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Uråldriga klockor avslöjar kontinenternas historia  
 

Åldersbestämning av magmatiska bergarter som trängt upp i sprickor på 

Kaapvaal kratonen i Sydafrika har visat flera magmatiska händelser, spridda 

över 500 miljoner år.   

 

Frågan om hur urtida landmassor (kratoner) var positionerade relativt varandra på 

jordklotet i urtiden har länge varit ett studerat ämne. Det är i dag känt att kratoner 

under olika perioder i jordens historia varit samlade i så kallade superkontinenter. Av 

dessa superkontinenter är ”Pangea” som existerade för ca 65 miljoner år sedan mest 

känd. För att ta reda på hur kontinenter som Pangea suttit ihop kan man undersöka 

åldern på magmatiska bergarter som trängt upp i sprickor, så kallade diabasgångar. 

Åldern på dessa bergarter kan jämföras mellan olika kratoner och om många stämmer 

överens kan detta indikera att dessa kratoner en gång i tiden tillsammans bildat en 

större, gemensam landmassa. 

 

I denna studie har åldrarna på diabasgångar på kratonen Kaapvaal i Sydafrika 

bestämts genom att undersöka dess innehåll av grundämnena uran och bly i ett litet 

mineral som kallas baddeleyit. Detta utfördes för att utöka kunskapen om Kaapvaal 

och dess relation till andra landmassor i urtiden. 

Undersökningarna visade att 

diabasgångarna är ~2730, 2580, 2420 och 

2170 miljoner år gamla. Den ~2730 

miljoner år gamla diabasgången är av 

samma ålder som vulkaniska bergarter i de 

norra och västra delarna av kratonen vilket 

kan innebära att dessa är relaterade. Vad det 

gäller de ~2580 miljoner år gamla 

diabasgångarna så är detta en unik ålder på 

Kaapvaal kratonen. Det finns många 

bergarter runt om i världen med liknande 

ålder som den ~2420 år gamla 

diabasgången i denna studie. Vid denna 

tidpunkt pågick antagligen global aktivitet i 

jordskorpan som kan vara relaterad till 

uppbrottet av en superkontinent. Den 2170 

miljoner år gamla diabasgången kan vara 

kopplad till likåldriga fynd på de två 

nordamerikanska kratonerna Wyoming och 

Superior, vilket innebär att Kaapvaal en gång 

kan ha suttit ihop med dessa.  
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