Kulturrådets seminar 15. september 2018
Besøk på Blaafarveværket på Modum
Rapport

Kulturrådet med guide utenfor Clara Stoll

Kulturrådet gjennomfører årlig et seminar for å gi inspirasjon og faglig påfyll til rådets
medlemmer. Årets seminar ble lagt til Blaafarveværket på Modum som både er et stykke norsk
industrihistorie og et sted for kunst- og kulturopplevelser.
Blaafarveværket ble kåret til «Årets museum» i Norge, samtidig som det ble 50 år i år.
Blaafarveværket ble også tildelt EUs Kulturminnepris/Europa Nostra Award 2018.
Prisen er den høyeste utmerkelsen innen sitt felt. Den ble kunngjort 15. mai av
Europakommisjonen og Europa Nostra, det ledende europeiske nettverk innen
kulturminnebevaring. Tone Sinding Steinsvik, museets grunnlegger og direktør, fikk prisen for
«spesiell innsats» innenfor kulturminnebevaring.
Oppmøtet var på rådhusplassen på Jessheim kl. 0900, og første stopp ved koboltgruvene i
Skuterudåsen på Modum. Her ble vi tatt med på «Historisk gruvevandring» av guide Inge Vidar.
Iført vernehjelm og grønne fleecekapper ble vi ført i Clara Stoll hvor uttaket av koboltholdig
malm startet i 1841 og ble avsluttet
1845.
Første del av Clara Stoll er en 200
meter lang transporttunell inn til
malmårene i fjellet. Underveis fikk vi
innføring i teknikkene som ble brukt
til å lage de mange gruvegangene,
uttak av den koboltholdige malmen
og den kjemiske prosessen fra malm
til ferdig koboltholdig pigment.
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Vi passerte sjakter som gav følelsen av Koboltgruvenes dimensjoner. I Sjakt Syd var det nesten
25 meter under taket, mens i Kormannsjakt så vi bunnen 40 meter nedenfor.
400 meter inne og 50 meter under bakken i Koboltgruvene ligger det et underjordisk glassgulv i
Edvard Sjakt. Da sjakten i sin tid ble rensket kom man, 20 meter mede, til et originalt tregulv fra
gruvedriften på 1800-tallet. Dette var noe de ønsket å vise fram, men hvordan? Ideen om et
glassgulv kom fra direktør Tone Steinsvik selv, og etter et spleiselag med lokale bedrifter var
glassgulvet på plass. Ganske spektakulært å stå på glassbroen og se det gamle tregulvet 20 meter
under føttene våre.

Hanne-May, Eva, Nils Kristen og Isold på glassgulvet

Nytt av året er en hengebro på 32 meter i Glück Auf Strosse.
Her var malmåren, som gikk i taket over hengebroen lyssatt,
noe som gav fine fargeeffekter. Slike malmårer som
inneholdt kobolt ble kalt Koboltblomst.
Hengebroen ble gjort mulig med støtte fra
Sparebankstiftelsen DNB.
Undervegs fortalte guiden oss hva en stoll, en strosse og en
sjakt er og hva de benyttes til.
En stoll er en vannrett eller svakt skrånende gruvegang fra
en fjellside og inn mot en gruvesjakt. Stoller tjener primært
som forbindelse mellom jordoverflaten og underjordiske
gruveganger og bidrar til å bedre ventilasjonen i gruven.
Stollen ble også benyttet til å framskaffe kunnskaper om
malmforekomster.
En strosse er et område i fjellet hvor det utvinnes malm.
Betegnelsen er også brukt om de hulrommene som ble igjen
etter at malmen er brutt ut.
Hengebroen i Glück Auf Strosse

En sjakt er en loddrett eller svært bratt transportgang i en gruve som når opp i dagen. Dersom
sjakten kun er en vertikal forbindelse mellom to underjordiske ganger, kalles det en blindsjakt.
En loddrett eller skrå gruvegang som ikke ender i dagen kalles en synk.
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Koboltholdig malm i taket, kalt Koboltblomst

Clara Stoll gikk i hovedsak i retning nord/syd, strossene hvor malmen ble brutt gikk i
hovedsak øst/vest.
Etter «Historisk gruvevandring» besøkte vi Kittelsenmuseet. Theodor Kittelsen (18571914) var en multikunstner, noe vi så i det store spekteret som vises der.
Historien om Kittelsenmuseet på Koboltgruvene starte i 1987 da Kittelsens gjenlevende
barn spurte Blaafarveværket om de kunne tenke seg å bygge et permanent museum for
Kittelsens kunst. Til gjengjeld skulle de donere en rekke gjenstander som var i familiens
eie. Et bolighus for gruvearbeidere , beliggende på Skuterudhøyden, ble reist som et
nasjonalt Kittelsenmuseum og åpnet av Kong Harald i 1993. Her kan man se mange av
Kittelsens hovedverk. Flere verk som eies av Sparebankstiftelsen DNB er også deponert
til museet og kan sees her.
Før ferden gikk videre til Blaafarveværket på Åmodt var det lunsj i gruvekroa.
På Blaafarveværket ble vi møtt av direktør Tone Steinsvik som engasjert fortalte oss
både om verkets historie fra grunnleggelsen i 1776, om prosessen nede på verket for å
skille koboltpigmentet fra malmen og, ikke minst, om prosessen med å redde
Blaafarveværket og gjøre det til det industrimuseet og kultursentret det er i dag.
Kjell Rasmus Steinsvik og hans kone Tone Sinding Steinsvik begynte arbeidet i 1968, og
de møtte en god del motstand både fra kommunalt hold og blant lokalbefolkningen i
begynnelsen. Etterhvert som Blaafarveværket utviklet seg, stadig noe nytt ble lagt til, og
det ble skapt lokale arbeidsplasser, snudde stemningen. Verket er i dag Modums største
arbeidsplass.
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Direktør Tone Steinsvik viser rundt og forteller

Som avslutning på en interessant og innholdsrik dag ble vi
vist rundt i årets kunstutstilling av kunsthistoriker Ella Woie.
Tema for utstillingen var «Hjemmets skatter».
Bakteppet for utstillingen er Blaafarveværkets egen historie.
I 1776, fire år etter funnet av koboltmalm i Modum, ble Den
Konglige Danske Porcelensfabrik Blaafarveværkets første
kunde. Det blå pigmentet ble brukt til å dekorere blant annet
stråmønstret porselen som mange i dag har et forhold til.
Dette er den første utstillingen i Norden som tar for seg
porselen og keramikk som motiv i billedkunsten i tillegg til
kunsthåndverket. Motivene i utstillingen viser oss hvordan
servise er tilstede i flere sammenhenger i hjemmet, enten
man trenger å dekke til fest eller spå om framtidige
hendelser.
Vel hjemme på Jessheim igjen ca kl 1900 etter sikker og trygg
transport av Jørgen Stensby hos Gjerdrum Turbiler.
Skulptur i årets utstilling

Jessheim 22.9.2018
Knut Ljøgodt
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