
KONNERUD GRUVER VERNET

Av David W. Johansen

All mineralsanking ved og i Konnerud gruver er for tiden ikke tillatt. Det er
flere arsaker til dette og noen av den siste tids begivenheter skal her nevnes.
Gruvene har siden varen 1977 veert vernet som en del av et sterre vemet om
rade. Herunder ligger ogsa mineralforekomsten Sataskjerpet. For he1e det
vemede ornradet gjelder forbud mot mineralsanking uten spesiell tillatelse fra
Dramrnen komrnune og grunneiere. Disse opplysninger er av nyhet for de fleste.
For , bortsett fra en liten notis i lokalpressen , har det offentlige ikke gjort noe
for Akunngjere verningen, oppsetting av skilter etc. PA grunn av dette eller
rettere sagt pA mangel av, har mineralsanking fortsatt som fer .
Av andre Arsaker ble vaskeristoller. stengt pa samme tid. Etter 14 dager var
deren meislet opp og mineralsarnlere had de igjen adgang.
Ved siden av mineralsarnlere, har Skoger Historielags »gruveutvalg» vist stor
interesse for gruvene . Gjennom arene har de arbeidet meget aktivt for bevaring
av anleggene. De har uttrykt ved flere anledninger at alle rna fA drive med sin
hobby, herunder ogsa mineralsanking i Konnerud gruver .
Da Drammen kommune avsluttet
sikringene ved gruvene sommeren
1980, uten A sikre stollene, tilbod
»gruveutvalget seg A sette doren til
vaskeristollen istand . Dette had de
kommunen og grunneieren , Toll
Tollum, ingen innvendinger imot.
Drammen Geologiforening fikk til
bud om A disponere nokkel . Sam
tidig med dette inngikk Skoger
Historielag en avtale med grunn
eieren at for framtiden skulle
»gruveutvalget» disponere over gru
vene med anlegg mot A folge opp
verningen. Det er utarbeidet plan
er over dette som ikke skal be
rores her .
Noen dager for doren til vaskeri
stollen ble satt istand var »gruve
utvalget» pA befaring i Konnerud
gruver. De patraff her en gruppe
mineralsamlere . Disse holdt pa i
en storre druse. Begge grupper
snakket sammen uten at prob-
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lemer oppstod. Senere pa samme dag, ble »gruveutvalget» enig om a stenge
gruvene for all mineralsanking. Forbudet gjelder ogsa for offentlige instit
usjoner. Tilbudet om nokkel til Drammen geologiforening ble trukket tilbake.
Saken ble tatt opp pa Drammen Geologiforenings arsmete 2. januar. Her ble
undertegnede bedt om a ta kontakt og avklare situasjonen.
Formannen i »gruveutvalget», Nils O. Larsen ble kontaktet og kunne opplyse
felgende : Mineralsankingen , som foregikk med grov redskap , hadde ingenting
med amatersamling a gjere. Samtalen med mineralsarnlerene avklarte snart
at de sakalte grove redskaper var noen lange meisler, og de mente at deres opp
fersel ikke var k1anderverdig.
Pa undertegnede virket historien noe overdimensjonert fra gruveutvalgets
side.
Saken forte sa til et lengre mote med Nils O. Larsen. Han uttrykte beklagelse
over at de litt for raskt hadde gjort seg opp en mening om mineralsamlere.
Blandt annet i dagspressen.
En gjenapning av vaskeristollen blir ikke aktuell uansett , men de ville prove
a legge forholdene til rette for mineralsamling ved a frigjere to sterre omrader
for sommeren. Det vil bli satt opp skikkelige oppslagstavler ved gruvene med
kart og opplysning om hvor mineralsamling kan forega.
Grupper som vil SE seg om i gruvene, vil fa adgang ved a kontakte Nils O.
Larsen . Ordningen blir som prove, og kan senere utvides dersom samlere res
pekterer gjerder og stengsler og holder seg utenfor disse.
For de som har samlet fritt her i alle ar, betyr dette en stor begrensning, men
adgangen til mineralrikdommene ved Konnerud gruver rna holdes apen for
fremtidige mineralsamlere .

Kontaktadresse :
Skoger Historielag, gruveutvalget.
Formann Nils O. Larsen. Rervollveien 3, 3030 Konnerud , TIf. (03) 81 43 9S
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