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Det amerikanske boreskib »Glomar Challenger« gennemførte i 1972 
under »Deep Sea Drilling Project« (DSDP) en række ekspeditioner i 
det Indiske Ocean, Adenbugten og det Røde Hav. Foreløbige resultater 
fra en af ekspeditionerne, som forfatteren deltog i, præsenteres. Borin
gerne belyser den geologiske udvikling - specielt i Adenbugten, i So-
malibassinet og ved Seychellerne, som anses for at være et mikrokon-
tinent, efterladt da Indien fjernede sig fra Afrika. 
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Danske forskere har længe haft en særlig interesse for det Indiske Ocean. 
Denne interesse havde sin oprindelse i de forhenværende danske besiddel
ser i dette område (Nikobarerne), og dens højdepunkt var uden tvivl »Dana«-
ekspeditionen, officielt kaldet »Carlsbergfondets oceanografiske Ekspedition 
omkring Jorden 1928-1930 under Ledelse af Professor Johannes Schmidt«, 
og som gav navn til Carlsberg-ryggen (en midtoceanisk ryg i den nordvest
lige del af det Indiske Ocean, se Schmidt 1932). 

Til trods for disse anstrengelser blev det Indiske Ocean mere sjældent be
søgt af ekspeditioner end de andre oceaner på grund af den isolerede belig
genhed, og kun takket være »International Indian Ocean Expedition« har 
vi i dag et vist overblik over den geologiske opbygning af dette ocean 
(Laughton el al. 1971). Det var derefter helt naturligt, at også »Deep Sea 
Drilling Project« (financieret af USA's forskningsråd) skulle dække om
rådet med flere togter. Togt nr. 24, som foredragsholderen deltog i som se-
dimentolog, varede fra begyndelsen af maj til sidst i juni måned 1972 og 
berørte følgende større områder i den vestlige del af det Indiske Ocean: 
Adenbugten, Somalibassinet, området omkring Seychellerne og Central In
dian Ridge. Togtet startede i Djibouti (Fransk Somaliland) og endte på øen 
Mauritius, hvor »Glomar Challenger« blev modtaget af besætningen og det 
videnskabelige personale for skibets næste togt. Undervejs fra Djibouti til 
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Mauritius havde vi gennemført 8 boringer på større dybder. De vigtigste 
resultater af disse boringer er vist i fig. 1. Der blev indsamlet næsten 2000 m 
kærneprøver, som foruden den oceaniske basaltiske undergrund omfat
ter sedimenter fra den nederste del af Tertiær til subrecente aflejringer. Det 
var, med hensyn til prøvegevinst den mest succesrige ekspedition blandt 
»Glomar Challenger's« togter. Hovedresultaterne af disse boringer er i det 
følgende anført fra de enkelte områder. 

Adenbugten (boring 231, 232, 233) 

I overensstemmelse med hvad man formodede udfra magnetiske undersø
gelser, er Adenbugten underlejret af ægte oceanisk basaltisk underlag, men 
underlaget blev kun nået i den første boring udført ved kontinentalranden 
nord for Somalia. Underlaget er overlejret af hemipelagiske sedimenter fra 
Miocæn til Kvartær. De to andre boringer i Adenbugten ligger på hver sin 
side af »Alula Fartak Trench«, en stor nordøst-sydvest-strygende tværfor
kastning ved udgangen af Adenbugten til det Indiske Ocean. »Alula Fartak 
Trench« er over 5000 m dyb i et område, der ellers er karakteriseret af 
vanddybder omkring 2000 m, og den forsætter den midtoceaniske ryg mere 
end 200 km. På nordvestsiden af selve forkastningen endte boringen i Mio-
cæne kvartsitiske sandsten, som oprindelig blev aflejret på meget lavere 
vanddybder, end hvor de nu findes. På sydøstsiden måtte boringen opgi
ves på grund af slitage på borehovedet efter gennemboringen af en diabas 
sill. Sedimenterne som blev fundet i de to boringer viste, ligesom den første, 
at Adenbugten eksisterede som en fortsættelse af det Indiske Ocean allere
de før Øvre Miocæn, det vil sige for mere end 10 millioner år siden. 

Somalibassinet (boring 234, 235) 

Den vestlige del af Somalibassinet indeholder flere kilometer af lagdelte 
sedimenter, som kun blev gennemboret til en dybde af godt 700 m, hvor
efter boringen måtte opgives på grund af tekniske vanskeligheder. I den øst
lige del af bassinet kunne vi nå ned til oceanets basaltiske underlag som her 
overlejres af en sedimentserie som sandsynligvis omfatter lag fra Øvre Kridt 
til nutiden. Sedimenterne er relativt finkornede i hele bassinet. Kun i den 
østlige del kan man se, at de stammer fra Adenbugten (fjerntransporterede 
biogene komponenter, som i almindelighed kun findes i nærheden af kyst
områder). Da en sådan transportvej ikke er mulig idag på grund af regionens 
morfologi (den del af Somalibassinet er beskyttet af en højderyg) må man 
regne med betydelige forandringer af områdets strukturelle opbygnings-
mønster efter Tertiær. 
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Fig. 1. Oversigt over boreresultaterne fra »Glomar Challenger's« togt nr. 24 til den vest
lige del af det Indiske Ocean og Adenbugten. (Efter Fisher et al. 1972). 

Centrale Indiske Ocean (boring 236, 237, 238) 

I to af de tre boringer blev den basaltiske undergrund nået (nord for Seychel
lerne og på østsiden af Central Indian Ridge), mens den tredie, som skulle 
klarlægge undergrundens natur mellem Seychellerne og dens sydlige fort
sættelse (Mascarene-platauet) endte i tykke kalkrige, flintførende Paleocæne 
sedimenter. Nord for Seychellerne er basalten overlejret af Øvre Palocæne, 
på østsiden af Central Indian Ridge af Oligocæne pelagiske aflejringer. Se
dimenterne i begge boringer er typiske for det tropiske bælte med høj bio-
gen produktion. Sådanne områder findes på bunden af alle oceaner og er 
karakteriseret af høje sedimentationshastigheder for det biogene materiales 
vedkommende. Alderen af disse sedimenter, deres natur og resultaterne af 
boringen på Mascarene-plateauet har - kort sagt - afsløret, at det Indiske 
Ocean i sin konfiguration og Seychellerne i deres geografiske position er 
relativt uforandrede siden Paleocæn, selv om spredningsmønstret for den 
oceaniske undergrund i selve regionen er ændret ganske betydeligt (Fisher 
et al. 1971). Det betyder også, at de landmasser, som oprindelig dannede 
Gondwana kontinentet, må have fjernet sig fra hinanden længe inden, idet 
der i dette område siden fandtes et stort og veludviklet ocean, i hvert fald 
siden begyndelsen af Tertiær. 

En detaljeret oversigt over resultaterne af togtet vil blive offentliggjort 
i »Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project«, bind 24. I samme 
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publikationsserie findes også beskrivelser af alle øvrige togter af »Deep Sea 
Drilling project«. Der er lagt planer for nye togter fra august 1972 til 
august 1975, men planerne er dog under stadig diskussion, og ændringer kan 
derfor ventes. 

(Foredrag i Dansk Geologisk Forening, Århus 15. december 1972) 
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