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Inleiding 

De Markgrafensteinen bij Fürs tenwal 
de a/d Spree, ongeveer 30 km ten 
oosten van Berlijn, zullen wel de be
kendste grote zwerfblokken van Duits
land zijn. Vooral de GroBe Markgra-
fenstein, die men in 1827 heeft ge
kloofd o m er een schaal uit te vervaar
d igen , is be roemd geworden . Deze 
geweld ige granietschaal van 7,6 m 
middellijn staat vandaag de d a g nog 
voor het Alte M u s e u m te Berlijn. Hij 
werd destijds als een 'Biedermeier we
reldwonder ' gehu ld igd en als eerste 
bezienswaardigheid van Berlijn dieno
vereenkomstig vaak afgebeeld. Tegen
woord ig , nu zelfs het s lopen van de 
Berlijnse muur alweer tot de geschie
denis is gaan behoren, is de story van 
de eertijds grootste natuurstenen 
schaa l ter wereld een beetje in de ver
getelheid geraakt. 
O p zijn oorspronkelijke plaats in de 
Rauener Berge ten zu iden van 
F ü r s t e n w a l d e (Fig. 1) is dat anders. Het 
is nog steeds een druk bezocht excur-
siepunt, waar men het restant van de 
GroBe Markgrafenstein bewonderen 
kan en men z ich zijn vroegere grootte 
kan indenken. Dat restant is 4,7 m hoog 
en zit bovendien nog 1,9 m in de grond 
(Fig. 2). Oorspronkelijk had hij een om
vang van 29,5 m en een hoogte van 8,5 
m. Daar dichtbij ligt nog de intact ge
bleven Kleine Markgrafenstein, die het 
even g o e d tot 21,6 m omvang brengt bij 
een hoogte van 3,7 m boven en 2 m on
der de g rond . De twee blokken l iggen 
148 m boven N A P op de rug van een 
s tuwmorene of stuwwal. Deze heuvel
rug werd reeds in de Saale-ijstijd ge
vormd en heeft een dunne, onderbro
ken bedekk ing van afzettingen uit de 
latere Weichsel-ijstijd. In de kern ligt 
een sterk door het landijs vervormde, 
meeges leurde schol Tertiaire sed imen
ten met bruinkool. Met ongeveer 15 
k m 2 is dit v lg . Lippstreu en Zie rmann 
(1969) de grootste schol pre-Pleisto-
ceen gesteente in het eens door landijs 
bedekte Noorddui tse g e b i e d . Er zijn 
werkelijk superlatieven nodig o m de 
ijstijdverschijnselen van deze streek te 
beschrijven. 

Het splijten van de GroBe Markgra
fenstein 

In het begin van de vorige eeuw b e g o n 

Fig. 1 De GroBe Markgrafenstein op de Rauener Bergen bij Fürstenwalde zoals hij met Pinksteren 1827 
nog te zien was. Tekening van J. Schoppe, lithografie van Tempelthey. Origineel in het museum te 
Fürstenwalde/Spree. 

Fig. 2 Het restant van de GroBe Markgrafenstein vanuit het noorden gezien. Bovenaan is een boorgat 
te zien. Op de achtergrond de Kleine Markgrafenstein. 
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men de grote zwerfblokken uit de 
Noorddui tse laagvlakte tot allerlei ge
denktekens te verwerken. De Berlijnse 
Stadtrat en Bauinspektor G . C . Cant ian 
hebben z ich daa rmee met veel s u c c e s 
bez iggehouden . Nadat Cant ian voor 
de hertog van Devonshire een buiten
g e w o o n grote granietschaal gereali
seerd had, liet de Pruis ische koning 
Friedrich Wilhelm III hem weten dat hij 
een nog veel groter stuk wenste dat in 
het land moest blijven. O p dit bevel zij
ner majesteit haastte Cant ian z ich met 
het voorontwerp van een granietschaal 
van 17 voet (= ± 5,3 m). Hij stelde voor 
de schaal op te stellen in de rotonde 
van het Berlijns museum, dat toen juist 
in a a n b o u w was. Eerst dacht hij er een 
zwerfblok voor te gebruiken uit het 
Ode rda l ten oosten van Berlijn. Maar 
ten slotte kwam hij o p het idee de Gro
Be Markgrafenstein bij F ü r s t e n w a l d e te 
splijten, die zelfs een schaal van 22 
voet kon opleveren. Met een kortere 
transportweg een nog voordeliger 
affaire. 

F ig . 4 toont de G r o B e Markgrafenstein 
tijdens Pinksteren van het jaar 1827, 
toen de we rkzaamheden juist begon
nen waren. Allereerst moest het onge
veer 2 m d iep zittende grondvlak van 
de reuzensteen vrijgegraven worden 
o m hem daa rna met behulp van tien 
lieren o m te keren totdat het rustvlak 
bijna verticaal opgericht s tond. O p die 
manier was het gunstigste splijtvlak 
van de 650 ton zware kolos beter te be
reiken. Daarna boorde men vijf gaten 
van drie du im (=7,8 cm) dikte in de 
steen, elk 1 m van elkaar. Tegelijkertijd 
werd een groef uitgebeiteld waarin la
ter 95 stalen s p i e ë n werden geplaatst. 
Deze s p i e ë n of w iggen werden ver
sche idene d a g e n lang met kracht in
gedreven totdat de steen brak. Welis
waar verliep de breuk niet zoals be
doe ld volgens de boorgaten, maar dat 
veroorzaakte geen s chade voor het ru
we blok. N a twee maanden werk werd 
dezelfde procedure toegepast op 9 
voet afstand van het eerste splijtvlak. 
M e n nam daarbij een zekerheidsmar
ge van 4 voet in aanmerking omdat 
men een 5 voet dik beginstuk nodig 
had . O o k de tweede splijting verliep 
over slechts 1,5 m volgens de boorga
ten, maar in zo 'n richting dat men daar
na meer van het blok moest afkappen. 
Het afbeitelen tot o p de gewenste 5 
voet dikke plaat (5 x 23 x 24 voet) was 
in d e c e m b e r 1827 voltooid. Nadat de 
als ligvlak bes temde kant bewerkt was, 
moest het 225 ton zware stuk o m zijn 
smalste kant omgedraa id worden . 
Voor deze zwaarste tilpartij moesten 90 
a 100 arbeiders 23 hefwerktuigen zo
als lieren en takels bedienen; een pro
ces dat meerdere weken duurde (Can
tian, 1830). Nadat de uitholling voor de 

Fig. 3 Kleine Markgrafenstein. 

Fig. 4 Restant van de GroBe Markgrafenstein. 

Fig. 5 De schaal wordt op het schip geladen. Naar een lithografie van L. Mos. 
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Fig. 6 Het splijten van de Gro&e Markgrafenstein in 1827. Naar een lithografie van L. Mos. 

Fig. 7 Het slijpen van de schaal. Naar een olieverfschilderij van IE. Hummel, 1831. 

Fig. 8 Het omkantelen van de gereedgekomen schaal. Naar een olieverfschilderij van J.E. Hummel, 1831. 

schaa l eruit gekapt was, moest de 
steen opn ieuw gekanteld worden . D e 
bewerking van het ruwe blok tot het de 
uiteindelijke vorm van een schaa l ver
kreeg duurde tot september 1828. 
Toen was de b o d e m ervan een meter 
dik. Tenslotte moest het met een spec i 
ale stelling op een transportonderstel 
van stevige houten balken getild wor
den . Daa rna moest het gehee l op ei
kenhouten rollers voortgerold worden . 
Zowel het optillen als het eerste deel 
van het transport bleken zeer g e c o m 
pliceerd te zijn. 

Het transport 

Hiertoe had men een sleuf in het bos 
uitgekapt en g rond verwijderd. Deze 
straatachtige insnijding is nu nog zicht
baar. Hij leidt direct naar de afgesple-
ten rest van de grote steen. N o g afge
zien van de startbaan moest het moei
lijkste terrein toen nog overwonnen 
worden met de reusachtige last. G e 
deeltelijk g ing het zelfs bergop. Met be
hulp van lieren en mankracht werd het 
gevaarte voor tbewogen. Versleten 
planken en balken moesten onde rweg 
vervangen worden . O m de w e g naar 
de Spree af te leggen, hemelsbreed 
ongeveer 5 km, had men 6 weken no
d ig . Daar lag een 40 meter lang sch ip 
van licht sparrenhout met ger inge 
d i e p g a n g gereed . Er waren een groot 
laadperron en andere hulpconstruc
ties nodig o m de 75 ton zware vracht 
o p het sch ip te laden. O o k het trans
port over water naar Berlijn bracht pro
b lemen met z ich mee. Enkele malen 
liep het sch ip op de g rond . Twee brug
gen bleken te smal te zijn. Maar op 29 
november 1828, dus een jaar en vijf 
maanden nadat het karwei in de Raue-
ner Bergen begon , be landde de gra-
nietschaal tenslotte op de plaats van 
bes temming in Berlijn. Daar werd het 
ruwe blok met behulp van een stoom
machine, toen de modernste techniek, 
ges lepen en gepolijst. Voor de koepel
zaal in het m u s e u m bleek de schaa l 
toch te groot te zijn. Daa rom werd 
besloten hem voor de s toepen van het 
m u s e u m op te stellen. Over het on
derstel en de kosten daarvan ontstond 
een lang palaver, maar tenslotte stond 
de schaal op 10 november 1834 op
gesteld. Het had de koninklijke schat
kist uiteindelijk 37.904 Taler gekost. 

Gesteente en herkomst van de 
Markgrafensteinen 

Beide Markgrafensteinen bestaan uit 
hetzelfde gesteente. Het is een grofkor
relige graniet die door talrijke grote 
veldspaatkristallen een porfierische 
textuur bezit. O p de verse breuk treden 
de bleekvleesrode veldspaten niet erg 
dominerend op tegenover de grijze 
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grondmassa , zodat het gesteente een 
tamelijk lichte, lichtrose hoofdkleur ver
toont. In tegenstelling daa rmee wekt 
de schaal in Berlijn de indruk van een 
rode graniet. Blijkbaar is dat het resul
taat van meer d a n 150-jarige blootstel
ling aan steeds agressievere gro
testadslucht. Daarvoor zijn de veldspa-
ten beslist het gevoeligst en ze domine
ren met 75 volumeprocenten . In de 
eerste plaats gaat het o m kaliveldspa-
ten, mikroklien en ondergeschikt wat 
plagioklaas. Een deel van de mikro-
klienkristallen is 5 a 6 c m lang bij een 
breedte van meer dan 2 c m . Karlsba-
der tweelingen zijn niet z e ldzaam. Met 
minder dan 1 0 % treden de witgroene 
plagioklazen o p de achtergrond. 
Kwarts ziet men als grijze tot bruingrij
ze, onregelmatige korrels tot 3 m m 
middellijn. Pikzwarte, g l anzende bio-
tietkristallen zijn opval lend. Ze maken 
ongeveer 5 volumeprocenten uit. M i 
c roscop i sch is verder wat zirkoon, iets 
meer titaniet en apatiet evenals mag-
netiet herkenbaar. De zwakge laagde 
textuur, die vooral door de biotiet wordt 
veroorzaakt, zal de reden zijn dat de 
twee Markgrafensteinen in de oudere 
literatuur meestal gneis of gneisgraniet 
werden g e n o e m d . Eerst na het onder
zoek van Her rmann (1925) werd duide
lijk, dat het, naar hij zei , o m een 'mid-
delkorrelige, porfierische graniet ' gaat. 
A l s herkomstgebied n o e m d e hij een 
granietgebied ten westen van 
ValingesSg 1 in N y k ö p i n g l a n in M i d d e n -
Z w e d e n en ± 55 km westnoordweste-
lijk van N y k ö p i n g . Hij baseerde deze 
uitspraak op vergelijkingsmateriaal 
van het moedergesteente waarover hij 
kon beschikken uit de verzameling van 
de toenmalige Preuss ische Geo log i 
sche Landesanstalt . Hij behande lde 
de vraag naar de herkomst niet uitvoe
rig, zodat men zijn conc lus ies niet kan 
nagaan . Het is interessant te weten dat 
zijn materiaal met inbegrip van de slijp-
plaatjes van de Markgrafenstein, nog 
aanwezig is in de afdeling Mineralogie 
van het Berliner Naturkunde M u s e u m , 
maar er is geen enkele aanwijzing voor 
zijn conc lus ies betreffende het over
eenkomst ige moedergesteente. Tot 
voor kort dacht n iemand eraan Herr
manns uitspraak in twijfel te trekken. 
Dat zal wel te wijten zijn aan de autori
teit die Her rmann als wetenschaps
man aan de universiteit genoot in krin
gen van zwerfsteenliefhebbers. Boven
dien hadden toen maar weinig 
zwerfsteenverzamelaars de kans zelf 
het Scand inav i sche gebergte te bestu
deren . Voor d e voormal ige D D R gold 
dat zelfs nog in de allerjongste tijd, zo
dat het onderzoek van kristallijne 
zwerfstenen daar nagenoeg uitgestor
ven is. Zelfs de gedachtenwisse l ing of 
het uitlenen van vergelijkingsmateriaal 
werd door stapels beperkende bepa

Fig. 9 Voorstel voor de opstelling van de schaal van Cantian. 

Fig. 10 De granietschaal voor het Alte Museum. Gravure van Grunewalt naar een tekening van Gropius. 

Fig. 11 Slijpvlak van een brok van de GroBe Markgrafenstein. 

l ingen bijna onmogelijk gemaakt en in 
enkele gevallen zwaar bestraft. Deson
danks ontstond nog ten tijde van d e 
muur het idee voor deze publikatie met 
een oploss ing voor het vraagstuk van 

1 V a l i n g e s £ g : een houtzaagmolen bij 
Valinge, vermoedelijk door waterkracht 
aangedreven . De kaart vermeldt 
V a l i n g e g ê r d . 
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Fig. 12 Breukvlak van moedergesteente van Karlshamngraniet. Verz. Bennhold in Museum Fürstenwalde. 

de herkomst van de be roemde Mark
grafenstein. 

Toen de eers tgenoemde auteur in 
1989 voor het eerst d e Markgrafenstei
nen bezocht waren enkele in de vorige 
eeuw afgekapte brokken snel gevon
den . R e e d s o p het eerste gezicht leek 
de herkomst uit N y k ö p i n g l a n onwaar
schijnlijk. De geo log i sche kaart ver
meldt daar veel migmatieten of, zoals 
de Z w e d e n ze noemen, adergneizen , 
en zure metavulkanieten. Ongeveer 30 
a 40 k m ten westen van N y k ö p i n g lig
gen weliswaar enkele var ië te i ten van 
de grofkorrelige Fell ingsbrogranieten, 
maar die zijn meestal veel gneisachti-
ger, tot zelfs echte ogengne izen of 
langvezelige schisten. Ook kataklase 
komt er veel in voor. Maar het belan
grijkste verschil is, dat ze evenveel mi-
kroklien als plagioklaas bevatten, terwijl 
de plagioklaas in de Markgrafenstein 
ver in de minderheid is. Thuisgekomen 
bleken de brokken Markgrafenstein 
sterk overeen te komen met enkele van 
mijn monsters moedergesteente uit de 
buurt van Karlshamn. Van enkele dezer 
stukken schonk ik de helft aan 
Zandstra, maar het stuk met mijn nr. 
3036 kreeg hij in zijn geheel . Juist dit 
stuk lijkt als twee druppels water op de 
Markgrafensteingraniet. Het maakt nu 
deel uit van de verzameling van de Rijks 
Geolog ische Dienst te Haar lem onder 
nr. S117M. Vanzelfsprekend deelde ik 
dit aan Dr. Zwenger mee. In de verza
meling Bennhold van het museum te 
F ü r s t e n w a l d e trof hij een stuk moeder
gesteente van Karlshamngraniet aan, 

dat eveneens identiek is aan de Mark
grafenstein. Maar niemand eerder 
kwam op het idee deze gesteenten met 
elkaar te vergelijken. Wel had Bennhold 
(1941) opgemerkt dat 4 km ten noorden 
van de Markgrafenstein nog zo'n groot 
blok van hetzelfde type ge legen had 
met een formaat van 7,8 x 5 x 3,7 m. Dat 
blok moet omstreeks 1835 geheel ver
werkt zijn voor bouwwerken in Berlijn. 
We weten niet van alle stukken waar ze 
gebleven zijn. Wel kon in de literatuur 
(Wahnschaffe en Keilhack, 1915) ach
terhaald worden, dat er in Berlijn enkele 
grote zuilen van zijn opgericht, waarvan 
de auteurs aannamen dat ze ook van 
de Markgrafenstein gemaakt zouden 
zijn. Maar daarvoor was dat blok toch 
niet groot genoeg . Hun onderlinge 
overeenkomst is overigens verbluffend. 
Tenslotte vonden we nog een blok van 
2,8 x 1,8 x 1,2 m dat ongeveer 1 km ten 
zuidoosten van de Markgrafenstein ligt 
en daarmee zowel macroscopisch als 
microscopisch volledig overeenkomt. 

Als enkele zo g o e d gelijkende zwerf
blokken zo dicht bij elkaar voorkomen 
mag verwacht worden dat in die omge
ving nog meer van zulke zwerfstenen 
voorkomen. In dit geval is dat niet na te 
gaan omdat het gehele geb ied bebost 
is en ontsluitingen ontbreken. Waar
schijnlijk gaat het hier o m een 'Shrap-
nel-geschiebe' volgens Eskola (1933), 
dat wil z eggen een groot blok, wellicht 
zelfs een samenhangende schol , die en 
bloc vervoerd werd en pas aan het eind 
van de reis uit elkaar viel. 

Zusammenfassung 

In d iesem Artikel werden die beiden 
Markgrafensteine beschrieben, wie 
auch die Fertigung der Granitschale in 
Berlin, die aus d e m GroBen Markgra
fenstein gemeiBelt wurde. 
Bis vor kurzem wurde angenommen , 
da(3 diese Gesch iebe aus der U m g e -
bung von Nyköb ing s tammen. Nahere 
Untersuchungen ergaben, da(3 das 
(anstehende) Muttergestein nicht weit 
von Karlshamn (S-Sweden) vorkommt. 
Weil nahe d e m heutigen Fundort in den 
Rauenschen Bergen noch ein groBer 
Block von gleichen Gestein liegt bzw. 
früher lag, nahm man an, daB all diese 
erratischen Blöcke zu e inem Shrapnel-
geschiebe g e h ö r t e n . 
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