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De plaats Sorsele, waar de in dit artikel besproken 
graniet naar is genoemd, ligt ver noordelijk in Zweeds 
Lapland. De amateurgeoloog die hier in zijn vakantie 
naar toe gaat, zou voor de vergelijking van zwerfstenen 
met het moedergesteente het liefst monsters afslaan 
van de vaste rots; die krijgen dan de aanduiding ‘FK’. 
Als dit niet gelukt moet hij zich tevreden stellen met 
losse stenen die de vermelding ‘LB’ op het etiket 
krijgen. In de wijde omgeving van Sorsele zijn er 
bijzonder weinig ontsluitingen van vaste rots die voor 
een amateurgeoloog goed toegankelijk zijn. De vaste 
ondergrond is haast overal bedekt met een dikke laag 
sediment die morene wordt genoemd. De verzamelde 
voorbeelden van Sorselegraniet LB komen uit de 
gebieden bij Sorsele en Slagnäs, waar zich volgens 
de geologische kaart de vaste rots ervan bevindt en 
ook uit het afvoergebied ten zuidoosten daarvan. 
Dit laatste wordt ruwweg begrensd door de rivieren 
Vindelälven en Skellefteälven. Op veel plaatsen is een 
aantal van de typen Sorselegraniet talrijk aanwezig. 
Die stenen vormen dan een hoog percentage van het 
zwerfsteenmateriaal. Ook kloppen de eigenschappen 
ervan met de literatuur (Lindström et al., 2000; Nyström 
et al., 1976). Aan de juistheid van de determinatie van 
de LB’s als Sorselegraniet bestaat daarom geen twijfel. 
Dit gesteente heeft genoeg karakteristieke kenmerken 
om het van andere kwartsarme gesteenten te kunnen 
onderscheiden. De schrijvers*) zijn van mening dat het 
een gidsgesteente mag worden genoemd. 

De Sorselegraniet kan echter geen grote rol spelen 
bij het geologisch onderzoek door middel van 

In de jaren zeventig vonden a.P. schuddebeurs en J.G. Zandstra op 

het eiland als, denemarken, een steen die in hun ogen een zodanige 

uitstraling bezat dat hij in potentie als gidsgesteente zou kunnen dienen. 

Ze namen de steen mee en kwamen, met de hen toen ten dienste staande 

literatuur, met de naam Ångermanlandrapakivi. Pas jaren later toen 

onder andere r.a. Hanning en Ernst & Geertje kleis met, weliswaar 

losse, stenen uit het sorselegebied terugkwamen, werd het duidelijk 

dat deze zwerfsteen van als een sorselegraniet is (afb. 1). daarna zijn 

nog meer exemplaren verzameld door EJk. de verschillende typen van 

sorselegraniet die we nu kennen worden in dit artikel besproken.

sorselegranIet,  
een afstanDskampIoen  
UIt Het Hoge noorDen

JEllE dE JONG (JadJ)1, ErNsT klEIs (EJk)2 & JaN PrUNTEl (JHP)3 
1 Reidingweg 5, 9203 KR Drachten. 0512-520683 
 jellelies@zonnet.nl 
2 Gasthuislaan 10, 8331 MX Steenwijk. 0521-513845 
 ej.kleis@hetnet.nl
3 Tipakker 14, 7971 AB Havelte. 0521-341579 
 jpruntel@xs4all.nl, www.xs4all.nl/~jpruntel/ 

*)  De schrijvers zijn leden van de studieclub voor gesteenten van 
museum Schokland die wordt geleid door Henk Scheerboom.

Ernst
Notitie
overal in de tekst is als afkorting JAdJ gebruikt, met een kleine letter d van J.A. de Jong.Ik stel voor om dat dan hier ook zo te doen.

Ernst
Notitie
Hier is mijn tekst iets veranderd, maar nu klopt het toch niet meer. Sorsele ligt niet ver noordelijk in Lapland,maar eerder in het midden. Het is wel ver noordelijk in Zweden en dat wilde ik benadrukken i.v.m. de zeer grote afstand die de zwerfsteentjes van Erica hebben afgelegd. Een oplossing is bijvoorbeeld:.....is genoemd, ligt in Lapland in noord Zweden.In de tekst is later wel te lezen dat het bij 65,5 graden noorderbreedte is.
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Afbeelding 1. 

Sorselegraniet. 

Zwerfsteen van 

het Deense eiland 

Als. In de jaren ’70 

gevonden door 

Schuddebeurs en 

Zandstra. Gezaagd/

gepolijst.

Afbeelding 2. 

Twee Sorselegra

nieten; zwerfstenen 

gevonden bij Erica 

(Drenthe). Gezaagd/

gepolijst.

zwerfsteentellingen van noordelijke gidsgesteenten, 
omdat deze graniet maar sporadisch wordt gevonden. 
Wel is het bijzonder interessant om via dit gesteente te 
kunnen constateren dat het voor de gletsjers mogelijk 
is geweest om zwerfstenen uit een gebied rond 
65,5° NB tot in Drenthe te transporteren. JAdJ heeft 
namelijk samen met J.G. Zandstra bij het verzamelen 
van stenen voor een zwerfsteentelling bij Erica twee 
kleine exemplaren ervan aangetroffen (Afb. 2). Voor 
zover de schrijvers weten, is het besproken gesteente 
de ‘kampioen onder de zwerfstenen’ m.b.t. de naar het 
zuiden afgelegde afstand. Er zijn ons verder slechts 
enkele vondsten van zwerfstenen van Sorselegraniet 
bekend.**)

In 2008 verzamelde EJK, nabij de brug over de 
Skellefteälven in de route van Abborrträsk naar Malå, 
ruim twintig exemplaren die onderling o.a. flink 
verschillen in de hoeveelheid donkere mineralen. 
Circa 25 km verder stroomafwaarts verzamelde R.A. 
Hanning uit Ottmarsbocholt (Duitsland) ook LB’s ervan. 
Een aantal daarvan gaf hij aan J.G. Zandstra. EJK 
verzamelde ook bij de stroomversnelling Beukaforsen 
in de Vindelälven. Veel van deze eerste vondsten zijn 
door JAdJ gezaagd, gepolijst en gefotografeerd. Hij 
kreeg bezoek van M. Bräunlich uit Hamburg, die bij het 
zien daarvan ook in de ban geraakte van dit gesteente 
en daarover graag een pagina wilde maken voor zijn 
website. Daar gingen we gaarne mee akkoord. Zijn 
veelomvattende website over gesteenten, www.kristallin.
de, wordt elke gesteenteliefhebber aanbevolen. De 
Sorselegraniet is vlug te vinden via de Gesteinsliste. 
Bräunlich veronderstelde dat er ten noorden van Sorsele 
FK monsters zouden kunnen worden genomen en dat er 
daar nog wel meer varianten van de Sorselegraniet te 
vinden zouden zijn. Het eerste viel tegen en het tweede 
bleek waar; zoals in 2009 kon worden vastgesteld.

De geologie
Het Sorselemassief is onderdeel van de ‘TIB’. Als 
een geologische kaart van geheel Scandinavië wordt 
bekeken valt op dat er een gordel van magmatische 
gesteenten voorkomt die dwars door Zweden en 
Noorwegen van zuid naar noord loopt. Vroeger werd 
dit de “Transscandinavische graniet-porfier gordel” 

genoemd en nu wordt er vaak de afkorting TIB voor 
gebruikt die staat voor Transscandinavian Igneous 
Belt. In Zweden loopt deze gordel van Noord Blekinge 
via Småland noordwaarts naar Värmland, Dalarna, 
Härjedalen en Jämtland. Dan gaat de gordel verder 
onder de dekbladen van de Caledonische gebergteketen, 
die over het Baltisch Schild werden geschoven in het 
Paleozoïcum toen de Iapetus Oceaan zich sloot en 
Noordoost Groenland tegen Noorwegen botste.

In een aantal relatief kleine gebieden is de TIB echter 
toch ontsloten doordat daar nu de dekbladen door erosie 
zijn verdwenen. Men noemt deze gebieden “geologische 
vensters”. Door zo’n venster kunnen hier, als de morene 
niet in de weg zit, de oergesteenten van het Baltisch 
Schild worden waargenomen. Sorselegraniet behoort 
tot de jongste van die oergesteenten. De plaats Sorsele 
ligt in zo’n geologisch venster, nabij de zuidgrens ervan. 
In Noorwegen gaat de TIB verder tot de Lofoten en 
Vesterålen. Geologen zijn het nog niet eens geworden 
over de vraag of de Revsundgraniet ook tot de TIB moet 
worden gerekend.

In het massief van de Sorselegraniet bevinden zich 
ook voorkomens van vulkanische en sedimentaire 
gesteenten. De Sorselegraniet is meestal arm aan 
kwarts en is vaak rijk aan donkere mineralen (vooral 
hoornblende). Hij vertoont overgangen naar syeniet 
en monzoniet. Bij de contacten geeft de graniet een 
porfierische of granofierische randfacies te zien. 
Er is bij voorbeeld een porfier die Dobblonporfier 
wordt genoemd naar het meer Dobblon dat NW van 
Sorsele ligt. De graniet wordt ook doorsneden door 
granietporfierische en basische gangen. Men heeft de 

**)  JAdJ vond er ook een te Nijbeets, Friesland en H. Nipperus 
gelukte dit te Damsdorf, Duitsland. Henk Jager bezit een 
Sorselegraniet die hij samen met JAdJ in Damsdorf vond. 
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Afbeelding 3. 

Een locatie ten  

noorden van Sorsele.

Afbeelding 4. 

Sorselegraniet type 1 

(gezaagd/gepolijst).

Afbeelding 5. 

Sorselegraniet type 2 

(gezaagd/gepolijst).

ouderdom van de Sorselegraniet weten te bepalen: 1.791 
± 22 miljoen jaar. Deze informatie uit het studieboek 
Sveriges geologi från urtid till nutid willen we graag 
besluiten met de wetenswaardigheid dat er meer dan 
1.800 miljoen jaar geleden bij Dobblon waarschijnlijk 
een meteorietinslag heeft plaatsgevonden. Dit is 
gebaseerd op de interpretatie van de oudste aardlagen 
die onderzoekers daar hebben bestudeerd. 

Tip
Voor het opzoeken van de ligging van Dobblon, of van 
kleine plaatsjes die op wegenkaarten niet te vinden 
zijn, kan men gebruik maken van www.hitta.se. Als er 

sterk wordt ingezoomd en wordt overgeschakeld van 
de kaart naar de corresponderende satellietopname, 
kunnen afgravingen gemakkelijk worden herkend. Dit 
zijn de plekken waar goed kan worden verzameld als de 
toegang geoorloofd is. Kijk bijvoorbeeld ten noorden van 
Sorsele, nabij de monding van de zijrivier Laisälven in de 
Vindelälven. Hier is afbeelding 3 gemaakt.

Gesteentebeschrijvingen
algemene kenmerken
Het gesteente vertoont geen drukverschijnselen. 
Het is een porfierische graniet met een fijnkorrelige 
grondmassa, weinig kwarts en veel eerstelingen van 
veldspaat. De eerstelingen, enkele uitzonderingen 
daargelaten, hebben afmetingen van hooguit 10 
mm. De kleur van de stenen varieert van grijsbruin 
naar roodbruin. Er zijn ook donkere typen. Dit 
wordt veroorzaakt door aanzienlijke hoeveelheden 
hoornblende. Hierin komt magnetiet voor. Enkele 
eerstelingen van kaliveldspaat hebben een omranding 
van plagioklaas en soms komen er grafische 
vergroeiingen voor van kaliveldspaat met kwarts. Dit 
kan de oorzaak zijn van de in de inleiding genoemde 
verwisseling met rapakivi.

Type 1, (afb. 4) (17,5 cm bij 14 cm). Vindplaats: 
bij de brug over de skellefteälven in de weg van 
abborrträsk naar malå. lb. dit type wordt hierna 
standaardtype genoemd.
De grondmassa is bruin en bestaat grotendeels 
uit grijsbruine kaliveldspaat. Hieraan ontleent het 
gesteente zijn kleur. In deze grondmassa liggen 
eerstelingen van beige kaliveldspaat en een paar 
exemplaren, grijs van kleur, van plagioklaas. Sommige 
hebben een groenige kern. Van beide soorten veldspaat 
zijn de kleinere exemplaren tot 3 mm zeer talrijk. 
Slechts een paar zijn groter dan 10 mm, waarvan er 
één de kroon spant met 20 mm. Opvallend is dat dit 
plagioklazen zijn. 

Een paar veldspaten neigen naar een rombische vorm, 
de rest is veelal ovaal afgerond, of is onregelmatig 
hoekig. Vooral de grotere plagioklazen hebben veel 
insluitsels in de vorm van zwarte stippen. Hierdoor 
ontstaat een vlekkerig uiterlijk. Hier en daar komen 
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lichtgrijze idiomorfe (= goed herkenbare) kwartsjes 
voor tot hooguit 3 mm. Enkele van deze exemplaren 
zijn lichtblauw van kleur. Het mineraal hoornblende 
komt overvloedig voor als zwarte vlekken met een 
maximale afmeting van 20 mm, die een ronde, 
langwerpige of onregelmatige vorm hebben. Opvallend 
is dat dit mineraal alleen voorkomt in de vorm van 
samengestelde stippen. Van een vezelige structuur 
ervan is niets te zien. Accessorische mineralen zijn 
grijze magnetiet en wat hematiet dat de barsten in het 
gesteente lichtrood kleurt.

Type 2, (afb. 5). (13,5 cm bij 10,5 cm). Vindplaats: 
groeve aan de weg naar aha; dit is ten zuiden van 
sorsele. lb.
De grondmassa is gelijk aan die van type 1. Het aantal 
eerstelingen van grijze plagioklaas is groter. Bovendien 
zijn er veel meer exemplaren  van 10 mm. Dit verleent 
het type een meer grijze kleur en geeft de steen een 
meer porfierisch uiterlijk. Opvallend zijn de lichtrode 
lapjes kaliveldspaat in dit type. Soms liggen de lapjes in 
de eerstelingen van plagioklaas. Kwarts komt in kleine 
lichtgrijze idiomorfe exemplaren sporadisch voor. Dit 
type heeft veel weg van een syenietporfier. Toch is hij 
goed herkenbaar als een Sorselevariant.

Type 3, (afb. 6). (20 cm bij 9 cm). Vindplaats: E45, 30 
km ten westen van arvidsjaur. lb.
Dit type bevat veel meer kwarts dan de twee voor-
gaande. De eerstelingen van grijsbruine kaliveldspaat 
en grijze plagioklaas zijn in evenwicht. De kaliveldspaat 
heeft de neiging om zich om de eerstelingen van 
plagioklaas te verzamelen. Er komt naast de 
hoornblende hier en daar wat biotiet voor.

Type 4, (afb. 7). (20 cm bij 14 cm). Vindplaats: weg 
363, NNW van sorsele bij de afslag naar bergnäs. 
lb. 
De grondmassa is roodbruin. De steen bevat meer 
lichtgrijze kwartsen van enkele millimeters in 
vergelijking met het standaardtype. Een deel van 
de kwarts komt in de vorm van grove grafische 
vergroeiingen met veldspaat voor. Deze vergroeiingen 
concentreren zich in de omgeving van de eerstelingen 
van veldspaat.

Type 5, (afb. 8). (21cm bij 7cm). Vindplaats: 
skellefteälvenbrug tussen abborrträsk en malå. lb.
In deze steen is het gehalte hoornblende hoger. Dit 
zwarte mineraal heeft de neiging om smalle onvolledige 
mantels te vormen om de veldspaateerstelingen 
waardoor de contouren ervan worden geaccentueerd. 
Ook grove grafische kwarts-veldspaat vergroeiingen 
komen voor. Vooral deze steen vertoont gelijkenis 
met de rapakivigraniet van Ångermanland, die veel 
hoornblende herbergt. De eerstelingen van deze 
Sorselegraniet zijn min of meer vierkant en van gelijke 
omvang. Tevens ontbreken de grotere eerstelingen, 
waardoor het gesteente meer lijkt op een gelijkkorrelige 
graniet.

Type 6, (afb. 9). (12 cm bij 13,5 cm). Vindplaats:  
ten zuiden van sorsele, afgraving aan het begin  
van de weg naar aha. lb.
Door de grote hoeveelheid eerstelingen van grijze 
plagioklaas, maakt deze granietporfier een grijze 
indruk. De grondmassa is bij nader onderzoek met een 
loep wel degelijk grijsbruin, maar dat valt niet op. De 
hele matrix vertoont een grof karakter; de spaarzame 

lichtgrijze kwartsen hebben bijvoorbeeld een diameter 
van 5 mm. Opvallend is ook dat sommige plagioklazen 
zonair zijn. Daarbij verloopt de kleur van kern tot rand 
van groen naar grijs.

Type 7, (afb. 10). (13 cm bij 9 cm). Vindplaats: 
skellefteälvenbrug tussen abborrträsk en malå. lb.
Een tweede exemplaar met een grijze grondmassa 
als gevolg van een hoog gehalte aan plagioklaas. De 
afzonderlijke mineralen hebben een voor “Sorsele 
begrippen” normale omvang. De zwarte vlekken van 
hoornblende zijn talrijk. Ook in deze steen is er sprake 
van dat hoorblende smalle onvolledige mantels vormt 
om de veldspaten. De zwakke lichtbruine vlekken zijn 
het gevolg van binnengedrongen roest.

Afbeelding 6. 

Sorselegraniet  

type 3 (gezaagd/

gepolijst).

Afbeelding 7.  

Sorselegraniet  

type 4 (gezaagd/

gepolijst).

Afbeelding 9.  

Sorselegraniet  

type 6 (gezaagd/

gepolijst).

Afbeelding 8.  

Sorselegraniet  

type 5 (gezaagd/

gepolijst).

Ernst
Notitie
Het is waar dat idiomorfe kwarts nog beter te herkennen is dan niet-idiomorfe. De letterlijke betekenis is echter anders, namelijk:  met de eigen kenmerkende kristalvorm.Het gevolg is dat er in het platte zaagvlak kristaldoorsneden worden gezien die rechte zijden hebben. Tussen de haakjes zou dus ook kunnen staan:kristaldoorsneden hebben rechte zijden 
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Afbeelding 10.  

Sorselegraniet type 7 

(gezaagd/gepolijst).

Afbeelding 12. 

Links: Venjanporfier, 

zwerfsteen van het 

Klif te Hirtshals (De

nemarken).Rechts: 

Sorselegraniet, 

zwerfsteen gevonden 

ten zuidoosten van 

Slagnäs bij Gräns

gard (Denemarken).

Type 8, (afb. 11). (14 cm bij 11 cm). Vindplaats: 
als bij type 7. lb.
Een donker exemplaar als gevolg van een grote 
hoeveelheid hoornblende. Dit mineraal heeft de neiging 
om in deze steen ronde vlekken te vormen.
Verder is de samenstelling gelijk aan die van het 
standaardtype.

Afbeelding 12 toont links een Venjanporfiriet (vindplaats: 
Klif te Hirtshals, Denemarken; LB) en rechts een 
Sorselegraniet (vindplaats: ten zuidoosten van Slagnäs 
bij Gränsgård; LB).
Sommige Sorselegranieten vertonen gelijkenis met 
de Venjanporfiriet van het Gruvåsen-Ärten type. Deze 
Venjanporfiriet heeft dezelfde grijsbruine grondmassa. 
Zeker op de niet gepolijste buitenkant is in het 
veld verwarring mogelijk. De verschillen zijn: Een 
Venjanporfiriet (V.) heeft altijd groene goedgevormde 
eerstelingen van plagioklaas; Sorselegraniet (S.) 
heeft die slechts bij hoge uitzondering. Een V. voert 
geen kwarts; een S. echter altijd. Een V. vertoont 
geen grafische vergroeiingen en vertoont geen smalle 
gedeeltelijke hoornblendemantels om de veldspaten in 
tegenstelling tot de S. Een V. heeft goedgevormde rechte 
stengels van hoornblende; een S. nooit. Tenslotte: in V. 
kan men idiomorfe (zeskantige) biotiet aantreffen; die 
hebben we in S. nog niet gezien.

Op de website http://www.xs4all.nl/~jpruntel/ van JHP 
zijn nog meer foto’s te vinden.

Een nieuw gidsgesteente?
Verscheidene gesteenten van de TIB behoren tot de 
gidsgesteenten. Bijvoorbeeld granieten en porfieren 
van Småland en Dalarna, Filipstad- en Trysilgraniet, 
Rätangraniet, enz. Door middel van deze publicatie 
stellen de schrijvers voor om de Sorselegraniet daaraan 
toe te voegen.
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Afbeelding 11. 

Sorselegraniet type 8 (gezaagd/gepolijst).

Ernst
Notitie
Het laatste woord Denemarken moet worden: Zweeds Lapland (Alle opmerkingen bij bijschrift 12)Gränsgard moet worden: Gränsgård Venjanporfier moet worden: Venjanporfirieten voor Rechts moet nog een spatie. 




