
Gruvetur, september 2013 

Turleder: Tom V. Segalstad 

 

Vi var til sammen 13 personer som møtte opp ved Apalløkka skole (inkludert guiden Tom). Turen 

startet med en ca times innføring i geologisk historie, innføring i historie på gruvedrift i Oslo området 

inkludert Lillomarka. Deretter gikk vi via noen geologiske poster hvor de forskjellige bergarter ble 

fremhevet på vei innover i marka.   

Første gruvestopp var Rødtvet gruve, hvor vi ble introdusert til begrepet skjerp (prøvehull), ble vist 

selve gruven og tipphaugen (steinhaugen) ved gruva. Gruven er i følge Tom V. Segalstad målt til 14 

meter dyp. Gruven var i drift fra 1705-1708 og ble drevet med fyrsetting. Dette var den første av de 

Gothalfske gruver.   

Deretter gikk veien til Årvoll gruve. Denne gruven var litt vanskeligere å finne, men vi kom fram. Vi så 

et skjerp og en inngjerdet gruvesjakt som var laget ved fyrsetting.    

Videre gikk veien via Alnsjøen hvor vi fikk en innføring i navnet  Alnsjøen kontra Alunsjøen. Det ble 

også fortalt at smelteverket til Gothalfske kobberverk var på andre siden av Alnsjøen. Vi gikk langs  

gjerdet til Alnsjøen til Disen skjerp, hvor vi også tok en lunsjpause.  Praten gikk i spørsmål rundt 

gruvedrift og geologiske detaljer.   

 Neste stopp på turen var Linderud gruver, hvor vi ble introdusert til det neste selskapet som drev 

gruvevirksomhet i Lillomarka, Compagnie Miniere de Grorud. Dette fransk-belgiske selskapet hadde 

sin glanstid på slutten av 1800 tallet  og de etterlot en rekke gruver som ble sprengt opp ved hjelp av 

krutt og dynamitt. Her fikk vi muligheten til å gå inn i gruvene, som er de største igjenværende i 

Lillomarka.  

 På veien hjemover stoppet vi flere steder for å se på de forskjellige bergartene, deriblandt Groruditt.  

Dette var en meget interessant tur, med engasjerte og spreke deltagere. Turen ble avsluttet en time 

før planlagt tid, noe som Tom var imponert over at vi klarte å gå såpass fort. Er det noen spørsmål, 

behov for mer detaljer fra turen, eller behov for å få tilsendt bildene som ble tatt på turen, er det 

bare å si fra.  

 Vinflasken ble git til Tom Segalstad på slutten av turen, og så ut til å falle i smak :)  

 Tiina 


