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Opplev dagbruddene på nært hold fra 5 nye utsiktspunkter. Nyt stillheten 
og utsikten over hele gruveanlegget og Tyrifjorden. Turen starter ved mar-
ketenteriet og er ca. 2 km lang. Følg blåmerket sti rundt. 

Eventyret om Blaafarveværket startet i 
Skuterudåsen med funnet av koboltmalm 
høsten 1772. Ole Witloch var skjerperen 
som fant en klump med det han trodde 
var sølv, men som viste seg å være et mer 
verdifullt mineral – nemlig kobolt! 

Koboltgruvene var i drift i 120 år fra 
1773-1893, og i 1839 bodde det hele 
1.886 personer i området rundt gruvene. 

I 1980 startet arbeidet med å restau-
rere Koboltgruvene, og siden 1993 har 
gruveområdet vært åpent for publikum. 
Helheten i Blaafarveværket har dermed 
blitt styrket. Publikum kan følge mal-
mens vei fra gruvene via pukkverkene og 
raffineringsprosessen til der den fremsto 
som blått pigment til farging av glass og 
porselen. Mellomgruvene

Vi har tilrettelagt en rundtur langs mektige dagbrudd i et spen-
nende kulturlandskap, skapt av menneskehender gjennom 120 år 
(1773-1893).
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Koboltgruvene strekker seg over et stort område, 3 km fra Nord til Sør.
Utsikten er fantastisk; herfra kan man se Holleiaskogene, Tyrifjorden og 
Krokskogen – de norske eventyrsamlerne Asbjørnsens og Moes områder, 
hvor folkeeventyrene hører så naturlig hjemme. 

Vi har skiltet en flott rundtur, hvor man kan se ned i de mektige dagbrud-
dene og skape seg et inntrykk av virksomheten som startet her for to 
hundre år siden. Man vil se hvordan menneskene har formet naturen, og 
det er fascinerende å tenke på at hver eneste stein i felshaugene er løftet 
av menneskehender. Følger man de brune gjerdene og blåmerket løype, 
kommer man innom fem flotte utsiktspunkter. Man passerer Constan-
tin nivå og Mellomgruvene, Witloch nivå med Danskesteinen og til slutt 
Nordgruvene, hvor det er en fantastisk utsikt over Nordgruveområdet. 
Museene gir et innblikk i arbeidsmetoder, redskaper og i Blaafarvevær-
kets arkivmateriale. 

Kulturstien – Dagbruddene Rundt er tilrettelagt slik at den skal være 
tilgjengelig for alle, og det er informasjon ved utsiktspunktene. Skriv 
gjerne i boken som ligger i postkassen på Nordgruvene i sesongen.

De malmførende årene i fjellet ble tatt ut – først i 
dagbruddene og etterhvert nedover i dypet. 

Bergfeste i et dagbrudd.




