
Månedens poster september 2017 
 

Postene for september er alle knyttet sammen av en kobling til kunst og kultur her i Modum. I løpet 

av september arrangeres Kunst rett vest, hvor 114 kunstnere i «Vestregionen» tar imot publikum i 

sine atelierer. Her i Modum er det tre kunstnere som er med under årets Kunst rett vest: Siv 

Asbjørnsen og Liv S. Grønlund holder åpent atelier i helgene 16.-17. og 23.-24. september. Vi har 

knyttet post nr. 17 ved Kongsfoss kunstnersenter i Åmot til dem, selv om Grønlund har sitt atelier i 

Badeveien ved Vikersund.  Morten Normann Larsen arbeider kan oppleves helgen 16.-17. september. 

Her er post nr. 18 på Øya ved Vikersund. Normann Larsen har nemlig valgt naturen som sitt atelier 

denne helgen. Post nr. 19 befinner seg på Bakkeåsen/Bakåsen ved Buskerud Hovedgård, og følger 

Collettstien. Den siste posten, nr. 20 er ved postkassen på Nordgruvene, Koboltgruvene. 

Post 17: Kongsfoss- Embretsfoss 
Parker ved kunstnersenteret på Kongsfoss. Her holder smykkekunstner Siv Asbjørnsen åpent atelier 

under arrangementet Kunst rett vest helgene 16.-17. og 23.-24. september fra kl.12.00-17.00. Siv er 

utdannet gullsmed, og arbeider i hovedsak med materialene sølv og akryl. Gjennom de åpne 

atelierene får besøkende mulighet til å oppleve kunsthåndverkeren eller kunstneren under arbeid, og 

får sett ferdige verk. Det gir mulighet for spennende møter og opplevelser med kunstneren, til 

inspirasjon for begge parter. 

 

 

 
 

Kunstnersenteret holder til i deler av de gamle lokalene til Kongsfoss Fabrikker. Bygget huser i dag 

arbeidsrom for forfatter, glassblåsere, smykkekunstnere og billedkunstnere. Ofte er mange av 

atelierene åpne for publikum.  

I den opprinnelige Kongsfoss 
fabrikker ble det produsert svamper 
fra 1948 til 1998. Navnet Kongsfoss 
gjenspeiler at fossen og brukene 
tilhørte kongen. Det var sagbruk og 
mølle her helt tilbake til 16-1700-
tallet. I 1870 ble et av landets første 
tresliperier anlagt her. Kraftverket 
på Kongsfoss ble satt i drift i 2004, 
og utnytter et fall på femten meter i 
Kongsfossen i Simoa. 
 

  

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Meter
https://no.wikipedia.org/wiki/Simoa


Turen går videre over veien og opp langs 

Drammenselva, følg skiltet i retning fiskestien. 

Ved Embretsfoss kraftverk lå i sin tid Embretsfoss 

fabrikker. Her startet de opp med tresliperi i 

1874. I 1905 begynte de også med 

papirproduksjon. I sin storhetstid, mellom 1945 

til 1955, var fabrikken Åmots største arbeidsplass 

med opptil 350 ansatte. Fabrikken hadde til og 

med sitt eget sidespor til jernbanen. Flesteparten 

av bygningene ble revet i 1998. Over elven er det 

en hyggelig rasteplass, og her kan du lese mer om 

historien rundt fabrikken på informasjonsskiltet. 

Posten finner du her! Vi anbefaler retur samme 

vei tilbake. 

Kom du i stemning for å besøke flere kunstnere?  

Billedkunstner Liv S. Grønlund holder åpent 

atelier under Kunst rett vest, i helgene 16.-17. og 

23.-24. september, kl. 12.00-17.00 i Badeveien 

175,Vikersund.                                                           

Liv er heltidskunstner med akademiutdanning fra Australia.  Bildene hennes er fargesterke og 

symbolske. Teknikken er maleri, litografi og silketrykk. Det blir omvisning og mulighet for forskjellige 

tolkninger av motivet og en kopp kaffe i hyggelige omgivelser. Atelieret ligger nært til Modum Bad og 

Furumo og Vikersund. 

Om arrangementet Kunst rett vest, en kunstrunde i 15 kommuner: http://www.kunstrettvest.no/ 

 

   
 

Kilde: Østre Åmot vel 

  

http://www.kunstrettvest.no/


Post 18: Øya 
Parker ved Nærsenteret i Vikersund. Stien begynner på andre siden av Strandveien, og følg deretter 

vannveien. Snart kommer du til et idyllisk område med bord og benker, og en bro som tar deg over til 

Øya. Ved å gå første sti inn til venstre kommer du til fotokunstner Morten Normann Larsen sitt 

friluftsatelier helgen 16.-17. september kl. 12.00-17.00. Her er også post 18 plassert. Larsen ønsker 

velkommen til en kunsttur i skogen. Han fotografier viser bindeleddet mellom mennesket og 

naturen. Sårbarheten i vårt forhold til naturen er sentralt, og representert gjennom spedbarnet i 

bildeserien. 

 

 

 
 

Øya ligger i utløpet av Tyrifjorden, tett opp til Vikersund sentrum. Her er det tilrettelagt for bruk av 

rullestol fra Vikersund sentrum til enden av Øya, som stikker ut i Bergsjø. I tillegg er det gode stier 

rundt Øya og langs Bergsjø til Geithus og Åmot.  

Øya i Vikersund var opprinnelig ingen øy, men ble øy hver gang store vår og høstflommer lagde 
flomoverløp ut av Tyrifjorden. Nils Wigersund, som eide vestre Wiger, i dag Vikersund kurbad, fikk 
gravd en kanal her i 1860-årene og anla mølle nederst i kanalen. 

Første mølleren var faren til kunstmaleren Christian Skredsvig., som  flyttet med familien fra Geithus 
til Vikersund.  Det er Christian Skredsvik som har laget det kjente motivet «Gutten med Seljefløyten.»  
Mølla i Møllefossen ble avløst av elektrisk mølle i Vikersund ca 1910. 

 Kunstmaleren Andres Kongsrud bodde i et hus i området der Vivasenteret i Vikersund er i dag. Han 
malte mange motiver fra Øya og ved Møllefossen. Hans barnebarn Tor Dag Kongsrud har vært 
pådriveren bak opparbeidelsen av parken langs vestsiden av kanalen.. 

 Rekkverket på broen over kanalen er tegnet av Olav Sørensen, basert på en ”Kattise”, en 
fiskerinnsetninge med faststående, uregelmessige stokker med en tusenårig tradisjon i 
Drammensvassdraget.. Det er gjort en arkeologisk datering av en slik kattise i et fiskevann  i Holleia. 

På Øya kan du oppleve ulike vegetasjonstyper og et område rikt på fugler. Fuglelivet i vassdraget har 

vært fredet ved kongelig resolusjon siden 1954. Området strekker seg fra Furetangen og Jarentangen 

til Vassbotn i Geithus. Dette er et unikt område for mange fuglearter tilknyttet vann. Vinterstid kan 

du se disse fuglene: Sangsvane, knoppsvane, canadagås, stokkand, kvinand, laksand, toppand, 

lappfiskeand og fossekall. Vår og høst kan du se: Krikkand, brunnakke, stjernand, kortnebbgås, 

hettemåke og dvergdykker. I sommerhalvåret hekker bl.a. knoppsvane og stokkand her og fiskeørnen 

fisker i området. 

Kilde: Ut.no  

 Håkon Kongsrud Modum i malerkunsten 

 Gamle Modum 2015  s.28-29 Olav Sørensen ; Fiskegjerdet i Grunna. 



Post 19: Collettstien ved Buskerud hovedgård/Landbruksskolen 
Parker på parkeringsplassen ved anleggsgartnerbygget, og gå deretter bort til den gamle 

hovedbygningen. Her ser du et stort informasjonsskilt i tre til høyre for huset. Dette er starten på 

Collettstien. Herfra går du over jordet og bort til dammen. Stien er nylig rustet opp, og det er satt 

opp rekkverk på de bratteste partiene. Vi gjør oppmerksom på at det likevel er en sti i relativt ulendt 

terreng. Men, dette er også med på å gi turen et historisk sus; det hviler en spesiell stemning over 

Collettstien.  

 

 

 
 

Navnet Collettstien, og kanskje også traseen, er det trolig den tidligere rektor ved Landbruksskolen, 

Gjefsen, som står bak. På 1960-tallet la han ned et betydelig arbeid i å gjenoppdage det gamle 

parkanlegget ved gården. Hovedmannen bak parken er gårdens tidligere eier, høyesterettsassessor 

Peter Collett (1766-1857). Han utvidet et allerede eksisterende parkanlegg ved gården, og anla det vi 

i dag kaller Collettstien, fra hovedbygningen og opp på Bakkeåsen. Gården, som for øvrig har gitt 

navnet til vårt fylke, ble eid av familien Collett fra 1762–1883. Peter Collett tok over som eier i 1800. 

Han var både opplysningsmann og romantiker, og dette ble gjenspeilet i parken og stien – selv om 

lite av det er synlig i dag. Den romantiske hagen eller parken var opprinnelig delt inn i områder, eller 

«revere», som «Blomsterdalen», «De elskendes Revere», «Philosophernes Grotte» osv. Stier slynget 

seg opp Bakkeåsen, han anla også en dam og huler inngikk i anlegget. 

Langs dagens sti skal det være flere innskrifter på steiner og fjell, men mye er tapt eller ligger skjult 

under jord og mose. Den første, og den eneste innskriften denne postens opphavskvinne har funnet, 

er Kaias Lyst. Her står det et skilt ved stien, så det er umulig å unngå å se denne. Innskriften er av 

«nyere» dato, men i Peter Colletts ånd. I 1870 besøkte oberst Ole Herman Johannes Krag, for øvrig 

Krag-Jørgensen-geværets opphavsmann, Buskerud. Peter Colletts barnebarn, Karen Elise Theodora – 

kalt Kaia – viste obersten parken. Han ble betatt av både parken og jenta, og fridde til henne. Senere 

skrev han til sitt barnebarn: Kommer du nogensinde til Buskerud, valfart da op i Aasen, der har dine 

Tipoldeforældre været, der var dine Oldeforældre som unge Elskende, der var dine Besteforældre 

ogsaa som Trolovede. Et sted i Aasen vil du finde en naturlig Stenbænk under en brat Fjeldvæg, der 

indhug jeg i mine første Buskeruddage din Bestemoders navn og kalte Stedet «Kaias Lyst». 

På vei oppover skal man finne flere inskripsjoner i fjellet. Etter omtrent hundre meter etter «Kaias 

Lyst,» kan man ta av fra stien og gå bratt opp til høyre. Her skal man finne det området kalt 

«Trønderlaget» fra Peter Colletts park. Det skal være innskrifter som «Tordenskiold» og N (Nordahl) 

Bruun.  

Spennende er det også med de to gruveinngangene ved stien, her står det et informasjonsskilt. 

På toppen av Bakkeåsen var det, i Colletts tid, «Orcadernes Skuur». Her hadde han en tre meter lang 

kikkert, et håndbibliotek, en tønne med forfriskninger, tobakkspiper og ulike spill.  



I dag står det en hyggelig grillhytte her, men nå er man avhengig av medbrakte forfriskninger. 

Utsikten er det bare å nyte! Vi anbefaler å gå samme rute tilbake til bilen. Turen tar cirka tretti 

minutter.  

 

 

 

 
 

Kilder:  

Trond Bolleruds artikkel i Gamle Modum. Årsskrift for Modum Historielag 2007. 22 årgang. «Peter 

Collett og parken på Buskerud Hovedgård» 

Buskerud fylkeskommune 2012: Buskerud gård 4000 år. Utdanning i 100 år. 

 

Post 20: Nordgruvene Rundt 
Kulturstien Nordgruvene Rundt er en tilrettelagt rundløype med informasjonsskilt på to kilometer. 

Den skal være tilgjengelig for alle. Skriv gjerne i boken som ligger i postkassen ved Nordgruvene, her 

finner du også post 20.  

Vi kan anbefale å legge turen ved Nordgruvene til den 10. september. Da er det Barnas stein- og 

trolldag på Koboltgruvene fra kl. 11.00-17.00. Her er det et vell av aktiviteter og opplevelser for små 

og store. 

God tur! 

 



 



 


