasser findes stadig 
i Jordens atmosfc:ere, men bortset fra 
kvcelstof udgor de nu mindre end 1 % 
af atmosfc:erens volumen (se kapitel 3: 
Klimatologi). 

Efterhanden faldt meteorintensite
ten, og Jordens ydre afkoledes. Det 
medforte bl.a., at vanddampene i 
atmosfceren kunne fortcettes ti I vand. 
Hermed var en af de vcesentligste 
forudsc:etninger for livets opstaen pa 
Jorden opfyldt. De tidligste spar af liv 
findes i gronlandske bjel'garter, sam 
er dateret til at vc:ere 3,8 milliarder 
al' gamle. Der er ikke tale om fossiler 
men am spar af kulstofisotopen 12c. 

Denne isotop foretrc:ekkes af forskel
lige levende organismer ved fotosyn
tesen. Iiten i atmosfceren kom forst 
senere, i forbindelse med at planterne 
udviklede fotosyntesen. 

Fig. 2.7: Solsystemet. 



GEOLOGISK TID 

Hvad er geologisk tid?
 
En vigtig parameter i geologi er tiden.
 
Mange af de geologiske processer,
 
som er gennemgaet ovenfor, kre:ever
 
lange tidsintervaller. Da geologi er
 
le:eren om Jordens opbygn ing, er det
 
altsa hele Jordens historie fra dan

nelsen til i dag, der har relevans.
 
Tidsperspektivet er 4,6 milliarder ar.
 
Til sammenligning menes menneskets
 
fmfe:edre kun at have ve:eret pa jorden
 
ide sidste 4-5 millioner ar. Af denne
 
tid er det kun de sidste 50.000 ar,
 
hvm nutidsmenneskets historie kan
 
iagttages og udforskes. Med det lange
 
tidsperspektiv i fokus bliver det lettere
 
at fmsta de geologiske processer og
 
deres ofte voldsomme konsekvenser.
 

Den geologiske tidstavle er opdelt 
i perioder af varierende le:engde. Nav
nene pa de enkelte perioder har som 
regel navn efter en lokalitet, hvor en 
aflejring meget pre:ecist indkapsler den 
page:eldende peri odes vigtigste geo
logiske forhold. Det ge:elder fx Jura, 
der har navn efter Jurabjergene pa 

gl'aensen mellem Frankrig og Tyskland. 
I andre perioder er en speciel type 
aflej ri nger meget udbredt. Eksem
pelvis er store maengder kalk- og 
kridtaflejringer karakteristisk for den 
periode, der kaldes Kridt. 

Datering, relativ og absolut 
Den danske geolog Niels Stensen 
(Nicolaus Stenonis, 1638-86) var en 
af de forste, der foretog detaljerede 
observationer af forskel Iige aflej ri nger. 
Stensen gik ud fra, at hvis en aflejring 
1.1 oven pa en anden, matte den 0ver
ste vaere den der var yngst, med min
dre der var sket forstyn'elser af lagene. 
Pa denne made foretog han det, der 
kaldes relativ datering. Han afgjorde 
ikke lagenes praecise alder, men 
afgjol'de hvad der var aeldst og yngst. 
Han fik desuden en fornemmelse af 
Jordens dynamik, da han observerede 
fossiler fra havdyr, som var aflejret 
hojt oppe i Appenninerne. Det matte 
altsa antages, at der havde vael'et et 
hay, for bjergene blev dan net, og at 
aflejringerne i havet var blevet foldet 
op som bjerge. 

Den geologiske tidstavle kan ses 

som det endelige resultat af det arbej
de, Stensen indledte. Ved hjaelp af 
observationel' af bjergarter over hele 
kloden kunne man finde monstre for, 
hvilke aflejringer der "hang sammen". 
Ud over at se pa aflejringernes belig
genhed i fOI'hold til hinanden kunne 
man tolke lagenes I'elative aldre ud 
fra de fossiler, som aflejringerne inde
holdt. Hvis et lag indeholdt en stor 
maengde af en dyregruppe, som var 
fravaerende i laget ovenover, matte det 
antages, at der var sket en eller anden 
aendring i det biologiske miljo. Hvis 
aflejringsforholdene er forskellige i de 
to lag, er der basis for en periodeop
del ing. Ved at fi nde sam men haenge 
og forskelle mellem lagene foretager 
geologerne det, der kaldes stratigrafisk 
analyse. Lag hedder pa latin stratos. 
Ved at folge lagene over store afstan
de og maske opdage identiske lag 
helt andre steder pa kloden, kan man 
foretage stratigrafisk korrelation. 

Det endelige mal er at fa fortalt 
den geologiske historie og svare 
pa sp0rgsmal som: Hvordan er det 
undersogte lag havnet, hvor det er? 
Hvilke forhold er det aflejret under? 

Geologisk tidstavle og sedimentaflejringer i den danske undergrund fra de forskellige geologiske perioder 
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Fig. 2.2: Ceologisk tidstavle. (Efler Ceografi. Fag og undervisning, 7999) 
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Fig 2.3: Stratigrafis!< korrelation af lag pa Ire forskellige lokaliteter. Fossilerne viser, at lag
 
B mangler pa lokalitet 3. Det skyldes enten, at lag B aldrig blev aflejret pa lokalitet 3,
 
eller at laget er &'ernet ved erosion, for lag C blev aflejret.
 
(Elier Brian J. Skinner & Stephen C Porter: Physical Geology. John Wiley & Sons, New York, 7987).
 

Hvad er del' sket, siden det blev aflej
ret? Perspektivet for den geologiske 

historie afheenger naturligvis af, hvad 

del' unders0ges. Det kan veere et 

enkelt lag pa en enkelt lokal itet. Det 

kan ogsa veel'e ovel'gangene mellem 
flere fOI'skellige lag. Eller det kan veere 

et st0rre omrade, eksempelvis lagene 
under Danmark. 

En af mangleme ved den relative 

dateringsform er, at den ikke forteel

IeI' preecis, hvor gamle aflejringerne 

er. Dette problem val' iseer fremme pa 

Niels Stensens tid. Pa det tidspunkt 

havde kirken fastlagt, at Jorden blev 

skabt 4004 ar f0r Kristi f0dsel. Det val' 

Oprindelig m<.engde K40 ar ° 

K40 ___..:.A.::r_40__ 1efter 1,26 
mla. ar 

K40 Ar40 ] efter :,52 
_____~ . mla.ar 

K40 Ar40 I efter ~,78 

mla. ar 

Fig 2.4: Eksempel pa absolut aldersbe
stemmelse ved hjcelp af omdannelsen af 
K4IJ til A(w Som udgangspunkt indeholdt 
bjergarten en vis mcengde K40 Hvis denne 

mcengde kendes, kan bjergartens alder 
bestemmes. Efter 1,26 milliarder,!ir er 
halvdelen omdannet. Nar del' er gaet tre 
gange halveringstiden, er kun 1/8 af det 
oprindelige K4IJ ti/bage. 
(Efter' Torben Andersen. Fra kontinentaldrift til 

pladetektonik. Lademann, 19lJ7). 

"
 

altsa ikke muligt, at aflejringerne, som 

Stensen unders0gte, kunne veere mere 
end ca. 5.500 ar gamle, 

Dette problem er senere 10st ved 

hjeelp af absolut datering, Denne 

dateringsform baserer sig bl.a, pa 

radiometriske ma Iinger, Det vi I sige, 
at man kan male, hvor hurtigt radio

aktive stoffer nedbrydes og omdan
nes, Tager man eksempelvis en 

bjergartspr0ve, som indeholder en vis 

meengde radioaktivt stof, og sam men

holder denne meengde med det radio
aktive stofs halveringstid, kan man 

afg0re, hvor lang tid del' er gaet, siden 

det radioaktive stof begyndte at halve

res. Man kan med andre ord finde ar 

o for dannelsen af den bjergartspr0ve, 
man sidder med. Pa den made hal' 

man en metode til at angive, hvor 

gammel bjergarten er. For at metoden 

skal fungere, kreever det kendskab til 

veegtforholdet mellem det radioaktive 

stof og et ikke radioaktivt delprodukt 

ved omdannelsen. 

GEOLOGISKE PROCESSER 

Interne og eksterne processer 
Som beskrevet ovenfor er del' forskel 

pa de fysiske ti Istande i Jordens indre 

og pa overfladen. Man taler derfor 

om to typer af geologiske processer: 
de interne og de eksterne. De interne 

processer foregar, som navnet antyder, 

i jordens indre og omfatter al aktivitet, 

som hal' at g0re med beveegelse eller 

omdannelse af bjergarter i Jordens 

indre. Omdannelsen kan enten forega 

fysisk, eksempelvis ved temperatur

eller trykpavirkning, eller kemisk 
ved omdannelse af bjergartemes 

bestanddele, mineralerne. De eks

terne processer pa overfladen af Jor

den kan ogsa nedbryde bjergarterne 

til mindre dele, eksempelvis til sand 

eller ler. Denne nedbrydning kan ske 

ved forvitring eller erosion (for en 

neermere gennemgang, se kapitel 5: 
Geomorfologi), Dette materiale kan 

efter nedbrydning blive transporteret 

fx af vind eller vand, del' Igbel' ned 

ad en bjergside og senere aflejres, 

De eksterne processer er altsa aile de 

processer, hvor bjergarter nedbrydes, 
transporteres og aflejres pa eller neer 

Jordens overflade. 

Bjergarter og mineraler 
Resultatet af de interne og eksterne 

geologiske processer er bjergarterne. 
Definitionen pa en bjergart er, at det 

er produkteme af de geologiske pro

cesser. 

Bjergarterne er ophobninger eller 
sammenvoksninger af korn af et ellel' 

flere mineraler. 

Et mineral er en naturligt formet, 

hard, kemisk substans med en preecis 

kemisk sammenseetning og et karak
teristisk krystalgitter. Sammenlagt 

kendes ca. 3.000 minel'aler. De fle-

Grundstof V;egt (%) 

lit 45,20 

Silicium 27,20 

Aluminium 8,00 
Jern 5,80 

Calcium 5,06 
Magnesium 2,77 

Natrium 2,32 

Kalium 1,68 

Titanium 0,86 
Brint 0,14 

Mangan 0,10 
Foslor 0,10 

Aile andre stoffer 0,77 

I all 100,00 

Fig 2.5: De mest udbredte grundstoffer i 

Jordens skorpe. 



ste er fundet i jorclskorpen, nogle fa 
ken del' man kun fra meteoritter, og to 

mineraler blev funclet i bjergal"tel" fra 
manen. I Jordens skorpe er det kun 
'12 grunclstoffe,', c1er uclg0r 99,23 % af 
den samlede masse. 

Antallet af relevante mineraler 
for de fleste geologiske processer 
kan indsncevres til 20, del' tilsam
men uclg0r 95 % af aile mineraler i 

skorpen. Disse mineraler kaldes c1er
for de bjergartsdannende mineraler. 
De vcesentl igste er: feldspat, Iwarts, 
pyroxeneI' og amfiboler. l\Jar man 
betragter forskellige bjergarter, er det 
lydeligt, at fOI"skellene er store. Nogle 
bjergarter er meget lyse, ancll"e m0rke. 
I nogle bjel'garter Iigger m ineralerne 
i uorclen, i andre er de fint lagclelte. 
Dct, del' er bestemmende for en 
bjergarts uclseende og dermed ogsa 
mineralsammenscetningen, er, hvilke 

processer del' hal' f0rt til dannelsen af 
bjcrgarten. Del' findes tre bjergarts
c1annende processel': Magmatiske, 
metamorfe og sedi mentaere. 

Magmatiske bjergarter 
Bjergarter, del' er c1annet magmatisk, 
hal' pa et tidspunkt vceret magma. 
Magma er flydende, smeltet sten
materiale, som findes i asthenosfaeren 
og lithosfceren (se s. 16). Magmaet 
findes oftest i magmakamre under 
vulkanerne. Nar magmaet st0rkner, 

bliver det til en magmatisk bjergart. 

Fig. 2.6: Bowens reaktionsserie. Skematisk 
oversigt over de bjergartsdannende mine
ralers starlming i et magma. De mgrke 
mineraler udkrystalliseres fgrst, de lyse 
sidst. Olivin starkner tidligt og ved lJ0jest 
tcmperatur. Plagioklils er en feldspattype, 
cler gar fra at V02re calciumholdig ved h0je 
temperaturer til at v02re rig pa natrium ved 
lave temperaturer. Efter at biotit er krystal
liseret, udkrystalliseres til sidst kvarts og 
andre lyse minera/er. jo l02ngere et magma 
befinder sig i et st£Jrkningsinterval, desto 
st0rre bliver mllleralkornene, der udkry
stalliseres i dette interval. Et st£Jrknings
interval er den max. og min. temperatur 
hvori et mineral st£Jrlmer. (Efter Brian j. Skin" 
ner & Stephen C. Porter: Physical Geology. john 
Wiley & Sons, New York, 1987). 

Den endelige mineralsammensaet
ning i magmabjergarten afhaenger af 
magmaets sammensaetning samt af, 
[wor hurtigt magmaet er st0rknet. De 
bjergartsdannende mineraler st0rk
ner i en bestemt rcekkef01ge og ved • 
bestemte temperatureI'. 

Som hovedregel kan det siges, at jo 
laengere tid et magma er om at st0rk
ne, des st0rre kan de enkelte minera

IeI' blive. En langsom st0rkningsproces 
kan forega nede i skorpen i et magma
kammer. Resultatet kan blive en grov
kornet magmatisk bjergart, fx granit. 
Ved grovkornet menes, at de enkelte 
mineralkorn er st01Te encl 5 mm. 

Bjergal"tel", del' er dannet pa c1enne 
made, kaldes plutoniske bjergarter 
eller dybbjergarter. St0rkner magma 
derimod hurtigt, nar de enkelte mine
raler ikke at vokse sig store. Hurtige 
st0rkningsforl0b forekommer ved 
vulkanudbrud, hvor den smeltede 
stenmasse, som nu kaldes lava, afk0

les meget hurtigt ved kontakten med 
den atmosfaeriske luft eller havvandet. 
Resultatet bliver en finkornet bjergart 
som fx basalt. I de finkornede bjerg
arter, er mineralkornene mindre end 
1 mm. Bjergarter, del' er c1annet pa 
Jordens overflade, kaldes vulkanske 
bjel"garter eller dagbjergarter. 

Fig. 2.1A+B: Granit og basalt, To magmatiske bjergartel; der er st0rknet henholdsvis 
langsomt og hurtigt. Forskelle i k0rl1st0rrelse fremtr02der tydeligt, 
(Foto: Geologis,~ Museum, Kobenhavn). 
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Sedimentcere bjergarter
 
De sediment<pre bjergarter bestar af sam


menpressede sedimenter. Sedimenter el'
 

materiale afsat af vand, vind eller is, ved
 

kemisk udfceldning pa jordoverfladen,
 

eller ved biologisk ophobning. (for gen


nemgang af sedimenter, se kapitel 5:
 

Geomorfologi). De kan vcere dan net af
 

organisk materia Ie, eksempelvis skeletre


ster eller af koraller eller uorganisk mate


riale, fx ler, sand eller grus. De uorgani


ske sedi menter er nedbrydn ingsmateria Ie
 

fra tidligere faste bjergarter. Sedimentcere
 

bjergarter er ofte tydel igt lagdelte og
 

bestar stort set kun af lyse mineraler.
 

For de bjergarter, der har organisk 

oprindelse, er forklaringen pa den lyse 

farve, at calcium som oftest er hvidt. Cal

cium indgar i mineralet kalcit, CaC03. 

Kalcit er oftest hvidt eller glasklart. De 

skeletdele fra d0de dyr, der findes i bjerg

arter, bestar fortrinsvis af kalcit. Forkla

ringen pa, at de uorganiske sedimenter 

primcert er lyse, er, at de lyse mineraler 

er svcerere at nedbryde end de mmke. 

Nedbrydningen af bjergarter kaldes for

vitring (se kapitel 5: Geomorfologi). 

For at sedimenterne kan blive til sedi

mentcere bjergarter, skal de vcere udsat 

for et kraftigt tryk. Ved h0jere tryk presses 

de enkelte sedimentkorn sammen. Det 

h0jere tryk kan eksempelvis opsta ved, 

at et omrade igennem millioner af ar far 

tilf0rt sediment, eksempelvis fra en f1od. 

Det celdste sediment, dvs., det, der ligger 

nederst, vii efterhanden blive udsat for et 

stigende tryk. Herved kan det omdannes 

til en sedimentcer bjergart. Pa grund af det 

stigende tryk forekommer en hcerdning 

og cementering af sedimenterne. Herved 

udskilles der mineraler mellem de oprin

delige sedimenter. Disse mineraler binder 

sedimenterne sammen i faste strukturer. 

Kalk og salt i Danmark - eksempler pa sedimentcere bjergarter 
To forekomste'r i Danmarks undergrllnd'er scerligt interessante. Den ene er det kal

k.lag, som udgor den ovre del af kridttidens aflejringer. Den anden, er saltforekomster, 

der rejser sig som store paddehalte, de silkaldte diapirer, i undergrllnden. De findes 

primcert 'i Nordvestjylland og Nordsoen. 

Kalklagel hat stor udbredelse'i den c1anske undergrllnd og er aflejret for 100-60 

millioner ar siden. Det overste kalklag, som kaldes Danskekalken, er aflejret i Danien

perioden, der har navn efter Dal1l'nark. I Danien var vandstanden i verdenshavene 

hojere end i dag, og Danmark var dcekket af hay. Det hay, der dcekkede Danmark, 

menes at have haft en dybde pa mellem 50 og 200 meter. Idette hay levede der 

forskellige kalkskallede dyrr og det er disse dyrs efterladte skeletdele, der i dag udgor 

materialet i Danskekalken. Langt den overvejende del af kalklagene uncler Danmark 

bestar af sma kalkplader fra en planktonisk algegruppe: kokkoliter. Den dag i dag 

udgor kokkoliter stadig hovedparten af plankton i verdenshavene. 

Skrivekridtet som er en meget finkornet og poros bjergart, bestar ncesten udeluk

kende af kokkoliter. En bjergarts parositet bestemmes af porevolumens andel af 

totalvolumen. Jo feene' porer jo lavere porositet og jo mere fast virker bjergarten. 

Man skelner skrivekridt fra Danskekalk ved at se pa bjergarternes indhold af fossiler. 

Danskekalken indeholder bryozoer, det gor skrivekridtet ikke. Bryozoer er sma 11105

dyr med lange forgrenede skeletter. Disse dyr levede teet vedkysten i Danienhavet i 

modseetning til kokkoliterne, som blev aflejret leengere veek fra kysten. Eksempler pil 

regulcere banker af bryozokalk kan ses ved Stevns Klint og \ted Bulbjerg pil den jyske 

vestkysl. Desuden findes der i Danskekalken den silkaldte koralkalk, som bestar af 

forstenede koralbanker, der ligeledes forekom pa lavt vand. Faxe kalkbrud er type

lokalitet for koralkalken. 

Saltaflejringerne er c1annet som folge af inddampning af havvand. Inddampningen 

skete, da Danmark var beliggende, omtrent hvor Sahara ligger i dag. Der var saledes 

en hoj temperatur og dermed en kraftigfordampning. Det hay, der dcekkede det 

danske omrilde, kaldes Zechsteinhavet efter den ovre del af Permperioden (256-248 

millioner ar for nul. Det saltlag, der aflejrecles i Zechstein, var ca. 1,5 km tykt. Igen

nem tiden er salflaget blevet overlejret af y.ngre lag fx Danskekalken' og er dermed 

kommet under et voldsomt tryk og en foroget temperaturpavirkning. Nar saltet er 

begravet under tre kilometer sediment, Iwor temperatllren er ca. 100°C og trykket 

omkring 600 atmosf~re, bliver det f1ydende. Salt har en lavere massefylde end de 

f1este bjergarter. Derfor begynder det begravede saltlag pa et tidspunkt at flyde. Saltet 

vii flyde mod omrilder i undergrunden, der er hojere end omgivelserne. Herefter 

vii trykket 0ges pa sider'ne af saltet, og flydningen mod bulens top vii foroges. Hvor 

der er svaghedszoner eller sprcekker i det overliggende lag, vii saltet soge opad mod 

jordoverfladen. 

Resultatet vii til sidst blive en diapir af salt, der rejser sig (ra sit oprindelige fundament 

i en p~dehatlignende form op igennem de yngre lag (se fig. 2.9). 

Fig. 2.8A+B: Kalksten og sandsten. To eksempler pa 
sedimentcere bjergarter. Kalkstenene til venstre be-
star af forstenede skeletrester fra dede smadyr. 
Sandsten til hojre bestar overvejende af 
kvarts og andre lyse mineraler. 

Leeg mcerke til den tydelige 
lagdeling. (Folo. Ceologisk 

Museum, K0benhavn!. 

'
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Fig. 2.9A+B+C+D: Dannelse af en saltdiapir. 
(Efler: jens Marlen Hansen: Ceologi for enhver 

Danmarks undergrund og raslOfferne, Oanmarks 

geologiske undersagelse, Miljeministeriet, 1985). 
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Fig. 2.9A: Saltet aflejres ovenpa iEldre lag. 
Fig. 2.98: Saltet er blevet begravet under 
senere aflejringer. Saltet er nu plastisk. 
Fig 2.9C Det plastiske salt sager opad for 
at udligne trykket. Dette sker fx, hvor der 
er forkastninger i grundijeldet. 
Fig. 2.90: Saltflydningen er standset, idet 
trykket er udlignet. En saltdiapir er dan
net. Saltet kan ogsa bryde helt igennem 
tiloverfladen. I det tilfiElde vii saltet lang

somt sive ud og opl0ses fx pa havbunden. 

Metamorfe bjergarter
 
Bade magmatiske og sediment<£re
 
bjergarter kan komme ud for <£ndrin

ger i temperatur- og trykpavirkning.
 
Hvis disse pavil'kninger er tilstr<£k

keligt kraftige, kan mineralerne
 
blive ustabile. Der kan derfor dan

nes nye mineraler, som tilpasser sig
 
<£ndringerne i tryk og temperaturer.
 
Ved sadanne <£ndringer undergar
 
bjergarterne en forvandling, pa
 
gr<£sk: metamorfose. De bjergarter,
 
der derefter dannes, kaldes derfor
 
metamorfe bjergarter. Metamorfo

segraden afh<£nger af, hvor kraftigt
 
trykket og temperaturen er <£ndret.
 
Temperaturen skal stige til minimum Fig. 2.70: Cnejs og marmor. To eksempler 
200°C, for metamorfosen gar i gang. pa metamorfe bjergarter. En gnejs (overst) 

Et eksempel pa en metamorf bjergart kan oprindeligt have viEret en granit, der 

er marmor. Her er der sket en kemisk har ViEret under et kraftigt tryk. I gnejsen 
er de morke mineraler orienteret efter metamorfose, det vi I sige en omdan
trykretningen. iv/armor (nederst) er ennelse af bjergartens mineraler. Mar
kalkbjergart, Iwor mineralindholdet er mor er en omdannet kalkbjergart. 
iEndret pga. metamorfose. 

Metamorfosen kan ogsa v<£re fysisk 
(Folo: Ceologisk Museum Kabenhavn). 

og komme ti I udtryk i <£ndri nger i 
bjergartens struktur. Disse <£ndrin
ger sker prim<£rt pa grund af foroget Den geologiske cyklus 
tryk pa bjergarten, men ogsa her er Sam det fremgar af ovenstaende, sker 
en temperaturstigning nodvendig. Et der til stadighed en omdannelse af 
eksempel pa dette er gnejs, der fx. bjel'garterne, og mange processer ind
kan dannes ved metamorfose af gra gar i denne omdannelse. Sammenh<£n
nit. I gnejsen ligger mineralkornene gene mellem de tre bjergartsdannende 
i striber orienteret i forhold til den processer kan opsti lies i en skematisk 
retning, det stigende tryk har haft pa oversigt, som illustrerer samspillet mel
bjergarten. lem interne og eksterne processer. 
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Fig. 2.77: Den geologisl<e cyklus. Denne cyklus viser sammenhiEngene mellem de geologi
ske processer i Jordens indre - opdelt i kappe og skotpe - og pJ ovetfladen. Man taler om 
interne og eksterne geologiske processer. En bjergart kan folge Iwilken som heist af pilene. 
Pa et eller andet tidspunkt hal' bjergarter fulgt dem aile og har gennemgJet en hel cyklus. 
(Efter Brian]. Skinner & Stephen C. Palter: Physical Ceology john Wiley & Sons, New York, 7987). 



jOROENS OPBYGNING 
Vi har efterhanden ret sikker viden 
om Jordens indre opbygning og sam
menscetning. Denne viden bygger 
dels pa geologernes iagttagelser af 
bjergarter pa overfladen, dels pa 
malinger af Jordens indre. Vulkanud
brud bringer lava ti I overfladen, og 
lavaen er varm. Det fortceller os, at 
der ma vcere varmt i Jordens indre. 
Studier af jordskcelvsb01gernes pas
sage gennem Jorden har afsl0ret, at 
bjergarternes sammenscetning og 
massefylde (densitet) cendrer sig med 
dybden under jordoverfladen. 

JOl'den bestar med andre ord ikke 
af et sammenhcengende materiale helt 
ind til kernen. Data fra jordskcelvsb01
ger afsl0rer, at Jorden er opdelt i lag 
eller sfcerer. Hvert lag har sine egne 
fysiske egenskaber. Endelig ved vi, at 
trykket el' stigende ind mod Jordens 
midte. Der er gjort forS0g pa at bore 
gennem Jordens skorpe, men det er 
endnu ikke Iykkedes. Det dybeste 
hul, man hidtil har vceret i stand til at 
bore, er ca. 12 km, kun en br0kdel af 
Jordens samlede radius pa 6,371 km! 
Pa trods af dette har man alligevel 
et solidt kendskab til JOl'dens indre 
opbygning. Ved hjcelp af astronomi
ske observationer af andre planeter 
og meteoritter, kan Jordens masse 
bestemmes, Pa baggrund af viden om 
Jordens masse kan geologerne opstille 
kvalificerede beregninger af, hvilke 
grundstoffer Jordens indre bestar af. 

Overordnet bestar Jorden af tre for
skellige lag: Inderst er kernen. Uden 
pa den f01ger kappen, og helt yderst 
ligger skorpen. Grcensen mellem 
kerne og kappe ligger ca. 2.900 km 
under jordoverfladen. Sammenlignet 
med kerne og kappe er skorpen gan
ske tynd. Oceanbundsskorpen er kun 
ca. 8 km tyk, mens kontinentalskor
pens tykkelse varierer mellem 20 og 
70 kilometers tykkelse. 

Hvert af Jordens lag inddeles i 
sfcerer. Denne opdel ing baserer sig 
pa lagenes fysiske egenskaber med 
hensyn til tempel'atur, densitet, og vis
kositet, flydeevne, 

Den oprindel ige inddel ing af 
Jorden omfattede skorpe, kappe og 

ret sig pa analyse af jordskcelvsb01gers 
forl0b og hastighed, og har resu Itel'et i 
en skarpere opdeling af Jordens indre 
lag. 

Skorpen og den 0verste del af kap
pen, sammenlagt de 0verste ca. 100 
km, kaldes Iithosfceren (Lithos = sten), 
Denne sfcere er relativt kold og fast. 
Derncest f01ger asthenosfceren (Den 
svage sfcere), som el' kendetegnet ved 
at vcere varm og plastisk. Denne sfcere 
nar ned til en dybde af ca. 350 km. 
Omradet fra asthenosfceren og ind til 
kernen kaldes Mesosfceren (mellem
sfceren). Denne sfcere er ogsa kende
tegnet ved h0j varme, men pa grund 
af et h0jere tryk end i asthenosfceren 
er den mere stabil. Kernen er delt 
op i en ydre del, der er flydende, og 
en indre del, der er fast. Arsagen til 
variationen menes at vcere forskellen i 
tr}/k og temperatur, De processer, der 
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foregar pa jordens overflade, skyldes 
forskellene i fysiske egenskaber mel
lem de to yderste sfcerer. 
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Fig. 2. 72: Tvil?rsnit af jordens skorpe. Lceg 

mcerke til forskellen i tykkelsen af kon

tinentalskorpen og oceanbundsskorpen. 

(Efler: Brian j. Skinner & slephen C Parler: Physical 

Geology. john Wiley & Sons, New York, 1987). 
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kerne. Senere forskning har dog afsl0 Fig. 2.73: Lagene i jordel1s indre. Hojre side vlser de overordnede lag: kerne, kappe og 
ret en mere kompleks struktur i )or skorpe. Venstre side viser de forskellige fysiske forhold og deres variation i forhold til 

dens indre. Denne forskning har base afstanden fra overfladen. 



DEN PLADETEKTONISKE 
MODEL 

Et af de centrale emner i geologi er at 
forklare den dynamik, hvorved konti 
nenteme har faet den form og bel ig
genhed, de har i dag. Til at forklare 
dette bruger man den pladetektoniske 
model. Denne model/teori er fmst 
blevet bredt anerkendt inden for de 
sidste 30 al. 

Forklaringer f0r Wegener 
Fa artier efter Columbus i 1492 havde 
opdaget Amel'ika, var store dele af 
den amerikanske ostkyst blevet kort
lagt De nye kort vakte undren, for de 
dfslorede, at kontinenteme pa hver 
side af Atlanten passede sammen som 
brikker i et puslespil, Det sa na:rmest 

ud til, at kontinenteme en gang i forti
den matte have va:ret forenet i et stort 
superkontinent, som siden var blevet 
adskilt Der blev fremsat f1ere teorier 

om, hvad der kunne va:re sket, siden 
Nordamerika, Sydamerika, Afrika og 
Europa ikke Ia:ngere hang sam men. 

Fa:lles for disse teoridannelser, der tog 
form over de na:ste 3-400 ar, var, at 
de ikke var naturvidenskabelige. De 
baserede sig ikke pa iagttagelser ude i 
naturen. I stedet blev religiose og filo
sofiske forklaringer brugt til at forklare 
kontinentemes adskillelse, fx den 

bibelske syndflod og oversvommelsen 
af sagnbyen Atlantis. Eller adskillelsen 
blev forklaret ved hja:1 p af mere eller 
mindre fantasifulde katastrofeteorier 
som fx gigantiske jordska:lv. 

Pa tilsvarende made fremsatte den 

amerikanske geolog Frank B. Taylor i 
starten af det 20. arhundrede en teol'i 

til forklaring af Stillehavets opstaen. 
Taylor argumenterede for, at der tidli 
gere la et stort konti nent i det omrade 
som i dag da:kkes af Sti Ilehavet Dette 
kontinent blev ved et gevaldigt sug 

trukket ud i rummet ved massetiltra:k
ningskraften fra et stort himmelle
geme, der passerede ta:t forbi Jorden. 
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225 mia. ar siden 
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Fig. 2.74: Kort over Permtidens Pang<J2a og kontinenternes forskydning frem til i dag. 

Alfred Wegeners hypotese,
 
konti nenta Idrift
 
Den forste hypotese, der pa et natur

videnskabeligt grundlag forklarede 
kontinenternes spredning, blev fremsat 
af den tyske astronom og meteorolog 
Alfred Wegener i 1912. Han kaldte 

sin hypotese, for teorien om kontinen
taldrift Wegener paviste, hvor godt 
Atlanterhavets kyststra:kninger pas

sede sam men, isa:r mellem Afrika og 
Sydamerika, og al'bejdede pa at finde 
beviser pa, at kontinenterne havde 
ha:ngt sammen. Beviserne fandt han 
bl.a, ved at sammenligne geologien 
i Afrika og Sydamerika. Han fandt 

eksempelvis i det sydlige Afrika og 
i Brasilien fossiler af et ferskvands

levende dyr, Mesosaurus (Ievede i 
tidlig Perm, 290-256 mio ai' for nul, 



som man ikke havde fundet fossiler af 
andre steder. Wegener antog derfor at 
de omrader, hvor fossi ler af Mesosau
rus kunne findes, matte have h<Engt 
sam men pa et tidligere tidspunkt. 
Dyret kunne nemlig ikke leve i det 
saltvand, der nu adskiller kontinen
terne. Wegeners videnskabelige mod
standere mente dog, at Sydamerika 
og Afrika havde V<Eret forbundet af en 
"Iandbro". Der skulle altsa have V<Eret 
en landforbindelse mellem de to kon
tinenter. En forbindelse der siden var 
forsvundet. 

Wegeners andet argument var, at 
bjergarterne i det sydlige Afrika og i 
Sydamerika var identiske og af samme 
h0je alder (pal<Eozoikum). Hvis de to 
kontinenter skubbes sammen, vii geo
logien, dvs. foldninger, bjergarter og 
fossiler passe sammen. 

I Australien, Afrika, Sydamerika, 
Indien og Antarktis observerede 
Wegener skurestriber, hvis orientering 
passede sammen. Disse skurestriber, 
forklarede Wegener, var afsat af et 
samlet isd<Ekke, som i karbon for 300 
mio ar siden havde ligget ovenpa 
disse omrader. Her brugte han det 
aktual istiske princip. Han kunne jo 
ikke pavise is i Indien. Men de sku
restriber, han fandt, svarede ti I skure
striber andre steder i verden, hvor der 
var koldt nok. Hvis isskjoldet skulle 
d<Ekke de n<Evnte omrader, hvor de er 
beliggende i dag, er det tvivlsomt, om 
der ville v<Ere vand nok til radighed 
pa Jorden. Wegener konkluderede 
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Oceanbassin 

derfor, at kontinenterne matte have 
h<Engt sam men. 

Pa baggrund af sit arbejde konklu
derede Wegener, at aile kontinenter 
pa et tidspunkt havde h<Engt sam men 
i et superkonti nent, Pang<Ea, der siden 
sin dannelse blev udsat for kontinen
taldrift. Landomraderne var gledet fra 
hinanden og havde bev<Eget sig til 
den beliggenhed, de har i dag. 

Wegeners hypotese blev udsat 
for kraftige angreb, bl.a. fordi han 
ikke havde ordentlige bud pa hvilke 
kr<Efter der havde bev<Eget kontinen
terne fra hinanden. Hans argumenter 
omhandlede st<Erke tidevandskr<Efter, 
som kunne flytte kontinenterne mod 
vest, og centrifugalkraften som flyt
tede landmasserne mod <Ekvator. Det 
blev dog pavist, at sadanne kr<Efter 
ikke var st<Erke nok til at forklare 
bev<Egelserne. Derfor blev hans teori i 
det store og hele afvist. 

Udviklingen efter Wegener 
I 1950erne tog udforskningen af oce
anbunden for alvor fart. Nye metoder 
gjorde det muligt at unders0ge omra
der, som Wegener ikke havde haft 
adgang til at vide noget om. F0r 1950 
var det bredt antaget, at havbunden 
var flad og d<Ekket af sedimenter, som 
floderne havde transporteret ti I havs 
fra kontinenterne. Det, man observe
rede var dog et temmelig varieret og 
dynamisk landskab. Man blev meget 
overrasket over, at havbundens rei ief 

o 500 km 
'-----J 

var alt andet end fladt. Spredt over 
havbunden fandt man bade meget 
dybe render og udstrakte bjergk<Eder, 
der rejste sig flere km over den omgi
vende havbund. 

I midten af Atlanterhavet findes en 
sakaldt spredningsryg, hvor nyt mate
riale pa grund af vulkansk aktivitet 
str0mmer op fra Jordens indre. Ana
lyser af bjergartspr0ver fra Atlanterha
vets bund viser, at alderen pa bjergar
terne stiger, jo [<Engere man kommer 
fra spredningsryggen. Der kan endvi
dere observeres h0j grad af symmetri 
pa begge sider af spredningsryggen, 
bade hvad angar alder pa aflejringer
ne, men ogsa med hensyn til lagenes 
magnetisering. 

Ved hj<Elp af grundig udforskning 
af jordsk<Elv og vulkansk aktivitet 
har man desuden faet kortlagt nogle 
klare m0nstre i fordelingen af disse 
f<Enomener. Ved at sammenf0je disse 
nye opdagelser med Wegeners hypo
tese om kontinentaldrift kunne man i 
1970erne udarbejde teorien om pla
detektonik. I denne model, til forskel 
fra Wegeners, var det hele jordens 
ydre (konti nenter og oceaner), der 
bev<Egede sig. Wegener havde antaget 
at kun kontinenterne bev<Egede sig. 
If0[ge Wegener var de bestaende af 
let granitisk materiale, SIAL, der fl0d 
ovenpa et tungere basaltisk underlag, 
SIMA, pa samme made som isbjerge i 
havet. Pladetektonikteorien baserede 
altsa sine hypoteser pa Wegeners 
forudgaende arbejde suppleret med 
nyere viden. Den st0rste mangel ved 
Wegeners model var, at han ikke 
kunne forklare, hvordan kontinenter
ne bev<Egede sig. Ogsa dette problem 
er der nu kommet en teori omkring. 
Det antages nu, at der i asthenosf<E
ren forekommer nogle konvektions
str0mme, hvor varmt materiale flyder 
opad, og koldere materiale synker til 
bunds. Den cirkulation, som disse 
str0mme forarsager, menes at V<Ere 
drivkraften bag pladernes bev<Egelser. 

Fig. 2.75: Kart aver havbunden i Nardat
lanten. LiEg iSiEr miErke til Den Midtatlan
tiske Ryg. der star sam en bjergkiEde pa 
havbunden. Bjergene i h0jderyggen hiEver 
sig 2-3000 meter aver den amgivende 
havbund. 



Ifndret magnetisme pa Jorden 
Ved at observere havbundens lag
 

pa begge sider af den Midtatlantiske
 

Hojderyg har geologerne fundet en
 

form for symmetri. Havbunden bestar
 

af den magillatiske bjergart basalt.
 

Basalt indeholder forskellige magne


tiske Illineraler. Nar disse mineraler
 

storkner i magmaet, vii de orientere
 

sig i forhold til Jordens magnetfelt
 

ligesom en kompasnal. Basalten kan
 

folges i striber, Iwor magnetiserin


gen er hojere end normalt. Disse
 

lag bliver sa aflost af lag med min


dre magnetisering. Mineralerne bliver
 

magnetiseret efter Jordens magnetfelts
 

styrke. Pa baggrund af basaltlagenes
 

magnetisering har geologer opstillet
 

en tidsskala, der viser, hvornar der
 

har v<eret normal og revers magne


tisme pa Jorden. Altsa, at Jordens
 

magnetfelt <endrer sig over tid. Den
 

mest udbredte teori til forklaring af
 

Jordens magnetfelt gar lid pa, at det
 

dannes ved stromninger i den ydre
 

flydende kerne. Nar denne stromning
 

med uregelm<essige mellemrum skif


ter retning, sa <endres sailltidig ori


enteringen af Jordens magnetfelt. Det
 

er disse polskift, der kan observeres i
 

den magnetiserede basalt pa blillden
 

af Atlanterhavet.
 

o~ 0 I dag 
~ 

c Fig. 2.17: Konvektionsslwmmene i Jordens indre. (Kilde: TromS0 Un;vers;tet,2 
www.;g.ni/.no/webgeofogy/).i 

Fig. 2.16: Basaltlagenes magnetisering pa 
2 havbunden. Havbundens bjergarter indehol

der magnetiske mineraler. Nar disse st0rkner, 
vii de magnetiseres i forhold til Jordens mag
netfelt. Figuren viser de mineraler, der felger 
Jordens normaIe magnetfelt. De fremstar 

3 som merke band pa figuren. De lyse band er 
lag med omvendt magnetiserede mineraler. 
(Kilde: TromSJiI Universitel, www.ig.nit.no!webgeology/). 
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Den pladetektoniske model Grcenserne mellem pladerne er udformet pa tl'e forskellige mader: 

If01ge den pladetektoniske model er 
•	 Konstruktive pladegrcel1ser som ligger langs oceanbundenes spredningszoner lithosfceren opdelt i et antal plader, 

og er kendetegnet ved, at de danner ny oceanbund ved vulkansk aktivitet.som bade rummer kontinenter og 
Langs disse grcenser bevceger pladerne sig vcek fl'a hinanden. Den Midtatlanoceaner, se fig. 2.18. Pladetektonik
tiske h0jderyg er beliggende ved en konstruktiv pladerand. ken beskriver og forklarer de proces


ser, som er arsag til, at lithosfcerepla
 •	 Destruktive pladegrcenser langs hvilke lithosfcereplader glider mod hinanden. 
clerne bevceger sig horisontalt hen Den af cle to plader, der har st0rst clensitet, synker ind under den ancien og 
over asthenosfceren. fortscetter sin bevcegelse ned i asthenosfceren, Her vii pladen efterhanden 

Selve den pladetektoniske model destrueres, dvs. den vii smelte som f01ge af, at tryk og temperatur stiger med 
deler jordens ydre op i otte store og tiltagencle clybde, Nedsynkningsprocessen kaldes subduktion, og omraderne 
adskillige mindre plader. Disse plader hvor clet forekommer, kaldes subduktionszoner. Oceanbundsskorpe er tun
bevceger sig i forskellige retninger og gere end kontinentalskorpe. Det er eksempelvis derfor at Nazcaplaclen vest 
med forskellig hastighed. for Sydamerika subducerer under clen sydamerikanske plade, Karakteristisk 

for destruktive pladegrcenser er bl.a, dybs0grave, vulkaner og bjergkceder. 

•	 Bevarende pladegrcenser findes del', hvor to plader glider forbi hinanden. Her 
er der altsa hverken tale om kollision eller adskillelse, som vecl de to fore

gaende. Jordskcelv er udbredte ved de bevarende pladegrcenser. Derimod er 

der sjceldent vulkansk aktivitet, fordi subduktion med tilh0rende opsmeltning 

mangler. San Andreas forkastningen i Californien er en bevarende pladerand. 

Idette omrade ligger endvidere en I'cekke amerikanske storbyer, eksempelvis 

Fig. 2.78: Lithosfcereplademes beliggen Los Angeles og San Francisco. Der er del-mecl en stor risiko for at jordskcelv 

hed, bev;:egelsesretninger og hastigheder. rammer disse byer. Dette er der talrige eksempler pa op gennem historien. 
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KONSEKVENSER AF 
PLAOETEKTONISK 
AKTIVITET 

Konsekvenserne af den placletekto
niske aktivitet er meget omfattende. 
I det folgende vii tre overordnede 
fzenomener, del' ka n henf0res direkte 
til pladetektonisk aktivitet, blive be
hand let. Det drejer sig om bjergkzede
c1annelse, vulkanisme og jordskcelv. 

Bjergkcededannelse 
De bjergkceder, vi kendel' i dag, er 
aile resultater af koll isionen mellem 
to plader De kaldes foldebjerge, fordi 
sedimenterne, som dcekkede havbun
den del' aclskilte kontinenterne, er 
blevet presset sammen og foldet op i 
forbindelse med kontinenternes sam
menst0d. Folclebjerge bestar derfor 
ofte af vekslende lag af magmatiske, 
metamorfe og sedimentcere bjergarter. 

Men cler er for'skel pa bjergkceder 
De varierer i hojde, udstrcekning og 
bjergartssammenscetning. Ser man 
forst pa hOjden, er denne omvendt 
proportional med bjergkcedens alder. 
Jo zeldre bjergkceden er, des lavere er 
den. Og jo yngre des h0jere. Dette 
skyldes cle erosive krcefter (se kapitel 
5: Geomorfologi). )0 lcengere tid en 
bjergkzede hal' vceret udsat for vind 
og vejr, jo mere hal' de forskellige 
krzefter eroderet landskabet. Med 
udgangspunkt i bjergkceclernes h0jde 
taler man om gamle, modne og unge 
bjergkzeder. 

Jorden hal' i geologisk tid vceret 
udsat for bjergkcededannelse i relativt 
veldefinerede perioder. Selvom del' er 
konstant aktivitet i den pladetekton iske 
model, er det alligevel sjceldent, at 
aktiviteten er sa kraftig, at bjergkcecler 
af Himalayas storrelse og omfang bliver 
dan net. Tidspunkterne for cle vigtigste 
bjergkzedefoldninger er skematisk frem
stillet nedenfor. 

Del' findes ogsa bjerge, del' ikke 

O~"I/,:)t( !Iv 
0plr<eder

!Era 

Foldebjerg 

~ . ..:.\ Dybsograv 

Lithosfa'lre 
\\\nos\<efe 

ef\oe 
--l~'lJ

I Q::>e 
Asthenosfzere Asthenosfzere 

Fig. 2.79: Principperne for dannelse af foldebjerge. Tvcersnit af pladerand Iwor bjergkce

den bliver foldet. Lag der oprindeligt var aflejret i havet, kan slwbbes i vejret og fin des
 
i flere kilometers h@jde. Foran bjerget - pa vandsiden - bliver der altid dannet en dyb

segrav. (Efter: Brian I Skinner & Stephen C Porter: Physical Geology john Wiley & Sons, New York, 1987). 

Fig. 2.20: Annapumamassivet i Himalaya - eksempel pa et ungt foldebjerg. H0jeste punkt 
er ca. 8000 meter. Billedet er tagel i 4000 meters h0jde. (Foto: Tomas Westh N0rrekj;er). 

indgar i deciderede bjergkceder, men 
er mere enkeltstaende feenomener. De 
kaldes fm brudbjerge. I modscetning 
til foldebjerge opstar brudbjerge ved 
brud pa skorpen som f01ge af plade
tektonisk aktivitet. Nogle steder pa 
jorden er skorpen mere skrobel ig encl 
andre. Nar placlerne bevceger sig, kan 
cler ske clet, at skorpen sprcekker del', 
hvor clen er mest skr0belig. Dette kan 
vcere inde miclt pa en plade og forkla

Pal.eozoikum 

Periocle PI' kambrium Kalllbrium Orclovicium Silur Devon Karbon Perm Trias 

Prc:ekambriske Kalcdoniske Hercyniske 
Folcleperiocle 

4.600 545 495 443 417 354 286 248 206 

Fig. 2.2 7" Bjergkcedefoldninger i forhold til den geologiske tidsskala. 

reI' forekomsten af enkeltstaende bjer
ge midt inde pa kontinenter i omra
del', hvor cler er langt ti I pladegreenser. 
Bruddene kan dog ogsa opsta neer 
pladegrcenser, fx del' hvor to plader 
gl ider fra hi nanden ved en konstru ktiv 
pladegrcense. Et brud pa skOl'pen er 
clog ikke nok til, at stykker af clenne 
kan hceve sig op som et bjerg. Til at 
forklare hvorclan clet sker, skal prin
cippet om isostasi gennemgas. 

l'lUUlI 

Mesozoikum 

Jura Kriclt 

144 65 2 mio. 51' for nu 



Isostasipri ncippet	 Fig. 2.22: IsostasiA	 B c 
Isostasi er latin og betyder ligestilling. princippet. 

I geologi bwges det til at forklare, at
 
skorpen, del' jo flyder oven pa kap


pen, altid er i ligevCEgt som et samlet
 
legeme. Den isostatiske teori antager,
 
at den samlede lithosfCEremasse pl'.
 
arealenhed el' konstant. Ved dan

nelsen af et foldebjerg 0ges presset
 

pa lagene under bjerget. Da bjerget
 
ikke synker ned i det underliggende
 

lag, ma del' forega et pres den mod

satte vej. Med tiden eroderes bjerget,
 
og presset pa det underliggende lag
 
reducel'es. Dog uden at pr-esset nede

fra reduceres. Sker del' nu et brud i
 

kanten af det el'Oderede bjerg, kan
 
presset nedefra skubbe underl iggende
 
lag i vejl'et. Denne landhCEvning vii
 
gentage sig, indtil presset nedefra er
 
I'educeret sa meget, at det er lig pres

set ovenfra. Dermecl opnas ligevCEgt,
 
isostasi. Det er denne proces, del' kan
 
fOl'klare forekomsten af dybbjergal·ter
 

som fx granit pa jordoverfladen.
 

Vulkanisme
 
Et af de fCEnomener, som temmelig ofte
 
kan observeres i relation til pladetek

tonisk aktivitet, er vulkanisme. AI vul

kanisme skyldes, at del' i jordens indre
 

findes smeltede stenmasser, magma.
 
Magma kan dannes pa to mader:
 

•	 Ved at fast materiale bringes til
 
nedsynkning ved en destwktiv
 

pladegrCEnse.
 
•	 Ved at store energi mCEngder fra
 

jordens indre str0mmer mod
 
overiladen i koncentreret form.
 

Forskellige stadier i et 

foldebjergs udvikling. I Bjergencs ,Ved foldning ages 
"	 vcegttrykket pa lokaliteten.
 

Del' opstar et tryk fra Jordens
 u
jordens indre. Ved tryk opad 

erosion og forvitring 

formindskes bjelget, og trykket ovenfra fa IdeI'. Det 'nedre tryk' er ucendret og udlases ved 

forkastninger. Ved udl0sning formindskes trykket. Over tid bliver trykket nedefra udlignet, 

og bjerget eroderet helt ned. Dybdebjergarter som granit kan nu observeres pa overrladen. 

(Erler: Geografi. Fag og unclervisning. 7999). 

Magmaet bevCEger sig mod jordens 
overflade, fordi dets massefylde er lave
re end det omgivende materiale. For at 
vulkanisme skal kunne opsta, skal mag

maet samles i et magmakammer under 
vulkanen. Magmaet begynder langsomt 
at st0rkne pa grund af et temperaturfald 
i magmakammeret. Temperaturen falder 
fordi magmaet er bragt tCEttere pa jord
overfladen i forhold til det omrade, hvor 
magmaet er dan net. Nar temperaturen 
falder i magmaet, begynder forskellige 
mineraler at blive dannet. Denne mine
raldannelse medf0rer, at det resterende 
flydende magma, den sakaldte rest
smelte, CEndrer kemisk sammensCEtning, 

samtidig med at restsmeltens rumfang 
formindskes. Men magmaet indeholder 

ogsa store mCEngder af gasser. Disse 
gasser kan ikke optages i de nydannede 
mineraler. Dermed hal' vi hovedarsagen 
til, at vulkaner kommer i udbrud: Nar 
gasserne skal rummes i en restsmelte, 

som bliver stadig mindre, stiger trykket 
i magmakammeret. Til sidst bliver tryk
ket sa stort, at det kan gennembryde 
dCEklagene over magmakammeret, sa 
magmaet kan stige op til overfladen. 

Fig. 2.23: Et kig ned i krateret pa vulkanen Keli Mutu pa 0en Flores i Indonesien. Grund

vand er sivet ind i vulkankrateret, idet vulkanen ikke er i udbrud. Vandet har Op/0st minera

IeI' fra kraterets sider og bund, hvilket giver vandet en turk is Farve. (FOlo: Tomas Wesll1 Nl!Jrrekj<er). 
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Fig. 2.24: Magmadannelse 

og vulkanudbruddets forlab. 
7: Magma dannes i asthenosfceren. Magma 

hal' lavere massefylde end de faste omgivende 
bjergarter og sager, fordi det er varmt, opad 

mod ovedladen, hvor trykket er lavest. 
2: Magmaet samles i et magmakammer. Her 

er det blevet standset af svcert gennemtrc.enge
lige lag i skorpen, dc.eklag. Nar en vulkan gar 

i udbrud, falder trykket i magmakammeret. 

3+4: Trykfaldet betydel; at magmaets ind

hold afgas frigares som bobler, del' udvider 

sig, og presser magmaet mod overrladen. 
5. Magmaet spl'0jter eller flyder ud af vulka
nen og kaldes nu lava. Andre udbrudsmateri

aiel' kan vc.ere gas, aske, grus eller 'bomber', 

som er fragmenter af fast udbrudsmateriale. 

(Efler: GeografiMnclbogen, 2000). 
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Fig. 2.25A: Skjoldvulkan. 

Vulkantyperne 
Det forneevnte forlob geelder for aile 
vlIlkaner. Alligevel er der forskel pa 

vllikaners udseende og hojde. Den 
prirneere arsag til disse forskelle er 
forskelle i magmaernes mineralsam

menseetning. Magmaets sam men
s;:etning afheenger af, hvor dybt nede 
magrnakarnmeret er beliggende. Hvis 
magmakammeret ligger teet pa over
fladen, vii selv en lille trykstigning 

udLose et vulkanudbrud. Der vii veere 
mange sma udbrud relativt hurtigt 
efter hinanden. Den lava, der str0m
mer ud af vulkanen, vii v.:ere basal
tisk. Karakteristisk for basaltisk lava 
er et stort indhold af morke mineraler 
og fraveeret af fri kvarts. At der ikke 

dannes kvarts betyder, at lavaen er 
tyndtflydende, hvilket medforer at 
den kan brede sig ud over' et relativt 
stort areal, inden den er helt storknet. 
Resultatet bliver en skjoldvulkan, som 
er en vulkan med et karakteristisk 
skjoldformet profi I. 

Skjoldvulkaner findes is.:er langs 

de konstruktive pladegreenser, hvor 
lithosfceren er tynd og asthenosfeeren 

ligger teet oppe under overfladen. 
Skjoldvulkaner er derfor almindelige 

pa Island, som ligger pa den midtat
lantiske ryg. 

Fig. 2.258: Keglevulkan. 

Et andet eksempel pa vulkanisme 
langs de konstruktive pladegreenser 
er plateaubasalt. Her dannes der ikke 
vulkanbjerge, fordi den tyndtflydende 
magma strommer ud fra langstrakte 
spalter. 

En anden type vulkan er keglevul
kanen. Under keglevulkanen ligger 
magmakammeret dybt. Det betyder, 
at der skal en kraftigere trykstigning 
til, for at et udbrud skal kunne finde 

sted. Desuden skal storkningen i mag
makammeret forega over l.:engere tid. 
Resultatet bliver bl.a., at der dannes 
frit kvarts, og at lavaen derfor bl iver 
sejtflydende, Udbredelsen af lava er 
lille, og vulkanen vokser derfor rela
tivt hurtigt i hojden. Keglevulkaner' 

kaldes ogsa stratovulkaner (stratos = 
lag). De er lagdelte fordi udbruddet 
starter med store m.:engder tefra (faste 
partikler), dern.:est kommer lavaen. 
Den er sejtflydende fordi den er min
dre varm. Resultatet bliver et karakte

ristisk kegleformet profil. Udbrud fra 
keglevulkaner er sj.:eldnere, men ogsa 
mere kraftige end ved skjoldvulkanen. 

Eksempler pa keglevulkaner er Fuji, 
Etna, Vesuv samt de fleste vulkaner i 
Andesbjergene. Keglevulkaner opstar 
ved de destruktive pladerande i forbin
delse med subduktion af lithosf.:erepla-

Fig. 2.25C: Eksplosionsvulkan. 

der. Magmaet dannes ved opsmeltning 
af den neddykkende plade pa stor 
dybde. For at udbrudclene skal kunne 
sla hul til overfladen, er c1er derfor be
hoy for en kraftigere energiudladning. 

Uncler udbrud fra en keglevulkan 

kan der forega en storkn ing i udbruds
hullet, hvis ikke trykket pa magma
kammeret i vulkanen er kraftigt nok. 
Der blivel' altsa dannet en slags prop 
i vulkanen. Denne prop kaldes et 
d.:eklag. Hvis d.:eklaget bliver tilpas 
tykt, kan magmaet have sv.:ert ved at 
undslippe vulkanen. I stedet opmaga
sineres magmaet i vulkanen. Denne 
opmagasinering medforer en tryk
stigning. Til slut vii der forekomme 
en trykudligning i form af et udbrud. 
Men Iwor denne udligning forer til 

tyndt- eller sejtflydende lavastromme 
i de to ovenn.:evnte vulkantyper, vii 
c1er i dette tilf.:elde ske en eksplosion. 
Derfor kaldes denne vulkantype en 

eksplosionsvulkan. I stedet for at lava 
flyder ud af et hul i vulkanen, eksplo

derer hele bjerget, og store skyer af 
aske og faste partikler, sakaldt tefra, 
undslipper vulkanen pa kort tid. Der 
forekommer ikke lava ved udbrud fra 
eksplosionsvulkaner. Det skyldes, at 

storkningsprocesserne i magmakam
meret er forlobet over' sa lang tid, at 

Fig. 2.26: Keglevulkanen Fujiyama i Japan er karakteriseret ved sine stejle sider og store hfJjde. (Foto: A/amy/Peter Usbeek). 



magmaet ncesten er helt storknet. 

0delceggelserne fl'a eksplosions
vulkaner er tit meget omfattencle, Del' 

er som regel kort tid at reagere i. Det 
skyldes at eksplosionsudbrud er meget 
kraftige, Inde i eksplosionsvulkanen 
tommes magmakammeret hurtigt, hvil
ket kan fore ti I et kollaps af loftet over 
magmakammel'et. Resultatet bliver et 

sakaldt Kaldera, Et eksempel pa et Kal
dera er Santorini. Mount St. Helens er 
et af de bedst kendte eksempler pa en 
eksplosionsvul kan. 

Del' findes ogsa vulkanisme, del' 
ikke er relateret til konstruktive eller 

destruktive pladerande. Det drejer sig 
om sakaldte hot-spots, som er omraclel' 
pa jordovelfladen, hvor konvektions
str0mmene i asthenosfceren forarsagel' 
vu Ika nisme, Magmaprodu ktionen 
over et hot-spot kan vcere meget stor. 
Hawaii og de omkringliggende oer er 
dannet over et hot-spot, del' er belig

gende midt i Stillehavet. Dette hot-spot 

er arsagen til, at Hawaii er det omrade 
pa Jorden del' hal' storst vulkansk akti
vitet. Da magmaet i hot-spottet under 
Hawaii er basaltisk og meget varm, er 
Hawaii en stor skjoldvulkan. 

I og mecl at hot-spot er stationcere 
i mesosfceren, flyttes den vulkanske 
aktivitet pa jordoverfladen, efterhan
den som lithosfcerepladen bevceger 
sig hen ovel' hot-spottet. Det hal' 
medfort, at del' er en aldel'smcessig 
forskel pa oerne i Hawaii. De oer, del' 
ligger lcengst mod nord, er celdst og 
uden vulkansk aktivitet, idet de ikke 
lcengere er beliggende over hot-spot 
omradet. De sydligste oer er derimod 

aktive vulkaner og de yngste i ogrup
pen. Man antager, at hot-spots val' 

igangscettere af de bevcegelser, del' 
forte ti I opspl itn ing af konti nenterne i 
de landomrader vi kender i dag. 

Jordskcelv 
Nar Jordens pladel' bevceger sig i 
forhold til hinanden, vii del' opbyg
ges spcendinger i lithosfceren. Disse 

spcendinger kan blive sa store, at 
de faste bjergarters belastningsevne 
overskrides. Bjergarterne bliver derfor 
gennemsat af brud eller forkastninger, 
samtidig med at del' opstar rystelser i 
Jorden. Del' er opstaet et jordskcelv. 

Ved kollision mellem to plader 

betyder det, at det pres, del' opstar, 
forplanter sig til hele pladen. I umid
del bar ncerhed af kollisionsomradet, 
vii presset vcere storst, og jordskcelvet 
her vii vcere kraftigere end fx 500 kilo
meter inde pa pladen. Jordskcelv vii 
foles, som om jorden ryster undel' en. 
Konsekvenserne kan vcere sam men

styrtning af huse og odelagt infrastruk
tur. Arsagen ti I, at konsekvenserne kan 
vcel'e store, er, at de bolger, del' udgar 
fra jordskcelvet, pavirker de enkelte 
bjergarter. Disse pavirkninger foregar 

op og ned og fra side til side og forer 
til sammenstyrtning af fx huse, veje og 
broer. Del' forekommer ogsa jordskcelv, 
del' ikke forer ti I store odelceggelser. 
De sma skcelv er eksempler pa, at 
lithosfcerepladerne er i konstant bevce
geise, Jordskcelvets udgangspunkt, 
del' hvor spcendingen er udlost nede i 
skorpen, kaldes fokus eller hypocenter. 
Det punkt pa jordoverfladen, del' er 
beliggende umiddelbart oven pa hypo
centret, kaldes epicentret. 

Maling af jordskcelv foregar med 
seismografer. Disse er placeret over 
hele Jorden. Seismograferne regi
strerer de forskell ige bolgetyper, del' 
udgar fra et jordskcelv og aftegner 
dem i et seismogram. I seismogram
met kan man aflcese de enkelte bol
gel's styrke samt tidsafstanden mellem 
deres ankomst til malestationen, fwor 
seismografen er placeret. Ved at sam
menholde data fra flere seismiske sta
tioner kan man bestemme jordskcel
vets hypocenter. 

Styrken af jordskcelvet males pa 
Richterskalaen, Denne skala er tilncer

melsesvis logaritmisk. Det betyder, 
at et jordskcelv malt til 6 pa Richtel'
skalaen, er 10 gange kraftigere end et 
skcelv pa 5. Richterskalaen er aben, 
Det vii sige, at del' ikke er et defineret 
maksimum. Man ved ikke, hvor kraf

tigt det kraftigste jordskcelv kan vcere. 
Fig. 2.27: Udbruddet pa Mt. SI. Helens, 78. maj 7980. (Foto USGSlCascades Volcano Observatory) Jordskcelvets odelceggelser beskrives 
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Fig. 2.28: TVrJ2rsnit 

af omrade, Iwor 

to plader m0des. 

Hypocenter/fokus 

er indtegnet. Punk
tet pa overfladen 

direkte ovenover 

hypocentret kaldes 

epicentret. 
!Kilde: 5. Nanowitz, 

N. spaulcling: Earth 

Science. D. C. Heath 

and Company 7989). 
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Fig. 2.29A+B: Seismograf og seismogram. Princippet i en seismograf er, at jordrystelser aftegnes pa seismogrammet. Ved Iwile er seismogram
met en lige linje. Nar der forekommer jordrystelser, forplanter rystelseme sig til seismografen, bortset fra loddet der er i raj pa grund er inertien. 

Rystelseme aftegnes pa den tilh0rende blok i form af et seismogram. !Kilde: jens Dolin et al. (red.): Ceografiske verdensbilleder. Cyldendal, 2000) 

ved intensiteten. Intensiteten falder 

rned afstanden ti I hypocentret og 

afh<:enger af Richtertalleis st0rrelse 

samt jordska'ivets dybde. 

Jordsk<:elv kan opdeles i to faser, 

som ogsa kan ses pa seismogram met. 

Forste fase kaldes forloberen. Bol

gerne i forloberen er P- og S-bolger, 

der lober fra hypocentrei og breder 

sig i aile retninger gennem Jorden. 

P-bolgerne el' trykbolger, der svinger 

paralleli med bolgernes udbredel
sesretning, S-bolgerne er transver

salbolger, der svinger vinkelret pa 
udbredelsesretningen, Efter forlobel'en 

folger hovedfasens bolger. Disse 

bolger kaldes L-bolger. De lober fra 

hypocentret og opad til epicentret, 
hvorefter de bl'edel' sig ud til aile sider 

pa jordoverfladen. Det er disse bol

ger, der forarsager de storste skader. 

Observationer af P- og S-bolgerne og 

c1eres vandring gennem jorden er en 

af de bedste illdirekte mader at sige 

noget om Jordens indre opbygning 
pa. Eksempelvis er det ved observa

tion af disse bolger, at man antager, 

at Jordens kerne er flydende. Denne 

konklusion er man naet frem til ved 

at se pa udbredelsen af P- og S-bol

gerne. Som det kan ses pa fig. 2.31, 
sa har P-b0lgerne en skyggezone fra 

103-143 grader fra hypocentret. Hel'

ved har man konkluderet, at der er 

forskelle i Jordens indre lag. Forskelle 

der forer til afbojning af P-bolgerne 

pa en sadan made, at skyggezonerne 
far denne udbredelse. S-bolgerne 

har en langt storre skyggezone. Den 

stra'kker sig fra 103-180 grader fra 

hypocentret. Konklusionen pa denne 

iagttagelse har va'ret, at Jordens ydre 
kerne ma va're flydende i det S-b01

ger ikke kan passere gennem flydende 

materiale, 
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Fig. 2.30: jordskiJ2lv males ved sin styrke, 

Richterskalaen. Virkningen er sat i forhold 
til styrken. Richterskalaen er logaritmisk. 

!Kilde: Torben P jensen et al. (red.): Ceogr,'fi. N,ltUr, 

kultur, menneske. Ceografforlaget, 1992). 



Tidspunkt for jordskzelv S-bolgernes forlob P-bolgernes forlob 

P-belgernes ankomst Hypocentrum 
os- bolgernes ankomst 

I.~b"g~~:--

010 20 30 40 50 60 70 min. 
I ! I ! I I ! I 

Fig. 2.3 7: jordsk,plvsb01gemes bevcegelse gennem Jorden.
 
Skematisk afbildning af P- og S-b0lgemes bevcegelser gennem
 
jorden, samt hvor de registreres pa seismografer spredt ud over
 
Jordens overflade. Lceg specieIt mcerke til skyggezoneme.
 
(Efler: Tarben P Jensen: Geografi. Natur, kultur, mennesker. Geagrarrorlaget,
 

7992). 

Forebyggelse 
Der arbejdes intenst pa at forbedre 
varslingssystemerne i omrader, hvor 
vulkanisme og jordskeelv er udbredt. 
Ved vulkansk aktivitet er mulighe
derne for at evakuere et omrade, 
der er i fare for lavastromme, relativt 
store. Det skyldes, at vulkaner ofte 
kommer med sma forvarsler sasom 
askeskyer og sma rystelser, som kan 
tolkes som forlobere for et storre 
udbrud. Det er altsa ofte muligt at 
reagere, inden katastrofen indtreeffer. 
Der er dog eksempler pa, at det ikke 
altid er tilfeeldet. Det historisk mest 
kendte eksempel pa dette er Pompeji. 
Et udbrud fra Vesuv i ar 79 e.v.t., forte 
til, at en hel by blev begravet i aske 
fra udbruddet. Et andet problem i 
forhold til evakuering for et vulkan
udbrud er, at omraderne i umiddelbar 
neerhed ofte er teet befolkede. Dette 
sky Ides, at landbrugsjorden er seer-
Iig frugtbar i omrader med vulkansk 
aktivitet pa grund af ti Iforslen af 
vigtige mineraler i forbindelse med 
udbl·ud. Et eksempel pa dette er Java 
i Indonesien. 0en er med sine 856 
indbyggere pr. km 2 et af verdens teet
test befolkede omrader og har 100 
vulkaner fordelt pa ca. 125.000 km 2, 

hvoraf de 35 er aktive! 
Jordskeelv kan, i modseetning til 

vulkanudbrud, ikke forudsiges. Det 
er en af arsagerne ti I, at kraftige jord
skeelv ofte fOI'al'sager stor materiel 

'" 

skade og mange omkomne. Af fore
byggelsesmuligheder er jordskeelvs
sikring af bygninger og infrastruktLII' 
det mest udbredte. Hovedprincippet 
ved denne forebyggelse er, at ind
bygge fjedrende membraner i bygge
riet. Herved kan bygninger absorbere 
rystelserne fra jordskeelvet og undga 
at styrte sammen. Denne type jord
skeelvssikring er dog meget dyr. De 
feerreste ulande har rad til at sikre 
byggeri pa denne made, 

Udbredelsen af de 
forskell ige fcenomener 
Jordskeelv og vulkanisme er ikke 
hverdagsforeteelser overalt pa Jorden, 
De er begreenset til nogle helt speci
fikke omrader. Ved at sammenholde 
udbredelsen med Iithosfeerepladernes 
udstreekning ser man tydeligt, at pla
detektonisk aktivitet heenger teet sam
men med vulkanisme og jordskeelv. 
Det er desuden muligt at underindde
Ie monstret yderligere. Som tommel
fingerregel findes skjoldvulkanerne 
ved de konstruktive pladerande (fx 
midt i Atlanterhavet), hvorimod kegle
og eksplosionsvulkanerne horer 
hjemme ved destruktive pladegreenser 
(fx i Andesbjergene og i Middelhavet). 
Jordskeelv er udbredt ved aile plade
greenserne, men ogsa her forekom
mer der forskelle. De overfladeneere 
jordskeelv, det vii sige dem, hvor 

hypocentl'et ikke er dybere end 30 
km, forekommer ved de konstruktive 
pladerande. Her er lithosfeeren tynd, 
og bjergartsspeendingerne opbygges 
teet ved jordoverfladen. Omvendt 
forholder det sig ved de destruktive 
pladegreenser. I forbi ndelse med ned
synkningen af en lithosfeereplade kan 
der opsta speendinger, der udloses i 
hele kontaktzonen mellem de to pla
der. Derfor kan jordskeelvene obser
veres ned til 700 km's dybde. At der 
ikke er observeret dybere jordskeelv 
end dette skyldes, at lithosfeerepladen 
el' fuldt opsmeltet, nar dybden over

stiger 700 km. De dybe jordskeelv 
er som hovedregel kraftigere end de 
ovetfladeneere. Det skyldes, at speen
dingerne, der udloses, er storre og 
ophobes over leengere tid. Til gengeeld 
forekommer jordskeelv hyppigst ved 

de konstruktive pladegreenser. 

FELTARBEjDE 

Hvordan arbejder geologen? 
Geologer udforer mange forskellige 
arbejdsopgaver. Feelles for dem aile 
er dog, at de forsoger at afdeekke 
geologiske historier. Det vii sige, at 
de forsoger at beskrive og forklare 
dannelsesforhold for geologiske aflej
ringer. Disse historier kan bruges i 
mange sammenheenge. I det private 



erhvE'rVsl iv er geologer ansat ti I fx at 

udforske undergrunden og give bud 

pa forekomster af forskell ige materia

IeI' til udvinding. Et omrade, hvor geo

logisk viden hal' spi Ilet en afg0rende 

rolle, er indenfor olieefterforskning 

og -uclvinding. Rent konkret foregar 

denne udforskning pa mange mader. 

En af arbejdsmetoderne er brug af 

seismik. Ved at affyre lydb01ger ned 

gennem undergrunden, kan man 

danne sig et billede af lagstrukturen. 

Pa disse bi lieder kan geologen lede 

efter eksempelvis forkastninger og 

saltdiapirer. De fleste olieforekomster 

i den danske del af Nords0en fi ndes 

del', Iwor del' er saltdiapirer (se kapitel 

5 Geomorfologi og kapitel 6: Energi). 

Geotogel' kan ogsa have til opgave at 

foretage en geologisk kortlcegning af et 
omrade. Dette krcever en grundig gen

nemgang af et omrades bjergarter samt 
indsigt i bjergarternes dannelse. Nogle 

dannelsesformer f0rer ti I koncentration 

afforskellige metal IeI', og et geologisk 

kort kan afg0re, om det er relevant at 

lecle efter fx guld i et omrade, 

Forslag ti I elevfeltarbejde 
IV1ange af de opgaver, som professio

nelle geologer beskceftiger sig med, er 

Illeget dyre. Men geologisk feltal'bejde 
og -observationer, beh0ver ikke koste 

en formue. Ekskursioner ti I geologiske 

typelokaliteter kan bruges til at forsta 

relativ datering. Analyse af mindre 

stykker bjergarter kan give indblik 

i de forskell ige geologiske proces

ser. Disse analyser kan fx omhandle 

kornst0rrelsesfordel ing, m ineralsam

lllensiEtning og mineralernes hardhed 

og farve. Analyse af hardheden, dvs. 

kalkindholdet i drikkevandet i skolens 

lokalomrade kan sammenholdes med 

geologiske kort af undergrunden i 

oillradet. Pa denne made kan man se 

Iwilke forhold i undergrunden, del' 

kan have indflydelse pa drikkevandet. 

Geologiske kort fra andre dele af 
verden kan ligeledes analyseres. Disse 

allJlyser kan fx bruges til at forklare 

fordelingen af forskellige rastoffer 

pa Jorden. Harman adgang ti I st0rre 

geologisk intel'essante forekomster 
som fx Bornholm, M0ns Klint, mole

ret pa Mors og Fur eller lignende, kan 

man ved feltobservationer udarbejde 

gode geologiske dannelseshistorier 

am disse omrader. 
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Fig. 2.32A+8+C: Udbredelsen af jordskeelv og vulkaner. Kortet viser udbredelsen af 
dybe savel som overfladeneere jordskeelv. De overfladeneere forekommer i de 0verste 30 
km ved konstruktive pladerande. De dybe jordskeelv kan forekomme heft ned i 700 km 
dybde ved de destruktive pladerande. Kommer man dybere ind i Jorden er lithosfeerepla
den smeltet, og jordskeelv kan derfor ikke forekomme. Fordelingen af vulkaner er i grove 
treek sadan, at keglevulkaner fin des ved destruktive pladerande, mens skjoldvulkaneme er 
beliggende ved de konstruktive pladerande. 




