Utvalgte poster turOrientering 2021
Post 3 Kontaktstollen
Kontaktstollen ble sprengt ut fra 1905-1910, og går ca 800 meter innover i fjellet. Står i forbindelse med
flere av de øvrige gruvene i Konnerudkollen, inkl dagbruddet (post 13) drøye 130 meter høyere. Den var
nødvendig for å skape rasjonell drift på sink som var et etterspurt metall tidlig på 1900 tallet. Stiftelsen
Konnerudgruvene åpner tidvis for guidede turer innover i fjellet med tog.
Post 8 Utsiktspunkt «Krakken»
En av de flotteste utsiktspunktene på Konnerudkollen. Ubrutt synsfelt fra Aronsløypa mot nord, via
Drammen sentrum, Drammensfjorden/Gullaug, store deler av Konnerud og Haukås til Skoger i sør. Ypperlig
rasteplass.
Post 13 Dagbrudd
Konnerudkollen gruver er fellesnavn for alle dagbruddene i Kollen. Det største bruddet er «Wedelseie». Et
tyvetalls sjakter i området har egne navn. Disse gruvene ble drevet i 4 perioder:
1. Det Jarlsbergske bergverk (1731-1770) utvant sølv, bly og kobber.
2. Pinto Perez og Co. (1851-1852) forsøkte å drifte på de samme metaller.
3. Dillwyn og Co (1866-1870) driftet på sink og bly
4. Mines des Jarlsberg (1905-1913) driftet på sink.
Etter 1. periode ble sjaktene og tverrstoller fylt med vann i dypere deler, noe som vanskeliggjorde senere
driftsforsøk. Det er ca. 130 m høydeforskjell fra topp til bunn.
Post 21 Konnerud målestasjon
Meteorologisk målestasjon eid av Drammen Kommune. I drift fra 19. mars 2010. Tilgjengelig på yr.no og
via frost.met.no. Brukes både til beregning av starttilstanden for den numeriske værmodellen og de
etterarbeidede varslene på yr.no. Stasjonen er helautomatisk og måler temperatur, fuktighet, nedbør,
snødybde og vind.
Post 51 Demning
Bygget for å demme opp Torjevannet. Vitner om at dette vannet i tidligere tider var adskillig større enn i dag.
Post 57 Utsiktspunkt
Et av de flotteste utsiktspunktene på turen i Røysjømarka. 100m nord for posten ligger et lite platå som er
mye brukt som bålplass for de som bor på Knive. Flott utsikt mot Skoger kirke og hele veien rundt til
Drammensfjorden. Langt i øst kan man se de høyereliggende delene av Oslo.
Post 67 Majordammen
180 m.o.h. Dammen ble på 1780-tallet demmet opp for å skaffe vann til tømmerfløting. Var også vannkilde
for Furuvold sag, beliggende i nærheten av Andorsrud p-plass. Saga var eid av Nils Harbo, som på den tiden
hadde majors grad. Materialer til Konnerud kirke ble skåret på Furuvold-saga, som trolig ble revet rundt
1900.
Post 70 Rønnehue
Fast boplass fra tidlig 1800-tall fram til 1951. Den siste bebodde plassen i området. Eies i dag av A/S Selvik
bruk. Vollen på Rønnehue har flere ganger vært arena for Skoger Historielags teateroppføringer.
Post 72 Heia
Skogshytte som eies av A/S Selvik bruk. Plassen var bebodd fram til 1930-tallet. Knutepunkt i marka både
sommer og vinter, med blåmerka turstier og skiløyper rett ved. Dagens hytte var opprinnelig Damstua (post
67) ved Majordammen, som rundt 1940 ble flytta til Heia. Ble restaurert i 2018.

