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Abstract 

 
Theories about how plate tectonics work have existed since the early 1900s, but have not been 
solidified until more modern times. Since the beginning theories as well as methods have 
evolved and given new insight of how the Earth works. How it is in constant change and its 
continents move along its surface. The evolution of the Arctic region have been relatively 
unknown for some time, but the evolution of new technology and climate change have made 
parts of the region more accessible for scientific research. This has made understanding of the 
evolution of the region over time easier. Methods have been developed to either reinforce or 
disprove others. Theories of how supercontinents have evolved for billions of years and the 
Arctic regions place in them have been developed. More local areas are also used for proof of 
different types of interactions between continents like collision and separation to reconstruct 
where and when these areas have been situated in comparison to different parts of the Earth. 
This study makes an attempt to show what scientists have come up with within this field and 
what methods they have used to make their interpretations. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
Plattektoniken utgår från teorier ursprungligen formulerade av Alfred Lothar Wegener under 
tidigt 1900-tal. Han menade att jordens kontinenter är indelade i ett flertal kontinentalplattor 
som ständigt förflyttar sig, detta baserat på Afrikas och Sydamerikas kuster som passade in i 
varandra. Han styrkte denna teori med hjälp av fossil som hittats på oilka platser på jorden men 
tillhört samma organism (Stockholms Universitet, 2016). 
 
Innan Wegener trodde geologer att jordens kontinenter inte rört på sig. För att förklara 
spridningen av liv på jorden framtogs teorin om landbryggor som kopplat samman jordens 
kontinenter och sedan sjunkit bort med tiden (Khan Academy 2016). Wegeners teorier 
bekräftades först under 1960-talet med hjälp av ny teknik och nya metoder som undersökning 
av djuphavsbottnar vars topografi kunde ge underlag för Wegeners teorier(US Geological Survey 
2015). Jordens yta indelades i olika så kallade tektoniska plattor. Dessa utgår från sprickzoner 
som oftast sammanfaller med mittoceaniska ryggar (bergskedjor på havsbotten som bildas när 
magma väller upp från jordens inre) (Fredén 2009). Dessa plattor rör sig på olika sätt på grund 
av olika processer som beskrivs nedan.  
 
Alla jordens regioner har sedan dess bildning präglats av plattektonik i olika utsträckning som 
har, tillsammans med en mängd andra processer, format jordens utseende. Den arktiska 
regionens utveckling har länge varit relativt okänd (Kanao et. al 2014) delvis på grund av hårt 
klimat och bristande teknologi, men under senare årtionden har utvecklingen av ny teknik och 
till en viss del global uppvärmning ökat regionens tillgänglighet och människors intresse att 
undersöka området av olika anledningar. Detta har gjort att utvecklingen av den arktiska 
regionen har kunnat kartläggas mycket tydligare än förr.  
Det har tagits fram en mängd olika metoder för att kunna fastställa hur regionen sett ut under 
olika skeden och utvecklats till hur den ser ut i dagens läge (Bushenkova et. al 2013).  
 
Eftersom geologiska processer pågår under en så lång tid delar man upp tiden i olika tidsåldrar. 
Den arktiska regionen har utvecklats under samtliga av dessa åldrar, men de tidsåldrar som 
behandlas i rapporten är; Proterozoikum (2500- 545 miljoner år sedan), Paleozoikum (545 - 245 
miljoner år sedan), Mesozoikum (245 - 65 miljoner år sedan) och Kenozoikum (65 miljoner år 
sedan - nutid) för att mycket forskning utförs på geologi av dessa olika åldrar.  
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Denna litteraturstudie syftar till att beskriva olika teorier om hur den arktiska regionen har 
utvecklats med tiden ur ett plattektoniskt perspektiv. Från breda sammanhang som 
världsomfattande kontinenter innehållande större delen av hela jordens landmassa, så kallade 
superkontinenter, till mer inriktade, lokala områden av signifikans som mikrokontinenten Kara 
och Tajmyrhalvön i Ryssland. Studien kommer först göra en kort beskrivning av området och 
grunder för plattektoniken som underlag för resten av studien. Den kommer också att ta upp 
vissa bakomliggande processer som har en påverkan på plattektoniken. Olika metoder som 
använts av forskare för att dra sina slutsatser kommer behandlas. Tidsaspekter för utvecklingen 
av regionen kommer även behandlas.  
 
Den arktiska regionen består av den nordligaste delen av jorden; Nordpolen, norra Sibirien, 
Nordamerika, Grönland och även delar av Sverige, Norge och Finland. Rapporten kommer 
fokusera främst på Sibirien, Nordamerika, Grönland och till en viss del Skandinavien. 
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Frågeställningarna som litteraturstudien syftar till att besvara är: Hur har den arktiska regionen 
sett ut vid olika tidpunkter från en dryg miljard år sedan till nutid? Hur har den förändrats för 
att se ut som den gör idag? Slutligen skall vissa metoder som har använts för att kunna bilda 
olika tolkningar för utvecklingen av regionen beskrivas. 
 
 

2  Material och metod 

 
Vetenskapliga artiklar hittades på internetsidan ScienceDirect. Sökord som “Tectonics”, “Arctic 
region”, “Taimyr”, “Rodinia” ”Wegener” m.m. användes för att hitta artiklar som var relevanta 
för arbetet. Textböcker som Berg och jord (Fredén 2009) och Global Tectonics (Keary et. al 
2009) användes också för ytterligare underlag för studien. 
 
 

3 Resultat 

 

3.1 Den arktiska regionen idag 
Dagens arktiska region består av en mängd element (Figur 1) som alla har en del i att beskriva 
regionens historia. Regionen består, som beskrivet ovan, av den nordligaste delen på jordklotet. 
Från Nordamerika i väst till det asiatiska Ryssland i öst (Dobretsov et. al 2013). Den europeiska 
sidan delas in i ett antal olika delar. I östgående riktning från den Baltiska skölden i 
Skandinavien och nordvästra Ryssland finns den Östeuropeiska plattan, den Västsibiriska 
platformen och den Sibiriska plattan. På den Nordamerikanska sidan finns Grönland och den 
Nordamerikanska plattan (Bushenkova et. al 2013).  
 
Förutom de kontinentala delarna innehåller regionen jordens yngsta hav, det Arktiska havet, 
vilket är uppdelat i olika delar baserat på olika former av “delare”. Havet har två stora 
bassänger, den Kanadensiska bassängen och den Eurasiska. Dessa två delas av två 
mittoceaniska ryggar kallade Lomonosov-ryggen och Alfa-Mendeleevryggen och mellan dessa 
två befinner sig en mindre bassäng, Makarovbassängen. Mitt i den Eurasiska bassängen finns 
ytterligare en mittoceanisk rygg kallad Gakkelryggen. Samtliga mittoceaniska ryggar har en 
nord-sydlig riktning. Det Arktiska havet består också av ett antal mindre delar; Barents hav, 
Karahavet, Laptevhavet, Östsiberiska havet och Chukchihavet. Dessa mindre delar sträcker sig 
från Skandinaviens nordkust där Barents hav sträcker sig till Alaskas kust där Chukchihavet 
ligger (Dobretsov et. al 2013).  
 
Den norra delen av Atlanten mellan Skandinavien och Grönland ingår också i den arktiska 
regionen. Där återfinns den mittatlantiska ryggen, en mittoceanisk rygg som sträcker sig från 
utanför Svalbards kust genom Island och ända ner till Sydamerika. På Grönlands västra sida 
finns en vattenmassa som delar Grönland från Nordamerika kallad Baffinbukten (Dobretsov et. 
al 2013). 
 

3.2 Bakomliggande processer 
Förutom att förstå hur den arktiska regionen har utvecklats kan det vara bra att förstå varför 
den har förändrats. Det finns ett antal olika processer, så som konvektion, som tillsammans 
avgör hur kontinentalplattor rör sig och får det utseende de har. Dessa processer ger även 
upphov till bland annat mittoceaniska ryggar, vulkaner och djuphavsgravar (Fredén 2009). 
Processerna sker både på jordytan och i jordens inre på varierande djup.  
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Processen kallad konvektion sker i den rörliga delen av manteln (lagret utanför kärnan) och går 
ut på att olika delar av manteln har olika temperatur (Keary et. al 2009). Närmast jordskorpan 
kyls manteln ned och sjunker då på grund av ökad densitet. Detta gör att den varmare delen av 
manteln börjar stiga och som följd bildas en rotation vilket leder till andra processer i högre 
liggande lager (Keary et. al 2009).  
 
När varm magma från manteln kommer upp i litosfären (lager bestående av den översta delen 
av manteln och jordskorpan) kan magman välla upp genom jordskorpan. Detta ger upphov till 
sprickzoner som skapar mittoceaniska ryggar och separation mellan kontinentalplattor (Keary 
et. al 2009). Plattorna börjar då röra sig bort från varandra.  
 
Som följd sker nästa process, subduktion. Det innebär att en oceanisk del av en platta trycks 
under en annan platta vilket ger upphov till bildning av djuphavsgravar och även vulkanism 
(Fredén 2009). Om kollision sker med en kontinental del av en platta bildas vulkaniska 
bergskedjor och när kollision sker mellan två oceaniska delar bildas öbågar som består av en 
kedja av vulkaniska öar längs subduktionszonen (US Geological Survey 2015). Om istället två 
kontinentala delar av plattor kolliderar efter separation bildas bergskedjor som till exempel 
Himalaya (Fredén 2009). 
Dessa processer har pågått under väldigt lång tid och formar än idag jordens, och på så vis den 
arktiska regionens, utseende. 
 
 

3.3 Metoder för rekonstruktion 
För att göra en rekonstruktion över hur den arktiska regionen har utvecklats plattektoniskt finns 
en mängd olika metoder att använda. Jämförelse av sammansättning av bergarter och mineral 
som förekommer på olika platser gör att man kan se vad som hör ihop med vad (Vernikovskaya 
och Vernikovsky 2001). Med detta kan man även bestämma ungefär när olika kontinenter suttit 
ihop och separerat genom att bestämma en ungefärlig ålder för bildning av bergarter och dess 
mineral och på så vis para ihop olika områden. Bergkedjors ursprung kan också bestämmas på 
detta sätt då de kan dela sammansättning och bildningsålder med en annan kontinent än den de 
tillhör (t.ex Sveriges och Norges bergskedja Kaledoniderna) efter kollision mellan 
kontinentalplattorna Laurentia och Baltika (Fredén et. al 2009).  
 
Det går även att använda sig av topografiska kartor (Figur 1) för att försöka passa in områden 
med andra och batymetriska kartor för att hitta till exempel sprickzoner där mittoceaniska 
ryggar bildats där de tektoniska plattorna separerats. Man kan även använda sig av något som 
kallas “Free-air gravity anomalies”, detta är uppmätta anomalier i gravitation på olika platser 
jämfört med havsytan. Detta gör att man kan styrka resultat av topografiska och batymetriska 
kartor då anomalierna ofta följer havs -och bergsryggar relativt nära. För detta syfte kan man 
också använda sig av magnetism som förutom detta kan avslöja tidpunkter för till exempel 
spridning på grund av att olika mineral med olika bildningsåldrar har olika grad av magnetism 
eller ingen alls (Bushenkova et. al 2013).  
Alla dessa metoder har gett forskare underlag för flertalet olika teorier om hur den arktiska 
regionen bildats och utvecklats. 
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Figur 1. Topografisk/batymetrisk karta beskrivande viktiga strukturer. Svarta linjer visar topografiska/batymetriska 
strukturer, röda linjer visar magnetiska strukturer och svarta streckade linjer visar “free air gravity” strukturer 
(Bushenkova et. al 2013). 
 

3.4 Superkontinenter 
Jordens kontinenter har undergått stora förändringar genom tiderna, de har suttit ihop och 
glidit isär gång på gång i olika konfigurationer, när den största delen av jordens landmassa suttit 
ihop har detta kallats “superkontinenter”. Den arktiska regionen har inte alltid varit 
sammanhängande, den har varit uppdelad och utspridd i olika mindre kontinenter som har varit 
delar av en mängd av dessa superkontinenter (Johansson 2013).  
 
Ingen vet säkert hur dessa superkontinenter såg ut men med metoder beskrivna ovan såväl som 
en mängd andra metoder har forskare kunna göra tolkningar och rekonstruktioner. De kända 
superkontinenterna som tas upp i denna rapport är: Columbia/Nuna, Rodinia och Gondwana. 
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Den arktiska regionen (som rapporten fokuserar på) har varit en del av samtliga av dessa 
superkontinenter i olika former (Johansson 2013). 
 
 
3.4.1 Columbia/Nuna 
Superkontinenten Columbia, även kallad Nuna (Figur 2) existerade för ungefär 1.8-1.3 Ga 
(Miljarder år sedan). I denna kontinent motsvaras den arktiska regionen av tre olika 
kontinenter, Laurentia (Nordamerika och Grönland), Baltika (Skandinavien, Baltikum och 
östeuropa) och Sibirien (Rysslands asiatiska sida och andra delar av Asien) (Johansson 2013). 
Det finns för nuvarande två olika modeller för rekonstruktionen av superkontinenten; en 
geologisk (Hoffman 1989) och en paleomagnetisk (Abrahamsen et. al 2000). Laurentia har 
samma position i båda modellerna, däremot skiljer sig Baltika och Sibirien åt mellan 
modellerna. I den geologiska modellen sitter Laurentia och Baltika ihop via sydöstra Grönland 
och Skandinaviens nordspets (Johansson 2013). I den paleomagnetiska modellen sitter istället 
Grönlands östra sida ihop med hela Baltikas norra sida. I denna modell är även Sibirien “upp 
och ned” jämfört med den geologiska.  
Enligt Johansson (2013) har båda dessa modeller bevis och det är svårt att bedöma vilken som 
är mer korrekt i dagsläget. 
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Figur 2. Karta över den del av Columbia/Nuna som innehåller dagens arktiska region. A visar den geologiska 
modellen, B den paleomagnetiska. (Johansson 2013) 
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3.4.2 Rodinia 
Rodinina var den andra superkontinenten som bildades efter att Columbia/Nuna brutit upp 
(Figur 3). Forskare har beräknat att den bildades för ungefär 1000-1050 Ma (Miljoner år sedan) 
(Vernikovskaya och Vernikovsky 2001). Från Columbia/Nuna hade både Laurentia och Baltika 
roterat, Laurentia motsols och Baltika medsols. I detta skede var Grönlands sydspets nära södra 
Norge. Sibirien beräknas ha varit belägen norr om Laurentia, men i vilken konfiguration är 
fortfarande osäkert (Johansson 2013). 
 
Hur Rodinia bröt upp och specifikt när omtvistas en del, Hoffman (1991) menar att 
uppbrytningen skedde runt 780-600 Ma. Denna tankegång baseras på bland annat gångar och 
lagergångar som formats mellan 780-720 Ma. Vernikovskaya och Vernikovsky (2001) menar 
istället att uppbrytningen skedde mellan 900 och 750 Ma baserat på saker som åldern av 
ofioliter och öbågar i södra Sibirien såväl som öppningen av det paleoasiska havet. 
 

 
Figur 3. Kartbild över superkontinenten Rodinia, den arktiska regionen representeras av den nordostligaste delen 
(Laurentia och Baltika) samt Sibirien vars konfiguration är okänd (Johansson 2013). 
 
3.4.3 Gondwana 
Efter Rodinias upplösning bildades den tredje superkontinenten, Gondwana (Figur 4). Den har 
beräknats ha varit i ett slutgiltigt stadie för ungefär 550-500 Ma (Johansson 2013). I detta stadie 
sitter varken Laurentia, Baltika eller Sibirien samman med resten av kontinenten. Ungefär 650-
550 Ma kolliderade det som kallades för östra Gondwana som bestod av Australien och 



8 
 

Antarktis med västra Gondwana som bestod av stora delar av Afrika, Asien och Sydamerika 
(Johansson 2013). Under en kort tid där Baltika, Laurentia och Sibirien fortfarande var 
sammansatta med resten av det som skulle bli Gondwana kallades den kortlivade 
superkontinenten Pannotia (Powell 1995). Runt 600 Ma började Laurentia och Baltika separera 
från resten av kontinenten och superkontinenten Gondwana bildade sin slutgiltiga 
konfiguration (Johansson 2013). 
 

 
Figur 4. Kartbild över Gondwanas slutgiltiga konfiguration (ca 500 Ma). Baltika och Laurentia har båda separerats 
från resten av kontinenten (Johansson 2013). 
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3.4.4 Pangea 
Efter Gondwanas upplösning (ca 300Ma) bildades den senaste superkontinenten Pangea (Figur 
5) där dagens kontinenter hade i princip de utseenden de har idag, dock inte i dagens 
konfiguration, utan sammansatta i en enda kontinent. Laurentia och Baltika kolliderade än en 
gång med varandra såväl som med resterna av Gondwana. Baltika var även sammansatt på dess 
östra sida med blocket Kazakhstan som innan hade kolliderat med Sibirien (Dobretsov et. al 
2013).  
 
Pangea upplöstes efter en tid och de olika kontinenterna förflyttades till de platser de i dagens 
läge befinner sig (Johansson 2013). Superkontinenterna finns inte längre, men kontinenterna 
som en gång varit en del av de större superkontinenterna fortsätter att förflytta sig och 
förändras än idag. 

 
Figur 5. Förenklad kartbild över superkontinenten Pangea. Den arktiska regionen representeras av den nordligaste 
delen (Dobretsov et. al 2013). 
 

3.5 Arctidaplattan 
Under historiens gång har teorier om existensen av stora landmassor belägna mellan Laurentia, 
Baltica och Sibirien. Detta baserades på data om uppsättningar av berggrund i olika delar av den 
arktiska regionen då man kunde hitta liknande precambriska komplexbildningar på flera lokaler 
(Matushkin et. al. 2014).  
 
Det första förslagen på en sådan landsmassa kom från Shatsky (1935) som menade att en stor 
platform kallad Hyperborea-platformen en gång legat mellan dagens Nordamerika och Europa. 
Efter ytterligare forskning och andra utvecklingar kunde nya slutsatser dras om denna 
landsmassa.  
 
Under 1980-talet menade Natapov och Zonenshain (1987) att denna kontinent som de valt att 
kalla Arctida delades upp på grund av rifting och bestod av olika kontinentalblock. I detta 
skedde kallades blocken som idag är belägna i den arktiska regionen för: NSI (New Siberian 
Islands), Chukchi, Kara och den nedsänkta Lomonosov-ryggen. 
 
Matushkin et. al. (2014) beskriver två olika stadier av Arctida, för ca 950 Ma var Arctidas block 
belägna i den nordvästra delen av superkontinenten Rodinia, här kallad Arctida I. De olika 
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blocken separerades i följd av Rodinias uppbrytning och bildade senare den andra formen, 
Arctida II, då de än en gång sammanfördes i samband med bildningen av Pangea för ca 255 Ma. 
 
Bushenkova et. al (2013) beskriver Arctidas utveckling efter detta skede. De väljer att dela in 
området i ett antal nya block (Figur 6); en underhavsdel kallad Södra Anyuibassängen, och olika 
block av mer eller mindre sammanhängande landsmassor. Blocken betecknas som; Östra 
Siberiska havet, Chukchi blocket, Mendelevryggen, Alfaryggen, Svalbardblocket och Barents hav 
(Bushenkova et. al 2013).  
Författarna väljer att dela in utvecklingen och förändringen av Arctida i fem olika “episoder” 
från 220 Ma till nutid.  
 
Under den första episoden (220-200 Ma) (Figur 6) var den Nordamerikanska plattan, Grönland 
och den Eurasiska plattan sammansatta i en kontinent. Vid detta tillfälle roterade Arctidaplattan 
medsols på grund av subduktion av den Södra Anyuibassängen (Bushenkova et. al 2013).  
 
Plattans rotation skapade sprickor mellan Chukchiblocket norr om dagens Alaska och den 
Nordamerikanska plattan vilket gav upphov till öppning av en bassäng norr om Kandas kust, 
kallad den Kanadensiska bassängen. Det är även i detta skede som Svalbardblocket började 
separera från den Eurasiska plattan som ett resultat av plattans rotation. Separationen skedde 
längs en kedja som idag är Tajmyrhalvön och Uralbergen (Bushenkova et. al 2013). 
 
 

 
Figur 6. Förenklad bild över Arctidaplattans -och den arktiska regionens första episod av dess utveckling (220-200 
Ma)(Bushenkova et. al 2013). 
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Den andra episoden skedde under övre Juras (150-160 Ma) (Figur 7). Fortsatt rotation av 
Arctida och subduktion gjorde att Anyuibassängen började stängas. Utsträckningen som skedde 
som följd av denna rörelse gjorde att den Kanadensiska bassängen öppnades ytterligare. 
Arctidaplattans rotation flyttade under denna tid delen av Uralbergen som kallas Novaya 
Zemlya norrut och gjorde att bergskedjan bröt upp från dagens Tajmyrhalvön (Bushenkova et. 
al 2013). 
 

 
Figur 7. Förenklad bild av andra episoden av Arctidas -och den arktiska regionens utveckling (150-
160Ma)(Bushenkova et. al 2013). 
 
Under Kritas (120-130 Ma) (Figur 8) hade Arctidaplattans rotation avstannat och 
Anyuibassängen var vid det laget helt stängd. Bushenkova et. al (2013) menar vidare att den 
Kanadensiska bassängen och Uralkedjan inte förändrades signifikant under denna tredje 
episod. Grönland började separeras från Nordamerika och kolliderade med Skandinavien. 
Separationen som skedde gjorde att berg bildades i Alaska och kompaktionen på den 
Europeiska sidan gav upphov till Norges och Sveriges fjällkedja (Bushenkova et. al 2013). 
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Figur 8. Förenklad bild av den tredje episoden av Arctidas -och den arktiska regionens utveckling (120-
130Ma)(Bushenkova et. al 2013). 
 
De två sista episoderna utspelades under Kenozoikum (~65Ma-nutid) (Figur 9). Under denna 
period roterade den Nordamerikanska plattan 15° medsols samtidigt som den tredje episodens 
kollision mellan Grönland och Skandinavien blev till separation och Grönland började förflyttas 
från den Eurasiska plattan. Detta gav upphov till öppningen av den Nordatlantiska bassängen 
mellan Skandinavien och Nordamerika (Atlanten) såväl som den Eurasiska bassängen norr om 
Ryssland. Den förhistoriska kontinentalplattan Arctida har i detta skede upplösts och den 
arktiska regionen började ta det utseende den har i dagens läge (Bushenkova et. al 2013). 
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Figur 9. Förenklad bild över de fjärde (övre) och femte (nedre) episoderna av Arctidas -och den arktiska regionens 
utveckling (Kenozoikum)(Bushenkova et. al 2013). 
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3.6 Tajmyrhalvön 
Tajmyrhalvön är belägen på Rysslands nordkust och sträcker sig nästan 1000km längs 
Karahavet och har forskats på mycket för att kunna rekonstruera den plattektoniska 
utvecklingen av den arktiska regionen. På halvön har det hittats bevis på flera olika 
kollisions/anhopningstillfällen av olika åldrar. På grund av detta har halvön indelats i tre 
regioner; södra, centrala och norra (Figur 10). Det har beräknats att den centrala regionen 
anhopats under Neoproterozoikum och den norra under sen paleozoikum medan den södra är 
kontinental och delar således ålder och ursprung med resten av den Sibiriska platån 
(Vernikovskaya och Vernikovsky 2001).  
 
Områdena separeras av stora överskjutningar kallade Main Taimyr och Pyasina-Faddey. Den 
horisontella förkastningen är på vissa ställen ett hundratal kilometer (Vernikovskaya och 
Vernikovsky 2001).  
 
Anledningen till att man använt just Tajmyrhalvön för rekonstruktion av hela den arktiska 
regionen är att dessa tre domäner representerar de tre bildningstillfällen beskrivna ovan. De kan 
jämföras med andra platser på jorden för att se vad som har kolliderat med Tajmyrhalvön för att 
ge upphov till de olika anhopningarna och ungefär vid vilket tillfälle. Baserat på Vernikovskaya 
och Vernikovskys (2001) forskning har de olika kollisionerna skett med kontinentalplattan 
Laurentia i samband med bildning och separation av superkontinenter. 
 

 
Figur 10. Kartbild över Tajmyrhalvöns domäner och deras olika bildningsåldrar (Pease och Scott 2009). 
 

3.7 Mikrokontinenten Kara 
Kara är en mikrokontinent belägen norr om Rysslands nordkust, i ett område kallat Tajmyr-
Severnaya Zemlya. Karas tektoniska historia har länge varit omstridd. Det som diskuteras är 
huruvida mikrokontinenten historiskt sett tillhört Sibirien, kontinenten Baltika eller om den 
varit självständig under sen neoproterozoikum och tidig paleozoikum. Genom att använda sig av 
paleomagnetiska data har det slagits fast att Kara var en egen mikrokontinent under dessa 
tidsintervall, men att den kolliderat med Sibirien vid ett tillfälle vilket har påverkat Karas 
utseende och sammansättning till en viss del (Bogolekova et. al 2005). 
 

3.8 Kaledoniderna 
Kaledoniderna är en 2000 km lång och 100-200 km bred bergskedja i Norge och Sverige (Figur 
11). Den har fått sitt namn från det latinska namnet för Skottland, Caledonia. Den kännetecknas 
av en stor diversitet av berggrunder av olika åldrar på grund av att den en gång satt samman 
med Laurentia efter kollision för ca 510-400 Ma. Vid kollisionen pressades Baltikas berggrund 



15 
 

under Laurentias Kaledoniderna delar således flera bergarter med olika delar av Laurentia som 
Grönland, Storbritannien och Nordamerika. När Laurentia och Baltika separerades från 
varandra (ca 65 Ma) lämnades delar av Laurentias bergarter kvar i Skandinavien i form av 
Kaledoniderna (Arnberg et. al 2009). 
 

 
Figur 11. Kartbild över Kaledoniderna. Rosa visar Kaledoniderna och deras bergarters ursprung, gult visar yngre 
bergskedjor och grått visar äldre sköldområden (Arnberg et. al 2009). 
 
 

4 Diskussion 

 
Den arktiska regionen har formats och förändrats ända sedan jordens bildning och de olika 
delarna har varit belägna på olika platser i världen. Så långt tillbaka som över en miljard år 
sedan har regionen varit en del av flera olika superkontinenter; Columbia/Nuna, Rodinia, 
Gondwana och Pangea. Under miljontals år har olika konfigurationer av världens landsmassor 
länkats ihop, separerat för att sedan länkas ihop på nytt med ett nytt utseende (Johansson 
2013). Utvecklingen fortsätter även i dagens läge. Kontinenter roterar, kolliderar och separerar 
över miljontals år på grund av olika inre och ytliga processer som konvektion, kollision och 
subduktion vilket förändrar inte bara den arktiska regionens utseende utan hela jordens 
avsevärt (Keary et. al 2009, Fredén 2009).  
 
Utvecklingen sker inte bara mellan superkontinenter. Den förhistoriska kontinentalplattan 
Arctida hade också en stor roll i den Arktiska regionens utveckling. Från att först ha varit 
beskriven som en enda stor, sammanhängande landmassa som bundit samman Nordamerika 
med Europa till att bli beskriven som en mängd olika block som förflyttats, roterat, kolliderat 
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och separerat för att sedan upplösas och röra sig tillsammans med resten av regionen 
(Matushkin et. al. 2014).  
 
Arctidas utveckling tog även den en lång tid, många av blocken som tillhörde plattan har varit 
delar av superkontinenterna precis som resten av regionen där den beskrivits av Shatsky (1935) 
som Arctida I då den ingått i Rodinia och Arctida II som en del av Pangea.  
 
Utvecklingen av Arctida slutade inte där, utan fortsatte även efter Pangeas uppbrott som 
beskrivet av Bushenkovas et. al (2013) fem “episoder” från tiden efter Pangea till dagens läge. 
Arctidas historia har gett stor insikt i hur tektoniken har präglat den arktiska regionen genom 
tiderna och trots att den ej existerar i dagens läge kan den fortfarande ge viktig information om 
hur jorden och dens kontinenter fungerar. 
 
Teorin om plattektoniken har även den utvecklats, från tiden innan Wegener då många trodde 
att jordens kontinenter alltid varit belägna som idag, men med landbryggor som kopplat dem till 
varandra, till Wegeners teorier om kontinentalplattor i ständig förflyttning och slutligen till 
dagens mer detaljerade teorier. Grundprincipen har varit ungefär densamma genom tiderna 
efter Wegener, det faktum att jorden är indelad i olika plattor och att dessa rör sig gentemot 
varandra. Detaljerna har därefter formats och utvecklats genom utveckling av ny teknik och nya 
metoder för att förstå hur jordens plattor beter sig och fungerar. 
 
Platser som Tajmyrhalvön har även den spelat en stor roll i utvecklingen av vår förståelse för 
plattektoniken. Genom att låta detta område vara representativt för utvecklingen av en hel 
region har stora framsteg gällande regionens utveckling kunnat göras. På grund av dess 
uppsättning har man kunnat dra slutsatser om vad som hänt i området och ungefär när, detta 
genom att undersöka kollision -och separationszoner. Tajmyrhalvön har väldigt tydliga sådana 
vilket har gett forskare mycket underlag för deras rekonstruktioner och teorier. På andra sidan 
spektrat finns Kara som inte kan vara representativ för resten av regionen då den varit 
självständig under så lång tid. Den kan dock representera sig själv och hur den har förändrats 
genom tiderna på en mindre skala. 
 
Många metoder har tagits fram för att kunna bestämma hur den arktiska regionen har 
utvecklats med tiden. Från att jämföra uppsättningen av bergarter på olika platser 
(Vernikovskaya och Vernikovsky 2001) till topografiska/batymetriska kartor som kan ge en ytlig 
bild över formationer som är resultat av plattektoniska rörelser, till exempel mittoceaniska 
ryggar och bergskedjor (Bushenkova et. al 2013). Paleomagnetism och de så kallade free-air 
gravity anomalies som Bushenkova et. al (2013) använt sig av kan användas för att antingen 
styrka eller motbevisa de topografiska/batymetriska kartorna genom att gå på djupet i de olika 
kontinenternas mineralsammansättning. Allt detta och mer ger upphov till olika tolkningar eller 
förstärkningar av gamla teorier om den arktiska regionens plattektonsiska utveckling. Ny teknik 
och nya tillvägagångssätt som gett upphov till ny information har spelat en mycket stor roll i hur 
synen på plattektonik och dens prägling på den arktiska regionen genom tiderna. Eftersom 
tekniken utvecklas i snabb takt kommer troligen utvecklingen av den arktiska regionen 
kartläggas med ännu större precision i framtiden. 
 
Även om de flesta forskare är överens om mycket inom plattektoniken finns det fortfarande 
oklarheter, som till exempel fallet med superkontinenten Colombia/Nuna där Hoffman (1989) 
tagit fram en modell för attbeskriva utseendet av kontinenten med hjälp av geologiska fynd 
medan Abrahamsen et. al (2000) har använt paleomagnetism för att styrka sin modell om 
kontinentens konfiguration. Det finns stora likheter mellan modellerna, men de skillnader som 
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finns är stora nog att väcka jämförelser. Eftersom det finns bevis för båda teorierna är det svårt 
att bestämma om en är mer rätt än den andra. 
Ett annat fall där konflikt uppstått är mikrokontinenten Karas ursprung, specifikt om den en 
gång varit del av Sibirien eller Baltika. Bogolekova et. al (2005) Fann att Kara har varit 
självständig från båda dessa kontinenter under mycket lång tid, men konflikter uppstår 
fortfarande om vem som skall ha tillgång till marken. 
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