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Grænsen mellem „Den eurasiske Plade“ og
„Stillehavspladen“ er en helt anden type. Her
trænger den tungere oceanbundsplade ned
un der den lettere kontinentplade. 

Derved udløses jordskælv. Det vulkanske
materiale, der er smeltet bl.a. på grund af stor
gnid ningsmodstand, stiger op og der dannes
bjerge.

Det samme sker langs Sydamerikas kyst,
hvor „Den sydamerikanske Plade“ og „Nas-
capladen“ møder hinanden. Oceanbundspla-

den presses ned under kontinentpladen, så
der her også foregår en bjergkædedannel se.
Desuden dannes der dybgrave i oceanet, fordi
randen af kontinen talpladen på grund af
gnidningsmodstand bøjer med ned.

Andesbjergene og Peru-Chilegraven er et
resultat af de to pladers bevægelse.

I Stillehavet er det to oceanbundsplader,
der støder sammen. I området, hvor den „In-
disk-australske Plade“ og „Stillehavspladen“
møder hinanden, opstår en række vulkanske
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Når pladerne bevæger sig væk fra hinanden, kom-
mer der nyt materiale op til overfladen. Det sker 
bl.a. i Atlanterhavet. 

Når pladerne bevæger sig mod hinanden, er det
pladen under oceanet, der presses ned under fast-
landspladen. Det sker bl.a. ud for den asiatiske
Stillehavskyst.
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øbuer og flere dybgrave. Når den ene plade
presses ind under den anden, fremkalder
gnid nings modstanden kraftige jordskælv. 

Disse jordskælv opstår kun ned til 700 kms
dybde. Dette er tegn på, at materialet er smel-
tet i denne dybde, og gnidningsmodstanden
derfor er forsvundet.

Langs Stillehavskysten i Nordamerika har
der gennem de seneste år været en række
jordskælv, der har lavet store ødelæggelser i
de storbyer, der ligger i dette område. Califor-
nien er særligt hårdt ramt.

Forklaringen er, at „Stillehavspladen“ og

„Den amerikanske Plade“ glider forbi hinan-
den. „Stillehavspladen“ bevæger sig i nordlig
retning i forhold til „Den amerikanske Plade“.

Himalaya bjergkæden er et resultat af „Den
indiske Plades“ bevægelse mod nord. Da
„Den indiske Plade“ stødte ind i „Den eurasi-
ske Plade“, opstod det enorme bjergmassiv. 

„Den australske Plade“ bevæger sig med
størst fart af alle Jordens plader. Det medfører,
at Australien flyttes mod nord med en fart på
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Pladerne kan også glide forbi hinanden, hvilket
sker i Californien i Nordamerika.

Efter et kraftigt jordskælv med en styrke på 6,6 på
Richterskalaen nær Los Angeles i 1994, styrtede
mange huse sammen, veje, jernbaner, el og gasled-
ninger blev ødelagte.
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Verdensdelene flytter sig
Verdensdelene har ikke altid haft den place-
ring på Jordkloden, som de har i vore dage.
De har altid flyttet sig i forhold til hinanden,
men det går meget langsomt. Også i vore dage
flytter de sig.

Sammenligner man beliggenheden med flere
millioner års mellemrum, kan man tydeligt se
forskel.

For 200 mio. år siden var alle verdensdelene
samlet i et storkonti nent, der kaldes Pangaea.

Samler man verdensdelene, kan man se, at
de passer sammen. Det er imidlertid ikke den
nuværende kyst linie, der passer sammen, men
fastlandssoklen omkring hver verdens del. 
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1. Jordens kontinenter passer sammen næsten som et puslespil. For omkring 200 mio. år siden dannede
kontinenterne et samlet landområde, der kaldes Pangaea. 
2. For 180 mio. år siden begyndte Pangaea at dele sig i flere landområder.
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Fastlandssoklens kant ligger ude i oceanet i
omkring 2.000 ms dybde.

Bruger man fastlandssoklen omkring de en-
kelte verdensdele, passer Sydamerika og
Afrika forbavsende godt sammen. Nordame-
rika, Afrika og Europa/Asien passer også
sammen. Mod syd ligger Australien og Ant -
arktis også helt tæt på Afrika.

Pangaeas enkelte dele – de nuværende ver-
densdele – begyndte langsomt at bevæge sig
væk fra hinanden. Efter 20 mio. år, altså for

180 mio. år siden, var Pangaea delt i en nord-
lig og en sydlig del med et hav imellem. For
65 mio. år siden var landområderne endnu
mere adskilte. Indien har bevæget sig mod
"Asien". Australien er på vej mod øst. Nord-
og Sydamerika er på vej mod vest, så Atlan-
terhavet er ved at åbne sig.

Hvordan kan man vide, hvad der er sket
for så mange millioner år siden?

En af de første videnskabsmænd, der frem-
kom med en samlet forklaring på verdensde-
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3. For 65 mio. år siden var Pangaea splittet endnu mere op. Indien er på vej fra Afrika mod Asien.
4. Kontinenterne med den placering vi kender i dag. Om nogle mio. år vil kontinenterne ligge anderledes,
end de gør i dag. 
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Richtertallet angiver energien i centrum af
jordskælvet. Dette kaldes hypocentrum. Stedet
på jordoverfladen, der ligger lige over hypo-

centrum kaldes epicentrum.

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

Vulkaner
Vulkaner findes i de fleste af de zoner, hvor
Jordens plader møder hinanden. Nogle vulka-
ner er aktive og sender med mellemrum store
mængder flydende magma, gas og aske ud. 

Vulkanens magma størkner til lava, asken
lægger sig som et lag omkring vulkanen, og
gassen fordeler sig i atmosfæren. 

Andre vulkaner har været udslukte i flere
tusinde år.

Vulkaner består af et magmakammer, der
fyldes med flydende magma. Når trykket er

tilstrækkeligt stort i magmakammeret presses
magmaen op mod jordoverfladen gennem et
kraterrør, der er mere eller mindre fyldt op

med størknet magma fra tidligere udbrud.
Lava fra tidligere udbrud ligger som et bjerg
omkring kraterrøret. Lagene af lava veksler
med askelag. I toppen af vulkanen er selve
krateret, hvorfra vulkanen ved udbrud spyer,
magma, aske og gas ud. 

Der findes forskellige vulkantyper: skjold-
vulkaner, keglevulkaner og eksplosionsvulka-
ner.

Skjoldvulkaner dannes, hvis magmaen er
så tyndtflydende, at den kan løbe langt bort
fra krateret før den størkner. Skjoldet er op-
bygget af lava fra adskillige udbrud.

Keglevulkaner dannes, når magmaen er så
tyktflydende, at den størkner hurtigt og derfor
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GöteborgJordskælv i Sverige

Et jordskælv på 

4,0 på 

Richterskalaen 

ramte Halland 

onsdag aften 

omkring kl 21.55, 

men forårsagede 

umiddelbart ikke 

skader.
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I efteråret 1995 blev Sverige ramt af et jordskælv
med en styrke på 4,0 på Richterskalaen. Jordskæl-
vets epicentrum var tæt på byen Varberg. Snit gennem en vulkan. Fra magmakammeret pres-

ses glødende lava op gennem kraterrørene.
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