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Alunskiffern
Oljerik bergart fylld med fossil, orsten och uran

Alunskiffern har varit en viktig naturresurs för Sverige 
under århundraden och namnet alunskiffern kom
mer från att man utvann alun ur skiffern, speciellt vid 

alunbruket i Andrarum, Skåne.

Bildande
Alunskiffern bildades under mellersta kambrium till äld
re ordovicium för cirka 500 miljoner år sedan. De sedi
mentära bergarterna avsattes i ett hav och Sverige befann 
sig nära ekvatorn med högre och stabilare temperaturer. 
På syrefattiga bottnar i de grundare och lugnare delarna 
kunde höga halter av organiskt material deponeras till
sammans med det sediment som tillförts från avrinnings
områden. De blandades med bottensedimentet och ska
pade en finkornig lerskiffer med en hög organisk halt.  

Alunskiffern täckte ett stort område när den bildades 
men under tidens gång har den eroderats bort från många 
av platserna. Idag kan man hitta alunskiffern bland annat i 
Västergötland, Skåne och på Öland. Vid platåbergen har 
alunskiffern en mäktighet på cirka 20–25 meter och av sattes 
med en sedimentationshastighet på 5–10 mm/tusen år. 

Den mörka färgen på skiffern beror just på före komsten 
av organiskt material. När alunskiffern bildades dehydre
rades det organiska materialet och omvandlades till kero
gen som är en organisk substans som kan ge upphov till 
kolväten. Kolväten innehåller mycket energi och kan ut
vinnas som bränsle i form av kol, olja och gas. Alunskiffern 
har därför ett högt innehåll av kolväten som kommer ha 
en viktig roll för energiutvinningen i Sverige. 

Inte nog med att alunskiffern innehåller kol  tack vare låg 
sedimentationshastighet och syrefria bottnar kunde sedi
menten absorbera och bevara ett flertal viktiga mine raler och 
metaller! Många av de här mineraler och metaller är med i 
EU:s lista över kritiska material. Exempel på tung metaller som 
kan utvinnas ur alunskiffern är vanadin och nickel. 

En annan unik sak med alunskiffern är förekomsten av 
orstenar. Orstenar är bollar gjorda av kalksten som hittas 
mellan lagerna av alunskiffern och som bildades under 
liti fieringen. Orstenar kallas även stinkstenar då de  luktar 
när man slår sönder dem. Doften beror på den höga 
 halten av organiska ämnen och luktar ungefär som foto
gen.  Orstenar är så kallade lagerstätten – de kan innehålla 
 mycket välbevarade fossil. Fossilen är oftast mikroskopiskt 
små och helt intakta där till och med kroppsdelar som ben 
och antenner kan ha bevarats. 

Fossil kan även hittas i själva alunskiffern men mångfal
den hos faunan är dålig. Miljön som alunskiffern bild ades 
i var emellertid ganska extrem vilket ledde till att få arter 

trivdes. Fossila fynd domineras av trilobiter, agno stider 
och brachiopoder. 

Användning
Under 1800talet uppstod ett intresse för att utvinna olja 
ur skiffern och år 1893 började man utvinna olja ur alun
skiffern i Gössäter. För utvinna olja ur alunskiffern  måste 
man hetta upp den till höga temperaturer, s.k. pyrolys. 
Detta var en kostsam process och oljan som utvanns var 
av dålig kvalité. Redan 1897 fick Oljekoken läggas ned och 
hade då hunnit producera 100 ton olja. Rester av Olje
koken går fortfarande att besöka idag vid Gössäter. 

Även gas utvanns ur alunskiffern som användes vid 
bränning av kalk. Vid det gamla stenbrottet Kakeled på 
Kinnekulle där man bröt alunskiffer kan man se röda högar 
bestående av skiffer. Högarna kallas för rödfyrshögar och 
är slaggprodukter som uppstod vid kalkbränningen. Vid 
stenbrottet finns även rester av kalkugnarna att beskåda. 

I och med första och andra världskriget behövdes olja 
till försvaret och brytningen av skiffer startades upp igen 
på Kinnekulle. 500 ton olja producerades här per år som 
användes till marinens örlogsfartyg. 1941 tog staten över 
skifferverket och döpte om det till Flottans Skifferoljeverk 
och kapaciteten på oljeproduktionen ökade. 1946  lades 
produktionen ned och de vindlande, kilometerlånga gruv
gångarna övergavs. Att besöka gruvgångarna är inget att 
rekommendera då de utgör en hälsofara, alunskiffern 
innehåller nämligen höga halter uran. Graniten som ut
gjorde berggrunden vid den tid då skiffern bildades inne
höll höga halter av uran. När graniten vittrade transport
erades resterna ut till havet och sedimenterades. Uranet 
hamnade då istället i alunskiffern. Uranhalten i alunskiffern 
har uppmätts till 300 ppm och utvanns vid Ranstadsverket 
vid Billingen under 60talet. 

Många spännande saker är bevarade i den här skiffern, 
allt från kol till uran till välbevarade fossil! Tänk på att när 
ni besöker platser där alunskiffern är blottad att vara för
siktig, skiffern är väldigt ömtålig och bevarandet av den är 
viktigt. Bryt inte av sten från väggarna eller ta med hem! 

Som många nog vet är platåbergen 
uppbyggda av olika typer av sedimen
tära bergarter som ligger lagrade ovan
på varandra. En av de här sedimentära 
bergarterna är alunskiffern. Alunskiffern 
kan beskrivas som väldigt mörk till 
färgen och mycket finkornig. Skiffern 
ligger lagrad i horisontella packar som 
är lätta att bryta sönder. I skiffern kan 
man hitta exceptionellt välbevarade 
fossil och klassas därför som en lager-
stätten (ett tyskt ord för extremt fossilrik 
bergart). 

Guide till de västgötska platåbergens geologi 
Ahlberg, P & Calner, M. (2011)

Sveriges berggrund – en geologisk skapelseberättelse  
Larson, S Å & Tullborg EL. (2017) 

VIDARE LÄSNING FÖR DEN NYFIKNE:
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