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Folo fro Slrossen

pa gruvesafarien

2007 ser ut til 0 bli et spesielt spennende or po Blaafarvevcerket. Mange ar
med hard arbeid na;rmer seg slutten, og l¢rdag 16. juni skal de nye deler
av Skuterudgruvene offisielt opnes for publikum.
Gjennom et enormt arbeid med sikring og
konstruksjon av et omfattende system med
trapper, stiger og gangveier er det fra i
mulig a ta en 1,5 km lang tur fra Clara Stollniva hele veien ned til Ludvig Eugen Stollen,
en h0ydeforskjell av om lag 80 meter.

av hva sam skjuler seg uncleI' den vakre

Skuterudasen.

ar

Turen f0rer gjennom en eventyrlig vakker
gruve meet stoller, synk og strasser, I1vor Illall
kan oppleve den undeljordiske verden hvor
gruvearbeiderne slet for {t hente ut den fattige
koboltmalmen sam val' grunnlag for
Blaafarvevrerkets rikdom.

Til og med for svaksynte og blinde tilbyr
Blaafarvevrerket et helt unikt opplegg:
"Sansenes Tunnel"! I en av de sidegangene pa
Clara Stollen niva har det blitt laget en spesiell utstilling av st0rre mineraler som det er lov

it

ta

pit.

Gjennom clenne sanselige opplevelsen, og ved
samticlig a Iytte pa en innspilt beskrivelse av
disse mineralene, kan man uten

ase danne seg

et realistisk inntrykk av mineralenes utseende.

Clara Stoll-niva er gjort tilgjengelig for rullestolbrukere, slik at ogsa de kan fa et inntrykk

I Ludvig Eugen Stoll har clet blitt laget en
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Fra IItstillillgell i Clara FUlld.

Lagrillg av ost i gruvegallg.

vakker attraksjon av en apen sprekk i en forkastningssone mecl notte kalsittkrystaller som
vokser pa en sjikt av kvartskrystaller. Steclet
har fatt navnet Krystallgrotta. Det er en spesiell opplevelse it kunne beunclre clisse vakre
krystaller i sitt eget milj¢!

Selve lanclskapet pa Skuterudasen er preget av
cle store apne clagbruclcl og de vakkert arrangerte steintipper med avfallsteinene, minner
fra cle ticlligste clriftarene, etter at malmen ble
oppclaget i 1772. En spasertur til de spennencle Nordgruvene er en sterk opplevelse. Pa
f1ere plasser pa Skuterudasene har man en
unik utsikt over dalen mot Tyrifjorden og
H¢nefoss.

I Clara Funcl pa Clara Stoll-niva er clet en
liten temautstilling om prosessen fra clel uanselige gra maim, til clet vakre bla pigment som
i aile ticler har vrert etterspurt av glass- og
keramikk inclustrien.

Det finnes nere muligheter for turer gjennom
de gruvene pa SkUlerud. Pa bestilling er clet
mulig a legge opp en skreddersydd program
for grupper eller skoleklasser. Yare kynclige
guider sikrer at man far mest mulig ut av opplevelsen!

I Scheiclehuset pa Gruvetrakka, utenfor inngangen til Forhapningsstollen, er det en ny
spennencle utstilling om kobolt og kvarts, to
stoffer som er helt uunnvrerlig for vart moclerne samfunn, og som pa hver sin mate hal' spilt
en rolle i menneskehetens utvikling.
Gruvekroa har blitt utbygd og der apnes en ny
butikk med notte suvenirer, med spennende
stein fra Norge og ellers i verden, med vakre
smykker, lokalt proclusert ost - mod net i en av
Yare gruveganger samt mye annet.

Kontaktinformasjon for videre opplysninger
og bestillinger finnes i en separat annonse.
Blaafarvevrerket inviterer aile til en uforglemmelig dag, forhapentligvis en solskinnsrik dag
under en BLAA himmel. ..
Alexalldra Brallcllele
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