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NATIONALMUSEUM
BESØKER

I

STOCKHOLM

BLAAFARVEVÆRKET

En ny stor kunstopplevelse
Det er en stor begivenhet at det svenske Nationalmuseum i
Stockholm besøker oss sommeren 2023 med utvalgte høydepunkter
fra sin store samling.
Vi er stolte over at kunst og kultur er en del av industrieventyret
Blaafarveværket. Med den høye kvaliteten på kunsten vil vi glede
alle.

Besøksadresser:

Theodor Kittelsen - Dragen våkner, 1903.
Anders Zorn Badande kullor 1906

Blaafarveværket
Koboltveien 11
3340 Åmot
Nyfossum
Fossumgata 80

Kom til Koboltgruvene

3340 Åmot

for en dag du aldri

Koboltgruvene
Malmveien 620

glemmer.

3370 Vikersund
Postadresse:
Blaafarveværket
Magnesittbakken 25
3370 Vikersund

Bli med inn i Nordens FLOTTESTE BESØKSGRUVER

Introduksjon

VELKOMMEN TIL OSS
«Det finnes knapt en mer idyllisk plett i det
norske sommerhalvåret enn Blaafarveværket.»
– Juryen ved tildelingen av ”Årets Museum” 2018
Midt i Buskerud, kun 1 time fra Oslo, ligger museet naturskjønt til i historiske
omgivelser. Blaafarveværket og Koboltgruvene er et industrieventyr fra 17- og
1800-tallet, som i dag er en kulturattraksjon med kunst, kultur, historie og natur
som viktige deler av opplevelsestilbudet.
Museet består av fire hovedanlegg der Værket, Haugfoss og Nyfossum med
direktørbolig og hageanlegg ligger innen gangavstand fra hverandre. Koboltgruvene og Kittelsen-museet ligger majestetisk til på Skuterudåsen 8 km unna.
Alle anlegg byr på industri- og kunstopplevelser, natur, store tilrettelagte og
prisbelønnede parkområder, suvenirbutikker og servering av god hjemmelaget
mat i historiske omgivelser.
Områdene våre er, så langt det er mulig, universelt utformet. Vi har fri parkering
med stor kapasitet til både biler og busser. Det er ladestasjoner til elbiler
tilgjengelig på Værket og Koboltgruvene.
Vi har lang erfaring og er fleksible med å tilrettelegge for gruppebesøk. Ta kontakt
med en av våre medarbeidere så hjelper vi deg gjerne med å planlegge akkurat
ditt besøk.

Booking:
32 77 88 00
eller
info@blaa.no
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Høydepunkter fra Gruvehistorien

Nyhet!

Nyheter

Vi har laget en ny tur i Forhåpningsstollen. Vi kaller
den ”Høydepunkter fra Gruvehistorien”.
Den nye turen er litt kortere i gangavstand, men har
like mange opplevelser som ”Historisk gruvetur”.
Man går inn i fjellet gjennom Forhåpningsstollen og
kommer ut i dagbruddene – åpne, kløftlignende brudd
i fjellet, der koboltmalmen er tatt ut .Transportstollene
har en vakker form etter å ha blitt brent. Også den
underjordiske driften får man oppleve på denne turen.
Gjennom ”Høydepunkter fra Gruvehistorien” får du
høre den spennende historien om hvordan Norge
ble en av verdens største produsenter av koboltblått
pigment på 1800-tallet.
Samtidig får du bli kjent med de som gjorde
produksjonen mulig, gruvearbeiderne og deres
hverdag.
Denne nye turen tar deg gjennom
store dagbrudd

Nyfossum: Historien om et hus

Nyhet!

Nyfossum står der med sine vakre, malte rom, slik de
stod da Friedrich Roschers familie flyttet inn i 1826.
For 40 år siden stod Kari Ekornrud og skrapte hver
eneste planke ren for maling. Vi ble opplært av en
svensk konservator til å bruke alle de tradisjonelle
malingsteknikkene. Denne kunnskapen har vi i
Blaafarveværket holdt i hevd og bruker daglig i våre
restaureringsarbeider.
Nyfossum er på mange måter en av de viktigste
restaurerte anlegg fra denne tid i Norge. Alle detaljer
i huset – som peis, dørkarmer, dører og gulv er
opprinnelige. I tillegg er huset møblert som et hjem fra
den tiden.
Kari er symbolet på det hele. I dag skjøtter hun alle de
500 røde pelargoniene i våre anlegg, sommer som vinter.
Hun står og luker hele sommeren i den praktfulle haven
på Nyfossum. Der vil du sikkert møte Kari.
Booking:
32 77 88 00
eller
info@blaa.no

Kari Ekornrud fotografert under restaurering
av Nyfossum i 1980-årene

Det vil sesongen igjennom være mulig å høre den
spennende fortellingen om og fra Nyfossum.
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Blaafarveværket – Kunstutstilling
NATIONALMUSEUM
BESØKER

I

STOCKHOLM

BLAAFARVEVÆRKET

Program 2023

I 2023 ønsker vi å styrke det nordiske fellesskapet,
med en utstilling av høydepunkter fra det svenske
Nationalmuseum. Blant de utstilte kunstnerne finner
vi Carl Larsson, Anders Zorn, Bruno Liljefors osv.
Carl Larsson – Brevskrivning, 1912

Vi er stolte av at kunst og kultur er blitt en del av
industrieventyret Blaafarveværket. Med den høye
kvaliteten på våre kunstutstillinger skaper vi glede
for alle.

Kittelsen-museet – Kittelsengalleriet
Det «nye» Kittelsen-museet – en attraksjon i seg selv.
Th. Kittelsens kunst hjelper oss til å finne tilbake til
vår barndoms natur. Hans kunst er en nasjonalskatt
som strekker seg langt utenfor Norges grenser.

Kittelsenmuseet på Koboltgruvene

I Kittelsen-museet oppstår et samspill mellom det
trolske gruvelandskapet og naturpoesien til Kittelsen,
som er helt særegent. Samlingen teller ca. 100 arbeider med flere store hovedverker, blant annet Nøkken
som hvit hest, Bergtrold og Pesta. I museet møter du
også Theodor Kittelsen som en stor treskjærer.
Kittelsengalleriet:

Fredrik Skavlan

Fredrik Skavlan (f.1966) er journalist og tegner.
Han tegner fast for blant annet Aftenpostens
lørdagsutgave, og har illustrert en rekke bøker utgitt i
flere land. Skavlan er medlem av Tegnerforbundet og
innkjøpt av Nasjonalbiblioteket.
I Kittelsen-galleriet viser vi et utvalg av de lunefulle
tegningene fra Fredrik Skavlans hånd – til glede og
ettertanke.

Nyfossum – Tømmerlåven
100 tepper fra 100 år
Ingenting er så vakkert som å se tekstiler hengt på
tømmerveggene i låven
Booking:
32 77 88 00
eller
info@blaa.no

I år henger gamle, utsøkte tepper, utført i tradisjon fra
kvinne til kvinne – gjennom årtusener. Utstillingen viser
hovedverker fra Norges fremste private samlinger av
orientalske tepper.
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Program 2023

Nyhet: Høydepunkter fra Gruvehistorien

Varighet: ca. 1t

Denne turen i Forhåpningsstollen er vår nye alternativ til de mer omfattende gruveturene. Vi kaller den ”Høydepunkter
fra Gruvehistorien”. Dette er en annerledes gruvetur som viser den tidlige perioden med dagbruddsdrift. Det er anlagt
gangbaner gjennom dagbruddene. Man går inn i fjellet gjennom Forhåpningsstollen og kommer ut i dagbruddene,
åpne, kløftlignende brudd i fjellet, der koboltmalmen er tatt ut. Transportstollene har en vakker form etter å ha blitt
brent. Også den underjordiske driften får man oppleve på denne turen. Gjennom ”Høydepunkter fra Gruvehistorien”
får du høre den spennende historien om hvordan Blaafarveværket ble en av verdens største produsenter av koboltpigment på 1800-tallet. Samtidig får du bli kjent med de som gjorde produksjonen mulig, gruvearbeiderne og deres
hverdag.

Vi kan også tilrettelegge en tur utenfor gruvene om man ikke ønsker å gå inn i selve gruven.
Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Gruppefavoritt: Historisk gruvetur
Varighet: ca. 1t 30 min

Historisk gruvetur er en vandring gjennom et sentralt kapittel i
norsk bergverkshistorie. Koboltgruvene i Modum var et av Norges
største bergverk og en av Europas største produsenter av blått
pigment. Hvordan ble en avsides plass i Europas nordlige utkant
en internasjonal suksesshistorie? Kom til oss og få svaret.
Turen er beregnet for voksne, formidles primært på norsk og
engelsk og går over og under jord. Turen omfatter besøk på
Gruvetråkka og i Scheidehuset, før man går inn i Clara stoll med
blant annet en underjordisk hengebro og et svevende glassgulv.
Sjakt 10 Syd i Clara stoll

Gruvesafari

Varighet: ca. 3 t

Gruvesafari er vår mest omfattende og krevende tur. Her kan du få
følelsen av hvordan gruvearbeiderne selv opplevde gruvene. Turen tar
deg kronologisk gjennom 122 år med drift fra de øverste nivåene fra
1700-tallet, til det dypeste nivået fra slutten av 1800-tallet.
Koboltgruvene var ledende i bergverkenes industrialisering i siste
halvdel av 1800-tallet. Se stedene der Norgesrekorder ble satt og ta del
i den spennende historien om opp- og nedturer i et turbulent århundre.
Turen er beregnet for voksne og ungdom og går over og under jord.
Godt fottøy er en forutsetning for å være med på turen.
Østre strosse i hjertet av Koboltgruvene

Turmulighet: Kulturstier

Varighet: ca. 1t 30 min

Den første koboltblomsten (malmen) ble funnet av Ole Witloch i 1772.
Kulturstien Nordgruvene Rundt tar deg til funnstedet. Turen starter og
slutter på Gruvetråkka, hvor du først kan besøke Bergmesterstuen og
bli kjent med Witloch. Deretter følger vi kulturstien langs dagbruddene
opp til Nordgruvene. Det var ved funnstedet den første prøvedriften
kom i gang og viste gode resultater. Det ble etter hvert verdens største
blåfarveværk.

Booking:
32 77 88 00
eller
info@blaa.no
Dagbrudd i Nordgruvene
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Åpningstider alle anlegg
13/5 - 13/6

Tirsdag – Søndag kl 11-17, mandager stengt
(Stengt 15., 16. og 17. mai. Åpent Kr. Himmelfartsdag og 2. pinsedag)
14/6 - 13/8 Hver dag kl 11-17
14/8 - 24/9 Tirsdag – Søndag kl 11-17, mandager stengt

Billettpriser (per person i gruppe)*

Åpningstider og billettpriser 2022

Blaafarveværket
• Kunstutstillingen **

kr 150,-

• Omvisning på kunstutstillinger, ca. 45 min.**

kr 950,- per gruppe
+ inngangsbillett

(Inntil 25 personer pr. gruppe)

• Historisk omvisning på Blaafarveværket

(ord. 179,-)

kr 50,-

(min. 15 personer pr. gruppe) ca. 1 time

Nyfossum

• Inngang på anlegget med Ida Lorentzenmuseet **
• Guidet omvisning – ”Historien om et hus”.

kr 70,kr 50,-

(min. 15 personer pr. gruppe) ca. 45 min.

Koboltgruvene
• Kittelsenmuseet **

kr 70,-

• Historisk gruvetur med guide, ca. 1 time og 30 min.

kr 185,- Barn (4-15 år): kr 120,-

• Barnas gruvetur med guide, ca. 1 time

kr 80,- Barn (4-15 år): kr 80,-

(u/10 år må ha følge av voksen)

• Gruvesafari med alle attraksjoner ca. 3 timer

kr 385,- Barn (10-15 år): kr 310,-

(Aldersgrense 10 år)

• Høydepunkter fra gruvehistorien, ca. 1 time

kr 125,-

(Selges kun til grupper)

Samlebilletter
• Alle kunstutstillingene
(Blaafarveværket, Nyfossum og Kittelsenmuseet)

kr 199,-

(ord. 259,-)

• Kombibillett:
Historisk gruvetur i Koboltgruvene,
og entrè til Kittelsenmuseet

kr 220,-

Egne priser for skolebesøk, se våre nettsider eller ta kontakt for tilbud.

Booking:
32 77 88 00
eller
info@blaa.no

*)

Gruppeprisene forutsetter minimum 15 betalende personer.
Grupper over 25 personer innrømmes reiseleder (av yrke) og sjåfør fri.

**)

Vi tilbyr egne omvisninger på alle utstillinger og i alle anlegg.
Omvisninger må forhåndsbestilles.

Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
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Turforslag 1
Industrihistorie og kunst

10.25

Velkommen på Blaafarveværket

10.30

Fortellingen om Blaafarveværket –
før og nå

Blaafarveværket.

Historisk omvisning med besøk i Den Blå Butikk.

11.30

N

Årets kunstutstilling: yhet!
Nationalmuseum i Stockholm
besøker Blaafarveværket

Det er en stor begivenhet at det svenske Nationalmuseum besøker Blaafarveværket med utvalgte
høydepunkter. Blant de utstilte kunstnerne finner
vi Carl Larsson, Anders Zorn, Bruno Liljefors osv.
Omvisning kan bestilles separat (anbefales).

12.30

Den Blå Butikk – med spesialutvalg.

Lunsj på Værket, med servering av
Blaafarveværkets hjemmelagde mat
Se meny side 10

13.30

Haugfosstråkka
Landhandleriet og Madame Reiffs butikk holder liv i
bygningene som har huset handel i snart 250 år,
og på broen fra 1837 kan man nyte fossens brus.

14.15

Til Nyfossum

Carl Larsson – Brevskrivning, 1912. Vises på
sommerens kunstutstilling.

Mange nyheter og stor utvikling ved direktørboligen
Nyfossum. Guidet tur ”Nyfossum: Historien om et hus”,
tar deg gjennom huset og haven med karpedammen.
Turen gir innblikk i Nyfossums historie gjennom 200 år.
I huset henger Ida Lorentzens pastellmalerier med
motiver fra huset. De passer godt inn i historien.
Se mer info side 3.

Nyhet!
Utstillingen i Tømmerlåven: 100 tepper fra 100 år

Teppe for utstilling på Nyfossum

Ingenting er så vakkert som å se tekstiler hengt på
tømmerveggene i låven. I år henger gamle, utsøkte tepper,
utført i tradisjon fra kvinne til kvinne – gjennom årtusener.
Utstillingen viser hovedverker fra Norges fremste private
samlinger av orientalske tepper.

15.30

Hjemreise
Nyfossum

Priseksempel pr. person

Booking:
32 77 88 00
eller
info@blaa.no

Historisk omvisning
Inngang kunstutstillinger
Nyfossum: Guidet omvisning
– ”Historien om et hus”.

kr 50,kr 199,kr 50,-

Samlet
kr 299,Servering kommer i tillegg, se side 10 for meny.
Haugfossen
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Turforslag 2
Kittelsens kunst og kobolt

10.00

Velkommen til Blaafarveværket

10.05

Fortellingen om Blaafarveværket –
før og nå

Blaafarveværket.

Historisk omvisning med besøk i Den Blå Butikk.

11.00

Årets kunstutstilling:
Nyhet!
Nationalmuseum i Stockholm
besøker Blaafarveværket

Det er en stor begivenhet at det svenske Nationalmuseum besøker Blaafarveværket med utvalgte
høydepunkter. Blant de utstilte kunstnerne finner vi
Carl Larsson, Anders Zorn, Bruno Liljefors osv.
Omvisning kan bestilles separat (anbefales).

11.45

Avreise til Koboltgruvene (30 min.)

12.15

Lunsj i Gruvekroa, med servering av
Blaafarveværkets hjemmelagde mat

Den Blå Butikk – med spesialutvalg.

Se meny side 10

13.15

Kittelsenmuseet og
Skavlan-utstilling
Omvisning kan bestilles separat (anbefales).

14.00

Guidet tur på Koboltgruvene

Carl Larsson – Brevskrivning, 1912. Vises på
sommerens kunstutstilling.

”Historisk tur i Koboltgruvene”, ca. 1 t. 30 min. eller
”Høydepunkter fra Gruvehistorien”, ca. 1 time
(se mer info side 5)

15.30

Hjemreise
Theodor Kittelsen – Nøkrose.

Fredrik Skavlan på Kittelsenmuseet

Priseksempel pr. person

Historisk omvisning
Inngang kunstutstilling
Historisk gruvetur + Kittelsenmuseet

Booking:
32 77 88 00
eller
info@blaa.no

kr 50,kr 150,kr 220,-

Samlet
kr 420,Servering kommer i tillegg, se side 10 for meny.
Stollgang i Koboltgruvene.

8

Turforslag 3
10.30

Fra malm til blåfarve

10.40

Ankomst på Koboltgruvene
Guidet tur på Koboltgruvene

Nyhet!

”Historisk tur i Koboltgruvene”, ca. 1 t. 30 min. eller
”Høydepunkter fra Gruvehistorien”, ca. 1 t min
(se mer info side 5)

12.10

Gruvetråkka

Kittelsenmuseet og
Skavlan-utstilling
Omvisning kan bestilles separat (anbefales).

12.45

Lunsj i Gruvekroa, med servering av
Blaafarveværkets hjemmelagde mat

Fredrik Skavlan på Kittelsenmuseet

Se egen meny

14.15

Nyhet!

Til Nyfossum (30 min.)

Mange nyheter og stor utvikling ved direktørboligen
Nyfossum, med Ida Lorentzen museet og
hageanlegg. Guidet tur ”Nyfossum: Historien om
et hus”. Utstilling i tømmerlåven: ”100 tepper fra
100 år”. Må oppleves!

15.15

Avreise til Blaafarveværket

15.20

Årets kunstutstilling;
Nationalmuseum i Stockholm
besøker Blaafarveværket

Det er en stor begivenhet at det svenske Nationalmuseum besøker Blaafarveværket med utvalgte
høydepunkter. Blant de utstilte kunstnerne finner
vi Carl Larsson, Anders Zorn, Bruno Liljefors osv.
Omvisning kan bestilles separat (anbefales).

16.20

Theodor Kittelsen – Nøkrose.

Carl Larsson – Brevskrivning, 1912. Vises på
sommerens kunstutstilling.

Tid på egenhånd
butikker, museale utstillinger, besøke Haugfoss etc.

17.00

Avreise

Priseksempel pr. person

Booking:
32 77 88 00
eller
info@blaa.no

Nyfossum – et nytt anlegg bragt tilbake til
gammel tid

Historisk gruvetur
eller Høydepunkter fra gruvehistorien

kr 185,kr 125,-

Inngang kunstutstillinger

kr 199,-

Nyfossum: Guidet omvisning
– ”Historien om et hus”.

kr 50,-

Samlet , inkl. historisk gruvetur
Samlet , inkl. høydep. fra gruvehistorien

kr 434,kr 374,-

Servering kommer i tillegg, se side 10 for meny.

Fra Haugfosstråkka
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Mat er også kultur. All mat som serveres hos oss tilberedes fra bunnen av på vårt
eget kjøkken med gode og lokale råvarer. Vi er fleksible og etterstreber å ha
alternativer til alle. Rettene som er merket glutenfrie serveres i utgangspunktet
med brød/baguette som inneholder gluten men vi kan servere glutenfritt brød til
alle retter. Gi beskjed ved bestilling.
Kaffe / te er inkludert i alle lunsj- og middagsretter.

Meny

Lunsj- og middagsretter
Gryterett m/ salat – eplekake med krem

(meny kan endres etter ønske)

kr 215,-

Glutenfri
gryterett!

kr 199,-

Glutenfri
gryterett!

Gryteretten serveres med salat, baguette og smør.
Allergener: Gryterett: Melk. Baguette: Hvete, havre, rug, sesamfrø, bygg.
Eplekake: Egg, melk, soya, hvete

Gryterett – eplekake med krem
Gryteretten serveres med baguette og smør.
Allergener: Gryterett: Melk. Baguette: Hvete, havre, rug, sesamfrø, bygg
Eplekake: Egg, melk, soya, hvete
– Kun gryterett med baguette og smør kr 149,-

Hjemmelaget rømmegrøt

kr 149,-

Rømmegrøten serveres med vår hjemmelagede ripssaft til.
Allergener: Hvete, melk

Elggryte
Elggryten serveres med poteter og tyttebær.

serveres
kr 279,- Kan
glutenfri!

Allergener: Melk

Karbonader m/stuede poteter
– eplekake med krem

kr 249,-

Karbonadene serveres med stuede poteter, salat, dressing, baguette og smør.
Allergener: Baguette: Hvete, havre, rug, sesamfrø, bygg
Eplekake: Egg, melk, soya, hvete

Sesongens salat

kr 149,-

Vegetar!

kr 149,-

Vegetar!

Sesongens salat serveres med baguette og fransk hvitløkssmør.
Allergener: Baguette: Hvete, havre, rug, sesamfrø, bygg. Hvitløkssmør: Melk

Grønnsakspai
Grønnsakspaien serveres med salat, dressing, baguette og smør.
Allergener: Pai: hvete, melk, egg. Dressing: Melk.
Baguette: Hvete, havre, rug, sesamfrø, bygg

Rundstykker

kr 129,-

To halve rundstykker med ost og skinke.
Allergener: Melk, hvete, havre, rug, sesamfrø, bygg

Booking:
32 77 88 00
eller
info@blaa.no

Alle turforslag tilpasses etter gruppens behov. Alle matpriser gjelder servering én gang.
Prisene forutsetter at hele gruppen bestiller samme rett fra menyen. Gi beskjed om matallergier i god tid.
Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra
våre leverandører.
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Til kaffen

Meny

Blaafarveværkets bløtkake

kr 59,-

Allergener: Egg, melk, hvete

Hjemmelaget lefsekling

kr 39,-

Allergener: Egg, hvete, melk, soya

Eplekake med krem

kr 59,-

Allergener: Egg, melk, soya, hvete

Kaker uten
Butterdeigsfristelse med eple – uten tilsatt sukker

kr 39,-

Allergener: Hvete, melk, egg

Blåbærmuffin – uten gluten og laktose

kr 39,-

Allergener: Egg, soya

Drikke
Kaffe/te

kr 39,-

Mineralvann 0,5 ltr

kr 40,-

Alkoholfritt øl 0,33 ltr

kr 40,-

Hjemmelaget ripssaft, glass

kr 40,-

Pils 0,33 ltr

kr 62,-

1/1 fl. vin

fra kr 370,-

Glass vin

kr 90,-

Booking:
32 77 88 00
eller
info@blaa.no
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Førjulsåpent 2023
på Blaafarveværket og Haugfoss
2. - 17. desember – hver dag kl. 12-18

Førjulstid
Bødkerkroa på Blaafarveværket

For 21. år på rad inviterer vi til førjulsåpent på
Blaafarveværket i begynnelsen av desember.
Her får du garantert julestemning i våre
historiske omgivelser.
I Bødtkerkroa har vi utsalg av hjemmelaget
julebakst og andre spesialiteter fra vårt eget
kjøkken. Her serverer vi også førjulslunsj og
middag.
Den Blå butikk er pyntet til jul og både
Landhandleriet og Madame Reiffs butikk på
Haugfoss har et bredt utvalg av julegaver både
til deg selv og de du er glad i.

Booking:
32 77 88 00
eller
info@blaa.no

Ta kontakt så lager vi en flott førjulsdag på
Blaafarveværket.

