og Koboltgruvene
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E16

Til Sigdal
Sysle
Koboltgruvene
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Oslo

Vikersund

Blaafarveværket

I dag er vi et 8 km langt museum med en blanding av kunst,
kultur og natur som skaper ro, rekreasjon og opplevelser
for alle generasjoner med:
• seks spennende museumsbutikker med mange spesialiteter

og Nordens største utvalg av koboltblått glass

E18

35

Til Kongsberg

Det kongelige Modumske Blaafarveværk ble opprettet
i 1773 for å utvinne kobolt fra gruvene på Modum. Kobolten
skulle brukes til fremstilling av koboltblå farve til verdens
porselens- og glassindustri. En gang Norges største bedrift og
markedsledende i sin bransje.

• tre nye kunstutstillinger hvert år

Åmot

Hokksund

Vaffel ved Haugfossen og i Gruvekroa

• tre stemningsfulle spisesteder hvor vi serverer
E23

283
E134

Drammen
Larvik

Til Drøbak

Blaafarveværket • Koboltveien 11 • 3340 Åmot i Modum
Tlf 32 77 88 00 • info@blaa.no • www.blaa.no
www.facebook.com/blaafarveverket

hjemmelaget mat tilberedt fra bunnen av

• barnas bondegård

• guidede gruveturer i gruvemiljø fra 1800-tallet

• turområder langs dagbrudd med flotte utsiktspunkter

• gruvemuseene viser teknologiutviklingen i gruvedriften
• ostelageret til Eiker Gårdsysteri inne i Koboltgruvene

Turområder på Koboltgruvene

Drømmen
om en hage

Direktørboligen Nyfossum med idyllisk hage

– Nordiske hagemotiver

The Royal Cobalt Works and Mines was established
in 1773 to extract ore from the cobalt mines. The cobalt
was used in the production of cobalt blue pigment for the
world’s porcelain and glass industry.
Today it is a museum of art, culture and beautiful nature,
which stretches 8 km and offers recreation and experiences
with three new art exhibitions every year and guided tours
in the cobalt mines. We also have six museum shops with
many local specialties and three inviting cafeterias where we
serve traditional homemade Norwegian dishes.

Opening hours
13/5 - 18/6
19/6 - 13/8
14/8 - 24/9

Tuesday-Saturday 11 am - 5 pm
Sundays and holidays 11 am - 6 pm 		
Mondays and May 17 closed
Every day 11 am - 6 pm
Tuesday-Saturday 11 am - 5 pm
Sunday 11 am - 6 pm, Mondays closed

www.blaa.no
Summary inside

Storm P.

75 km
fra Oslo

Guidede gruveturer i Koboltgruvene

«sammen»

Hønefoss

7

Idylliske omgivelser

Haugfossen

		

Barnas bondegård med dyr

Gammeldags landhandel

Til Geilo og Bergen

Den Blå butikk

Marit Roland

Blaafarveværket – rekreasjon i naturskjønne omgivelser

13. mai - 24. september 2017

Øverst: Ferdinand von Wright: I hagen, Haminanlaks i Savolax, ca. 1856-57. Ateneum Art Museum. Venstre: Frits Thaulow:
Gammelt herresete på Grünerløkken, 1882. Canica Kunstsamling. Høyre: August Jacobsen: Rosenbusken, 1907. Nasjonalmuseet.

Koboltgruvene – guidede gruveturer

Kunstutstillingen på Blaafarveværket

Historisk Gruvetur 

Marit Roland: Paper Drawing #16.

Øverst: Storm P.: Linedans. Fra vugge til grav, 1945. Storm P. Museet.
Nederst: Th. Kittelsen: Motiv fra Lauvlia, Sigdal, 1904. Blaafarveværket.

Joel Miller

Tømmerlåven på Nyfossum

Kittelsen-museet på Koboltgruvene

Drømmen om en hage

Marit Roland: Papirtegning

Storm P.

«Drømmen om en hage» er en stor og frodig blomsterhilsen til vårt publikum gjennom 40 år.

Marit Roland (f. 1981) har gjort seg bemerket i
kunstfeltet gjennom sine installasjoner i papir og
en særegen tilnærming til papirmaterialet.

Robert Storm Petersen (1882–1949), bedre kjent som
Storm P., var i sin tid en viktig og populær kunstner
i Danmark. Årets utstilling på Kittelsen-museet
presenterer et bredt utvalg av kunstnerens satiriske og
humoristiske tegninger, oljemalerier og akvareller fra
samlingen til Storm P. Museet.

Denne sommeren viser vi nordiske hager skildret i
kunsten, fra midten av 1800-tallet til begynnelsen av
1900-tallet.

En tur gjennom gruveganger inn til koboltforekomsten.
Turen går på tilrettelagte gangbaner, flere ganger daglig og
tar ca. 90 minutter.
Nyhet! I 2017 åpner vi en ny spektakulær attraksjon på denne
gruveturen. Trå ut på glassgulvet
midt i en 20 meter dyp sjakt!

Vi presenterer hagemotiver fra Norge, Sverige,
Danmark og Finland. Motivene skildrer nyttehager,
prydhager og lysthager som en trygg ramme omkring
arbeid, lek og rekreasjon.

Installasjonen i Tømmerlåven lages av flere hundre
kilo papir som i store sammenhengende bevegelser
flytter seg fra rom til rom. Med oppfatningen av
papiret som et materiale å tegne med, i stedet for
en flate å tegne på, anser Roland låven som sitt
lerret og papiret som sin strek.

I Norden deler vi, i tillegg til felles kultur, de fire
årstidene med lyse somre og mørke vintre.

Direktørboligen – Ida Lorentzen museet
Lorentzens pasteller pryder veggene i direktørboligen.

Theodor Kittelsen
Kittelsen-museet på Koboltgruvene presenterer
Norges største samling av Theodor Kittelsens
tolkninger av natur og trollskap, i form av originale
utskårne møbler, oljemalerier, akvareller og tegninger.

Barnas Gruvetur

En lærerik og spennende gruvetur
for hele familien der du får
oppleve og høre mer om fjellets
skatter. Finner vi blåfarge i fjellet?
Turen tar ca. 1 time og passer for
barn 4-10 år med foresatte.

Gruvesafari

En utfordrende tur inn i fjellet i et system av trapper, stiger og
gruveganger. Turen er på 1,5 km og har en høydeforskjell på 80
meter. Aldersgrense 12 år. Gruvesafarien går på faste onsdager 		
		
og søndager i sesongen, se www.blaa.no.

Åpningstider alle anlegg
13/5 - 18/6 Tirsdag-lørdag kl. 11-17,
søndager og helligdager kl. 11-18,
mandag og 17. mai stengt
19/6 - 13/8 Alle dager kl. 11-18
14/8 - 24/9 Tirsdag-lørdag kl. 11-17,
søndag kl. 11-18, mandag stengt
Vi tilbyr skreddersydde arrangementer og opplevelser
for alle anledninger året rundt. Vennligst kontakt oss.

Arrangementer
25/6 Barnas dag med dyrene på Bondegården kl. 11-17
26/8 Koboltgruvene opp – motbakkeløp, fra kl. 11
10/9 Barnas stein- og trolldag på Koboltgruvene kl. 11-17
Konserter i Glasshytten søndager kl. 14.00, fri entré.
For fullstendig oversikt, se www.blaa.no

