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e,Sr/8'Sr-forhold målt på alkaline bjergarter opsamlet fra havbunden omkring Jan Mayen 
varierer fra 0.70327 til 0.70364. Isotopsammensætningen tyder på en nær genetisk sam
menhæng mellem den submarine vulkanisme langs Jan Mayen frakturzonen og den vulkan
aktivitet, der iagttages på øen Jan Mayen (0.7034). 
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Ved dateringslaboratoriet på Geologisk Cen
tralinstitut i København er der i løbet af vin
teren 1974-75 foretaget 9 præcisionsmålinger 
af forholdet 87Sr/86Sr i submarine prøver fra 
havbunden omkring Jan Mayen. De 8 af prø
verne (5 ankaramiter, 2 alkalibasalter og. 1 
mikrodiorit) viser meget ensartede 87Sr/86Sr-
forhold (0.70327-0.70364), mens en prøve af 
serpentiniseret olivinpyroxenit karakteriseres af 
en noget højere værdi (0.70435). Sr-isotopmå-
lingerne tyder på et nært genetisk slægtskab 
mellem de 8 prøver med et lavt isotopforhold 
og lignende bjergarter fra Jan Mayen, hvor 
isotopmålinger har givet 87Sr/86Sr-værdier på 
omkring 0.7034 (O'Nions & Pankhurst 1974). 

Vulkanismen omkring Jan Mayen fraktur
zonen synes således at tilhøre en og samme 
magmaprovins karakteriseret af en alkalin vul
kanisme med 87Sr/86Sr-værdier på omkring 
0.7034. Dermed adskiller den sig markant fra 
den tholeiitiske aktivitet omkring de nordat
lantiske spredningsrygge (87Sr/86Sr: ca. 0.7030 
O'Nions & Pankhurst 1974). De målte isotop
forhold i Jan Mayen området ligger derimod 
nær værdier målt på bjergarter fra Snaefells-
nes i det vestlige Island og på Terciera i Azo
rerne (O'Nions & Pankhurst 1974). Begge disse 
provinser synes at være knyttet til sprække
zoner, der strækker sig dybt ned i lithosfæren 
(Sigurdson 1970; Ridley et al. 1974). Isotop
målinger på vulkaniter fra andre oceanøer, der 
ligesom Jan Mayen-området er karakteriseret 
af alkalin vulkanisme, giver imidlertid andre 

isotopforhold, f. eks. Tristan da Cunha: 0.7051 
(O'Nions & Pankhurst 1974). 

En tolkning af olivinpyroxeniten som cu-
mulatbjergart fra et magma beslægtet med 
områdets alkaline vulkaniter (se Campsie 
1975: 38) synes umiddelbart udelukket på 
grund af bjergartens højere isotopforhold. Det 
kan ikke udelukkes, at den højere værdi skyl
des kontaminering fra havvand (0.709) i for
bindelse med serpentiniseringen. På den an
den side er det almindeligt at finde høje iso
topforhold i ultramafiske bjergarter fra oce
anbunden, og en forklaring må derfor snarere 
søges i de processer, hvorved suboceaniske 
magmaer dannes. 

(Foredrag i Dansk Geologisk Forening 3. maj, Aarhus). 
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