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Nye matematiske modeller for den 
flytende massen i Jordens indre kan 
forklare både klimaet og hvordan 
jordskorpen så ut i urtiden. 

Avslører  
kloden
Yngve vogt, APoLLon

Modellene er pepret med 
data fra de verste jordskjel-
vene de siste 100 år. Enorme 
jordskjelv sender trykkbøl-
ger gjennom hele Jorden, fra 
jordskjelvområdet gjennom 
den flytende massen i Jor-
dens indre og ut til den andre 
siden. Trykkbølgene blir 
fanget opp av målestasjoner 
over hele verden.

Ved å tolke disse trykkbølgene, 
kan forskerne få et innblikk i hvor-
dan innsiden av Jorden ser ut. Én 
av de store uløste gåtene de siste 
årtiene er sammenhengen mel-
lom den flytende massen i Jordens 
indre, kalt mantelen, og hvorfor 
kontinentalplatene på jordskor-
pen beveger seg slik de gjør. 

Kan forstå klimaendringene
Takket være helt nye matematiske 
modeller prøver geologene å tolke 
trykkbølgene fra jordskjelv for å 
beregne hvordan Jorden, både på 
utsiden og innsiden, har endret 
seg i løpet av de siste 250 millio-
ner år. 

– Med den nye modellen kan vi 
få et historisk bilde av hvordan 
planeten vår har sett ut, hvordan 
jordskorpen og mantelen har ut-
viklet seg, og om det er mantelen 
som styrer bevegelsene til jord-
platene eller omvendt. Vi vil da 
kunne forstå hvorfor mantelen 
er lagdelt, og om det har skjedd 
umiddelbart eller over millioner 
av år. 

– Forskning på mantelen er dess-

uten viktig for å forstå klimaend-
ringene på Jorden. Det er en sam-
menheng mellom mantelen og 
klimaet på kloden. Vi kan bruke 
modellene til å se på massebalan-
sen av kjemiske elementer i man-
telen og i atmosfæren, og bruke 
denne massebalansen til å se hvor-
dan klimaet på Jorden har utvi-
klet seg. 

– Med modellene kan vi også 
lære oss mer om hvordan plane-
ter er bygd opp, både i solsystemet 
vårt og andre steder i verdensrom-
met, forteller postdoktor Abigail 
L. Bull-Aller på det nye senteret for 
fremragende forskning, Centre 
for Earth Evolution and Dynamics 
ved Universitetet i Oslo, ledet av 
professor Trond Torsvik. 

Senteret skal utvikle matema-
tiske modeller som kan forklare 
hvordan mantelen i Jordens in-
dre påvirker bevegelsen til jord-
platene og fører til massive vul-
kanutbrudd. 

Jordskorpen slukes 
For å finne svar på dette, må for-
skerne forstå hvordan deler av 
jordskorpen blir slukt opp av 
mantelen. Jordskorpen består av 

kontinentale plater. Platene be-
veger seg hele tiden. Det kan skje 
på tre måter. 

●● Platene kan bevege seg fra hver-
andre. Da skapes en åpning til jor-
dens indre. Island, med alle vulka-
nene sine, ligger i en slik åpning. 

●● Platene kan bevege seg side-
lengs mot hverandre. 

●● Og sist, men ikke minst: Platene 
kan bevege seg mot hverandre. 
Da skjer de verste jordskjelvene.  

Når plater kolliderer, kan den ene 
platen bli presset nedover mot 
mantelen. Det er nettopp det som 
skjer utenfor kysten av Japan. Der 
har den ene platen gjennom flere 
millioner år blitt presset 600 kilo-
meter nedover i mantelen. 

Disse kollisjonene skjer vanlig-
vis når de få kilometer tynne hav-
platene kolliderer med de opptil 
20 kilometer tykke jordplatene. 
Det er nettopp slike kollisjoner 
som førte til de fryktinngyten-
de jordskjelvene i Japan i 2011 og 
utenfor Indonesia i 2005. 

Disse platene ser ut som under-

jordiske tunger. Ettersom tunge-
ne er tyngre enn selve mantelen, 
synker de stadig lenger ned i Jor-
den, med en fart på ti centimeter 
i året. Teoretisk sett kan de synke 
helt til bunnen av mantelen. 

– Tungene er kjemisk annerledes 
enn mantelen, og de er mye kalde-
re enn mantelmassen rundt dem. 
Mens temperaturen inne i tunge-
ne bare er på fattige 700 grader, 
er mantelmassen rundt tungene 
over dobbelt så varm. Lenger nede 
er mantelen 3000 grader. 

Måler tempen i Jordas indre
Når noe synker ned i mantelen, 
blir andre deler av mantelen pres-
set opp som varmesøyler. Dette er 
Bull-Aller spesielt opptatt av. Den 
varme massen stiger langsomt 
opp gjennom mantelen og havner 
til slutt på Jordens overflate. Noen 
ganger kan det resultere i svære 
vulkanutbrudd. Andre ganger 
kommer massen bare sakte opp. 

Takket være de seismologiske 
målingene fra jordskjelv, kan for-
skerne måle temperaturen i man-
telen. Når materien er varmere, 
bruker energibølgene fra jord-
skjelv lengre tid til jordoverfla-

Fakta

Mantelen

XX Mantelen, som betyr kappe, lig-
ger under jordskorpen og over 
jordens kjerne. 
XX Den ytterste delen av mantelen 
består av faste, tunge bergarter 
og utgjør sammen med de let-
tere bergartene i jordskorpen 
det vi kaller litosfæren eller 
steinsfæren (sfære betyr kule). 
XX Litosfæren er hard og går ned til 
ca. 100 km under jordoverflaten. 

JORDEN

Jordens oppbygging ser ut som skallene på en løk. Det ytterste skallet, 
jordskorpen, er det tynneste. Det tykkeste laget er mantelen.
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ten. I kaldere materie er energi-
bølgene raskere. 

Temperaturen er ikke den sam-
me i hele mantelen. Rett under 
Stillehavet og Afrika fins to svæ-
re områder, kalt Anomalis, som 
er varmere enn andre deler av 
mantelen. Forskningsleder Trond 
Torsvik mener at begge Anomolis-
områdene er gamle, mens andre 
mener at det ene Anomolisfeltet 
under Afrika er av nyere dato. Og 
med nyere dato mener geologene 
bare noen få hundre millioner år. 

– Begge hypotesene kan være 
riktige, sier Bull-Aller. Hun bru-
ker nå simuleringer til å under-
søke hvem som har rett. 

– Vi vil finne ut av hva Anomolis-
områdene er laget av, hvorfor de 
er der, hvordan de har endret seg 
over tid og hvorfor de har fått den 
formen som de har i dag. 

En hypotese er at skorpen fra 
Jordens barndom har sunket ned 
og dannet de spesielle områdene. 
Men det kan også tenkes at de be-
står av noe som kommer dypt 
inne fra mantelen. 

Simulerer forhistorien
For å beregne hvordan mantelen 

og jordskorpen har endret seg de 
siste hundre millioner år, har Bull-
Aller tatt i bruk enormt tunge be-
regninger. 

For å klare det, må hun gjøre 
en rekke antagelser om hvordan 
mantelen så ut den gangen. Så si-
mulerer hun hvordan mantelen 
kan ha utviklet seg og sammenlig-
ner om svaret ligner på hvordan 
mantelen ser ut i dag. 

Så lenge svaret ikke stemmer, 
må hun endre på antagelsen og 
prøve igjen. 

Hun har startet simuleringer 
både der hun antar at Anomolis 
ligger som et lag nederst i man-
telen og der begge Anomolis-om-
rådene er der de er i dag. 

– Vi har fått noe som ligner på 
det vi har i dag. Simuleringsmo-
dellen klarer å gjenskape Anomo-
lis under Stillehavet. Den har nå 
rett størrelse, men fortsatt ikke 
samme form. Vi har også fått noe 
som ligner på Anomolis under Af-
rika. Men simuleringene viser fort-
satt et hull i midten som ikke skal 
være der. 

Foreløpig har hun bare klart å si-
mulere hvordan mantelen kan ha 
sett ut for 250 millioner år siden. 

Nå vil hun simulere enda lenger 
tilbake i tid. Med modellen kan 
geologene også forklare hvor det 
fins mer vann på jorden. 

– Ikke glem at det er en tynn 
skorpe mellom verdenshavene 
og mantelen. Det går mye vann 
ned i mantelen og opp igjen. Noen 
mener at vi har mer vann i man-
telen enn i verdenshavene. Med 
modellen kan de også gi mer pre-
sise anslag av hvordan kontinen-
talplatene vil bevege seg videre. 
Denne vitenskapen kalles for pla-
tetektonikk. 

– Vi ønsker å finne ut av om jor-
den er den eneste planeten i uni-
verset med bevegelige kontinen-
talplater. Livet på Jorden ville ha 
vært helt annerledes uten denne 
platetektonikken, avslutter Bull-
Aller. 
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Voldsomme jordskjelv, som her i Japan 
i 2011, sender trykkbølger gjennom 
Jordens indre og den flytende man-
telen. Dataene brukes til å avsløre 
klodens historie og kontinentenes drift. 
Foto: Hiro Komae/aP NtB SCaNPiX
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