
Det er fort gjort å bli svimmel av å snakke med professor
Trond Torsvik. Geologen kan blant annet fortelle at den
trygge og solide jordskorpen du tror du står på, bare er et
par hundre kilometer tykk og flyter på toppen av en
nesten 3000 kilometer dyp mantel, bestående av seigt-
flytende og glohet magma. Jordskorpen er både skrøpelig
og skrukkete, og består av sju store og mange mindre kon-
tinentalplater som danser rundt på jordoverflaten og
kolliderer med hverandre både her og der og steller til
vulkanutbrudd og jordskjelv og annet leven. Vulkanske
provinser og supervulkaner på størrelse med hele Norge
popper opp og forsvinner igjen, og bergarter med
diamanter kommer fykende opp fra dypet med has-
tigheter på minst 60 kilometer i timen.

Men hva er det som forårsaker alle disse voldsomme be-
vegelsene? Trond Torsvik og kolleger ved Senter for grunn-
forskning skal bruke det neste året til å utvikle nye teorier
om det som kalles manteldynamikk. Hovedmålet er å for-
stå hvordan strømninger i mantelen kan forårsake både
kontinentenes dans, supervulkaner og de andre geologiske
prosessene som har formet planeten vår. Det finnes så
langt ikke noen allment akseptert teori som kan forklare
hvordan strømmene i mantelen og de platetektoniske be-
vegelsene (se side 14) henger sammen.

Kjernen beskytter Jorden
Det kan lønne seg å begynne innenfra, hvis man vil forstå
hvordan Jorden er blitt som den er. Jordens indre kjerne
er ca 1200 km tykk og antas å bestå av ca 15 prosent
nikkel og 85 pro sent jern i fast form. Det finnes også en
ytre kjerne, som er ca 2200 km tykk og stort sett består
av flytende jern. Den ytre kjernen roterer som en gigantisk
dynamo og setter opp et magnetfelt som beskytter Jorden
mot kosmisk stråling.

– Den faste indre kjernen blir langsomt større og større,
fordi planeten er i ferd med å kjøles ned. Før eller siden
vil den indre kjernen bli så stor at den har ”spist opp” hele
den ytre kjernen, og da forsvinner også det beskyttende
magnetfeltet, forteller Torsvik.

Men det er heldigvis lenge til Jordens magnetfelt for-
svinner, beroliger han. Det er også lenge til Oslo blir

liggende nordøst i dagens Finland. Torsvik er nemlig ikke
bare opptatt av de store bevegelsene, han opererer også
med virkelig lange tidsperspektiver. Strømningene i
Jordens mantel går nokså langsomt, og Norge beveger seg
for tiden mot nordøst med en fart på bare 2,3 centimeter
i året. Bevegelsen begynte for øvrig for ca 50 millioner år
siden, da jordskorpen revnet og Skandinavia begynte å be-
vege seg bort fra Grønland. Kontinentene som danser på
Jordens overflate ser ut til å bevege seg i en syklus som
strekker seg over ca. 500 millioner år.

Av og til går det veldig fort
Men av og til går det veldig fort. Det har vært kjent lenge
at de diamantene som i dag forekommer på Jordens over-
flate, i hovedsak ble dannet for omkring tre milliarder år
siden. Diamantene finnes i bergarten kimberlitt, som er
dannet ved at magma fra Jordens indre har trengt opp til
overflaten og størknet til fast fjell.

Diamanter kan bare dannes ved trykk og temperaturer
som tilsvarer forholdene 150 til 180 kilometer nede i
jordskorpen. I 2010 publiserte Torsvik og kolleger en
vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Nature, og artikkelen
viste blant annet at diamantene må presses opp til over-
flaten med en fart på minst 60 km/t. – Hvis det går
saktere, blir diamantene omdannet til grafitt. Her snakker
vi virkelig om eksplosive prosesser! forteller Torsvik.

Kimberlitt-eksplosjonene henger sammen med to store,
varmere områder påvist nær Jordens kjerne-mantel grense.
De rager ca 3-400 kilometer i høyden, og er plassert på
hver sin side av Jordens kjerne (180° fra hverandre). - Det
ble tidligere antatt at disse varmere områdene var ustabile,
men allerede i 2004 konstaterte vi at de har vært stabile i
minst et par hundre millioner år. Kanskje opptil et par
milliarder år, forteller Torsvik.

Hvor er diamantene?
Den mest oppsiktsvekkende oppdagelsen i 2010, var at
både diamantforekomstene og de store vulkanske
provinsene med supervulkaner på jordoverflaten alltid er
knyttet til ytterkanten av de stabile områdene dypt nede i
mantelen. – Vi ser nå for oss at kontinentalplatene beveger
seg over disse områdene, og bevegelsene fører til at platene
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Danser med kontinenter

For ca. 55 millioner år siden ble deler av Nordvest-Europa herjet av en
supervulkan som dekket enorme områder med lava. Om nye 50 millioner år
har Skandinavia drevet så langt mot nordøst at Oslo ligger på dagens grense
mellom Nord-Finland og Russland. Kontinentene danser frem og tilbake på
jordskorpen, og forskerne følger etter.

Gruppeleder:
Professor Trond
Helge Torsvik.
(Foto: Maria Sætre)

CAS Glimt 2010 ombrukket7_CAS Glimt  05.10.10  15.50  Side 10



11

river med seg gigantiske pulser av varmesøyler fra ”kanten”
av dem. Varmesøylene kommer opp til jordoverflaten som
supervulkaner, og det har skjedd flere ganger at disse har
truet livet på Jorden. Varmesøylene river også med seg
kimberlitten som inneholder diamanter, forteller Torsvik.

Artikkelen i Nature førte til at både norske og utenlandske
journalister sto i kø for å snakke med Torsvik. Kunne han
forutsi fremtidige diamantforekomster? 
– I løpet av de siste 50 millioner årene har det vært veldig
få slike pulser. De fleste diamantene vi finner i dag,
stammer fra en puls som skjedde for 90 millioner år siden.
Den pulsen førte til at det strømmet opp kimberlitt blant
annet i dagens Brasil og Nordvest-Afrika. Hvis jeg lette
etter diamanter ville jeg begynne der, svarer Torsvik.

Og hvor er oljen?
Professor Torsviks forskning har relevans for også en annen
av jordklodens mest verdifulle råvarer, nemlig petroleum.
Oljeselskapet Statoil har støttet forskningen hans gjennom

flere år, fordi de ville vite om det hadde vært vulkansk ak-
tivitet i områder hvor selskapet leter etter olje og gass.

– Vulkanisme er vanligvis ”bad news” for oljeselskaper, for-
klarer Torsvik. – Det er jo slik at organisk materiale blir
omdannet til olje og gass ved temperaturer rundt 120-130
grader Celsius. Men hvis det skulle dukke opp en
supervulkan som trenger tvers gjennom et oljereservoar,
blir jo hele greia overopphetet eller rett og slett brent opp.
Det er altså liten vits i å lete etter petroleum midt i en
gammel supervulkan. Men, på den annen side, en
supervulkan litt lenger unna kan ha bidratt til å varme opp
organisk materiale som ellers ikke ville ha blitt omdannet
til petroleum, forklarer han.

Dette er et godt eksempel på at industrisamarbeid kan gi
opphav til grunnforskning med stor nytteverdi. Som oftest
er det omvendt: Forskerne driver med grunnforskning og
håper at resultatene kan komme til nytte.

Havbunnsspredning presser kontinentalplatene
fra hverandre, men fører også til at platene
kolliderer med hverandre i subduksjonssoner
på motsatt side. Der blir den ene kontinental-
platen presset ned i dypet igjen, mens det
dannes både vulkaner og store havgroper.
(Illustrasjon: PGP).
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Diamanter varer evig i et menneskelig per-
spektiv, men først må de overleve transporten
fra 180 kilometers dyp nede i jordskorpen.
(Foto: Shutterstock)

Supervulkaner kommer og går
Verdens mest omtalte supervulkan ligger for tiden og
ulmer under Yellowstone nasjonalpark i USA, men dette
er faktisk den minste supervulkanen som er kjent.
– Definisjonen av en supervulkan sier at den må dekke et
område på minst 0,15 millioner kvadratkilometer (km2),
som tilsvarer omtrent halvparten av det norske fastlandet.
Yellowstone dekker et område på 0,16 millioner km2, for-
teller Torsvik. Man skulle nesten tro at amerikanerne
hadde en finger med i spillet når definisjonen ble gitt...

En av de største kjente supervulkanene befinner seg under
den sørlige Deccan-provinsen i India og dekker et område
på ca 5 millioner km2. – Noen mener at det var et utbrudd
fra Deccan-vulkanen som utryddet dinosaurene for 65
millioner år siden, ikke en meteoritt slik mange tror. Det
er for øvrig helt sikkert at en supervulkan i det nåværende
Sibir for ca 250 millioner år siden utslettet store deler av
livet på Jorden, forteller Torsvik.

Men supervulkaner er ikke noe man trenger å bekymre
seg for til daglig, beroliger Torsvik igjen. – Jorden er inne
i en stille periode når det gjelder supervulkaner, det har
bare vært tre utbrudd i løpet av de siste 60 millioner år.
Det virker som om supervulkaner er mer hyppige når
kontinentalplatene ligger samlet i et superkontinent, og i
våre dager er kontinentene på vei fra hverandre. Men før
eller siden kommer det et nytt utbrudd av en supervulkan,
profeterer Torsvik.

Bergarten kimberlitt er oppkalt etter
byen Kimberley i Sør-Afrika. Den
største gruven i området, «Big Hole»,
nådde en dybde på 240 meter. Det
ble funnet tre tonn med diamanter i
gruven fra starten i 1866 til gruven
ble stengt i 1914. (Foto: Shutterstock)
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En dypere forståelse

Trond Helge Torsvik leder forskergruppen Mantel-
dynamikk: Sammenhengen mellom overflatefenomener og
prosesser i den dype mantelen ved Senter for grunnforskning
i perioden 2010-2011. Torsvik er professor ved forsknings-
senteret Physics of Geological Processes (PGP) ved Uni-
versitetet i Oslo, seniorforsker ved Norges Geologiske
Undersøkelse og aktiv æresprofessor ved Witswatersrand
Universitet i Johannesburg (Sør-Afrika). PGP er et Senter
for fremragende forskning med støtte fra Norges forsk-
ningsråd.

Forskergruppen består av til sammen 17 eksperter på
platetektonikk, seismologi, mineralfysikk og geodynamikk

fra Norge, Storbritannia, Tyskland, USA og Australia.
Forskerne skal knytte sammen den eksisterende kunn-
skapen om kontinentalplatenes bevegelser og bevegelsene
i Jordens mantel.

Kontinentalplatenes dans på jordoverflaten er drevet av be-
vegelser i mantelen, men de dynamiske sammenhengene
er ikke godt nok kjent. Målet med gruppens arbeid er å
utvikle en bedre forståelse som kan gjøre det mulig å be-
regne bevegelsene i jordskorpen så langt tilbake som for
550 millioner år siden, ved hjelp av matematiske modeller.
Da blir det også mulig å forutsi fremtidige bevegelser i
jordskorpen i større detalj.

Oljeselskapet Statoil ville vite om det hadde vært
supervulkaner i de områdene hvor de leter etter
olje og gass – i så fall ville vulkanen antakelig
ha brent opp alt sammen. (Illustrasjon: Norsk
Hydro / Statoil)
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Fire revolusjoner siden 1915

Den moderne geovitenskapen har gjennomgått fire teore -
tiske revolusjoner i løpet av mindre enn 100 år.

Den første revolusjonsmakeren var den tyske meteoro -
logen og geofysikeren Alfred L. Wegener, som studerte
verdenskartet og stusset over at østkysten av Sør-Amerika
og vestkysten av Afrika passet påfallende godt sammen.
Nærmere undersøkelser viste at bergartsformasjoner i Sør-
Amerika og Afrika ville henge sammen hvis de to kon-
tinentene lå inntil hverandre, og både plante- og dyrefos-
siler fra flere kontinenter i perm- og karbontiden var
nærmest identiske. I 1915 lanserte Wegener sin kon-
tinentaldriftsteori: Alle dagens kontinenter bestod for ca
300 millioner år siden av et superkontinent han kalte
Pangaea (”Alt land”), omkranset av et sammenhengende
verdenshav som fikk navnet Panthalassa (”Alt hav”).

Wegener hadde mye rett, men teorien hadde flere mangler.
Wegener snakket for eksempel bare om kontinenter, uten
å forklare hvordan de kunne pløye seg gjennom hav-
bunnen på vei til sine nåværende posisjoner. På 1950-tallet
ble det klart at Europa og USA driver langsomt fra
hverandre mens det kommer magma opp midt i havet, og
i 1962 lanserte den amerikanske geologen Harry Hess en
videreutviklet teori om havbunnsspredning: Jordens over-
flate består av store og små stive plater som beveger seg i
forhold til hverandre. Ny havbunn dannes kontinuerlig
langs spredningsrygger midt i havet, og kontinentalplatene
presses ned i dypet igjen der de støter mot hverandre.

Teorien om havbunnsspredning ble allerede i 1967 ut-
viklet til en ny teori om platetektonikk. Jordskorpen er
inndelt i sju store og en rekke mindre plater som består
av både kontinenter og havbunn, og som beveger seg i for-
hold til hverandre. Havbunnsspredningen fører også til at
kontinentalplatene kolliderer i andre områder. Her kan
det dannes enten dyphavsgrøfter som Marianergropen
(der Stillehavsplaten og Den filippinske platen støter
sammen), eller høye fjellkjeder som Himalaya (der Den

indiske platen beveger seg nordover og kolliderer med
Den eurasiske platen).

Det finnes også områder der tektoniske plater be-
veger seg sidelengs i forhold til hverandre. Det

mest kjente eksemplet er San Andreas-forkast-
ningen i California, hvor Stillehavsplaten be-

veger seg nordover i forhold til Den nord-
amerikanske platen.
Den platetektoniske teorien er nå i ferd
med å bli erstattet av teorien om mantel-
dynamikk, som søker å forklare hvorfor
kontinentalplatene danser rundt på
jordoverflaten. Drivkraften må være
strømninger i den underliggende man -
telen.

Kontinentene danser frem og tilbake på jordoverflaten.
For ca 300 millioner år siden var alle Jordens kontinenter

samlet i superkontinentet Pangaea.
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