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Innledning
Rørosmuseet har hatt et aktivt år i 2015, med mange utstillinger og arrangementer gjennom året. Museet
har et bredspektret oppdrag, hvor vi skal være regionens kompetanseorganisasjon innen både
verdensarv, kulturhistorie, samisk historie, bergverk, naturformidling og bygningsvern.
Museets 22 fast ansatte, og enda flere sesongansatte og prosjektengasjerte holder et høyt tempo for å
løse de mange viktige oppgavene som blir tildelt et museum på et verdensarvsted. De mange hundre
engasjerte i våre venneforeninger er også et vesentlig bidrag til å holde fokus på de viktige natur- og
kulturhistoriske verdiene vi skal forvalte og formidle.

Viktige hendelser i 2015
To store saker har preget året. Det har vært arbeidet mye med å forberede søknad om verdensarvsenterautorisasjon sammen med verdensarvråd og verdensarvkoordinator. Det er også lagt ned en stor
innsats for å få til en god framtidig forvaltning av eiendommene og eiendelene etter Røros kobberverks
konkursbo, som Rørosmuseet har forvaltet på vegne av Klima- og miljødepartementet siden 1980.

På Røros er kulturhistorien en viktig premissleverandør for samfunnsutviklingen på stedet. De
kulturhistoriske verdiene blir stadig viktigere, også i den regionale utviklingen. I 2015 kommer dette bl.a.
tydelig til syne i Røros kommune nylig vedtatte samfunnsdel i kommuneplanen.
Rørosmuseet opplever i den sammenheng en stadig økende etterspørsel etter vår kompetanse, både fra
offentlige og private aktører. Det er svært gledelig at mange ser behovet for en god faglig tilnærming i
arbeidet med å dokumentere, forvalte og formidle regionens historiske verdier. Samtidig er det en
utfordring at det er større forventninger til at museet skal kunne bidra inn i dette arbeidet med egne
ressurser enn det vi er i stand til med eksisterende grunnfinansiering.
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Gjestene våre

Fortellerstund i Kurantgården under Rørosmartnan

Rørosmuseet består av mange enheter. Besøkstallene varierer mye mellom stedene, det gjør også
lengden på besøket; fra turisten som stikker hodet innom i Spjellstuggu på tur gjennom Sleggveien til
håndverkeren som bruker en langhelg i måneden på å tilegne seg kvalifikasjoner gjennom
fagskoleutdanningen. Og ikke minst de mange interesserte som er gjengangere på Rørosmuseets
arrangementer gjennom året.
Hovedtyngden av de besøkende på
Rørosmuseet er individuelt
besøkende i Smelthytta og
Olavsgruva i sommerhalvåret, men vi
har også mange besøkende knyttet til
arrangmenter og de øvrige
besøksarenaene våre.
Rørosmuseets besøkstall har gått
både opp og ned og opp igjen siden
de første registreringene i 1988, men
ut fra tallene det ser ut som vi har
gjort en brukbar jobb mot publikum
de siste 10 årene.
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Totalbesøk Rørosmuseet 1988 - 2015
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Besøkstallet var best det første året etter at Smelthytta åpna i 1988, og holdt seg høyt fram til 1996,
deretter datt det nokså kraftig fram til begynnelsen av 2000-tallet. I løpet av de siste årene har
besøkstallet tatt seg opp betydelig. Vi endret tellemetode fra 2014 til 2015, den nederste kurven er
tallene fra 2012 til 2015 telt med «ny» metode (tipulerte besøkstall utelates, bla. utebesøk Doktortjønna).

De registrerte besøkende i 2015 fordelte seg slik på de forskjellige besøksstedene:
Besøk 2015

Enkeltbesøk
voksne

Enkeltbesøk
barn og unge

RM Smelthytta
RM Olavsgruva
RM Doktortjønna
RM Bygningsvernsenteret
RM Sleggveien
Nasjonalparksenter Elgå
Fjeld-Ljom ikke telt
Summer

18579
10535
803
3065
4575
1719
39276
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Besøk i
grupper, barn
og unge
291
635
0
0
0
0

Total

3965
2902
1823
756
1525
106

Besøk i
grupper,
voksne
1533
1564
0
0
0
0

11077

3097

926

54376

24368
15636
2626
3821
6100
1825
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Avdelingene
Rørosmuseet er organisert i seks avdelinger. Tre av avdelingene er funksjonsavdelinger som jobber på
tvers i hele organisasjonen, Administrasjon, Drift og Formidling, og tre er fagavdelinger som har ansvar for
sine fagområder, Kulturhistorisk, Naturhistorisk og Bygningsvern.

Administrasjonsavdelingen
Rørosmuseet har en liten administrasjon med to ansatte, hvor den ene også er avdelingsleder for
driftsavdelingen.
Landsverneplan og framtidig eierskap og forvaltning
Sammen med Bygningsvernsenteret har avdelingen arbeidet mye med Landsverneplanen for
Malmplassen og Storwartz-området og framtidig eierskap av Kobberverkets eiendommer i 2015.
Verdensarvsenter
Forarbeidet til autorisasjonsprosess som verdensarvsenter har hatt høyt fokus gjennom året.
Rørosmuseet har jobbet mye og tett med verdensarvkoordinator for å få et grunnlag for vedtak i
verdensarvsentersaken. Både verdensarvrådet og MiSTs styre gjorde positive vedtak i saken i desember.
HMS
Avdelingen har også hatt mye fokus på HMS. Hele HMS-systemet er revidert i 2015 og tilpasset MiSTs
HMS-system. Rørosmuseet har en sammensatt virksomhet, så dette har vært en stor prosess.
Kommunikasjon
En har arbeidet med å finne løsninger for å kunne delta på de ulike MiST-arenaene uten at
reisekostnadene blir alt for store. Et konkret tiltak er at en i stor grad har fått institusjonalisert Skypeverktøyet for korte møter, og fått gode tekniske videoløsninger for både kontorer og møterom.
Økonomi
Rørosmuseet har et budsjettert egeninntjeningskrav på ca. 60 % av omsetningen med dagens
aktivitetsnivå og driftstilskudd. (Landsgjennomsnittet ligger på ca. 30 % i museumssektoren). Det oppleves
som utfordrende å svare på de forventningene som omgivelsene har til museet som samfunnsinstitusjon
med en såpass svak grunnfinansiering.
Museet har nokså kraftig økende faste kostnader, bl.a. til husleie. Dersom en ikke oppnår en tilsvarende
økning i grunnfinansieringen ligger en med dagens rammebetingelser an til å måtte redusere
driftsaktiviteten i 2017.
Museet får tilskudd fra, og rapporterer til svært mange ulike tilskuddsgivere og mange både offentlige og
private oppdragsgivere. Dette stiller store krav til styringssystemer, ledelse og tett oppfølging av
økonomien, både totaløkonomien og det enkelte prosjekt.
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Driftsavdelingen
Driftsavdelingen har tre fast ansatte, samt avdelingsleder ansatt på adm. avdeling. Driftsavdelingen har en
sammensatt oppgaveportefølje, hvor de på ene siden har løpende oppgaver knyttet til de øvrige
avdelingenes årsplaner, som å være med å sette opp utstillinger og større og mindre magasin-prosjekter,
og på andre siden en del spesifikke oppgaver, knyttet til både drift og vedlikehold, sikkerhet og HMS.
Driftsavdelingen har i 2015 hatt flere større prosjekter.
Sikringsprosjekter:
Rørosmuseet fikk i mars tilsagn på sikringsmidler for 2015 fra Norsk Kulturråd til to sikringsprosjekter i
tråd med Rørosmuseets sikringsplan vedr. brannrisiko og brannforebyggende tiltak: Overspenningsvern av
Rørosmuseets brannvarslingsanlegg for å sikre mot skade ved lynnedslag og Utskiftninger av
brannvarslingsanlegg i Murhytta og kalddelen i Smelthytta. Overspenningsvern på brannvarslingsanlegget
ble montert i juni, før start av høysesong. Utskiftinger av brannvarslingsanlegg i Murhytta og kalddelen i
Smelthytta ble utført i juni, nytt klimatilpasset utstyr er ferdig montert.
Olavsgruva, gruverensk og pumpesystem:
I mai ble det gjennomført hovedrensk i Olavsgruva i publikumsfaring og Bergmannshallen. Rensk ble
utført av egne ansatte sammen med Arnfinn Skjevdal og Steinar Berg fra Orkla industrimuseum.
Pumpeanlegget i Olavsgruva trenger en større oppgradering. Det er investert i ny pumpe og arbeidet med
utskifting av rør og slanger er påbegynt.
Belysning:
I publikumsområder og utstillingslokaler i Smelthytta er store deler av de gamle spotlightene skiftet til nye
spoter med led-belysning, jfr. HMS årsrapport 2014. I Olavsgruva er det installert nye led-lyskastere og
skiftet til led-belysning i publikumsfaring og nødutganger.
Formidlingsarealer:
Rørosmuseet har i 3. tertial lagt ned mye ressurser
i å oppgradere «Klasserommet» i Smelthytta.
Dette har tidligere vært brukt som
formidlingsareal, men har de siste årene delvis
vært brukt som lagerrom. Nå blir rommet
oppgradert som visningsrom, med audiovisuelt
utstyr av god kvalitet.
Reparasjon og forsterkning lager:
Lagerteltet i Stamphusveien er reparert og
forsterket med en gavlvegg i reisverk og plater.
Lagerporter er montert og forenkler adkomsten
inn i lageret.
Oppfrisking av museumsbygningen på Olavsgruva
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Formidlingsavdelingen
Formidlingsavdelingen har 3 fast ansatte, samt avdelingsleder som er ansatt på kulturhistorisk avd. I
tillegg har avdelingen et 20-talls sesongansatte for å ta unna en hektisk sommersesong. Rekruttering og
opplæring av sesongansatte er en svært viktig del av avdelingens ansvarsområde, både for å gi publikum
en god opplevelse og av sikkerhetsmessige hensyn. Vertene våre skal ha god kunnskap om alt fra
områdets historie, formidling og kundebehandling til brannslukking og sjøredning.

Sikkerhetskurs på Doktortjønna, opplæring av sommeransatte

Avdelingens aktivitet er i stor grad knyttet til organisering av arrangementer, utstillinger og
publikumsmottak (egen oversikt i slutten av rapporten). I tillegg har avdelingen hatt et sterkt fokus på
både bedre publikumstilgjengelighet og nye formidlingsopplegg for barn og unge.
Skilting og tilrettelegging for publikum
I løpet av vinteren har museet utarbeidet nye
informasjonsskilter i den faste bergverksutstillinga i
Smelthytta, for å gi publikum en bedre introduksjon til
innholdet i utstillinga. Utstillingen i Olavsgruva har også
fått en oppfrisking.
For å bedre forholdene i Smelthytta ved
publikumsmottak/butikk er disken gjort om slik at vi nå
kan ekspedere gjestene ved to kassepunkt. Det er også
utført en del reparasjonsarbeider og «kosmetisk
oppretting» på den faste utstillingen i 1. etasje.
På Nasjonalparksenteret på Doktortjønna er satt opp nye
skilt til senteret. Dette innbefatter skilting fra bilvegen,
vegg skilt på senteret og innendørs skilting til
forvaltningsknutepunktet på senteret.
Rørosmuseet årsmelding, 2015
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Markedstiltak
Rørosmuseet har fokusert målgruppespesifikke og koordinerte markedstiltak, oppfølging av Tripadvisor
og oppfølging av sesongansatte (kvalitetsutvikling i tjenesteleveransen). Dette har gitt synlige resultater,
ca. 4000 flere besøkende i Olavsgruva og Smelthytta i løpet av sommersesongen, og Smelthytta og
Olavsgruva var høsten 2015 ratet som hhv. nr. 1 og nr. 2 av «ting å gjøre» på Røros.
Verdensarven som veiviser
«Verdensarven som veiviser» er et stort skoleopplegg under oppbygging. Opplegget skal til slutt omfatte
hele skoleløpet t.o.m. videregående skole, i tillegg til barnehager. I 2015 har vi prøvd ut delprosjekter i 3.,
5. og 8. trinn, i tillegg til opplegg med valgfag «Levende kulturarv (8.-10. trinn). 5. trinn ved rørosskolene
og Os fikk en dag med innføring i kvartærgeologien – hvordan landskapet i Rørosdistriktet ble dannet. 8.
trinn på Røros var en dag i Femundsmarka med innføring i kulturhistorie, naturbruk og friluftsliv. I løpet av
høsten 2015 har ca. 150 elever på Røros, Os, i Glåmos og Brekken vært med på skoleoppleggene.

Torsdagskveld i Sleggveien, et av de mange arrangementene i løpet av året.
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Kulturhistorisk avdeling
Kulturhistorisk avdeling har 5 fast ansatte, og arbeider nokså bredspektret med dokumentasjon,
kunnskapsbygging og formidling. Kulturhistorisk avdeling jobber tett sammen med formidlingsavdelingen,
særlig med utstillinger og arrangementer.

Samlingsforvaltning og digitalisering
Rørosmuseet har som mål å tilgjengeliggjøre mest
mulig av samlingene gjennom Primus og Digitalt
museum. Denne våren ble gjenstander fra
Sintringa overført til nytt magasin. 130 gjenstander
ble flytta, rengjort, fotografert og
minimumsregistrert. Dette er store gjenstander
som hesteredskaper, vogner, brannutstyr osv.
Gjenstandene er registrert i Primus og
registreringene vil etter hvert bli publisert på
Digitalt museum. En del tid har gått med til
kvalitetssikring av opplysninger knyttet til
registreringene.
Prosjektet med å dokumentere og registrere opplysninger knyttet til fotosamlinga etter Lars Danielsen ble
sluttført til 1. juli. Ordning og katalogisering av Røros kobberverks arkiv går mot en sluttføring. Arkivet er
reorganisert og flyttet.
1882 negativer fra vår bildesamling ble i februar digitalisert av Freia Beer i Trondheim. Arbeidet ble
finansiert gjennom samlingsforvaltningsmidler i MiST. Bildene er overført til Rørosmuseets digitale arkiv
og det er utført en del etterarbeid med registreringene.
Muggsanering av arkivet etter handelshuset Engzelius er planlagt og finansiert. Arkivet ble høsten 2015
pakket og sendt til muggsanering hos Ocab i Linköping, Sverige

Kunnskapsutvikling
Prosjektene «Samiske kulturminner i Sør-Skards og Nord-Vigelen»
og «Ordning og katalogisering av Røros Kobberverks arkiv» går
mot avslutning. Begge prosjektene bidrar til økt kunnskap og bedre
tilgjengelighet til kildene om samisk historie og bergverkshistoria
på Røros.
På høsten ble det startet opp et samarbeid med Universitetene i
Oslo, Uppsala og Sør-Wales om forskningsprosjekt på bergverk i
Norden (med hovedfokus på Falun og Røros).
Fjell-folk | Vaerien Almetjh ble i 2015 utgitt som naturhistorisk
temanummer.
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Naturhistorisk avdeling
Naturhistorisk avdeling er museets
minste avdeling med en fast ansatt.
Avdelingen har som hovedoppgave å
drive de to sentrene under
Besøkssenter Nasjonalpark
Femundsmarka, på Doktortjønna og i
Elgå, i henhold til autorisasjonen gitt
av Miljødirektoratet. Hele denne
virksomheten er rapportert i egen
årsrapport til direktoratet.
I tillegg forvalter avdelingen
friluftsområdet ved Doktortjønna,
med økonomisk driftsstøtte fra Røros
kommune og utviklingsstøtte fra SørTrøndelag Fylkeskommune.

Skoleopplegg sammen med statens naturoppsyn i Elgå

Avdelingen gjennomfører også mange arrangementer gjennom året, disse er beskrevet i
arrangementsoversikten.
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Bygningsvernsenteret

Bygningsvernsenteret er Rørosmuseets største avdeling med 7 fast ansatte. I tillegg har avdelingen mange
håndverkere i kortere engasjement i løpet av året.
Både arbeidet med Landsverneplanen for Malmplassen og Storwartz-området og framtidig eierskap av
Kobberverkets eiendommer har vært viktige og arbeidskrevende oppgaver i 2015.
Istandsettingsprosjekter
Bygningsvernsenteret har hatt mange istandsettingsprosjekter i løpet av året. En av de store
utfordringene har vært istandsettingen av kloppa på Smelthytta, som også er inngangspartiet til museet.
Se oversikt over istandsettingsprosjekter.
Utvikling av utdanningssystemene
2015 har vært et svært aktivt år på kurs- og utdanningsside. I tillegg til handverksdagene og flere kortere
kurs, ble de første fagskolestudentene uteksaminert og det andre kullet begynte. En har også arbeidet
sammen med NTNU for å etablere læringsarena for bachelorstudium.
Avdelingsleder på bygningsvernsenteret sitter i Utdanningsdirektoratets Yrkesfaglige utvalg for
Immateriell kulturarv og Små og verneverdige fag
Internasjonal utveksling
En fransk handverker har vært engasjert gjennom samarbeid med organisasjonen Le Compagnons du
Devoir i perioden januar-april. I løpet av sommeren har vi hatt 2 tyske Wandergeseller i arbeid i 2 uker,
samt en annen tysk vandrende handverker engasjert i 1 måned. Alle tre er kvinner.
Gjenbruk av bygningsmaterialer
Bygningsvernsenteret har inngått avtale om mottak av bygningsdeler fra demontert låve. Etterspørsel
etter brukt takskifer er økende, og vi har levert til både Tømrerfirma og samarbeidspartnere knyttet til
Uthusprosjektet
Rørosmuseet årsmelding, 2015
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Istandsettingsprosjekter
Bygningsvernsenteret har en stor og sammensatt portefølje av istandsettingsprosjekter, både internt og
eksternt, fra store bygningsprosjekter til små verkstedsoppdrag

Tiltak Kobberverkets eiendommer
Kloppa ved Smelthytta, restaureringsarbeidet
omfatter nødvendig utskiftning av tilfarere og
bindingsverkkonstruksjonen samt nytt dekke
på seksjon D og E.
Kruthuset på Skansen, Kalket utvendig mur
med lokalbrent kalk
Kurantgården, istandsatt dør og vinduer i
kontorbygningen.
Laboratoriebrakka Nedre Storwartz, isolering
og innvendig kledning.
Murhytta, takrennenedløp i sink montert.
Mannskapsbrakka på Nedre Storwartz,
råteskadd langvegg satt i stand, ny svill,
isolasjon, papp og ny panel ble montert og
panel malt. Inngangspartiet ble skrapt ned og
malt på nytt. Det ble laget trapp ved
nødutgangen. Inngangsdøra er istandsatt og
det er laget en kopi av rømningsdøra på
sørveggen.
Olavsgruva, innvendige støttekonstruksjoner,
restaurert tappeluke.
Tiltak i kulturlandskapet i gruveområdet,
rydding av skog og kratt i området mellom
Olavsgruva og Hestkletten.
Rydding mellom Røstplassen og Slegghaugen i
Malmplassområdet.
Eksterne oppdrag
Det er gjennomført 11 større
tilstandsvurderinger, 5 større
istandsettingsoppdrag og 8 større
verkstedprosjekter, i tillegg til mange mindre
oppdrag i løpet av året.
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Kurs og utdanningsprogrammer
Rørosmuseet jobber mye med både kortere kurs og lengre utdanningsprogrammer, særlig innenfor
bygningsvernet. En har gjennom tiår fokusert på kursing av håndverkere, og de siste årene har Bygningsvernsenteret hatt fokus på å få etablert en fagskoleutdanning i samarbeid med BNL og Riksantikvaren.

Høsten 2015 var en milepæl i dette arbeidet da første kull med fagskolestudenter på kurset ‘Innføring i
bygningsvern’ avla eksamen, omtrent samtidig med at andre kull startet opp. Bygningsvernsenteret har
også jobbet tett sammen med NTNU om å være læringsarena for bachelorstudenter på kurset Tradisjonelt
Bygghåndverk.
I tillegg er det i løpet av året gjennomført flere kortere kurs, de fleste på omlag en ukes varighet:
Dato

Kortere kurs

23.03.2015

Kurs i lafting med vekt på lokale lafte-tradisjoner for bygningsvernhandverkerne

17.08.2015

Handverksdagene kurs: Lokal hydraulisk kalk som overflatebehandling. Instruktører Chris
Pennoch og Staffan Andersson

17.08.2015

Handverksdagene kurs: Tradisjonelle overflatebehandlinger for eksteriør. Instruktør Jon
Brænne

17.08.2015

Handverksdagene kurs: Bordtak og kjerkespon. Instruktører Roald Renmælmo og
Kolbjørn Vegar Os

17.08.2015

Handverksdagene kurs: Smijern i bygningsvernet. Mattias Helje

05.10.2015

Kurs i spontekking, løe på Tolga, for bygningsvernhandverkerne, to dager.

12.10.2015

Kurs i lafting Del 2. Hovedvekt på takkonstruksjoner og innhugging av åser, fem dager.
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Utstillinger
Rørosmuseet har 4 faste utstillinger.
Åpnet
1988

Kobberverket, Bergverksutstilling, Smelthytta

1981

Gruvedrift i Circumferensen, Gruveteknikk og arbeiderhistorie, Olavsgruva

2000

Ti finpussa, draktutstilling, Smelthytta

2005

Geologien i Rørostraktene, geologi og bergarter, Olavsgruva

Museet har ikke en grunnfinansiering som gir rom for å produsere utstillinger. En er derfor avhengig av
ekstern finansiering for å lage nye utstillinger. Det er dermed i stor grad kostnader knyttet til den enkelte
utstilling og tilgjengelige finansieringsordninger som styrer utstillingsprogrammet.
I 2015 har vi hatt disse temporære utstillingene:
Åpningsdato:
06.02.2015

Et glimt inn i et reindriftsår i Svahken Sijte - med foto fra Glomdalsmuseet

15.02.2015

Skåkdalen. Den vesle bygda i fjellet - tegninger av Stian Tranung

17.02.2015

Natur- og dyrefoto av fotograf Bjørn Brendbakken

11.04.2015

Fra mikro til makro – utstilling av Sverre Morkens arbeider

30.05.2015

Ja takk, begge deler! er ei vandreutstilling utarbeidet av Ringve museum, og vist ved
Rørosmuseet i sommer. Utstillinga presenterer kulturen og musikken til de nasjonale
minoritetene i Norge. Samarbeid med Ringve museum.

13.06.2015

Kunstutstilling med verker av R. Matheson og L. Eggen. Arrangert av Røros kunstlag.

12.09.2015

Private bilder – 10 Røros-familier – kunstutstilling produsert av Kjetil Skøien
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Arrangementer
Rørosmuseet har hatt mange åpne arrangementer gjennom året, innenfor et bredt spekter av temaer:
Dato

Arrangement

Fagområde

06.02.2015

Presentasjon av boka Samer sør for midnattssola av Leif Braseth og
åpning av fotoutstillinga «Et glimt inn i et reindriftsår i Svahken Sijte»

Kulturhistorie

17.02.2015

Rørosmartnan 2015 i Smelthytta, tre foredrag.
-Tater-/ romaniutvalget, nedsatt av regjeringen i 2011, presenterte
sitt arbeid som skal ferdigstilles i vår.
-«Arbeidsgampen». Hesten i gårdsarbeid, skogbruk og transport, Ole
Peder Svendsen
-” Reinsdyret – smaken av vidda», Mikael Forselius og Anna Joma
-Tre konserter og en teaterforestilling

Kulturhistorie

17.02.2015

Rørosmartnan 2015 i Kurantgården, Handverksmartna med et 20-talls
handverkere fra Bygningsvernsenteret og Uthusprosjektet, samt
eksterne handverkere fra Norge og Sverige i aktivitet med workshoper
og visning av handverk, foredrag og utstillinger.
Martnasforedrag i Hjulmakerstuggu:
-"Fela og buen" Jan Åslund, Falun,
-"Handsagskjæring på sagstilling. Verktøy-utbredelse-lokal bruk"
Roald Renmælmo og Jon Holm Lillegjelten,
-"Illusjonsmaleriet" Jon Brænne
-"Østerdalsstuer" Per Hvamstad
Fortellerstund for barn fra barnehager og 1.-2.-klasse, med påfølgende
produksjon av egen tre-leke. Gratis.

Bygningsvern

01.07.2015

Tusen alen under jorden. I Olavsgruva ble teaterstykket framført hver
dag hele juli måned. To unge skuespillere sto for arrangementet, og
stykket var satt opp i tilknytning til siste omvisning i gruva. Dette ble
svært vellykka og det er grunn til å tro at dette også medvirket til
høyere besøkstall i gruva.

Kulturhistorie

04.07.2015

Friluftslivets år, Familiedag på Doktortjønna

Naturverdier

09.07.2015

Torsdagskveld i Sleggveien: Barnas Sleggveien

Kulturhistorie

16.07.2015

Torsdagskveld i Sleggveien: Tradisjonshåndverk og hyllkakesteking

Kulturhistorie

23.07.2015

Torsdagskveld i Sleggveien: Setring i Røros-området

Kulturhistorie
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25.07.2015

Friluftslivets år, Familiedag på Doktortjønna

Naturverdier

30.07.2015

Torsdagskveld i Sleggveien: Folkemusikk

Kulturhistorie

06.08.2015

Torsdagskveld i Sleggveien, Romanifolket og taterne i Sleggveien

Kulturhistorie

22.08.2015

Åpen dag på Bygningsvernsenteret i forbindelse med
Handverksdagene 2015. For øvrig er hele arrangementet tilgjengelig
for publikum underveis.

Bygningsvern

29.08.2015

Fyrsetting og taubanekjøring på Storwartz i samabeid med
Olavsgruvas venner.

Kulturhistorie

13.09.2015

Vandring mellom gruver og skjerp i Feragsfjella, Geologiens dag med
geolog Knut Wolden.

Naturverdier

14.09.2015

Livet på Haugom — vandring med haugaingen Knut Aas
Kulturminnedagene 2015

Kulturhistorie

21.09.2015

Jubileumsfeiring Uthusprosjektet 20 år, og Europa Nostra-pris. Åpen
dag i Kurantgården.

Bygningsvern

13.10.2015

Fotokveld I anledning Friluftslivets år. Roar Dille og Ragnar Løkken,
også kjent som "Vill-Fussan", viste foto og fortalte historier om
friluftsliv.

Naturverdier

05.12.2015

Juleverksted, Bygging av juletre av einer og laging av gammeldags
juletrepynt, sang og lek rundt juletreet.

Kulturhistorie

09.12.2015

Sikfisket i Aursunden, temakveld på Doktortjønna. Bjørn Sandnes
snakket om «». Om utnyttelse av en lokal ressurs og om etablering av
et marked.

Naturverdier
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Faglige og politiske besøk
Som verdensarvmuseum opplever Rørosmuseet en betydelig etterspørsel etter å få se hvordan vi jobber.
Dette er særlig knyttet til hvordan vi utnytter effekten av å være et tydelig kompetansesenter med
praktisk istandsettingsarbeid og formidlingsarbeid ute i verdensarvområdet. Nedenfor er et utvalg av slike
besøk i 2015, listen er ikke utfyllende.

Dato

Arrangement

17.02.2015

Foredrag og omvisning for Klima- og Miljøminister Tine Sundtoft med følge

26.02.2015

Foredrag og omvisning for Rjukan-Notodden kommende verdensarvområde,
Telemark Fylkeskommune

07.05.2015

Foredrag og omvisning for Buskerud bygningsvernsenter

08.05.2015

Foredrag og omvisning for to restaureringsarkitekter fra Japan. Samarbeid med
kulturminnforvalteren i Røros kommune.

16.06.2015

Foredrag og omvisning for Riksantikvaren med følge

17.06.2015

Foredrag og omvisning for STFK kulturkomiteen

09.09.2015

Foredrag og omvisning for Røros kommune med gruppe på besøk fra Verdensarven
Kutna Hora, Tsjekkia.

10.09.2015

Foredrag og omvisning for Kulturminneforvalter-studenter fra NTNU

06.10.2015

Fagdag med fokus på Rørosmuseets virksomhet. Røros Næringshage, Regionale
næringssjefer, ordførere og rådmenn fra flere kommuner, Destinasjon Røros.

21.10.2015

Foredrag og omvisning for Arkitekt-studenter fra NTNU

19.11.2015

Foredrag og omvisning for Norsk kulturråd, internasjonal avdeling

24.11.2015

Foredrag og omvisning for Byantikvaren i Levanger med gruppe på besøk fra Swidnica,
Polen.

31.12.2015

Felles fagmøter for medarbeiderne på Norsk Kulturminnefond, Kulturminnedelen av
Røros kommune og Rørosmuseet.
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