
Månedens poster august 2017 
 

Postene i august består av fire poster ute i marka (se nærmere beskrivelse 

under) samt to «bonusposter» som inngår i kultursamarbeidet «Kunst rett 

vest». NB! Sett klippemerke for bonuspostene nederst på kortet! 

Postene 13-16 er lagt til det indre området av Modums østås. 

For å komme til området pekes det på to muligheter.  

Kjør opp Breiliveien ved Frydenberg for begge alternativer. 

Alt 1: Ta av fra Breiliveien og kjør Djupengropveien fram til parkeringsplass ved 

bom. Dere er da inne på kartet. Gå veien videre og ta etter hvert av til 

blåmerket sti. Du er da inne på løypa som fører til postene. 

Ved vanlig gange og en liten rast kan det regnes ca. 5 timer for turen. 

Alt 2: Ta fra Breilivegen og følg Svartdalsvegen fram til enden ved Svarttjern. 

Dere er da inne på kartet. Følg sti/ skiløype fram til stien mellom Sandvollen og 

Breilitoppen. Du er da inne på løypa som fører til postene. 

Ved vanlig gange og en liten rast kan det regnes ca. 4 timer for turen. 

Breilitoppen er Modum’ nest høyeste topp med 702 moh, utsikten herifra er 

veldig bra. Denne ble lenge regnet som Modum’s høyeste topp. Det har vist seg 

at Laukollen er høyere, 704moh. Denne ligger ganske nære og er lett å besøke 

på turen hvis lysta og kreftene er tilstede. Lårvika og Sandtjern er bra fiskevann. 

Husk fiskekort hvis dere prøver. Bademulighetene er også bra. 

Bompenger:  Breiliveien  kr.50,- (kun kortbetaling) 

Djupengropveien kr.25,- (kun kontanter) 

 

God tur !! 



 



Bonuspost 1:  

Kulturstien «I malernes fotspor på Blaafarveværket» er en tilrettelagt turløype med 

utsiktspunkter. Der kan du følge i malernes fotspor i miljøet omkring Haugfossen. En rekke 

stoppesteder undervis gir deg nærhet til motivene som ble malt her i 1880-årene og som 

kunne sees på utstillingen på Blaafarveværket i 2013. Det er spennende å tenke på hvordan 

kunsten kan forme hvordan vi ser landskapet rundt oss. Kunstnernes fremstillinger er med 

på å forme hvordan vi ser våre omgivelser. 

Vinteren 1883-84 er kjent som «Modumvinteren» i norsk malekunst. Det er ikke tilfeldig at 

nettopp Blaafarveværket på Modum var en døråpner til dette området for mange kunstnere. 

Fra 1883-1884 ble det etablert et Friluftsakademi av den norske kunstneren Frits Thaulow 

(1847-1906). Frits Thaulow var dessuten nevøen til Legen Heinrich Arnold Thaulow, og som 

var ansatt som verkslege ved Modum Blaafarveværk fra 1839. Onkelen åpner senere «St. 

Olafs Bad paa Modum.» Det var nok også onkelen som åpnet Fritz Thaulows øyne for dette 

området. Kunstnerne ved akademiet bodde på Madam Reiffs pensjonat, den tidligere 

byggmestergård til Blaafarveværket. Pensjonatet lå like ved fossen, litt nedenfor butikken og 

på den andre siden av veien. Til Akademiet fartet mange av kunstnerne fra hva vi kaller 

«Gullalderen i norsk malekunst.» Blant deltakerne finner vi blant annet Edvard Munch og 

Kalle Løchen. Det var livet på verket og den vakre naturen i området som trakk kunstnerne. 

Haugfossen ved Blaafarveværket var den høyeste fossen på Østlandet og det fantes fjell og 

daler i umiddelbar nærhet. Blaafarveværket hadde dessuten helt fra begynnelsen av en 

viktig rolle som overnattings og bespisningssted på grensen til «den ville utmark.» Her kunne 

kunstnere, i overkommelig avstand fra Christiania, reise for å ta den spesielle naturen i 

nærmere betraktning. Målet var å avbilde naturen slik den var. De malte ute; og fanget lyset, 

luften og stemningene. 

 

Kartskisse Blaafarveværket/Haugfoss - pukkverket  

 
  

 



Kulturstien «I malernes fotspor» starter rett etter parkeringen til Blaafarveværket, gå langs 

Simoa, så kommer du til første informasjonsskilt. Bonuspost 1 er plassert ved utkikkspunktet 

på nedsiden av Haugfossen ved Øvre Haugfoss Pukkverk, på nordsiden av fossen og det store 

vannhjulet. Ønskes en lengre tur kan vi anbefale kulturstien «Haugfossen rundt,» også med 

spennende informasjonsskilt langs ruten. Den følger omtrent parallelt «I malernes fotspor,» 

men fortsetter videre utkikkspunktet ved pukkverket, til plassen Søndre Dalen, den 

restaurerte gamle stigerboligen. Det var her Thora Dalen bodde, som satt modell for Munchs 

«morgen» i 1884. Herfra kan du ta flåten tilbake til Blaafarveværket. Av sikkerhetshensyn går 

ikke flåten når eleven er flomstor.  

  

 

 

 



Bonuspost 2: 

Turen går denne gang til Modum Bad og omegn. Koblingene til Blaafarveværket og 

kunstnerkolonien der, gjør det gøy å se disse to turene i sammenheng denne måneden.  

Modum Bads bakenforliggende historie strekker seg etter sigende helt tilbake til Olav den 

helliges tid. Kongen med følge skal ha ridd over moene. Hesten stopper og sparker i bakken, 

og en kilde springer frem. Lokalbefolkningen skal i århundrer ha hentet vann til sine syke fra 

denne kilden, da man mente det jernholdige vannet hadde helbredende kraft.  

Legen Heinrich Arnold Thaulow var ansatt som verkslege ved Modum Blaafarveværk fra 

1839. Han ble etter hvert distriktslege her i Modum. Han ble tidlig oppmerksom på de store 

jernholdige myrer og helsebrønn oppe ved Kaggefossen. I takt med tiden mente man at å 

bade i det jernholdige vannet kunne hjelpe mot en spesiell type jernmangel – at jernet ble 

absorbert av huden. Sommeren 1857 åpner Thaulow «St. Olafs Bad paa Modum». 

Vandringer blant de vakre bygninger får en til å undres over historien, om arkitekturen og de 

sydlandsklingende navn. Mange av bygningene er det Thaulow selv som tegnet, med Carl 

Wilhelm Meuche som byggmester. Blant de første: «Villa Union» (badebygningen), «Villa 

Svea» og «Villa Nora» og «Villa Danica» var losjihus. Enkelte av bygningene kjøpte Thaulow 

av gårdbrukere i distriktet, og flyttet dem til området. Eksempler på dette er «Villa Cassetta» 

og «Villa Martha.» Alle de små husene i furuskogen – «Villa Nova», «Villa Rustica», «Villa Vis 

à Vis osv. - var «rimeligere logihus,» for familier som i hovedsak stod for egen husholdning 

under oppholdet. Navnene på husene var etter inspirasjon av doktorens Europareiser. 

Badets bygningsmasse kunne motta ca. 400 gjester, og talte til sammen en 50 bygninger. 

Parken som omkranser badet, var i sin tid kjent som en av de vakreste parker man hadde her 

til lands. Til parken hentet Thaulow inspirasjon og skulpturer med mer med seg fra sine 

reiser. Han anla mange veier og stier på kryss og tvers i området. Tjernet med gangbroene 

ble kalt «Det sorte Hav» og grusveien i retning Furumo, leder oss også den dag i dag til 

«Verdens Ende» med utsikt mot Norefjell.  

Kartskisse Modum bad/St. Olavs kilde 

 



Parken var en del av Thaulows behandlingsfilosofi, at det estetiske og naturopplevelser var 

en del av behandlingen gjestene mottok på Badet: «Badets Naalepark med den rene Luft og 

dens Stærkt ozonrige Naaleluft der danner et uskatterligt Inhalatorium. Badets gjæster sees 

ogsaa - hvilende i Hængekøier rundt om i Skoven – i stor Udstrækning at benytte det baade 

til Inhalationer og Luftbad.» 

             
 

Thaulow var opptatt av alle former innen kunsten. Han var dessuten onkel til kunstneren 

Fritz Thaulow, som med malere som Edvard Munch og Kalle Løchen drev malerskolen på 

Blaafarveværket i 1883. Disse var selvfølgelig også på besøk på Badet. Thaulow betalte og 

utdanning for de tre Modummalerne: A. Kongsrud, A. E. Diesen og Christian Skredsvig. 

Bonuspost 2 er plassert ved den gamle Olavskilden på Modum Bad. Her kan du lese om 

rekonstruksjonen av denne bygningen. Ønskes en kort tur, kan man parkere på Badet – og 

rusle bort til «Det sorte hav» og «Verdens ende.» Ellers anbefales den lengre rundturen fra 

Furumo, som følger lysløypen. Eller den kortere varianten, fra parkeringen ved Brunes.  

              
 
Kilder: 

Ved St. Olavs kilde. Modum Bads nervesanatorium 25 år: Atle Roness, Eystein Kaldestad og Siri Rynning (red..) Fabritius Forlagshus 1982. 

«Jeg vet et sted…» - skisser fra Modum Bad: Arvid Møller. Modum Bads Nervesanatorium 1998. 

 


