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Boplassene på Gruveåsen
Kulturstien viser dere vei til ti av de gamle boplassene i Gruveåsen. I dag er 

bygningene borte, men steinrøyser, en syrinbusk eller noen bærbusker vitner 

om at her har det bodd folk før. Den første bosetningen skjedde allerede i 

1783, omtrent samtidig som det ble satt i gang gruvedrift. Antall boplasser økte 

i takt med utviklingen av gruvedriften. I første halvdel av 1800-tallet ble Blaa-

farveværket Norges største industribedrift med bortimot 2000 ansatte. Områ-

det rundt Gruveåsen ble derfor en svært sentral plass i distriktet. På det meste 

var det omkring 40 bebodde plasser som det bodde folk på. Gruveåsen var 

delt opp i to grender kalt «Hugget» og «Åsen». Alt arbeid ble gjort uten maski-

ner og veier mellom plassene fantes det ikke, bare stier. Denne rundløypen 

følger noen av disse gamle stiene. Vi håper at dere som tar turen får et lite in-

nblikk i hvordan menneskene levde her oppe. Det står oppslag ved de enkelte 

plassene som forteller om folket som bodde der og deres livsvilkår. 

Modum historielag har i samarbeid med Blaafarveværket utarbeidet tekst og 

foto som bygger på bøkene «Folk og boplasser rundt Skuterudåsen» av Leif 

Hellerud og «Koboltgruvene og Blaafarveværket – en del av den store verden» 

av Tone Sinding Steinsvik.

Boplassene besto ofte av et lite bolighus med to rom, et steinfjøs eller et laftet 

fjøs med en bordkledd låve. Familiene som bodde her, var stort sett innflyttere 

til bygda som etter hvert fikk arbeid inne i Koboltgruvene. Her bodde det også 

flere håndverkere som hjulmakere, tømrere og skomakere som leverte varer 

eller tjenester til Blaafarveværket og de som var ansatt der.

De fleste som bodde på boplassene bygslet jorda av grunneierne. Flere av 

plassene hadde karrig jord som ikke kunne brødfø store familier. Derfor flyttet 

familiene til en bedre plass når de fikk mulighet til det. Dette medførte at det er 

mange familier knyttet til en og samme plass. Det har ikke vært mulig å iden-

tifisere alle familiene som bodde her gjennom årenes løp. I dag er imidlertid 

boplassene ofte oppkalt etter de siste som var bosatt på plassen. Boplassene 

ble fraflyttet i tiden etter nedleggelsen av Blaafarveværket i 1893. De fleste 

stedene er tømmerhusene tatt ned for gjenbruk. Unntaket er Ryghstua, som 

står inntakt. De gamle boplassene i Gruveåsen er en viktig del av Modum og 

Blaafarveværkets historie. 

Greit å vite
1.  Her på Gruveåsen lever det mange dyr og 

 fugler som gjør turen din interessant. Vis 

 hensyn til disse, spesielt i ynglingstida.

2.  Det er hyggelig at du har med hunden, men 

 hold den i bånd, også når det ikke er bånd-

 tvang.

3.  Du har lov til å plukke bær, sopp og vanlige 

 blomster, men la trær og busker stå i fred.

4.  Du har ikke lov til å brenne bål i tiden 15. 

 april til 15. september. Utenom denne tiden 

 kan du brenne bål når det ikke medfører 

 fare for brann. Plasser bålet på fjell. Skjerm 

 med steiner når det blåser og slukk godt 

 etter deg. Engangsgrill bør ikke brukes.

5.  Her på Gruveåsen er det mange fine steder 

 du kan raste. Vi ber deg ta med søpla hjem slik 

 at det er like fint når andre kommer etter 

 deg. Det er ikke søppeldunker underveis.

6.  La steinrøysene ligge i fred. Rydningsrøy-

 ser i utmark er minner fra gammeltid og de 

 er fredet.
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Kulturstien i Gruveåsen er et samarbeidsprosjekt mellom Modum kom-
mune, Modum historielag og Blaafarveværket.

Stien er på 4 km, og viser vei til 10 av de gamle boplassene i Gruveåsen. 
I dag er bygningene borte, men steinrøysene vitner om at det en gang 
bodde folk her. Vi håper at dere som tar denne turen, får et lite innblikk 
i hvordan menneskene levde her oppe. Det står oppslag ved de enkelte 
plassene som forteller om folket som bodde der og deres livsvilkår. 

Den første bosetningen i Gruveåsen skjedde allerede i 1783, omtrent 
samtidig som driften av Koboltgruvene ble satt i gang. Antall boplasser 
økte i takt med utsviklingen av gruvedriften. I første halvdel av 1800-
tallet ble Blaafarveværket Norges største industribedrift med bortimot 
2000 ansatte. Området rundt Gruveåsen ble derfor en svært sentral plass 
i distriktet. På det meste var det omkring 40 plasser som det bodde folk 
på. Familiene som bodde her var stort sett innflyttere til bygda som etter 
hvert fikk arbeid ved Blaafarveværket. 

Boplassene ble fraflyttet i 
tiden etter nedleggelsen av 
Blaafarveværket i 1893. De 
fleste stedene er tømmer- 
husene tatt ned for gjenbruk, 
med unntak av Ryghstua, 
som i dag er helt inntakt. Vi 
kan forsatt se steinrøyser, 
epletrær, og bær- og syrin-
busker som vitner om at her 
har det bodd folk før. 

De gamle boplassene i Gruveå-
sen er en viktig del av Modum 
og Blaafarveværkets historie. 
Modum historielag har i sam-
arbeid med Blaafarveværket 
utarbeidet tekst og foto som 
bygger på bøkene «Folk og bo-
plasser rundt Skuterudåsen» 
av Leif Hellerud og «Kobolt-
gruvene og Blaafarveværket 
– en del av den store verden» 
av Tone Sinding Steinsvik. 

Rester etter terrassejordbruket på boplassen Bjønnejota.

Ryghstua i dag. Bildet på forsiden er av 
Caroline Rughstua på besøk på sitt gamle 
hjemsted.

Et gammelt epletre står fortsatt ved boplassen 
Huggbråten.
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1783, omtrent samtidig som det ble satt i gang gruvedrift. Antall boplasser økte 

i takt med utviklingen av gruvedriften. I første halvdel av 1800-tallet ble Blaa-

farveværket Norges største industribedrift med bortimot 2000 ansatte. Områ-

det rundt Gruveåsen ble derfor en svært sentral plass i distriktet. På det meste 

var det omkring 40 bebodde plasser som det bodde folk på. Gruveåsen var 

delt opp i to grender kalt «Hugget» og «Åsen». Alt arbeid ble gjort uten maski-

ner og veier mellom plassene fantes det ikke, bare stier. Denne rundløypen 

følger noen av disse gamle stiene. Vi håper at dere som tar turen får et lite in-

nblikk i hvordan menneskene levde her oppe. Det står oppslag ved de enkelte 

plassene som forteller om folket som bodde der og deres livsvilkår. 

Modum historielag har i samarbeid med Blaafarveværket utarbeidet tekst og 

foto som bygger på bøkene «Folk og boplasser rundt Skuterudåsen» av Leif 

Hellerud og «Koboltgruvene og Blaafarveværket – en del av den store verden» 

av Tone Sinding Steinsvik.

Boplassene besto ofte av et lite bolighus med to rom, et steinfjøs eller et laftet 

fjøs med en bordkledd låve. Familiene som bodde her, var stort sett innflyttere 

til bygda som etter hvert fikk arbeid inne i Koboltgruvene. Her bodde det også 

flere håndverkere som hjulmakere, tømrere og skomakere som leverte varer 

eller tjenester til Blaafarveværket og de som var ansatt der.

De fleste som bodde på boplassene bygslet jorda av grunneierne. Flere av 

plassene hadde karrig jord som ikke kunne brødfø store familier. Derfor flyttet 

familiene til en bedre plass når de fikk mulighet til det. Dette medførte at det er 

mange familier knyttet til en og samme plass. Det har ikke vært mulig å iden-

tifisere alle familiene som bodde her gjennom årenes løp. I dag er imidlertid 

boplassene ofte oppkalt etter de siste som var bosatt på plassen. Boplassene 

ble fraflyttet i tiden etter nedleggelsen av Blaafarveværket i 1893. De fleste 

stedene er tømmerhusene tatt ned for gjenbruk. Unntaket er Ryghstua, som 

står inntakt. De gamle boplassene i Gruveåsen er en viktig del av Modum og 

Blaafarveværkets historie. 

Greit å vite
1.  Her på Gruveåsen lever det mange dyr og 

 fugler som gjør turen din interessant. Vis 

 hensyn til disse, spesielt i ynglingstida.

2.  Det er hyggelig at du har med hunden, men 

 hold den i bånd, også når det ikke er bånd-

 tvang.

3.  Du har lov til å plukke bær, sopp og vanlige 

 blomster, men la trær og busker stå i fred.

4.  Du har ikke lov til å brenne bål i tiden 15. 

 april til 15. september. Utenom denne tiden 

 kan du brenne bål når det ikke medfører 

 fare for brann. Plasser bålet på fjell. Skjerm 

 med steiner når det blåser og slukk godt 

 etter deg. Engangsgrill bør ikke brukes.

5.  Her på Gruveåsen er det mange fine steder 

 du kan raste. Vi ber deg ta med søpla hjem slik 

 at det er like fint når andre kommer etter 

 deg. Det er ikke søppeldunker underveis.

6.  La steinrøysene ligge i fred. Rydningsrøy-

 ser i utmark er minner fra gammeltid og de 

 er fredet.
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