
SPF Jössebygdens resa till Blaafarveverket i Norge, den 
30 maj 2018! 

Bilderna i det här referatet är en liten del av alla de fina bilder, som togs av                         
Åke Andersson under resan, och som han så vänligt delat med sig av! 

Tyvärr kan vi inte dela med oss av de allra flesta bilderna från resan här på hemsidan, eftersom 
de visar ansiktena på många deltagande, som vi nu saknar skrivna tillstånd för publicering av!  

Den nya Dataskyddsförordningen, som började gälla den 25 maj 2018, ställer ju numera krav på 
sådans tillstånd!  

Till grund för texten här nedan  ligger Ulla Johanssons minnen och berättelse, då jag själv, 
webbansvariga Annelise, inte kunde delta i resan denna gång! 

Här kommer nu referatet!  

Resan till Blaafarveverket! 

Redan kl.06.30 på morgonen den 30 maj möttes 30 nymornade seniorer på Palmviken för 
att ge sig iväg på äventyr, i ett mycket vackert sommarväder.  

Thomas, vår chaufför från Wikmans buss, var den som  säkert rattade bussen. 

Första stoppet gjordes på en rastplats utanför Örje i Norge. Vi slog oss ner runt bord, 
eller direkt på gräset, för att  äta våra medhavda matsäckar.  

Under färden till Blaafarveverket blev vi guidade av Knut Lykken, på ett mycket 
förtjänstfullt sätt. Knut varvade fakta och historier om den norsk-svenska historien med 
berättelser om sina egna äventyr och ”pojkstreck” under sin uppväxt i Oslo. Det var 
roligt att lyssna på! 

Strax före klockan 11 anlände vi till Blaafarveverket, precis i tid för vårt förbokade 
besök. 



Här pekar Åkes hustru Mai Andersson glatt ut vägen!  

I den gamla glashyttan, som idag används för konferenser 
och festlokal vid olika sorters tillställningar, fick vi först 
information om verkets historia, om färgtillverkningen och 
även om årets utställningar. 

Här nedan ser vi guiden, som bland mycket annat, berättade att man började renovera 
det gamla blaafarveverket 1968, och hur man då byggde ut det till ett helt 
friluftsmuseeum. Rekonstruktionen gjordes så autentiskt som möjligt. 

 

Den ”blå butiken” i anslutning måste naturligtvis också besökas! Där fanns mycket 
fantastiskt porslin och vackert koboltblått glas att beundra.  

 

Man kunde också se många besökare som lämnade butiken med stora kassar, fulla av 
skatter… 

Vi besökte naturligtvis även årets konstutställning på Blaafarveverkets museum, som i år 
firar 50 år med en brett sammansatt utställning på temat ”Hjemmets skatter”, med 
målningar, porslin och hantverk. Många kända konstnärer skildrar här vårt behov av det 
vackra, både till nytta och prydnad, och berättar genom  sina målningar historier om 



makt, missbruk, skönhet och lidande genom åren. Målningarna är från 1700-talet  fram 
till nutid, och visar hur porslin och keramik länge har haft en integrerad plats i våra liv.  
Vi kunde se verk av bl.a. Vilhelm Hammershōj, Isak Grünewald, Richard Berg, Edvard 
Munch, Lena Cronqvist och många fler!  

Här var det fotograferingsförbud, så bilder härifrån har vi inga.  

Sedan bar det av med bussen till området där själva koboltgruvorna fanns, åtta 
kilometer bort. Där började vi först med att äta en god lunch på Gruvekroa, - chili son 
carne, och sedan kaffe med gräddtårta. 

                                                                                                                                     

Därefter blev det besök på Kittelsenmuse´et, en  permanent konstutställning med 
Theodor Kittelsens konst. Han var en av Norges främsta konstnärer, som fortfarande har 
en speciell plats i norrmännens hjärta.  

Vägen upp till museet var brant, som synes på bilden ovan, men utsikten där uppifrån 
var storslagen! Såväl konst som utsikt beundrades!  



Här ser vi Ulla Johansson, som ansvarar för vår 
förenings program, och också för denna resa.         
Hon har även gett fakta till den här berättelsen! 

Tack, Ulla! 

  

Sista programpunkten var så ett besök i själva 
koboltgruvan. Det blev en ordentlig tur som tog en och en 
halv timme. Guiden ledde oss på gå-vänliga vägar genom 
delar av den fascinerande gruvan. Där fanns med djupa 
schakt, gångar ut på glasgolv och vi gick även över en 32 m 
lång hängbro! Glasgolv och hängbro var förstås frivilligt. 
Det vara endast fyra grader varmt i gruvan, så det kändes  
sedan ganska omtumlande att stiga ut i den 32-gradiga 
värmen utanför 

Till slut var det sedan dags att åter borda den luftkonditionerade bussen, som förde oss 
tillbaka mot Arvika. Vi hann också med en fikapaus på hemvägen,  men var ganska trötta 
när vi steg av bussen kl. 21.15. Det var en både spännande och lång dag!  

Här nedan ser vi bussen, och fotografen själv! Tack, Åke, för alla fina bilder!  




