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Tidligste spor af liv på Jorden

Af geolog Peter Appel, GEUS

I 70’erne fandt Kryolitselskabet
Øresund en 3,8 mia. år gammel
jernmalm ved Isua i Grønland - det
er dermed verdens ældste bjergart.
Fundet giver mulighed for at søge
rester af liv fra langt tilbage i Jor-
dens historie, og i dag står den rette
teknik til rådighed til formålet.

Hvornår og hvordan livet opstod på Jor-
den, har altid været et fascinerende spørgs-
mål, og gennem de seneste hundrede års
geologiske forskning har vi sporet livet
stedse længere tilbage i Jordens historie.
For ikke længe siden var de ældste spor af
liv fundet i Afrika og Australien, og disse
havde en alder på ca. 3,5 mia. år.

Hvor gamle bjergarter man overhovedet
kan finde bevaret på Jorden, er der nogen
uenighed om. Jordens alder er ca. 4,6 mia.
år, og siden dannelsen har kloden været
udsat for en lang række meteornedslag, der
i vekslende grad har ødelagt den tidligst
dannede jordskorpe. Meteorstrømmen stil-
nede langsomt af, indtil den nåede det ni-
veau, vi kender i dag. Hvornår denne
meteorstrøm stilnede af, er ikke helt klart,
men det må være sket for 3,9 til 3,8 mia. år
siden. Det er derfor ikke sandsynligt at
finde velbevarede bjergarter, der er væ-
sentligt ældre end ca. 3,8 mia. år. Man
kunne så spørge, om det nu overhovedet er
realistisk at forsøge at spore livet endnu
længere tilbage i tiden.

De ældste bjergarter på Jorden
I slutningen af 1960’erne og begyndelsen
af 1970’erne arbejdede Kryolitselskabet
Øresund A/S med mineraleftersøgning i
det centrale Vestgrønland. Selskabet be-
nyttede blandt andet flybårne geofysiske
undersøgelser. Under disse undersøgelser
fandt selskabet en stor magnetisk anomali i
Isua-området, der ligger på kanten af ind-
landsisen, ca. 150 km nordøst for Nuuk.
Denne anomali viste sig at dække over en
meget stor jernmalmsforekomst med om-
kring 2 mia. tons jernmalm. Jernmalmen
består af magnetit rige lag vekslende med
lag af chert, og er en såkaldt båndet jern-
formation. Chert er en ekstremt finkornet
form for kvarts, der er kemisk udfældet på
havbunden.

Samtidig havde geologen Vic
McGregor fundet indikationer på, at der
var meget gamle bjergarter i området om-
kring Godthåbsfjorden. Han sendte nogle
bjergartsprøver til Stephen Moorbath i
Oxford, og hans aldersbestemmelse kom
ud med en alder på ca. 3.650 mio. år. I
1971 lykkedes det McGregor og Moorbath
at komme ind til Isua-området, hvor
Kryolitselskabet havde fundet jernmalmen.
De indså hurtigt, at jernmalmen og de om-
kringliggende bjergarter kunne være meget

gamle – og ganske rigtigt: Moorbaths
aldersbestemte jernmalmen til ca. 3.750
mio. år. Senere aldersbestemmelser har
bekræftet, at Isua-bjergarterne er omkring
3,8 mia. år gamle og dermed de ældste,
kendte bjergarter på Jorden.

Det var naturligvis en sensation da A.
Hofmannen påviste så gamle bjergarter,
men det var mere end det. Isua-bjerg-
arterne kunne nemlig fortælle en meget
interessant historie. Båndede jernmalme
som Isua-jernmalmen kan kun dannes i
vand. Man havde altså med et slag ikke
kun fundet de ældste bjergarter på Jorden,
men også bjergarter der kunne fortælle, at
der var vand i form af et hav på dette me-
get tidlige tidspunkt af Jordens historie.

Hvad bestod disse gamle bjergarter af?
Ud over jernmalmen fandt man vulkanske
bjergarter, der tyder på forskellige typer
vulkanisme, samt sedimentære aflejringer
af finkornede glimmerskifre. Bjergarterne
er senere kraftigt foldet og metamorfoseret
under amfibolit-facies-betingelser (middel
til kraftig metamorfose).

Der var videnskabeligt besøg i Isua-området i Grønland denne sommer. Fra højre er det J. Meyrs, C.
Fedo, A. Hofmann, S. Moorbath og , K. O´Nions. (Foto: Forfatteren)
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Jagten på de tidligste spor af liv
Da Isua-jernmalmens alder blev fastslået,
vakte det stor international interesse, og
forskere fra mange dele af verden rejste til
området for at lede efter spor af liv. De
tidligste spor af liv man havde, indtil Isua
blev opdaget, kom fra de omtalte gamle
bjergarter fra Afrika og Australien.

I perioden 1976 til 1979 var jeg ansat
på Max-Planck-Institut für Chemie i Mainz
i Tyskland for at indsamle Isua-prøver.
Disse prøver skulle så undersøges for spor
af liv med forskellige teknikker. Der arbej-
dedes efter to hovedretninger.

Kulbrinter: Når organismer dør, forsvinder
de normalt fuldstændigt, men i heldigt fald
bliver rester i form af kulbrinter bevarede.
I Isua-området søgte man efter små mæng-
der af kulbrinterne pristan og phytan, der
dannes ved nedbrydning af klorofyl (det
grønne i planter, der udfører fotosyntesen).
Isua-bjergarterne blev detaljeret undersøgt,
men ingen sikre spor efter klorofyl blev
fundet.

Kulstofisotoper: Liv er baseret på bl.a. kul-
stof, og det har vist sig, at organismer fore-
trækker den lette kulstofisotop 12C frem for
den tungere 13C. Jordens oprindelige
isotopforhold var δ13C = - 5‰ (se boks),
men organismers isotopforhold er ca. δ13C
= - 25‰. De bjergartsprøver fra Isua, som
Max-Planck-Instituttet analyserede, viste et
kulstofisotop-forhold på δ13C = - 13‰. Der
kunne derfor ikke drages en entydig kon-
klusion på daværende tidspunkt.

Nye avancerede analysemetoder
Omkring tyve år senere blev prøver fra
Isua og lignende prøver fra øen Akilia syd
for Nuuk analyseret af en amerikansk for-
skergruppe fra Scripps Institution of

Oceanography i Californien, bestående af
Stephen Mojzsis og Gustaf Arrhenius. De
undersøgte jernmalmsprøver indeholdt små
korn af mineralet apatit. I apatitten var der
ganske små indeslutninger af kulstof, og
Mojzsis og Arrhenius kunne analysere
dette kulstofs isotopforhold med moderne
analyseteknikker. Resultatet var et forhold
på δ13C = - 25‰, og konklusionen var, at
de her havde klare indikationer på, at der
var liv på Jorden for ca. 3,8 mia. år siden.
Hermed er livets historie på Jorden rykket
300 mio. år længere tilbage fra ca. 3,5 mia.
år i Afrika og Australien til ca. 3,8 mia. år i
Isua-bjergarterne.

Metamorfose i Isua
Hvorfor fik forskergruppen fra Scripps nu
helt andre resultater end gruppen fra Max-
Planck-Instituttet? Forklaringen skal bl.a.

søges i den historie, som Isua-bjergarterne
har gennemgået siden deres dannelse for
ca. 3,8 mia. år siden.

Isua-bjergarterne og bjergarterne på øen
Akilia blev aflejret på bunden af et hav
omkring en række meget aktive vulkaner.
Efterhånden blev aflejringerne dækket af
andre lag, og gradvist blev de presset læn-
gere og længere ned i jordskorpen. Herved
blev bjergarterne ikke kun kraftigt opvar-
met, de blev også kraftigt deformeret.
Temperaturen nåede op på mellem 400°C
og 600°C, og trykket kom op på mere end
5000 atmosfære. Ved så høj temperatur og
tryk forløber en lang række forandringer
(en metamorfose), hvorved bjergartens op-
rindelige mineraler bliver omdannet til
nye, og de oprindelige strukturer bliver
kraftigt foldet. Eksempelvis omdannes det
ekstremt finkornede chert til kvarts med en
kornstørrelse, så de enkelte korn kan ses
med det blotte øje.

Da Isua-prøverne blev analyseret på
Max-Planck-Instituttet, var det hele
bjergartsprøver, der blev analyseret. Det
kulstof, der fandtes, var jævnt fordelt i
bjergarten og har haft mulighed for at ud-
veksle kulstofatomer med omgivelserne.
På Scripps i Californien kunne man deri-
mod analysere meget små kulstofkorn, der
var beskyttet mod atomudveksling med
omgivelserne, fordi kulstoffet var “låst”
inde i mineralet apatit.

Er historien dermed afsluttet?
Historien slutter imidlertid ikke her. Kriti-
ske røster mente, at de prøver, Mojzsis og
Arrhenius analyserede, havde været
metamorfoseret under så høje temperaturer
og tryk, at kulstofisotop-forholdet måske
alligevel kunne være ændret. Det ville der-
for være vigtigt, hvis man kunne finde prø-
ver, der ikke havde gennemlevet så eks-
treme forhold siden deres dannelse.

Isua-området er blevet kortlagt siden
dets opdagelse, men langt fra i den detalje,

Kulstof findes bl.a. i form af to ikke radio-
aktive isotoper 12C og 13C. Ved kulstofiso-
top-undersøgelser måler man ikke de abso-
lutte mængder af de enkelte isotoper, men
forholdet mellem dem sammenlignet med
en standard. Afvigelsen fra standarden op-
gives i ‰ og kaldes δ13C.

Pudelava: De enkelte puder har en mørk rand. Randen er mere finkornet end resten af puden, hvilket
skyldes, at den er størknet meget hurtigt. Billedet er ca. 2 m på den lange led. (Foto: Forfatteren)

Oprindeligt havde kulstof i vores sol-
system et forhold på δ13C = - 5‰. Dette er
bestemt ud fra målinger af meteoritter samt
bjergarter dannet på stor dybde. Organis-
mer foretrækker imidlertid det lettere 12C,
og organismer samt disses rester får derfor
et kulstofisotop-forhold, der er anderledes
end det oprindelige. Typisk får kulstof i
organismer et kulstofisotop-forhold på
δ13C = - 25‰. Det resterende kulstof inde-
holder da mere 12C, og kemisk udfældet
karbonat får et forhold på δ13C = 0‰.

Finder man kulstof med et δ13C = - 25‰
og kemisk udfældet karbonat med et δ13C =
0‰ i gamle geologiske aflejringer, kan
man med rimelig sikkerhed sige, at der var
liv tilstede, da de bjergarter blev dannede.

Kulstofs isotopforhold

Jordens oprindelige 
kulstof-isotopforhold:

d13C = - 5 ‰

Organisk kulstofs
isotopforhold:
d13C = - 25 ‰

Uorganisk kulstofs
isotopforhold:
d13C = - 0 ‰
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som er nødvendig for en fuld forståelse.
Der mangler således en lang række basale
geologiske undersøgelser, før man med
sikkerhed kan få en ide om, hvordan Jor-
dens overflade så ud for ca. 3,8 mia. år si-
den. Der har eksempelvis aldrig været gen-
nemført en detaljeret sedimentologisk- el-
ler en strukturgeologisk undersøgelse. Der
mangler desuden en detaljeret undersø-
gelse af metamorfosen i området. En sedi-
mentologisk undersøgelse skal tjene til at
fastlægge, hvilke overfladeforhold der her-
skede for ca. 3,8 mia. år siden. En struktur-
geologisk undersøgelse skal finde områder,
der ikke er så kraftigt deformerede. Under-
søgelsen af metamorfosen skal hjælpe til at
finde ud af, hvad de bjergarter, vi finder i
Isua-området i dag, var, inden de blev om-
dannet.

Stephen Moorbath og jeg gik i det tid-
lige efterår 1996 i gang med at nedsætte en
international forskergruppe, der skulle
dække en lang række discipliner. Der var
stor interesse for projektet, men da Mojzsis
og Arrhenius i november 1996 offentlig-
gjorde deres fund, fik projektet for alvor
vind i sejlene.

Statens Naturvidenskabelige
Forskningsråd, Kommissionen for Viden-
skabelige Undersøgelser i Grønland samt
Hjemmestyrets Råstofkontor i Nuuk finan-
sierede derfor et pilotprojekt.

Formålet med pilotprojektet var dels at
starte de basale geologiske undersøgelser,
dels at invitere udvalgte forskere til Isua-
området for at vise dem de geologiske pro-
blemer samt at diskutere det kommende
forskningsprojekt. Pilotprojektet løb af
stabelen i juli og august 1996, hvor i alt 10
forskere fra forskellige lande besøgte og
arbejdede i Isua-området.

Resultatet var overvældende. De invite-
rede forskere var meget interesserede og
vil bruge mange ressourcer på et kom-
mende forskningsprojekt. Desuden fandt vi
områder, hvor bjergarterne ikke var nær så
omdannede af metamorfose og deforma-
tion som ventet. I disse områder fandt vi
ekstremt velbevarede strukturer fra de op-
rindelige bjergarter. Her skal kun nævnes
et par eksempler.

En af de typer primære strukturer, vi
fandt, var pudelavaer (billede på modstå-
ende side). De var overraskende nok ikke
blevet beskrevet tidligere, men viste sig at
være uhyre udbredte. Når lavastrømme
flyder ud på havbunden, danner de ofte
pudestrukturer. Pudelavaer er “dynger” af
sådanne puder, der ligger mere eller min-
dre hulter til bulter på havbunden.

Pudebreccie: Breccien består af kantede fragmenter af pudelava med lyse kvartskorn, der sidder
som udfyldninger i oprindelige gasbobler. Mønten er en 5-krone. (Foto: Forfatteren)

Mikroskopifoto af lava med kvartsudfyldte hul-
rum efter gasbobler. Inde i kvartskornene kan
der være små indeslutninger af gas og vand. Det
store kvartskorn er omkring 2 mm i diameter.
(Foto: Forfatteren)

En anden primær struktur var
pudebreccier (billedet ovenfor). De består
af kantede fragmenter af pudelavaer i en
grundmasse af omdannet chert. En sådan
breccie er dannet ved, at en vulkan under
pudelavaerne er eksploderet og har slynget
de søndersprængte pudelavaer højt op i
luften, hvorefter de er faldet i havet igen.
Her er de så blev kittet sammen af kemisk
udfældet chert. En meget interessant de-
talje, der kan ses på billedet, er de små
hvide korn inde i pudefragmenterne. Disse
små hvide korn er kvartsudfyldninger i
oprindelige gasbobler. Da pudelavaerne
størknede på havbunden, blev gas i lavaen
koncentreret i små hulrum. Disse hulrum
blev snart efter udfyldt af forskellige mine-
raler, bl.a. kvarts. Kvartsen er kemisk
udfældet fra havvand, der trængte ind til de
små gasfyldte hulrum gennem revner og
sprækker i puderne.

I mikroskop ses at kvartsen indeholder
små indeslutninger. I disse indeslutninger

er der antagelig både væske og gas, og det
er muligt, at væsken er en rest af det hav-
vand, der trængte ind i de gasfyldte hulrum
pudelavaen for omkring 3,8 mia. år siden.

Vi har her – med lidt held – mulighed
for at undersøge og analysere 3,8 mia. år
gamle væskefaser, der muligvis stammer
fra havvand, og som derved kan give os
indikationer om havets kemiske sammen-
sætning.

Hvordan opstod livet på Jorden?
Dette spændende spørgsmål kan geologer
naturligvis ikke besvare direkte, men vi
kan måske komme med væsentlige bidrag.

Hvis vi antager, at livet er opstået umid-
delbart efter, at de ødelæggende meteor-
bombardementer ophørte for ca. 3,8 mia. år
siden, så må det være opstået på Isua-tid.
En af de første parametre, der har interes-
se, når livets start diskuteres, er rammerne.

Under hvilke betingelser startede livet?
Hvordan så Jordens overflade ud? Hvor
varmt var der, og hvad var atmosfærens og
havets kemiske sammensætning?

Flere af disse spørgsmål kan vi måske
få rede på ved detaljerede undersøgelser i
Isua-bjergarterne. Hvis vi kan finde til-
strækkelig mange små områder, der delvist
har undgået den helt ødelæggende meta-
morfose og deformation, kan vi måske
finde ud af, hvordan Jordens overflade så
ud dengang. Vi kan måske også finde ud af
en del om havets kemiske sammensætning,
og med et virkeligt held kan vi finde syn-
lige spor af nogle af de tidligste livsformer
i Isua-bjergarterne.

Under pilotprojektet til det flerårige
forskningsprojekt fandt vi mange bjerg-
arter, der kan rumme en del af svarene. Nu
skal disse bjergarter undersøges, og der-
næst skal et detaljeret feltarbejde gennem-
føres.


