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Alunskifer, her er den pa
godt og vondt

Johann es A. Dons

Alunsk ifer , se lve o rdet er fo rb unde t
rned avsky her i byen . Ikke ba re b lir
en skitten pa fing rcne a m en ta r i de n,
men den ka n lo ftc grunn-m urer og
kjellergul v, fa alminnelig beto ng til a
ratne opp , og je rnre r viI raskt ruste i
filler. D en ha r vel ogsa noe med helsen
i'l gje re. U ra nrninera lene i de n gir ra
d ioak tivitet og det blir dan net rad on
gass . Denne siste er et spa ltningspro 
dukt av ur a n. Gassen er kortlivet , det
dreie r seg a m noen dager fo r den er
helt nedbrutt , sa mtid ig so m det dannes
et nytt ra dioa ktivt p ro d ukt. Hvis
denne o mda nning stad ig skje r i lun
gene, er det no k helseskadelig,

Ikk e a und res over at fagfo lk far
ma nge sporsrna l o m hvo r det er a lun
skifer. De sam sper vii vite a m de bar
pa de n eller er i ferd med a bygge nytt
hu s pa den . Kartet viser de o rnrade nc
hvo r a luns kifer ligger i dagc n eller like
under jorddekket eller kjellergu lvene.
I tillegg kommer et lite o rnrade ved
stra nden pa Vaikc re og trol ig noe ved
Cas ine tto (mer Madserud ). Sk iferen
finnes a ltsa flekk vis start sett i de sen
tr ale deler a v byen , ellcrs ikk e i Oslo
ko rnmune . A lunsjee n bo r hete Aln
sjocn fo rdi den vel ha r med Alnaelven
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i'l gje re, - ihve rtfa ll cr dct ik kc a lun
skife r dcr,

Na boko mm une ne Bteru m , As ker,
Ncsoddc n, O ppcgard, Ski , Lo rcnskog
og Skedsmo ha r ikke a luns kifer i da 
ge n, og dc t cr vel holler ikkc a nd re na
turl igc radi oa ktive ki ldc r av bctydning
i d issc o rnradc nc . En ska l da ogsa ha
vurdert mulige fo rcko rnstcr av spesielle
typer gra nitt og lesmat cria lc hvo r st ra
lingskildcn c, fo rute n ur an , kan vrerc
tho riu m og ka lium.

Alunski fcr, so rn er den kla rt viktig
ste st ra lingskildcn, er o m tre nt 50 meter
tykk og ligger so rn de n ncd crstc del i
en lagpakke sa m ellers bcstar a v leir
skifer, kal k i knoll er og lag, og ovcrst
en sa nds tein. Det er d issc bc rgartenc
vi har i la vlan det i Oslo, Bterurn og
As ke r. A skille a lunskifer fra a nne n
mork leir skifcr cr forsa vidt grcit . Man
riper rned en kniv og far sva rt st rek i
al unskife ren og gra hvit st rck i leir sk i
fere n. Er streken lys er dct ingen fa re .
Er strekcn sva rt ka n skiferen likcvel
vterc ufa rlig, noe so m ma avgje rcs vcd
a nd re metader. O pprinne lig va r a lun
skifer et rat tcnt. illeluk tende sla m pa
darl ig ventilcrt sjebunn fo r ca . 500 mil
lion er ar sidcn, i slutten a v ka mb risk ,



begy nnelsen av ordovicisk tid. I nati
de n vii bunnen i indre del av D ra m
mensfjordcn vrere tilsvar ende.

Det lukter ikk e olje av a lunsk iferen
var, fordi det so m var av oljc er dun
stet vekk for man ge million er a r siden.
Ende l sve nsk a lunskifer har derim ot
be hold t o ljen, og under siste krig gik k
de n svensk e marinen pa drivstoff ut
vunnet av svensk alunskifer.

Ved folding og forkas tning ble lag
pa kke n forsty rret , alunskife ren ble
kro llet sa mmen og knu st man ge steder.
Unde r nordre deler av A kershus fest
nin g og et stykke oppover i byen ligger
lagene nok sa flatt. Her har det ogsa
trengt inn en smeltemasse so m har
sto rknet til hvite bergarter, sa ka lt mre
na itt eller Os lo po rfyr, i flere lag pa

noen meters tykkelse hvcr , og med
alunskifer mellom seg . Ved tunneld rif
ten under Ak ershus (Fjellinjen , Os lo
tunnelen) va r ove r halvparten av ut
sprengt ma sse i alunskiferornradet i
virkelighe ten mtenaitt so m er ufarlig pa
a ile mat er. Slik kan mrenaitt og like
ledes tykke leirlag vtere natu rlig be
skytt else for bade bygninger og men
nesker. Oct er de rfo r lok ale variasjoner
i fa rlighe tsgra d ogs a innen de av mer
kete ornrade ne.

Fo rst i de senere a r er dett e med
den naturlige rad ioaktiviteten , og seer
lig radongassen blitt fokusert pa, I
Sverige er utarbeidelsen av radon-risi
ko -kart med fire faregrad er kommet
ga nske lan gt. Der , liksom i No rge,
hevdes det at f1e re hundre tilfeller arl ig

Steinbruddene til Alunverke t pd Ekeberg. Ekebergveien til venstre i bildet. Akvatint
ca. 1800 etter original av John W Edy. Oslo Bymuseum.
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av lungekreft skyldes radongass i bo
liger.

I Oslo og nrer rncstc o rncg n skulle
sja nscnc for helsemessig farlige rncng
dcr rad ongass i boliger utenfor kartcts
skyggelagte fcltcr vrerc praktisk talt lik
nul l. Innen a lunskiferomra de ne er de t
de rimo t gru nn til opprncrkso rnhct, spc
sielt i eldre hus med kjcllerlcilighctcr
eller d;lrlig ventilerte kjcllcrc utcn iso
lerte gulv . Her vii radongass urnerkelig
kun nc trcnge opp fra Ijcllgrunncn gjcn
nom sprckker i kjellcrgulv, langs ror
opplegg osv. Mottiltak vii vrerc isola
sjo n av kjcllcrgulv og utlufting. noc
so m gir forh oldsvis rimeligc omkos t
ninger. Bygnin gsfor skr ifter gir n;1 a n
visning p;1 hvorl cdcs man sikrc r scg
mot alunskifer-skader p;1 hus og led
ningsnet t.

Egentlig cr de t ikke alun (kali-alun)
i alu nskifer, dct rna en langvarig be
hand ling til for at dett e kjcmiskc sto f
fet skal da nnes. Ved Alunverket inn
und er, Ekeberg brot man alunskifer i
den bratt e sk raningen, la den opp sam
men mcd ba khonv ed til sto re b;11 so m
I;. og glodct i ukevis, Den brent e mas
sen ble lutct ut med vann og de opp
lostc saltcnc ble til faste stoffer vcd
innda rnping, Klare krystallcr fikk en
forst cucr flcre opples ninger og inn
darnpi ngcr. Alunen ble brukt bl.a. som
beisc rniddel i te yfarverier, garve proses
scr osv, Alunstift virket blods tillende
n;lr ba rbc rirrg rncd hovel cller kniv
had de gitt rifter pa haken .

Owe ..Chr istians og Sophia Mag
da lcnas Alunver k», som altsa bar re
gjcrc nde kongc, Chr istian Yls og dron
ningcns navn, ble dr evet med nocn
avbrudd fra 1737-1815. Peter Co llett
og Pcd cr Leuc h, so rn va r ho vedmcn n
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ved startcn, fikk privilcgicr, De kunnc
fritt ta alunskifcr i Ekcbergskraningen
p;1 Oslo Hospitals grunn og reise
ver ksbygninger pa To llcrl o kkcn. mot
en arlig lav avg ift til kon gens kasse.
Det ble etablert imp ortforbud for
frernm cd alun og rcdfargc sasna rt vcr
ket produsert e de tte materiale. (Rode
og br unrodc farger fikk de nrermest
som et biprodukt .) Yerket var fritatt
for tiende og eks port-toll.

A frernstille alun var noe nytt her i
land er og produksjonsledere matte
hcnt es i Sverige og Tyskland . Det gikk
darli g, man glend e fagkunnska p ga et
urent, jernholdi g produkt. Felgelig var
prisene lave. og verket ble nedlagt ette r
fa iir.

Ved auksjon over verket i 1759 var
Jam es Colle tt ( 1728-94, Peter Colle tts
sarin) heystbydende . Han fikk beholde
de tidligere nevnte rettig heter og ble
-forundt Friehed for Hverving og Ud
sk rivning, samt til a t blive forsynet
med Mandskab fra Leegdern e». (Dette
og senere sita ter er fra Jacob Rosted :
Physisk og Oeconomisk Beskrivelse over
Alunverket ved Opslo. 1793 .)

Selv om J am es Collett og hans med
eier en tid . Morten Leuch d.y., la me
get ar beid i forbed ring av produ ksjon s
rneto dene, ma tte dr iften opphere igjen.

Sjansen til lonnsom drift bod seg i
1771 da engelskma nnen Colbrue «var
falde n paa de n Speculation, som maa
skee ikke heller saa let havde kunnet
avles uden i en Engelskmands Hjern e,
at opkjo be alt det Alun , han kunde
faae fat paa over hele Europa ». Co llett
fikk avsa tt hele sin beholdning pa 1070
te nner svare nde til to ars produ ksjon .
og de n videre drift gikk pa Colbrues
regning. En overproduksjo n ved alun-



Omradet hvor det gamle Alunverket lei, sett fra sjeen. Bygn ingen pabildet cr of tc
gjengitt som Alun verk et. Den ble oppfert etter at Alunverke t val' ncdlag: og hadde in
genting med selve verke t agjere. Bygningen er fra ca. 1850 og ble revet allerede i
1877. Eieren, konsul Lorentz Meye r, ka lte den Alunverket, Maleri ut fe rt (J\' Peder
Balk e.

verk i Europa , sa m Co lbrue ikke
had de ga rden seg mot. knekket ham
ekono rnisk og avtale n ble brudt. Al
likeve l fikk Alun verket rik tig oppgjer
for a lt sa m var leven ha m.

Fo rut setningene for en bloms trende
indu stri mente man i samtide n sa ab
so lutt var tilstede. ihvenfall ble belig
genheten (me llom natidens Kon ows
ga te og Valhallve ien) ka rak ter isen so m
ideel!. Verke t befa nt seg mer ras toffe t,
kun tre borseskudd derfra , og byen la
like overfor pa de n and re siden av
havnen. Beliggenh eten mer sje en
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gjo rde at verkets forn odcnh ctcr kunn e
levcres era skip, - de tilvirkede yarer
kun ne Io rcs ut mcd skip cllcr gfl til ci
erc ns pakkbod . Ogsf cic ren .Ja mes
Co lletts - beqvcmmclighed .. cr ncvn t:
«Ha n, boc nd c i Chr istiania. ka n . naar
og sa m ha n be hagcr , spasc rc nde, ri
deride. kjo rcnde eller sejlcndc, vcd en
ko n Lystt ur ko m derhcn og rage de t
(vcrket ) i 0jesyn » .

Inn en Rostcd i 1793 sluttcr sin be
skrivelse. mens verk et cnda var iga ng.
berct ter han : «Bla ndt a rbeide rne va r
dct 32 av Mandkjen og av Qv indekjon



Drift sbygning ved Alunverket.

12» . En sto r del av arbciderne var gift
og haddc barn. slik at de t va r 26 farni
lier. Om disse 106 sjc lcr sti'lr de t a t de
rant at ro yk cn de stadig var innh yllet
i var en besk yttclse mo t grasscrcnde
sy kdo m rucr. Iorra tnelsesfeber. blod
gang os v. so rn bycn ellers var plaget
a vo Dette sy ncs jo merkelig nar vi vet
a t radioak tivitctc n, so rn de u bcvisst ,
men i ho y gra d b le utsatt fo r, kornbi
ncrt med ro yk. ni'l ansees sa m SVX rl

uhcldig fo r helsen . O ppfatni nge n av
su nt og usunt skifter tyde ligvis mcd ti
dcnc ,

Sunnhe ten vcd ver ket sk yltcs ka n
skjc heller at det her var et vclo rd ne t,
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isoler t lite sa mfu nn. Den siste eier,
J o hn Collett, ofre t tanker fo r milje for
hold og velferd, og o pprette t sko le fo r
barna i 1806. Norges forste verkskole.

Johannes A. DOlls er ferstek onservator
ved Geologisk museum pti Teyen . Han
har arbeidet med geologisk e emner i Te
Icmark og Oslo-omriidet og utgit t blant
annet Geologisk ka rt over Oslo og 0 11/

cgn og Geologisk ferer for Oslo-trak ten
(siste utg. / 977). Dons har ledet en
rckke geologiske vandringer for byens
publikum.




