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Den norske forfatteren og humoristen Hans 
Allum besøkte Blaafarveværket i 1830. I 
et dikt han har kalt «Koboltverkstaden», 
forteller han i et av versene om sitt møte med 
fargeverket. For å forhindre industrispionasje 
var det strengt forbudt å bevege seg inn på 
verksområdet uten tillatelse og ledsager.1 
Hans Allum lot seg imidlertid ikke stoppe. 
Han snek seg like gjerne inn:

Nu uden Anfører jeg saa maatte gaae
Til Verket med Blaahytten nede bag 
Klippen,
Hvor alting er smittet av Farven blaae. 
Der Hjul og Maskiner gaae stadig med 
Vand, 
ved Simoas buskede krummede Strand. 
Her noget af hvert jeg besaae i en hast, 
Det lakked mod Aften, jeg havde ei 
Rast;
Men Værkets Indretning jeg dog 
beskued, 
Og fandt, at just her vare Greier, som 
dued. 
Jeg traf mig en Mand, bergsmudsig og 
blaae, 
Som pegede lidt efter min Attraae;
Og saa jeg mig skyndede op over 
Bakken.2 

Fargeverket var det produksjonsstedet som 
sysselsatte færrest arbeidere. I 1841 var 
det i tredje bergmåned ansatt 99 mann. 
Dette inkluderte også håndverkere og 
dagarbeidere, men størrelsen på denne 
gruppen kunne variere.3 Ved fargeverket 
var det hytteinspektør og teknisk direktør, 
Friedrich Roscher, som styrte driften. En 
annen fagmann som gjorde seg bemerket i 
de årene da Blaafarveværket gikk som best, 
var den tyske kjemikeren Theodor Scheerer.4 
Han kom til Blaafarveværket i 1833 – bare 20 
år gammel – og ble ansatt som hyttemester 
under Roscher. 

Fabrikkanlegget
Fargeverket lå naturskjønt til på en slette 
nedenfor den mektige Haugfossen. 
Like ved rant elven Simoa med utløp til 
Drammensfjorden. Anlegget som ble 
oppført i 1783, hadde 18 sammenhengende 
verksbygninger da det sto ferdig. Hele 
fabrikkanlegget kostet staten rundt 180 000 
riksdaler, noe som i dagens pengeverdi 
tilsvarer flere hundre millioner kroner.5   

Fargeverket var allerede i den kongelige 
tiden et komplisert anlegg med mange 

Sidene 144–145 viser Christian 
Morgensterns maleri av 
Blaafarveværket, malt på 
stedet i 1827. Hamburger 
Kunsthalle, foto: Elke Walford.

Oversiktsbilde over Blaafarveværket. 
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store ovner og tekniske innretninger, 
vannledninger og hus for administrasjon 
og personale. Det var nøye og profesjonelt 
planlagt av arkitekter. Husene var blitt 
utformet enkelt og velproporsjonert med 
tanke på maskineriet som skulle installeres. 
Bygningene var organisert slik at vannrenner 
fra Haugfossen kunne føres frem til de husene 
som hadde vanndrevet maskineri. Vannet fra 
Haugfossen var helt avgjørende både for drift 
av produksjonsutstyr og for avkjøling i de 
forskjellige prosessene i fargeproduksjonen.6 

De forskjellige arbeidsplassene var 
organisert slik at god og mest mulig 
farefri flyt i produksjonen ble oppnådd. 
Kalsineringshusene, som var et særlig farlig 
arbeidssted på grunn av arsenikkdampen, 
ble plassert etter nøye overveielse. Videre ble 
husene som skulle brukes til brannfarlige eller 
fuktige prosesser, bygget i murt bindingsverk. 
Dette var en uvanlig byggemåte i Norge 
før i tiden, særlig på landsbygda, hvor 
tømmerhus dominerte. Glasshytta, smia, 
bøkkerverkstedet, hus for vannhjulene, 
møller, vaskestuer og tørkehus var alle 
slike murte hus.7 Administrasjonshuset og 
bolighusene for arbeiderne og verksledelsen 
var imidlertid bygget i tømmer. Etter den 
tyske overtakelsen i 1822 ble de tidligere 
fabrikkbygningene oppgradert, og en rekke 
forandringer fant sted. Hytteinspektør 
Roscher sto som nevnt for moderniseringen 
og ga flere av bygningene det utseendet 
de har i dag.8 

Faglærtes 
arbeidsplass
Ved fargeverket ble sligen omdannet til et 
vakkert blått fargestoff – såkalt smalteblått 
– av beste kvalitet. Produksjonen var så 
spesialisert at det var behov for høyt kvalifisert 
arbeidskraft.9 Selv om størrelsen på gruppen 
håndverkere og dagarbeidere kunne variere, 
holdt antallet arbeidere som var knyttet til 
selve blåfargeproduksjonen, seg ganske stabilt. 
I 1830-årene lå mannskapet i gjennomsnitt 
på mellom 60 og 70 mann, og alle disse var 
utdannet fagarbeidere.10 Kunsten å fremstille 
smalteblått ble strengt hemmeligholdt 
av verksledelsen. I en rapport fra 1830 
skrev hytteinspektør Roscher følgende om 
arbeidsprosessen:  

Det herværende Værk arbeider ikke 
efter indsendende Pröver, men efter 
dets egne Normal-Mönstere, og vaager 
strængelig over Vedligeholdelsen af det 
opnaaede Renomeé om dets Fabricat.11 

Ved fargeverket varte arbeidsdagen fra 
klokken fem om morgenen til klokken fem 
om ettermiddagen, altså 12 timer. Smelterne 
og kalsinererne gikk kontinuerlig 12 
timers skift, for smelteovnene måtte holdes 
varme – også i helgene og på helligdager. 

De arbeidet også skift på søndager, slik at 
arbeidsuken kom opp i syv skift. De andre, 
eller «diverse arbeidere» som de blir kalt i 
driftsregnskapene, hadde derimot seks skift 
per uke. Som ved gruvene hadde fargeverket 
en klokke som ringte ved arbeidsdagens 
begynnelse, ved matpausen og ved 
arbeidsdagens slutt.12 

Oversikt over 
Blaafarveværket, tegnet av 
Thorvald Lindeman i 1933 
og bearbeidet av Per Sæther 
i 1975. Det henvises videre 
i dette kapitlet til hans 
nummerering.

Koboltpigment fra Blaafarveværket, foto: Bjørn Johnsen.
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Hyttedriften
Bergverksdrift i eldre tider falt i to deler som 
gjerne var lokalt atskilt. Det var gruvedriften 
og hyttedriften. Slik var det også ved 
Blaafarveværket. Koboltmalmen ble brutt i 
gruvene i Skuterudåsen, og glassmeltingen 
foregikk i Glasshytta nedenfor Haugfossen. 
«Hytte» var et annet ord for smeltehytte. I 
dag forbinder man ordet «hytte» med ferie og 
hygge. Før i tiden ville tankene umiddelbart 
gått til en varm arbeidsplass preget av mye 
fysisk tungt arbeid.13 

Ved andre bergverk var smeltehytta preget 
av dunkel belysning som ga et tussmørkt 
og uoversiktlig arbeidsmiljø. Glasshytta på 
Blaafarveværket var derimot et stort hus med 
høyt, helvalmet tak. Bygningen hadde mange 
store vinduer som ga godt arbeidslys inne i 
hytta. Glassmeltingen krevde et stort hus fordi 
det måtte være plass til to svære smelteovner 
som ble sentralt plassert i bygningen.14 

Hytteinspektøren var fargeverkets høyeste 
overordnede. Han hadde hovedansvaret 
for selve fargefremstillingen. Under 
Blaafarveværkets storhetstid var dette 
Friedrich Roschers domene. Som verkets 
tekniske sjef rapporterte han også jevnlig til 
bergmester Böbert om hvordan kvaliteten var 
på sligen som kom fra pukkverkene.15 

Hyttemesteren var den daglige leder 
av hyttedriften. Han var den egentlige 
fargemesteren, altså den som utførte selve 
fargeblandingen. Hvordan blandingsforholdet 
skulle være med tanke på fargenyanse og 
kvalitet, ble bestemt etter laboratorieprøver.16 
Frem til 1833 var dette også Roschers 
ansvarsområdet. Men han har antagelig delt 
ansvaret med hyttemester Jacob Klem. Jacob 
Klem hadde arbeidet som første hyttemester 

ved Blaafarveværket siden 1808. I 1813 ble 
J.C. Paulsen ansatt som andre hyttemester. 
Både Klem og Paulsen var en del av det gamle 
mannskapet fra den kongelige tiden, som 
fikk fortsette i stillingene sine etter den tyske 
overtakelsen i 1822.17 Paulsen døde i 1828 og 
Klem i 1832.18  

I 1833 ble så Theodor Scheerer 
«headhuntet» fra Tyskland og ansatt 
som ny hyttemester ved verket. Scheerer 
fungerte også som natthyttemester. 
Siden produksjonen ved fargeverket gikk 
kontinuerlig, måtte det alltid være en 
hyttemester til stede, også om natten.  

Hvem var så den nye hyttemesteren? 
Professor Lindemann beskriver Theodor 
Scheerer som en «fremragende hyttemand».19 
I historien om Blaafarveværket kommer 
Scheerer ofte i skyggen av sjefen sin, Friedrich 
Roscher, men det han gjorde på fritiden, 
skulle få stor betydning innenfor fag som 
mineralogi og metallurgi. 

Hyttemester Scheerer
Theodor Scheerer (1813–1875) var utdannet 
kjemiker. I Norge er han i ettertid mest 
kjent som mineralog og metallurg.20 
Scheerer ble født i Berlin som sønn av en 
kjøpmann, og i årene 1827–1830 gikk han 
på en teknisk yrkesskole i hjembyen.21 Etter 
yrkesskolen studerte Scheerer først to år 
ved Bergakademiet i Freiberg og deretter 
ett år kjemi ved universitetet i Berlin. 
Bare 20 år gammel, i 1833, ble han ansatt 
som hyttemester ved Blaafarveværket. 
Blaafarveværket hadde på det tidspunktet 
opparbeidet seg et solid internasjonalt 
renommé og tiltrakk seg unge begavede 
naturforskere og kjemikere som nettopp 
Theodor Scheerer. 

Mineralog og bergmann Karl Johan August 
Theodor Scheerer (1813–75), litografi av 
Johann Carl Gottlieb Bohlan, ca. 1860.

Scheerers forfatterskap var 
omfattende. Her ser vi «Nogle 
Bemerkninger og Forsög 
angaaende Atomtheorien», 
publisert i Nyt Magazin for 
Naturvidenskaberne 1842 .

I årene 1846–1853 publiserte 
Theodor Scheerer blant annet 
læreboken Lehrbuch der 
Metallurgie. I boken finnes et 
eget avsnitt med tittelen «Ein 
norwegischer Blaufarbenofen», 
hvor Scheerer inngående 
beskriver smelteovnen i 
Glasshytta på Blaafarveværket.
Se også side 155 .
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Helt frem til 1839 var Scheerer nummer to 
i den tekniske ledelsen ved Blaafarveværket. 
Sammen med sin nærmeste sjef Friedrich 
Roscher, samt direktør Benjamin Wegner 
og bergmester Böbert, ble han nå den fjerde 
tyskeren som satt i direksjonen ved verket. 
Den unge kjemikeren ble trolig «headhuntet» 
etter anbefalinger fra geologiprofessor Baltazar 
Keilhau ved Universitetet i Christiania. På 
1830-tallet virket Keilhau som geologisk 
konsulent for Blaafarveværket. Som tidligere 
vist var Keilhau en god venn av bergmester 
Böbert. Professor Keilhau fikk et godt inntrykk 
av den unge hyttemesteren som hadde de 
kjemiske ferdighetene som han selv manglet. 

Den unge Scheerer var svært interessert 
i mineralogi, og mens han jobbet på 
Blaafarveværket, utforsket han mineralene 
i Modum-traktene. I de påfølgende årene 
resulterte dette i flere vitenskapelige 
artikler. Noe av det første han skrev, var 
om koboltmineraler. Et tidligere ukjent 
mineral ga han navnet Arsenik-Koboltkiis, 
med formelen CoAs3. I dag heter mineralet 
skutteruditt, oppkalt etter funnsted ved 
gruvene i Skuterudåsen.22 Bare 24 år gammel 
oppdaget han den første nikkelforekomsten 

i Norge. Funnet ble gjort på Tyristrand i 
Modums nabokommune, Ringerike. Han 
beskrev også magnesittforekomstene ved 
Morud i Snarum. Både nikkel og magnesitt 
ble senere utnyttet kommersielt. Blant annet 
førte oppdagelsen av nikkel til etableringen av 
Ringerike Nikkelverk i 1848.23

Theodor Scheerer jobbet seks år som 
hyttemester på Blaafarveværket. I 1839 
sa han opp stillingen sin og dro tilbake til 
Berlin. I Berlin tok han en doktorgrad i 
kjemiske analyser av norske mineraler ved 
Humbolt Universitetet. I 1841 var han tilbake 
i Norge og tiltrådte en stilling som lektor i 
metallurgi, proberkunst og fabrikklære ved 
Universitetet i Christiania.24 Scheerer jobbet 
seks år ved universitetet i Christiania. I disse 
årene var han svært aktiv med å publisere 
vitenskapelige artikler. Han giftet seg i 1843, 
men hans tyske kone hadde dårlig helse og 
fant seg ikke til rette i Norge. I 1847 sa han 

derfor opp stillingen sin og flyttet tilbake til 
Tyskland for godt. I 1848 ble han utnevnt til 
professor i kjemi ved Bergakademiet Freiberg 
i Sachsen. Her underviste han i analytisk 
kjemi, teoretisk kjemi og jernets metallurgi. 
I årene 1846–1853 ga han blant annet ut 
læreboken «Lehrbuch der Metallurgie», 
som kom i to bind. I boken finnes et eget 
avsnitt med tittelen «Ein norwegischer 
Blaufarbenofen», hvor Scheerer inngående 
beskriver smelteovnen i Glasshytta på 
Blaafarveværket. Smelteovnen er også 
detaljert gjengitt som illustrasjoner i tresnitt. 
Andre maskiner ved fargeverket er også 
beskrevet.25 Theodor Scheerer trakk seg fra 
sitt professorat i Freiberg i 1873 og døde i 
1875. 

La oss vende tilbake til de andre 
hyttearbeiderne på Blaafarveværket og se 
nærmere på selve fargeproduksjonen. 

Hyttearbeiderne 
Da sligen ankom fargeverket, skulle den 
først røstes. Dette var kalsinerernes oppgave. 
De holdt til i kalsineringshytta (nr. 12 på 
oversiktskartet).26 Kalsinererne ble også kalt 
røstvendere. Røsting var en slags grilling for 
å befri sligen for urenheter – først og fremst 
arsen og svovel. Denne prosessen kunne ta 
18–20 timer. 

Under stadig omrøring ble 60–80 kilo 
slig brent i en åpen flammeovn i nærheten av 
arsenikktårnet (nr. 13 på oversiktskartet).27 Til 
omrøringen brukte arbeiderne langskaftede 
kalsineringskrafser. Kalsinerovnen holdt 
omtrent 600 grader, og arsenikk og svovel 
begynte da å stige opp som hvit røyk fra 
sligen. 

Fargeverket hadde seks kalsinerovner. 
Ovnene hadde hvelvet herd (det vil si rommet 
inne i ovnen) med små hull på siden hvor 
varmen kunne styres. Ved siden av sto 
flammeovnen, og ilden bredte seg fra denne 
inn over herden. Om denne prosessen skriver 
Lindeman: 

Naar den hvide arsenikrøk omtrent var 
ophørt, hvilket som regel var tilfældet 
efter 2 á 3 timers forløp, begyndte 
man med fyringen, først svakt, senere 
efterhvert i løpet av 4 timer sterkere, optil 
rødglødhete. Temperaturen blev holdt her 
i 9 til 10 timer, hvorefter den
langsomt blev sænket i omkring 2 timer. 
Under denne periode blev der rørt om i 
massen en gang hvert kvarter.28 

Møllesteiner på 
Blaafarveværket.

Smelteovnen i Glasshytten, i Theodor Scheerers 
Lehrbuch der Metallurgie.

Denne tegningen viser grunnriss og profil av 
glasspukkverket. Det koboltblå glasset ble først 
knust i glasspukkverket og deretter malt til et 
fint glasspulver i fargemølla. 
Tegning av Joh. Hansen fra 1793.
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Den rikeste og reneste delen av kobolten 
ble solgt allerede etter denne behandlingen. 
Handelsvaren gikk under navnet safflor. Som 
nevnt tidligere hadde Blaafarveværket stor 
suksess med dette produktet. 

Fra røsteprosessen fikk også verket et 
verdifullt biprodukt som kunne omsettes, 
nemlig arsenikk fra arsenet. Den giftige 
arsenikkdampen fra røstingen ble ledet 
gjennom en nærmere 300 meter lang 
røykkanal, eller et såkalt giftfang.29 Giftfanget 
hadde en jevn stigning, men gikk i vinkler 
oppover langs fjellet til utslippspipen ved 
Haugfossen. Røyken endte i et lite tretårn 
øverst ved fossen.30 I giftfanget avsatte arsenet 
seg på veggene som sot. To ganger i året 
når verket sto stille, det vil si nyttårsaften 
og sankthans, ble en arbeider sendt inn i 
giftfanget for å skrape ned arsenikken av 

veggene.31 Arsenikken ble raffinert i spesielle 
ovner før den kunne selges. Arsenikk 
ble blant annet brukt til impregnering av 
seilskuter, til krøttervask og mot utøy. Norske 
og svenske glassverk kjøpte også arsenikk fra 
Blaafarveværket.32

Etter røstingen var neste steg i prosessen 
smeltningen. Smelterne hadde to ulike 
smelteprosesser å ta seg av: I den første måtte 
noe av sligen underkastes en reduserende 
smelting, slik at man ved hjelp av ulike 
tilslag fikk fjernet uønskede metaller og 
andre forurensninger.33 Metoden ble kalt 
konsentrasjonssmelting og var som nevnt 
hytteinspektør Roschers nyvinning. Den 
andre prosessen var selve glassmeltingen eller 
fargesmeltingen. Begge smelteprosessene 
foregikk etter hver sin metode. 

Etter finknusingen og 
vaskingen i pukkverket 
ble koboltsligen kalsinert 
(grillet), for å frigjøre 
den for arsen og svovel. 
Tegning av Eduard 
Heuchler, 1855.

Utsnitt av kart, grunnriss 
av Blaafarveværket 1779, 
der vannrennen har tatt 
vannet fra Haugfossen 
gjennom de mange 
vannhjulene og tilbake til 
Simoa.
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To smelteprosesser
Konsentrasjonssmeltingen var en 
smelteteknikk som Roscher utviklet for bedre 
å kunne utnytte den fattigste koboltmalmen 
i Skuterudåsen. Før hans tid hadde 
Blaafarveværket kun vært i stand til å anvende 
ren koboltmalm i fargeproduksjonen. Med 
Roschers nyvinning ble det nå også mulig 
å benytte store mengder kobberkisholdig 
koboltmalm i tilvirkningen. 

Selve nyvinningen gikk ut på at man etter 
røstingen reduserte ut koboltmetall fra den 
fattigste fraksjonen med trekull. Metallet ble 
så oksidert til koboltoksid og brukt sammen 
med de rikere fraksjonene i glasstilvirkningen, 
der pottaske og kvartssand ble satt til.34 Sligen 

ble smeltet sammen med knust flaskeglass 
og kullpulver i store leirdigler hvor bergart, 
jern og kobber dannet et slagg. Slagget ble 
kastet, mens et sterkt anriket metallregulus 
samlet seg i bunnen av smeltedigelen.35 Disse 
ble tømt etter en smeltetid på 16 timer. Den 
metalliske regulusen ble så knust og røstet på 
nytt i omkring 18 timer før den ble «probert», 
det vil si kvalitetsbestemt for å kunne 
fastsette blandingsforholdet med de andre 
produktene og derved oppnå de ønskede 
fargekvalitetene.36 Etter denne behandlingen 
var sligen så klar for selve glassmeltingen. 

Konsentrasjonsmeltingen foregikk i den 
øvre smeltehytta (nr. 5 på oversiktskartet). 
Selve glassmeltingen foregikk i Glasshytta (nr. 
8 på oversiktskartet). 

Den færdige finpulveriserte blanding 
blev nu med jernskeer fyldt i diglerne, 
200 ctr. i hver digel, og i 12 timer 
blev disse utsat for en sterk og 
vedholdende ild. […] Naar smeltingen 
var færdig, blev det smeltede glas øst 
med jernskeer ut av diglerne og ned i 
vand. Derved brast glasset og faldt fra 
hverandre i mer eller mindre grove 
korn.41

Datteren til verkslegen, Henriette Thaulow, 
fikk som barn lov til å være til stede under 
selve smelteprosessen. I sine memoarer 
forteller hun: 

 
Det var for oss børn en stor moro når 
vi fikk stå og se metallet der toges ud 
af ovnen. Indi ovnen sto krukker af 
ildfast lere, og med svære langskaftede 
jernskeer tages den smeltede massen 
ut og kastedes i store kar med koldt 
vann.42 

Under begge smelteprosessene måtte tiden 
passes nøye. Det var viktig å få glassmassen 
inn og ut til rett tidspunkt og røre i den under 
smeltingen. En særskilt fyrvokter gikk rundt 
og sørget for tørr ved til samtlige ovner. 
Dette var en av flere retrettstillinger for eldre 
arbeidere som ikke kunne gjøre nytte for 
seg på andre områder. I 1830 hadde verket 
to slike fyrvoktere, og begge var over 60 år 
gamle.43 

Etter smeltningen ble glasset sendt til 
fargemøllen (nr. 20 på oversiktskartet).
Fargemølleren sto for pukkingen og malingen 
av glasset. Først ble glasset pukket tørt i 
to trestemplede pukkmaskiner, deretter 
ble det sendt til maling. Seks vanndrevne 
møllesteiner av kvartsitt malte glasset 

Verkets hovedprodukt – smalteblått – var 
som nevnt i virkeligheten finknust glass. 
Fargen fikk man ved å smelte koboltslig 
sammen med råstoffene kvartssand (finmalt 
kvartsitt) og pottaske.37 Kvartssand ble brutt i 
egne forekomster i nærheten av Skuterudåsen. 
Pottasken ble kjøpt fra de såkalte 
pottaskesyderier som fantes flere steder i 
skogdistriktene på Østlandet. Blaafarveværket 
kjøpte også utenlandsk pottaske, særlig 
fra byer ved Østersjøen som Danzig og St. 
Petersburg. Noe ble dessuten fremstilt ved 
raffinering av aske fra smelteovnene på 
verket.38 Brenneved til fyring av smelteovnene 
fantes det rikelig av i Modum-traktene. 
Foruten kraftkilden Haugfossen hadde verket 
også lett tilgang til vann fra elven Simoa. Eller 
som amtmann Blom formulerte det i 1843: 
«Og et usedvanlig rent vann til vasking av 
smalten renner forbi verket, og dette er også 
rikelig som driftsvann for maskiner».39

Til glassmeltingen ble det benyttet to 
svære smelteovner med seks digler i hver. 
Diglene var egentlig store keramikkgryter 
som hver kunne romme rundt 1000 kilo av 
blandingen kvartssand, pottaske og koboltslig. 
Smelterne satte blandingen på ovnene som 
var gjort klar etter beskjed fra laboratoriet, 
eller «Gemeng-kammeret» som det ble 
kalt. Fargeblanderen, gemengmakeren, var 
han som blandet det riktige forholdet av 
slig, pottaske og kvarts som var bestemt i 
laboratoriet. I laboratoriet hadde hyttemester 
Scheerer allerede på forhånd foretatt en 
prøvesmelting. Det skulle stor nøyaktighet til 
for å få den ønskede kvaliteten på blåfargen. 
Dette var et meget vanskelig arbeid – nærmest 
et kunststykke – som krevde stor dyktighet og 
faglig innsikt.40 Selve smelteprosessen tok 12 
timer. Om smeltingen sier Lindemann: 

Etter kalsineringen ble 
koboltsligen blandet med 
knust kvarts og pottaske. 
Blandingen ble smeltet 
sammen til blått glass 
i glassmelteovnene i 
smeltehytten. Tegning av 
Eduard Heuchler, 1855.
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sammen med litt vann til en tynn velling. 
Fargemølleren måtte sørge for riktig forhold 
av glasspulver og vann og passe på at det 
ble malt i tilstrekkelig antall timer, for 
glassblandingen skulle pukkes og males i til 
sammen seks timer.44

Fargevaskeren overtok så vellingen fra 
fargemølleren, og med mye vann ble massen 
ført fra vannbad til vannbad – såkalte 
sedimentasjonsbasseng – hvor slammet satte 
seg av etter kornstørrelsen, først det groveste, 
til slutt det fineste. Dette oppnådde man ved å 
forlenge oppholdstiden i hvert kar. 

Slammet som falt til bunns i løpet av 
de fem første minuttene, hadde de groveste 
kornene. Det grove slamproduktet kunne 
imidlertid ikke benyttes til farge, og 
mesteparten ble malt på nytt. En del ble også 
solgt som strøsand eller skrivesand. Strøsand 
var den tids trekkpapir.45 

Deretter ble massen spylt videre til et 
nytt vannbad, eller sump, som det ble kalt. 
Slammet som falt til bunns etter 35 minutter 
i sump nummer to, ble betegnet som normal 
kvalitet og gikk under navnet Couleur. Dette 
var verkets hovedprodukt og hadde en sterk 
blåfarge. Slammet som satte seg etter nærmere 
ti timer i tredje sump, ble kalt Eschel. Dette 
var finmalt og hadde en lys blåfarge.46 Fra 
den tredje sumpen ble slam som fremdeles 
hadde farge, plassert i sumper som sto ute på 
gårdsplassen. Her kunne oppholdstiden være 
fra seks til syv uker. I løpet av denne tiden 
avsatte slammet et veldig fint pulver som ble 
kalt sumpeschel. Resten ble tappet ut.47 

Etter at slammet var hentet opp av 
sumpene, ble det ført over i tørkestuen 
(nr. 6 på oversiktskartet) hvor det var en egen 
tørkeovn. Det var fargesikteren som sto for 
tørkingen og siktingen av fargestoffet. Han 

spredte fargestoffet ut på små brett forsynt 
med kanter og stablet dem i reoler. Etter 
tørkingen siktet han fargestoffet gjennom 
tynne florsikter.48 

Endelig var tiden kommet for 
fargebestemmelsen, hvor fargekvaliteten 
skulle klassifiseres av de kyndige. Dette var 
også hyttemesterens oppgave. 

Håndverkerne 
Av faste håndverkere ved fargeverket fantes 
én pottemaker som produserte leirdigelene 
som ble brukt i glassmeltingen. Til denne 
fremstillingen ble det brukt Koblenzer eller 
kølnsk leire. Dette var importert leire fra 
leirfeltene i Westerwald i Koblenz i Nederland 
og i Köln i Tyskland. Leiren som ble utvunnet 
fra disse stedene, var den gang som i dag den 
fineste og reneste leiren i Europa. God ildfast 
leire ble vurdert å være svært viktig blant de 
kyndige i blåfargeproduksjon, men også for 
hyttedriften generelt var dette viktig.49 

Bøkkerne produserte tønnene som ble 
brukt til å pakke blåfargen i før den ble solgt, 
og verket hadde eget bøkkerverksted (nr. 16 
på oversiktskartet). De brukte gran og bøk til 
å lage tønnene. Dette var viktig fordi andre 
tresorter skiller ut blant annet terpentin, 
som kunne ødelegge fargen på den ferdige 
blåfargen. I bøkkerverkstedet fantes det to 
store ildsteder til å varme opp trestavene. 

De ferdige tønnene ble så brakt inn i en 
fargestue hvor fargestoffet ble fylt opp i tønna 
med et håndtrau. Siden fargepigmentet var 
glass-støv, ble det stampet ned med en stor 
tremorter. Arbeiderne kunne også ta i bruk 
føttene i denne prosessen. Når tønna var full, 
ble den merket med rødt kritt.50 

Smeden sto for reparasjon av redskapene 
hyttearbeiderne brukte under produksjonen 
av blåfarge. Smia lå ved siden av 
bøkkerverkstedet (nr. 17 på oversiktskartet).51

På bildet ses giftfanget, 
som sto i forbindelse 
med kalsinerhyttene 
og arsenikkraffineriet. 
Arsenikkrøyken som 
forlot kalsinerovnene, 
ble trukket ut i 
giftfanget der den sakte 
fikk tid til å avkjøle seg. 
Når røyken ble avkjølt, 
satte den seg som en 
sot langs fangets sider. 
Fra denne soten ble det 
utvunnet hvit arsenikk, 
som ble en salgsvare. 
Foto: Axel Lindahl, 
1892.

I forgrunnen ses Smia, 
der smedarbeidet ved 
Blaafarveværket ble 
utført. Tett inntil lå 
Bøkkerverkstedet, der 
tønnemakerne holdt til. 
Produksjon av tønner var 
betalt på akkord. 

Arsenikktårnet, hvor 
arsenikksoten ble raffinert 
til hvit arsenikk. Dette var et 
viktig biprodukt.
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Arbeidsmiljøet
På samme måte som ved gruve- og 
pukkverkene ble det levert ukentlige rapporter 
også ved fargeverket. Disse ukentlige 
oversiktene forteller oss alt fra hvilke arbeidere 
som hadde vært på jobb, hvilket skift de hadde 
hatt, hvilke arbeid den enkelte hadde utført, 
hvem som hadde vært syke, og så videre.52 I en 
rapport fra 1833 var det for eksempel i tredje 
uke i syvende bergmåned 73 mann i arbeid 
ved fargeverket. I løpet av uken hadde to vært 
syke. Rapporten avslører stor aktivitet, døgnet 
rundt, uken gjennom. Nedenfor gjengis et 
utdrag: 

UKEBERETNING FOR 
FARVEVÆRKET – 1833, DEN 
SYVENDE MÅNEDS TREDJE UKE

 […]
Peder Andersen har passet ovnene. 
Ole Andersen var ved Smeltehytten.
Peder Kullebeck har malt FC og vasket 
2FC. Lars Andersen og Cornelius 
Ericksen har sigtet 3FE. 
Anders Olsen har feiet. 
John Christophersen, Christian 
Andersen, Østen Olsen og Ole 
Pedersen har hatt bødkerarbeid (laget 
fargetønner) på akkord. 
Lars Kopland har vært hos 
tømmermester Alstad. 
Arne Pedersen har slått potter. 
Peder Løberg har forestått oppsikt og 
veiet gemeng. 
[…]
Torger A. Brenna har klyvd ved i 4 
dager og vært 2 dager ved giftfanget. 
Nils Fredriksen har vært ved 

Smeltehytten to dager og sigtet FC 
resten av uken. 
Sjur Andersen har malt FC og malt 
2FC på ekstraskikt. 
Ole Sønsteby har malt FC.
Peder Schiultz har hatt nattvakter. 
Christian Christensen har vasket FC. 
Ole P. Schiultz har gjort gemeng. 
[…]
28 løsarbeidere har jobbet ved 
Smeltehytten. 
Lars Numedahl og Johannes Kopland 
har vært syke. 53  

Selv om det må ha vært varmt i smeltehytta, 
ble arbeidsplassen trolig betegnet som 
god. Arbeidet ved fargeverket krevde høy 
spesialisering og mange års opplæring.54 
Arbeiderne var rangert over de andre 
arbeiderne ved Blaafarveværket. De hadde 
forholdsvis god lønn og nøt flere sosiale 
goder, for eksempel egen bolig, noe vi skal 
se nærmere på senere. Det var heller ikke 
mange ulykker blant hyttearbeiderne i den 
perioden vi undersøker. Fra 1830 til 1845 
er det registret ett dødsfall som skyldes en 
arbeidsulykke ved fargeverket. Det skjedde i 
1837 da en arbeider kom inn i maskineriet og 
ble drept.55 

Ved de gamle bergverkene var det særlig 
arbeidsforholdene i smeltehytta som var 
kilde til mange sykdommer. Hyttearbeidere 
var som gruvearbeidere ofte plaget av 
«brystsvaghed». Det skyltes de store 
temperaturforskjellene mellom inne- og 
utetemperatur både sommer og vinter. Om 
sommeren ble det veldig varmt inne i hytta, 
mens problemet om vinteren først og fremst 
var de voldsomt store temperaturvariasjonene 
mellom hytta og luften ute.56 

Hyttene hadde også en usunn 
arbeidsatmosfære som disponerte for 
luftveissykdommer med støv- og røykplager.57 
Det er rimelig å tro at hyttearbeiderne ved 
Blaafarveværket var utsatt for de samme 
plagene og yrkesskadene. Det finnes blant 
annet beretninger om at de som arbeidet med 
røstingen av malmen i kalsineringsovnene, 
«blei så håse i målet».58 

Å feie giftfanget må også ha vært en 
meget farlig arbeidsoperasjon. Trolig hadde 
arbeideren som utførte denne jobben, en eller 
annen form for arbeidsklær som beskyttet 
ham.59 I 1845 besøkte en tysk lege ved navn 
Heinrich Zeise Blaafarveværket. Han undret 

seg over om arsenikkdampen ikke kunne 
være farlig for arbeiderne. I en rapport skriver 
han: 

Jeg så på Modum den ovnen i hvilken 
koboltertsen ble røstet. Den flyktige 
arsenikksyren ble oppfanget i lange 
skorstener. Dr. Thaulow som selv har 
vært praktiserende lege her i mange 
år, sa meg, at så langt han kunne se 
var det aldri forekommet noe tilfelle 
av arsenikkforgiftning. Jeg undret meg 
svært over dette, og jeg er tilbøyelig 
til å anta at mennesket kan venne 
seg til selv de sterkeste gifter, når de 

Arsenikkarbeidere med 
tildekking av hodet 
med hetter, munnbind 
og forklær. Litografi av 
August F. Winckler, 1790. 
Blaafarveværkets samling.
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får den kvanta og dette blir gradvis 
hevet. Det finnes imidlertid en grense. 
Hvordan ville det ellers være mulig for 
arbeideren som renser røkfangerne for 
arsenikk og som sikkert puster inn i 
noe av den, å komme igjennom dette 
uten å føle besvær? Trærne og små 
planter i nærheten av arsenikkfangerne 
står visserlig i den, likevel blir de 
etter et kraftig regnefall slått og gitt 
til husdyrene. Regnet sa man til meg, 
spylte arsenikken av. Men var de 
fullstendig rene? Jeg trekker det kraftig 
i tvil, likevel blir disse husdyrene som 
blir foret med dette graset, sunne og 
friske.60 

Antagelig kan det lange giftfanget hvor 
arsenikkdampen avsatte seg, ha forhindret at 
giften spredte seg. Ved Snarum koboltverk 
var derimot røste- og smeltehytta ikke utstyrt 
med giftfang. Arsenikken gikk derfor rett ut 
i fri luft, og det finnes beretninger om krøtter 
på beite i nærheten som ble syke som følge av 
dette.61

Fargekvaliteter 

Den ferdige blåfargen (smalten) hadde 
altså forskjellige nyanser alt etter innholdet 
av kobolt i blandingen. Det fantes opptil 
30 fargenyanser og 5 finhetsgrader. I 
den forbindelse brukte verket de samme 
internasjonale klassifikasjonene som 
de saksiske blåfargeverkene benyttet.62 
Pigmentet ble lysere jo finere det var 
malt. Således kunne man hente ut svært 
fine kvaliteter og svært dårlige kvaliteter 
fra samme smeltedigel. God vare fikk 
betegnelsen F (fin). En dårligere vare fikk 
betegnelsen M (middels). Den dårligste varen 
fikk betegnelsen O (ordinær). Innenfor dette 
systemet var det igjen flere grader av finhet, 
avhengig av kvaliteten på varen. For å skille 
de ulike kvalitetene fra hverandre føyde man 
til bokstaver og skrev: FF, FFF, FFFF og så 
videre. Jo flere F-er, jo finere var fargens 
kvalitet.63

Studerer man verkets prislister – de 
såkalte priskuranter – får man en oversikt 
over alle fargetypene og kvalitetene som ble 
produsert og frembudt for salg. Ifølge verkets 
hovedbok for 1835/36 var de mest solgte 
fargetypene FFS (Safflor), FFFE (Eschel) og 
FFFC (Couleur). Som nevnt ble en del av 
det groveste pulveret brukt til strøsand. En 
periode ble hele fem forskjellige kvaliteter 
strøsand tilbudt fra verket. Strøsand hadde 
betegnelsen H etter finhetsangivelsen. OH 
(ordinær strøsand) til FFFH (fin-fin-fin 
strøsand eller strøblått). 

Høyeste kvalitet Couleur hadde 
betegnelse C. Normal kvalitet Eschel hadde 
betegnelsen E. Eschel var også et meget 
verdifullt pigment, og prisen var omtrent 
som Couleur.64 I den kongelige tiden – i året 

1789 – markedsførte Blaafarveværket i alt 
16 kvaliteter Couleur og 4 kvaliteter Eschel. 
I bergåret 1838/39 viser verkets priskurant 
7 kvaliteter Couleur, 10 kvaliteter Eschel, 
8 typer strøsand og dertil safflor, altså ren 
koboltoksid, som ble betegnet FF5. Alle 
fargekvalitetene ble produsert etter bestemte 
oppskrifter, eller som hytteinspektør Roscher 
betegnet det: «egne Normal-Mönstere».65  

De fargekyndige klassifiserte de 
forskjellige kvalitetene før fargestoffet ble 
pakket i tønner på 350 pund (ca. 175 kg). 
Tønnene med safflor veide hver 50 kilo. 
Etter klassifisering og nedpakking ble 
tønnene stengt med ståltråd, deretter 
brennemerket med produkttype samt 
malt med Blaafarveværkets segl og 
signaturen «Modums Blue Colour Works».66 
Fargestoffet var dermed klart for levering.

Blaafarveværkets prisliste
fra 1847 viser et bredt utvalg
av farger. Blaafarveværkets samling.
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Samling pigmenter fra Blaafarveværket. 
Tilhørte tidligere NTNU (NTH) i Trondheim, 
gitt i gave til Blaafarveværkets samling, 
foto: Bjørn Johnsen.
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