


”Rapakivi ” er et finsk udtryk og 
betyder noget i retning af ”sprød, 
let smuldrende sten”, og udtrykker 
dens udtalte tendens til stedvist at 
nedbrydes,  når den udsættes for 
vind og vejr, mens nabopartier af 
bjergarten mærkeligt nok er 
fuldstændig stabile. 





Alexandersøjlen i St. Petersborg, 1832 
25,45 x 3,5 m, 600 t 







ovoider 



Den snævre definition af en rapakivi (Per 
Smed) begrænser betegnelsen til 
bjergarter, som indeholder ovoider. 

Den brede definition af rapakavier: 
Granitter som stammer fra intrusioner, 
der indeholder varianter, som udviser den 
typiske rapakivitekstur. 

Man kan tale om ”rapakivitekstur” også i 
bjergarter, som ikke er rapakivibjergarter 



Speciel kemisk sammensætning , SiO2 >66% . 
Højt indhold af Kalium, Jern, Fluor mm. 
Lavt indhold af Calcium, Magnesium mm. 

Anorogene granitter , som ikke udviser deformationstegn.  

Indeholder kalifeldspat og kvarts i flere ”generationer”. 

Rapakivitekstur /pyterlitisk tekstur hyppig, men kan mangle.  

Ofte relateret til mafiske bjergarter (bimodal magmatisme). 

Mikrografisk tekstur i grundmassen hyppigt forekommende. 









Basiske xenolither 

Magma-mingling 















Pyterlit 

Enskornet granit Aplitgranit Granitporfyr 

Viborgit 











• Rapakivier er ikke udelukkende et skandinavisksk fænomen, men 
findes mange steder i verden. 

• Særligt hyppige er de i et bælte, som strækker sig fra Ukraine 
over Skandinavien og Sydgrønland til Nordamerika. 



>1,9 Ga 

Den svecofenniske  provins 
1,88-1,80 Ga 

Det transskandinaviske magmatiske bælte 
TMB / TIB 
1,85-1,65 Ga 

Rapakividannelse 
1,67-1,47 Ga 

Ragunda 
Nordingrå 

Rödö 

Strömsbro 
Åland 

Vehmaa 
Laitila Wiborg 

Salmi 

Den sydvestskandinaviske provins 
Gotisk foldning: 1,7-1,5 Ga 
Sveconorvegisk foldning: 1,13-0,9 Ga 

Den Blekinge-Bornholmske provins:1,4 Ga 

Kaledoniderne: 0,5-0,4 Ga 

Dalarna: Siljan- og Garberggranit 

Småland: Götemargranit 
og Jungfrungranit 

Sorselegranit 

Oslofeltet 
0,3-0,25 Ga 

Oslo: Oslobiotitgranitter, især Drammenrapakivi 





 En teori for rapakividannelse skal forklare især følgende 
egenskaber, som er typiske for rapakivier, men som ikke 
altid alle findes i den samme blok: 

 
1. Store afrundede, ofte perthitiske kalifeldspat strøkorn 

med ring af plagioklas  
2. Både kvarts og kalifeldspat i flere generationer. 
3. Afrundede kvartsstrøkorn, ofte med tydelige 

resorptionstegn. 
4. Ingen tegn på udsættelse for bjergtryk (regional 

metamorfose). 
5. Ofte forekommende sammen med basiske bjergarter, 

som kan være blandet med den granitiske. 
 





Den temperatur, 
hvor magmaen er 
fuldstændig 
opsmeltet kaldes 
liquidus og den 
temperatur, hvor 
den er fuldstændig 
størknet kaldes 
solidus. 



Magma er altid en ”grød” af krystaller i en smelte. 
Hvilke krystaller der udfældes er afhængigt af 
magmaens kemiske sammensætning, temperatur, tryk 
og gasindhold (herunder ikke mindst vand). 

kalifeldspat 

kvarts 

Hornblende/biotit 



Magmaen stiger op i det øverste magmakammer og udsættes derved for et 
trykfald, som medfører, at der opløses allerede udkrystalliseret materiale. 
Herved afrundes kalifeldspaterne, og kvarskrystallerne får dybe 
korrosionshuller. De mørke mineraler påvirkes ikke. 



Samtidig begunstiges udfældningen af plagioklas. Det sker dels i form af 
selvstændige krystaller, men især som ringdannelse omkring de afrundede 
kalifeldspater. 



Til sidst vil restmagmaen næsten udelukkende bestå af kalifeldspat og kvarts. 
Disse mineraler udfældes  som mere eller mindre finkornet granitisk 
mellemmasse, ofte med udtalt mikrografisk tekstur. 









































Strömsbrogranit 





























Rödö - hovedtræk 

• Eneste svenske rapakivigranit med typiske 
rapakiviøjne 

• Meget kraftigt rødfarvede granitter med lys 
kvarts (cfr. Åland), fattig på mørke mineraler 

• Jævnligt kalkspatudfældninger i hulrum 
• Ekstremt udtalt gangdannelse med kvarts- og 

granitporfyrer af meget forskelligt udseende 





















Nordingrå-hovedtræk 

• Gabbro – leucogabbro – anorthosit 
• Granit, moderat porfyrisk. Ikke plagioklasringe 
• Magmamingling: Ångermanlandsyenitgabbro 

 
 

































Ragunda-hovedtræk 

• Typisk moderat porfyriske (kalifeldspat <1cm) 
granitter 

• Kun sjældent plagioklasringe, men plagioklas som 
perthit og spredte små selvstændige krystaller. 

• 3-5 succesive massiver – fra vest mod øst 
• 35% gabbro – magmamingling 
• 5% syenitter og kvartssyenitter (vest) 
• Syenit-, kvarts- og granitporfyrer 
• Cigarformede kvartskorn (Zandstra) 
• Sfærolitdannelse (Zandstra) 
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