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TEXT Åke Johanssson

När kontinentaldriftens fader, 
meteorologen Alfred Wegener, för 
snart hundra år sedan lanserade 
sina teorier om att kontinenterna 
rör sig var det få av samtidens 
geologer som trodde honom. Det 
skulle ta 50 år innan undersök- 
ningar av oceanbottnarna gjorde att 
kontinentaldriften i sin moderna 
form, plattektoniken, på 1960-talet 
slog igenom som övergripande teori 
inom geologin. 

Enligt plattektoniken är jordskor-
pan tillsammans med den fasta 
övre delen av manteln uppdelad 
i ett antal plattor – för närvarande 
sju stora och en handfull mindre 
– vilka befinner sig i ständig rörelse 
i förhållande till varandra med 
hastigheter om några centimeter 

När Sverige var 
granne med 
Amazonas

om året. Medan den tunna ocean-
skorpan ständigt nybildas längs 
spridningsryggarna i oceanernas 
mitt, och förvinner i subduktions-
zoner vid oceanernas kanter där 
den glider tillbaka ner i manteln, 
följer kontinenterna med sin gamla, 
tjocka, stela jordskorpa mer passivt 
med i dessa rörelser. Drivkraften är 
troligen långsamma konvektions-
strömmar i den underliggande heta 
och plastiska manteln, och ytterst 
radioaktivt alstrad värme i jordens 
inre.

Plattektoniken innebär att den 
kartbild vi är vana att se, med da-
gens kontinenter och oceaner, bara 
är en ögonblicksbild i ett ständigt 
föränderligt pussel. Går man bakåt 
i tiden och sluter dagens oceaner 

så som Wegener gjorde kan man 
rekonstruera superkontinenten  
Pangea med relativt stor säkerhet. 
Men ska vi fortsätta ännu längre 
tillbaka i tiden och rekonstruera ti-
digare superkontinenter blir osäker- 
heten större. Vi har inte längre 
tillgång till oceanbottnarnas infor-
mation, eftersom ingen ocean- 
skorpa äldre än 250 miljoner år 
finns bevarad, utan är hänvisade 
till den information som finns i 
kontinenternas äldre berggrund, 
i synnerhet de prekambriska så 
kallade sköldområdena. Dessa 
områden med urgamla gnejser 
och graniter utgör kontinenternas 
äldsta kärnor. Vi bor på en sådan 
urbergssköld, kallad den Baltiska 
eller Fennoskandiska skölden. Den 
omfattar Sverige, Finland, delar av 

De flesta har nog hört talas om superkontinenten Pangea(”allt land” på 
grekiska), i vilken jordens kontinenter var samlade för 250 miljoner år 
sedan . När den sprack upp fick vi det nuvarande välbekanta mönstret av 
kontinenter och oceaner. 

Men Pangea var förmodligen bara den senaste i en rad av sådana 
superkontinenter som bildats och spruckit isär under jordens långa 
historia. Och under en lång period – kanske 1000 miljoner år – var vår del 
av världen, Fennoskandia, antagligen närmsta granne med det område 
som nu är Amazonas. Hade vi för 1000 miljoner år sedan kunnat ta bilen 
eller tåget söderut och passerat Danmark hade vi inte hamnat i Tyskland, 
utan i det inre av dagens Colombia. 

Bilden ovan: Så här ser jordklotet ut idag (satellitbilden är från 2002 och kommer från Nasa Goddard Space Flight 
Center). Denna bild är numera välkänd som “the Blue Marble”, och var länge den mest detaljerade färgbild av jorden som 
någonsin producerats. Genom att lägga samman flera satellitbilder från Terrasatelliten MODIS, som tagit bilderna 700 km 
över jordens yta, skapade forskare och illustratörer med hög precision en bild av jordklotet där landytor, hav, havsis och 
moln framträder i “true-colour”.  

Men så här har jordklotet inte alltid sett ut. De plat-
tektoniska processerna får jordens kontinenter att röra 
sig i förhållande till varandra, kollidera med varandra, 
och driva isär igen. 

 Bilden till höger illustrerar dessa processer och 
kommer ursprungligen från United States Geological 
Survey. Svensk översättning av texter: Mats Halldin. 
Källa: Wikipedia.
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Norge, samt angränsande delar av Ryssland 
(Karelen och Kolahalvön), och består av 
bergarter som är mellan 1 000 och 3 000 
miljoner år gamla. Längre mot sydöst, 
under Baltikum och centrala Ryssland, 
fortsätter samma berggrund men är täckt 
av yngre sedimentbergarter, för att åter gå 
i dagen i en del av Ukraina. Detta område, 
Skandinavien och Östeuropa bort till Ural-
bergen, utgör den europeiska kontinentens 
äldsta del, av geologerna kallad “Baltica”. 
Balticas sydvästgräns löper diagonalt över 
Europa från Nordsjön ner mot Svarta Havet. 
Berggrunden sydväst om denna linje, våra 
dagars Central- och Sydeuropa, består av 
betydligt yngre bergarter, som i huvudsak 
har tillkommit de senaste 600 miljoner åren.

Ska vi rekonstruera kontinenternas lägen 
och utseende under Proterozoikum, det vill 
säga tiden från 2500 miljoner år sedan fram 
till för 540 miljoner år sedan, måste vi skala 
bort dessa senare tillägg. Av Europa återstår 
dess nordöstra halva, Baltica. Asien består 
av flera sköldområden, bland andra Sibirien 
och Norra Kina, med mellanliggande 
områden av yngre berggrund. Indien utgör 
en egen urbergssköld, likaså huvuddelen 
av Australien, medan Afrika tycks bestå av 
flera separata sköldområden vilka hopfo-
gades för ca 600 miljoner år sedan. Samma 
sak med Sydamerika, vars kärna, kallad 
“Amazonia”, motsvarar dagens Amazonas-
område. Större delen av Nordamerika, ink-
lusive Grönland, har däremot sedan länge 
utgjort en sammanhängande landmassa, 
kallad “Laurentia”, med sina äldsta delar 
belägna mot dagens norr. 

Går vi ännu längre tillbaka i tiden, till 
Arkeikum, tiden från när den första jord-
skorpan började bildas för kanske 4 000 

miljoner år sedan och fram tills för 2 500 
miljoner år sedan, kan dessa kontinentkär-
nor uppdelas i ett trettiotal ännu mindre 
områden. Kanske har dessa bildat sepa-
rata öar i en urtidsocean, eller så har de 
varit hopfogade på ett annat sätt än nu i 
tidiga kontinenter, kanske rentav en första 

superkontinent.

Att lägga pussel med urtidens kontinenter 
är i viss mån som att lägga vilket pussel 
som helst hemma på köksbordet. Formen 
på bitarna måste passa, men också mönstret 
i bilden. I geologins värld svarar det senare 
mot bergartsprovinser av olika ålder, ofta 
åskådliggjorda på geologiska kartor som 
områden med olika färg eller mönster. Olika 
fossils utbredning, av Wegener använda för 
att rekonstruera Pangea, är inte så relevant 
i Prekambrium (tiden före Kambrium), 
däremot kan olika geologiska strukturer, 
såsom stora rörelsezoner eller svärmar av 
diabasgångar, som kan följas från konti-
nent till kontinent, vara av intresse. Andra 
viktiga ledtrådar ges av paleomagnetismen, 
den infrusna magnetismen i gamla bergar-
ter vilken visar hur kontinenten ifråga låg i 
förhållande till den magnetiska nord- eller 
sydpolen när bergarten bildades. Paleomag-
netiska data förmår dock sällan ge en enty-
dig bild av kontinenternas lägen i prekam-
brisk tid. Centralt för alla dessa metoder är 
möjligheten att bestämma åldern på olika 
bergarter genom att mäta halten av naturligt 
förekommande radioaktiva isotoper och de-
ras dotterprodukter, vanligen uran och bly, 
i mineral och bergarter. Endast med hjälp 
av sådan åldersbetämning kan vi datera 
olika geologiska händelser och få en absolut 
tidsskala för den geologiska utvecklingen.

Formen på kontinentbitarna kan 
också vara problematisk. Som sagts 
ovan måste vi skala bort senare 
tillägg. Men även den del som åter-
står kan ha deformerats vid senare 
bergskedjeveckningar, tryckts ihop 
eller dragits ut eller förlorat en 
utstickande del. Dessutom kan det 
finns bitar som saknas, kanske hela 
förlorade kontinenter. Nära förbun-
den med detta är frågan om konti-
nenterna växer med tiden, eller om 

deras samlade volym och yta varit 
mer eller mindre konstant genom 
den geologiska historien. Eftersom 
vi måste skala bort unga delar av 
kontinenterna när vi rekonstruerar 
deras äldre delar, och eftersom vi 
vet att det fortfarande pågår en 
nybildning av kontinentskorpa 
genom magmatisk aktivitet ovanför 
subduktionszonerna i “eldsringen” 
runt Stilla havet, förefaller det vid 
första anblicken vara naturligt att 
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Rekonstruktioner av 
superkontinenten Pangea för  
240 miljoner år sedan (från ”project  
PALEOMAP”, www.scotese.com) och av 
superkontinenten Rodinia för 900 miljoner  
år sedan (från Li m.fl. 2008).

De markerade områdena är prekambriska sköldområden med berggrund huvudsakligen äldre än 1000 miljoner år, vilka utgör kontinenter-
nas kärnor.

tänka sig en kontinuerlig konti-
nenttillväxt, måvara kanske med 
avtagande hastighet allteftersom 
jordklotet långsamt svalnar av. 
Men samtidigt som ny kontinent-
skorpa bildas av magmor från den 
underliggande manteln så eroderas 
kontinenterna ner, och en del av det 
borteroderade materialet hamnar 
på bottnen av världshaven och åter-
bördas så småningom till manteln 
via någon subduktionszon. Det är 

Den tyske forskaren 
Alfred Wegner 
(1880–1930) skrev 
sin doktorsavhand-
ling inom astronomi 
men blev sedan me-
teorolog. I boken Die 
Entstehung der Kon-
tinente und Ozeane 
(1915;  På svenska 
är titeln Kontinen-
ternas och ocean-
ernas uppkomst) 
lade han fram sina 
teorier om kontinen-
taldriften och hur 
dagens kontinenter 
tidigare suttit ihop 
i en superkontinent 
kallad Pangea. Som 
outsider blev han 
mött med skepsis av 
de flesta av dåtidens 
geologer. Först på 
1960-talet slog kon-
tinentaldriften i sin 
moderna form, plat-
tektoniken,  igenom 
och blev allmänt 
accepterad. 

PANGEA

RODINIA
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möjligt att dessa processer balanser-
ar varandra, så att kontinenternas 
massa, yta och volym förblir relativt 
konstant, och den nya berggrund 
som bildas bara är en ”omkörning” 
av tidigare kontinentmaterial.

Baserat på olika idéer och beräkn-
ingar har därför forskare kon-
struerat olika tänkbara kurvor 
för kontinenternas tillväxt, både 
sådana där tillväxten var kraftigast 
i början (under arkeisk tid) för att 
sedan plana ut, och sådana med 
mer kontinuerlig (och rentav ac-
celererande) tillväxt. Mycket talar 
dock för att kontinenternas tillväxt 
skett stötvis. När man på 1960-talet 
plottade de åldersbestämningar av 
olika bergarter som utförts längs en 
tidsaxel fann man att dessa inte var 
jämnt fördelade längs denna, utan 
var koncentrerade till vissa top-
par. Man misstänkte först att detta 
berodde på att de flesta dateringar 
vid denna tid utförts på bergarter 
från Nordamerika och Nordeu-
ropa, och att detta därför avspeg-
lade berggrundens ålder i dessa 
områden, snarare än något globalt 
mönster. Med fler dateringar från 
hela världen borde luckorna fyllas 
igen så vi fick ett mer kontnuerligt 
spektrum av åldrar. Så har emeller-
tid inte blivit fallet, mönstret består. 
Vi ser tydliga toppar med nybil-
dade bergarter runt 2 700 miljoner 
år och vid 1 600–1 900 miljoner år, 
en lägre topp runt 1 000–1 200 mil-
joner år, och från 800 miljoner år en 
till synes mer kontinuerlig utveck-
ling. Detta mönster återkommer på 
kontinent efter kontinent. 

Dessa toppar kan kopplas till ett 
cykliskt förlopp för bildande och 
uppsprickning av superkontinenter. 
Perioder med intensiv bergartsbild- 
ning är perioder av intensiv sub- 
duktion av oceanskorpa, kontinent-
kollisioner och bergskedjeveckning, 
vilken leder fram till bildandet av 
en superkontinent. När denna väl 
bildats är den geologiska aktiviteten 
begränsad till superkontinentens 
periferi, måhända till områden 
som inte bevarats så väl intill våra 
dagar. Den stora superkontinenten 
fungerar som ett täcke under vilken 
värmen från jordens inre ansamlas 
utan att få utlopp. Till sist leder 
dock denna värme till magmatism 

mitt inne i superkontinenten och 
till uppsprickning av denna. En ny 
cykel kan ta sin början. 

”Dalarna” i diagrammet är 
således perioder då superkonti-
nenter kan ha existerat. Vi kan ana 
en möjlig första superkontinent, 
som samlade alla eller många av 
de arkeiska kontinentkärnorna vid 
2 700 miljoner år, och som sedan 
sprack upp vid kanske 2 400 till  
2 000 miljoner år. En andra super-
kontinent bildades för ca 1 800 
miljoner år sedan, och sprack upp 
för 1 400 till 1 200 miljoner år sedan. 
Detta ledde till bildandet av en 
tredje superkontinent, Rodinia, för 
1 000 miljoner år sedan. Rodinia 
sprack upp för 750 till 600 miljoner 
år sedan, men de sydliga kontinen-
terna (Sydamerika, Afrika, Indien, 
Australien och Antarktis) förblev 
samlade i en stor kontinent kallad 
Gondwana. Denna förenades sedan 
med de nordliga kontinenterna till 
Pangea för ca 300 miljoner år sedan.

Att rekonstruera dessa tidgare 
kontinenter är inget lätt arbete. 
Det förutsätter samarbete mellan 
geologer från olika delar av världen 
och med olika specialkunskaper. Ett 
sådant internationellt projekt, stött 
av UNESCO, som sysslade med re-
konstruktion av Rodinia och delvis 
leddes från Lunds universitet, 
avslutades nyligen. Ett likartat pro-
jekt sysslar med den superkotinent 
som bildades för ca 1 800 miljoner 
år sedan och som ibland kallas 
Columbia. Ytterligare ett projekt är 
specialiserat på att undersöka och 
åldersbestämma diabassvärmar 
från olika kontinenter, för att den 
vägen se vilka kontinenter som hört 
samman i det förgångna. Också i 
detta projekt är geologer från Lunds 
universitet involverade.

För skandinaviska geologer kan 
det vara av särskilt intresse att veta 
vilka kontinenter som varit Balticas 
grannar under tidernas lopp. Att 
Fennoskandia hängt nära sam-
man med Laurentia (Nordamerika 
inklusive Grönland) om än i lite 
olika lägen och konfigurationer är 
sedan länge relativt väl etablerat. 
Således bildades vår fjällkedja – de 
skandinaviska Kaledoniderna – när 
Grönland kolliderade med Skandi-
navien för 400 miljoner år sedan, 

en kollision som var en del av bil-
dandet av Pangea. Men vad fanns 
i sydväst (för att använda dagens 
väderstreck), där nu Centraleuropa 
befinner sig, när berggrunden i 
södra Sverige och på Bornholm 
(som jag arbetat med) bildades för  
1 400 till 1 800 miljoner år sedan, en 
ocean eller en annan kontinent?

Det visar sig att genom att rotera 
Amazonia, den centrala delen av 
Sydamerika motsvarande våra 
dagars Amazonasområde, 60° 
medsols i förhållande till dagens 
orientering, så kan dess nordvästra 
del passas in längs Balticas syd-
västra sida (se kartor sid. 16-17). De 
berggrundsprovinser som Baltica 
indelas i kan då följas över i berg-
grundsprovinser av motsvarande 
ålder i Amazonia. De nordöstra 
delarna av Baltica (från Kolahalvön 
och Karelen ner till Ukraina) består 
liksom östra Amazonia av arkeiska 
bergarter (äldre än 2 500 miljoner 
år; mörkbrunt på kartan) med mel-
lanliggande bälten som är drygt 
2 000 miljoner år gamla (blått på 
kartan). Sedan blir berggrunden 
succesivt yngre mot sydväst på 
båda kontinenterna. En stor del av 
Sveriges berggrund bildades för  
1 800–1 900 miljoner år sedan, och 
denna berggrund fortsätter via 
sydvästra Finland och Baltikum 
(där den är känd genom djupa 
borrhål genom det yngre sediment-
täcket) vidare tvärs igenom centrala 
Amazonia (gult på kartan). Bergar-
ter i sydvästra Sverige och södra 
Norge har sin motsvarighet i västra 
Amazonia (ljusare bruna färger på 
kartan). 

Sverige var således granne med 
Amazonas, även om dåtidens Ama-
zonas var lika kalt och dött som de 
andra kontinenterna; livet vid den-
na tid var ju i stort sett inskränkt 
till mikroorganismernas värld. Där 
Tyskland och sydvästra Polen nu 
befinner sig låg i stället delar av 
Colombia och Venezuela! För att ge 
denna konfiguration ett eget namn, 
lämpligt för något som handlar om 
kontinenternas dans, har jag kallat 
den ”SAMBA-konfigurationen” (för 
SydAMerika – BAltica).

Västafrika, vars geologi nära hänger 
samman med Amazonias, kan även 

Öve bilden. Olika tänkbara kurvor för kontinenternas tillväxt från jordens bildande till nutid. Kurva A: Kontinuerlig tillväxt med jämn 
hastighet. Kurva B: Kontinuerlig tillväxt med avtagande hastighet. Kurva C: All tillväxt under de första 2500 miljoner åren av jordens 
historia (Arkeikum), därefter har samma krusta-material ”körts om” utan att någon tillväxt skett. Kurva D: Trappstegsformad tillväxt 
baserad på åldersdata i det nedre diagrammet.

Nedre bilden. Stapeldiagram över nybildad berggrund med olika ålder visar tydliga maxima vid 2700 miljoner år och 1600-1900 
miljoner år, liksom flera mindre maxima kopplade till bildning av olika superkontinenter (baserad på Condie & Aster 2010). Schematiskt 
diagram över superkontinent-cykler:  P = Pangea. G = Gondwana (omfattade endast de södra kontinenterna). R = Rodinia. N/C/M = 
Nuna / Columbia / Midgardia (olika namn för samma superkontinent).  
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passas in i denna rekonstruktion. Roterat 
80° medsols i förhållande till nuvarande 
läge (Baltica hålls fast i dagens orientering, 
dess verkliga orientering är okänd och kan 
ha varierat) kan Västafrikas västkust pas-
sas in längs Balticas sydkant (från dagens 
Svarta havet till Kaspiska havet). Ukraina 
och Västafrika har också likartad geologi, 
inklusive järnmalmsförekomster av samma 
typ och ålder.

Denna konfiguration, där Baltica, Amazo-
nia och Västafrika bildade en sammanhän-
gande landmassa, bör ha gällt under minst 
en miljard år, från åtminstone 1 800 miljoner 
år och fram till för 800 miljoner år sedan, 
kanske till och med till för 600 miljoner år 
sedan. Denna landmassa ingick således 
som en sammanhållen enhet såväl i den 
superkontinent som bildades vid 1 800 
miljoner år, som i den efterföljande super-
kontinenten Rodinia som bildades vid 1 000 
miljoner år. Förhållandet till Laurentia kan 
däremot ha förändrats. I den tidiga super-

kontinenten hängde troligen nordvästra 
Skandinavien ihop med sydöstra Grönland. 
Berggrunden från Sydvästsverige och södra 
Norge kan följas i östra Kanada och vidare 
tvärs över Laurentia till sydvästra USA. 
Hela denna zon, från sydvästra USA via 
östra Kanada till Skandinavien och vidare 
till sydvästra Amazonia påminde sannolikt 
om dagens ”eldsring” runt Stilla havet, med 
subduktion, intensiv vulkanism och mag-
matism på djupet, och upprepade bergsked-
jeveckningar under flera hundra miljoner år, 
längsmed kanten av en urtida ocean.

Vid ca 1 250 miljoner år tycks det dock 
som Baltica, tillsammans med Amazonia 
och Västafrika, bröts loss från Laurentia, 
roterade ca 75° medsols, och sedan kol-
liderade på nytt i en annorlunda position. 
Denna kollision ledde till en omfattande 
bergskedjeveckning för 1 100–900 miljoner 
år sedan i östra Laurentia, sydvästra Skandi-
navien, och sydvästra Amazonia, och var 
en del i bildandet av Rodinia. Sannolikt var 
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även andra kontinentblock involverade i 
kollisionen. Balticas och Amazonias position 
i förhållande till Laurentia är inte så lätt att 
säkert fastlägga (kartan längst ner på denna 
sida ger bara ett förslag). Man kan tänka sig 
förskjutningar både norr- och söderut längs 
Laurentias långa sydöstra sida. 

Vid 600 miljoner år bröts även denna 
konfiguration upp, som en del av Rodinias 
sönderfall. Baltica separerade från såväl 
Laurentia som Amazonia och Västafrika 
och seglade norrut på egen hand, för att 200 
miljoner år senare kollidera med Laurentia 
på nytt (när fjällkedjan bildades), och sedan 
inkorporeras i Pangea och Eurasien. Denna 
period från 600 till 400 miljoner år, var den 
enda period i jordens långa historia som 
Baltica existerade som en helt egen konti-
nent; Balticas 200 miljoner år av ensamhet.

Åke Johansson är geolog och forskare vid 
Naturhistoriska Riksmuseet.
ake.johansson@nrm.se

Kartan till vänster: 
“SAMBA-rekonstruktion” 
av Baltica, Amazonia 
och Västafrika i förhål-
lande till Laurentia 
(Nordamerika) under 
perioden 1800 till 1300 
miljoner år, baserad på 
geologisk korrelation 
av berggrundsprovin-
ser med samma ålder 
som går att följa från 
kontinent till kontinent 
(områden med samma 
färg på kartan; från 
Johansson 2009). 

Kartan till höger: 
SAMBA-rekonstruktion” 
av Baltica, Amazonia 
och Västafrika i förhål-
lande till Laurentia 
(Nordamerika) under 
perioden 1000 till 800 
miljoner år (från Johans-
son 2009).


