
Månedens poster juni 2016 

Månedens poster for juni kombinerer utsiktsturer med rester etter gammel gruvehistorie på begge sider av 

Snarumselva. Henholdsvis to poster sørvest for Korsbøen og to nordøst for Morud. 

Turer til begge områdene er beskrevet i Hans Petter Eriksen’s bok ‘Ut på Tur i Modum’. 

 

For å komme til disse to postene kjører en Korsbøenveien forbi pukkverkstomta til Snarum Koboltverk. 

(Verkensveien tar av der.) Ca 400 meter videre på Korsbøenveien passerer man Elistua og noen 

tømmerlunner på høyre hånd. Rett etterpå starter Malmveien på venstre side. Her kan en parkere bilen,  

se bildet nedenfor. Så er det bare å starte vandringen oppover til postene. 

 

Første gang en kommer ut på hogstområder vil en kunne se post 5 på venstre hånd. Fortsett stien ca 50 meter 

og ta så inn sti til venstre bort til posten og sletta etter boplassen. 

 

Post 5 ligger der hvor den gamle boplassen Løkka lå, langs stien, egentlig den gamle Malmveien, til 

Svartfjellgruvene og post 6. 



Fortsett så videre oppover Malmveien. Når en kommer opp til en ny snauhogst, fortsetter en Malmveien rett 

fram etter å ha passert en liten bekk og vannpytt. (Dagens tømmervei fortsetter videre oppover til venstre på 

snauhogsten.) Fra denne snauhogsten er det bare noen hundre meter til en er oppe ved post 6. 

Post 6 ligger på toppen av Svartfjellet ved restene av Snarum Koboltverks dagbrudd og fels-hauger.  

 
 

Ta samme vei ned igjen til bilen. Både på vei opp til Svartfjell, på toppen og ikke minst på vei ned igjen, bør 

en ta seg tid til å nyte utsikten østover. 

 

Post 7 og 8 ligger nordøst for Morud og 

utgangspunkt for turen vil være å parkere ved 

Morud Bruk. 

NB parker ved plankestablene vis a vis 

fabrikkbygningen og med fronten inn mot 

plankestablene. 

Da er en rimelig trygg for å få besøk av hestene 

som kan gå rundt på plenene der. 
 

Etter å ha parkert bilen, starter turen inn 

Dypingveien sør på området ved Morud Bruk.  

Ved grinda der veien starter er det også skiltet til 

Sæteråsen hvor post 7 ligger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post 7 Utsiktstårnet på Sæteråsen. 



Innenfor Morud var det også mineralforekomster, nærmere bestemt Magnesittgruver. Disse ligger nord for 

tjernet Dypingen, og det er ved disse post 8 ligger  

Post 8 Magnesittgruve-området. 

 

For å besøke disse to postene har en egentlig tre alternativer.  

Uansett går en Dypingveien ca en kilometer innover. Da ser man en krakk på venstre side av veien og et 

skilt som peker oppover stien til Sæteråsen. 

 

En kan da velge å ta det som en rundtur via post 7, bratt ned åsen (østover) fra tårnet ned til post 8. Det står 

skilt med ‘Magnesittgruver’ på tårnet som viser hvor stien går ned. 

Ved post 8 går en så ‘gruveveien’ sørover til tjernet Dypingen. I sørenden av tjernet kommer en på 

Dypingveien som en så følger vestover tilbake til der en tok av og videre til Morud. 

Alternativt kan en velge å ta runden den motsatte veien. 

 

Merk at det er bratt ned/opp åsen mellom post 7 og 8 . Derfor er det lagt ut tau til hjelp på de 

bratteste stedene. 

 

For å unngå dette bratte partiet, er det tredje alternativet å ta opp og ned fra Dypingveien til post 7 og så 

fram og tilbake til post 8 langs gruveveien på østsiden av Dypingen. 

God tur! 


