Koboltkoias historie
Koboltkoia ble bygget som Lofthus skole i 1860 på Snarum, ca. 10 minutter fra
Koboltgruvene. To år senere, i 1862, stod skolen ferdig. På bildet under ser man skolen
som er den hvite bygningen i forkant av kirken rundt 1910. Man ser at den var kledd med
utvendig panel. Noen år etter dette bildet ble tatt ble skolen utvidet i høyden slik at den
fremsto slik den er i dag.
I 2006 ble tømmerbygningen flyttet fra Snarum og opp på Skuterudåsen, med støtte fra
Sparebank 1 Modum. Tømmeret var i god stand siden det var kledd inn og var en del av en
annen bygning. Bygningen er i dag bygget opp med store deler av det originale tømmeret.

Koboltkoia

– turisthytte på historisk grunn

						

Det finnes noen gamle bilder, dokumenter og kvitteringer som forteller oss litt om ting som
skjedde på Lofthus skole for over hundre år siden.
						
Bildet til venstre er et klassebilde fra
						Lofthus skole fra 1897.
						
						En kvittering fra 1908 underskrevet
						
av Th. Svendsen viser at det er utbetalt
						
kr 18,- for renhold i 9 uker ( kr 2,- pr.
						uke).
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Om Koboltkoia
29. mai 2011 kunne Tone S.
Steinsvik, Blaafarveværket,
Lars Wang, styreleder i
Drammens og Oplands Turistforening og Henning Wikborg,
daglig leder i DOT ønske
velkommen til Koboltkoia for
aller første gang.
Denne turisthytten som er
ubetjent ligger ved nordgruvene
på Blaafarveværkets Koboltgruver og er plassert på en tipp (stein/masse
fra gruvene) og har en fantastisk utsikt over Tyrifjorden, Holleia og Finnemarka.
					
					
Koboltkoia er opprinnelig en gammel 		
					
skolebygning fra nærområdet som du kan		
					
lese mer om på siste side. Hytten er
					innredet tidsriktig fra bygningens
					
opprinnelse men med et moderne og
					ordentlig preg.
					
Koboltkoia har ikke innlagt vann men
					
man har tilgang på drikkevann fra utendørs
tappekran ved Gruvekroa som ligger på Koboltgruvene. Hytta har plastkanner
for henting av drikkevann. Utenfor hytta står en tankvogn med vann men dette
er ikke drikkevann, kun oppvask og annet vaskevann.
Koboltkoia har 15 sengeplasser, fordelt på et soverom med plass til fem og en
hems med plass til sju.
Booking av hytta på www.dotf.no. Mat og DNT-nøkkel må medbringes.
Adkomst og parkering
Kommer man kjørende til Koboltkoia er det viktig å merke seg at man må
parkere på utsiden av porten til Koboltgruvene. Det er merket parkering til
Koboltkoia på venstre side av veien. Fra parkeringen er det ca. 1 km å gå til
hytta.

Aktiviteter i nærheten
Siden Koboltkoia ligger på Koboltgruvene så er det mange aktiviteter i
umiddelbar nærhet. I Blaafarveværkets
sesong (mai - september) er det daglige
guidede turer i gruvene. De forskjellige
turene har forskjellige vanskelighetsgrader og lengde så alle kan finne en tur
som er tilpasset seg og sine. Vi anbefaler
å følge med på www.blaa.no for datoer
og klokkeslett.
Kulturstier
Områdene rundt gruvene er tilrettelagt
med kulturstier både til gamle boplasser
og dagbruddene som man går langs på
veien opp til Koboltkoia.
På gruvetråkka ligger gruvemuseene som i
Blaafarveværkets åpningstid er åpne og
viser den gamle historien fra da Koboltgruvene var en av Norges største
arbeidsplasser. Her ligger også Gruvekroa som har servering av varme og
kalde retter i Blaafarveværkets åpningstid.
					Kittelsen-museet
					Kittelsen-museet ligger også her 		
					og viser multikunstneren Kittelsens		
					originale malerier, tegninger og
					treutskjæringer.
					
Området ellers er et flott turområde
					
og man har en flott utsikt uansett 		
					hvor man beveger seg.
Andre turisthytter i nærheten som turen kan gå videre til er blandt annet
Svarvestolen, Hovindkoia, Grønknutkoia og Høgevarde.

