2018
Rørosmuseet årsmelding

Innhold
Innledning........................................................................................................................................................ 3
Viktige hendelser i 2018 .................................................................................................................................. 3
Utvikling - Fornying ......................................................................................................................................... 4
Eiendommen etter Røros Kobberverk AS konkursbo ..................................................................................... 7
Gjestene våre - Publikumsutvikling og formidling .......................................................................................... 8
Utstillinger ..................................................................................................................................................... 10
Arrangementer, foredrag og kurs ................................................................................................................. 11
Arrangementer .............................................................................................................................................. 12
Istandsettingsprosjekter og oppgraderinger................................................................................................. 15
Organisasjon .................................................................................................................................................. 16
Økonomi ........................................................................................................................................................ 17

Avtaleverket mellom Klima- og miljødepartementet, Statsbygg og MiST AS om forvaltning, drift og
vedlikehold av eiendommen etter Røros Kobberverks konkursbo ble signert den 8. september.
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Innledning
2018 har vært et vekstår for Rørosmuseet. Det er særlig arbeidet med etableringen av verdensarvsenteret
og økt aktivitet knyttet til eiendommen etter Røros kobberverks konkursbo som har lagt grunnlaget for
økt aktivitet og flere ansatte. I løpet av året har museet ansatt 5 nye faste medarbeidere i full stilling.
Den raske veksten er krevende for organisasjonen, fordi det tar tid å finne formen på nye oppdrag,
samtidig som nye medarbeidere skal bli kjent med organisasjonen og verktøyene.
Museet hadde ved utgangen av året 28 fast ansatte, og enda flere sesongansatte og prosjektengasjerte.

Viktige hendelser i 2018
Flere store saker har preget året. Noen av disse er saker det har vært jobbet med gjennom mange år, og
som vil bidra betydelig til framtidig økt aktivitet.















Etablering av verdensarvsentervirksomheten har preget året. To nye stillinger ble besatt i 1.
kvartal og arbeidet med både nettløsninger og utstilling har hatt høy prioritet. I mai ble
verdensarvenroros.no lansert med nytt innhold og i nytt design.
Avtalene som fastsetter forvaltningsmodellen for eiendommene og eiendelene etter Røros
kobberverks konkursbo, som Rørosmuseet har leid av Klima- og miljødepartementet siden 1980,
ble signert i september. Statsbygg tar over som statens eierrepresentant, og Rørosmuseet
fortsetter som forvalter. Rørosmuseets bygningsvernsenter tar seg av den antikvariske
istandsettingen med tilskudd fra Klima- og miljødepartementet. Bygningsvernsenteret ble styrket
med tre stillinger i løpet av året, og istandsettingsvolumet på eiendommen har økt betydelig,
totalt har det vært arbeidet på 20 ulike prosjekter på eiendommen i 2018. Også drift og
administrasjon har fått et økt fokus på kobberverkseiendommen, og i forbindelse med eierskiftet
ble det satt i gang et større arbeid som skal gi oversikt over løsøret som følger eiendommen.
AOF ble hedret etter flere tiårs innsats for å bevare bergverks- og arbeiderhistorien i
Storwartzområdet.
I forbindelse med Trident juncture, den store NATO-øvelsen, rykket tre militære avdelinger inn og
etablerte seg i det fredete Storwartzområdet. Området hadde ikke fått vernemarkering i
øvingskartene. Etter et hektisk døgn var alt tungt materiell ute av området, uten at det var synlige
skader på eiendommen.
Veien til Olavsgruva ble oppgradert og fikk ny asfalt.
Dagraset på Øvre Storwartz, som har vært stabilt siden 50-tallet, begynte å rase ut i kanten som
vender mot Stigerstuggu. Saken om ansvaret for sikring av gruvene er sendt over til avklaring
mellom Klima- og miljødepartementet og Næringsdepartementet.
Lagring og logistikk for byggematerialer har blitt betydelig forbedret gjennom nytt materialbygg i
Stamphusveien
Taket i Stamphusveien 17 er blitt lagt om etter at det ble oppdaget taklekkasje.
Øvre parkeringsplass ved Malmplassen er blitt isolert og klargjort for vinterbruk.
Det er gjort en betydelig innsats i reautorisasjonprosessen for besøkssenter Nasjonalpark.
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Utvikling - Fornying
Rørosmuseet har et sammensatt oppdrag. Museet
er et kulturhistorisk museum, men har gjennom
mange år jobbet tett med både kulturminnevernet
og naturvernet. Som museum på et verdensarvsted
opplever vi både sterke ytre forventninger og
interessante muligheter til å utvikle vår
samfunnsrolle. Dette gir en bred tilnærming til
samfunnsoppdraget.
I 2018 har vi hatt spesielt fokus på
verdensarvsenteret som er i oppstartsfasen, og
videreutvikling av bygningsvernsenteret som har
fått en kraftig økning i sin portefølje i forbindelse
med forvaltningsendringen knyttet til statens
eiendommer etter Røros kobberverk.
Museet har gjennom arbeidet utviklet sterke
relasjoner både regionalt, nasjonalt og
internasjonalt. Spesielt bør nevnes kommunene i
regionen, fylkeskommunene, Riksantikvaren,
Miljødirektoratet, fagskoler, høyskoler og
universiteter, i tillegg til museumsnettverkene. Det
sammensatte oppdraget synliggjøres også når en
ser på hvem som bidrar økonomisk til museets
aktivitet.

Museet har økt totalaktiviteten med 40 % i løpet av de siste tre årene, fra 20 til 28 mill. Organisasjonen er
inne i en spennende, men også krevende utvikling, med nye oppdrag og høy grad av nyrekruttering.
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Verdensarvsenter

2018 har vært det første hele driftsåret for verdensarvsenteret. Det er rekruttert to faste medarbeidere til
senteret, og arbeidet med utvikling av en fast utstilling i senteret har preget året. Denne utstillingen, som
vil bli etablert i resepsjonsarealet i Smelthytta vil bli ferdigstilt i 2019.
Senteret har også hatt fokus på formidlingsarbeidet ute i verdensarvområdet. Det har vært dialogmøter
med alle verdensarvkommunene om hvilke hovedprioriteringer som skal gjøres i den enkelte kommune,
og strukturen for en formidlingsplan er lagt. Det er også arbeidet videre med informasjonstavler, både
langs innfartsveier og i de viktigste kulturminneområdene.
I forbindelse med arbeidet med forvaltningsplan for verdensarvområdet har Rørosmuseet levert
rapporten «Immateriell kulturarv i verdensarven» på oppdrag fra Verdensarvkoordinator.
Skoleprogrammet «Verdensarven
som veiviser» videreutvikles i
henhold til skolens læreplaner, og
det er nå utarbeidet opplegg for
første, tredje, femte, sjette, åttende
og niende trinn.

Opplegget for 6. trinn i grunnskolen
gir elevene en innføring i
bygningsvern og håndverk.
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Besøkssenter nasjonalpark Femundsmarka
Besøkssenter nasjonalpark Femundsmarka har to
avdelinger som begge har vært driftet av Rørosmuseet
etter avtale med stiftelsen INAF og stiftelsen for
senteret i Elgå. Besøkssenteret skal reautoriseres i
2018/2019 og det har vært arbeidet mye med både
strategiplan og organisasjonsmodell i 2018. Dette
arbeidet har vært krevende.
Parallelt med dette har det vært arbeidet godt med
den løpende formidlingen og oppgraderingen av både
arealer og utstillinger i henhold til ny nasjonal profil.

Senteret har også hatt et tett samarbeid med Lierne
om bokprosjektet «Nasjonalparker i Trøndelag», som
presenterer alle nasjonalparkene innenfor Trøndelag
fylkes grenser.
På Doktortjønna har hovedfokuset vært aktivitet og
formidling til barn og unge.
I Elgå har de faste utstillingene fått en etterlengtet
oppgradering, de har blitt revidert, språkvasket og
oversatt til sørsamisk og engelsk i tillegg til norsk. Alle
bilder knyttet til utstillingen er trykket opp på nytt og
tilpasset designmanualens krav
Det ble også laget en fotoutstilling om Gutulia i
forbindelse med 50-årsjublieet for nasjonalparken.
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Eiendommen etter Røros Kobberverk AS konkursbo

Hele Storwartzområdet er en del av Røros Kobberverks konkursbo.

I september 2018 ble det signert nytt avtaleverk om forvaltning,
vedlikehold og drift av eiendommen etter Røros Kobberverks
konkursbo mellom Klima- og miljødepartementet, Statsbygg og MiST
Rørosmuseet. Avtalen innebærer at Rørosmuseet fortsatt skal ha
ansvar for istandsettingsarbeidet på eiendommen, og at innsatsen
skal økes kraftig innen istandsetting og vedlikehold av eiendommen
de kommende årene. Avtalen har en prøveperiode på fire år, og skal
deretter evalueres.
Rørosmuseet har i 2018 rekruttert tre nye medarbeidere på
bygningsvernsenteret for å kunne følge opp avtalen. Eiendommen,
Storwartzområdet og Malmplassen- og Slegghaugområdet omfatter et
stort industrielt kultur-landskap med mange store bygg og
konstruksjoner, to visningsgruver, en taubane, flere bruer, dammer og
mange kilometer vassrenner. I 2018 har det vært arbeidet på 20
istandsettingsprosjekter på eiendommen. Driftsavdelingen får også
utvidete oppgaver og vil bli styrket i 2019.
I forbindelse med
forvaltningsovergangen ble det
også bevilget en million for å gå
gjennom løsøre som fulgte med
eiendommen og etablere et
forvaltningsregime for dette.
Dette arbeidet fullføres i 2019.
En ekstra utfordring på eiendommen dukket opp våren 2018, da
dagraset på Øvre Storwartz, som har vært stabilt siden raset gikk på
50-tallet, begynte å rase ut i kanten ved Stigerstuggu. Etter noen
runder fram og tilbake med Direktoratet for mineralforvaltning, ble
saken sendt over til Klima- og miljødepartementet og
Næringsdepartementet for å få avklart hvem som skal ta ansvaret for
sikring av området.
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Gjestene våre - Publikumsutvikling og formidling

Aktivitet for publikum på mange arenaer, her fra Kurantgården i martnan.

Rørosmuseet driver formidling på mange besøkssteder, både gjennom utstillinger, med personlig
formidling, ute i terrenget og digitalt. Det gjennomføres et stort antall utstillinger, arrangementer og
omvisninger i løpet av året, og vi arbeider med hele spekteret av målgrupper, fra barnehage til
pensjonister, og fra korte besøk til ukeslange kurs og utdanningsopplegg.
Den årlige utgivelsen av Fjell-Folk er en viktig del av
kunnskapsformidlingen og årboka ble også i 2018 utgitt
med et mangfold av interessante temaer i artiklene.
Vi arbeider stadig med å videreutvikle de digitale
formidlingsløsningene våre. Vi har gjennom flere år
arbeidet med digital formidling ute i terrenget via
løsningen Kulturpunkt.org, og å få samlingene ut på nett
via Digitaltmuseum.no. Vi har i 2018 hatt fokus på
hvordan de ulike delene av kunnskapsbasene kan levere
informasjon til hverandre, slik at publikum på en enklest
mulig måte kan finne fram til den informasjonen de
ønsker.
Kart over smeltehyttene på nettstedet
verdensarvenroros.no, med datagrunnlag hentet fra
kulturpunktløsningen.

Rørosmuseet årsmelding, 2018

side 8

Guidene våre
Den personlige formidlingen er en bærebjelke i Rørosmuseets formidling. Vi har dyktige guider som får
gode tilbakemeldinger fra publikum. Vi rekrutterer annet hvert år, og 2018 har vært et rekrutteringsår,
hvor opplæring har stått i fokus. Guidekurset strekker seg over ca. 40 timer og går gjennom et
bredspektret antall temaer. Et vesentlig moment i opplæringen er også sikkerheten. Rørosmuseet har
noen kompliserte formidlingsarenaer og guidene må kunne håndtere situasjoner som oppstår.
Besøkstall
Rørosmuseets besøkstall har hatt en jevn vekst siden 2006, men med årlige variasjoner. I 2018 har vi
registrert 67220 besøkende, en nedgang på 5 % fra 2017. Den varme sommeren og stenging av veien til
Olavsgruva var hovedårsaken til nedgangen. Samtidig hadde både bygningsvernsenteret og Doktortjønna
en økning fra året før.

Veien til gruva
Veien til Olavsgruva har vært i svært dårlig
forfatning de siste årene, og var stengt for
oppgradering gjennom hele sommeren. Veien
ble først åpnet da den første snøen begynte å
komme. Oppgradering av veien har vært
etterlengtet, og vi ser fram til å kunne tilby
publikum en god adkomst i 2019.
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Utstillinger
Museet hadde et allsidig
utstillingsprogram i 2018. I tillegg til
de permanente utstillingene hadde
museet et tett program av
temporære utstillinger.
Museets egenproduserte utstilling
(2017) Gïelh åarjelraedteste – Rørossaemien siebriedahke jih orre aejkie/
Stemmer fra sør - Rørossamisk
samfunn og ei ny tid har vært en
storsatsing som belyser de store
endringene i det rørossamiske
samfunnet tidlig på 1900-tallet.
Museet hadde i tillegg 4 utstillinger
med samisk tema i 2018, dette var
vandreutstillinger produsert i
forbindelse med det samiske jubileet
i 2017.
I forbindelse med 300årsmarkeringen for Karolinernes
felttog i Trøndelag produserte
Rørosmuseet i samarbeid med
fotograf Svein Eggan og illustratør
Stian Tranung en utstilling som satte
fokus på Rørossamfunnet i året
1718.
I sommerperioden viste Røros
kunstlag utstillingen Samlingen, en
utstilling av verker i kunstlagets eie.

Skulpturutstillinga Vaskarryss og bersa, laget av Per Sverre Dahl, har
vært vist i tilknytning til bergverksutstillinga. Utstillinga ble innkjøpt og
gitt som gave til Røros kommune og blir vist i Smelthytta inntil videre.
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Arrangementer, foredrag og kurs
Rørosmuseet har et stort antall
arrangementer i løpet av året. Et viktig,
men også litt vemodige arrangement i
2018 var markeringen av AOFs
mangeårige engasjement for Storwartz
og Olavsgruva i forbindelse med
forvaltningsendringen for området. Tom
Runar Hansen holdt et foredrag om AOFs
engasjement for arbeiderhistorie og
arbeiderkultur både nasjonalt og på
Røros.

I 2018 har i flere foredrag og
arrangementer hatt tema knyttet til krig
og forsvar. Stiftelsen Elden og
Rørosmuseet inviterte til en
foredragsserie, «Fem om krig» knyttet til
300-årsmarkeringa for det svenske
felttoget i Norge.
I forbindelse med den store NATOøvelsen ble det også arrangert et foredrag
om verdensarv og krig, med Håkon Warø
fra Heimevernet og Beate Strøm fra
Riksantikvaren.
Gjennom opplæringsprogrammet for
guidene har det vært holdt et stort antall
åpne lokalhistoriske foredrag.
Museet har også i 2018 hatt et fyldig
martnasprogram, både i Smelthytta, i
Kurantgården og på Doktortjønna.

Håndverksdagene ble i 2018 gjennomført
med fire parallelle kurs. I tillegg la NTNU
oppstartsamlinga for sin nye
bachelorstudenter i «Tradisjonelt
Bygghåndverk» til Kurantgården. Total var
over 100 deltakere og instruktører var i
virke gjennom uka.
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Arrangementer
Rørosmuseet har hatt mange åpne arrangementer gjennom året, innenfor et bredt spekter av temaer,
knyttet til museets fem fagområder. Mange arrangementer er i samarbeid med andre organisasjoner i
regionen.
Foredrag:
15.01.

Buene i Femundsmarka

17.01.
21.02.

Handverkermøte: "200 år med Eilert Sundt og 400 år med
Aasen-stabburet"
Foredrag: Stemmer fra sør

21.02.

Middelalderens smiing av låser og beslag

Mattias Helje

22.02.

Foredrag: Staller langs ferdasveier og på sta'a

Ole Peder Svendsen

22.02.

Foredrag: Stiklastadir - rekonstruksjon av en
middelalderbostad

Kai Rune Johansen, Stiklestad nasjonale
kultursenter

23.02.

Foredrag: Pols på kryss og tvers i rørosdistriktet

John Ole Morken

23.02.

Foredrag: Utskårne våpenskjold på husfasader

Jon Brænne

21.03.

Handverkermøte: Vindushistorien på Røros

RM Bygningsvernsenteret

06.04.

Kurs i lokalhistorie: Innføring i Røros-historia

RM Solfrid Korssjøen

06.04.

Kurs i lokalhistorie: Drakttradisjoner i Rørosdistriktet

RM Toril Ormhaug

07.04.

Kurs i lokalhistorie: Samisk kultur og historie

RM Jenny Fjellheim

07.04.

RM Randi Borgos

07.04.

Kurs i lokalhistorie: Byjordbruket og gatemønsteret.
Byplanen. M/ byvandring
Kurs i lokalhistorie: Røros kirke

08.04.

Kurs i lokalhistorie: Om Rørosmuseet

RM Odd Sletten

28.04.

Kurs i lokalhistorie: Musikk i Rørosområdet

RM Kirsti Sæter

28.04.

Kurs i lokalhistorie: Europeisk historie og bakgrunnen for
oppstarten av Røros Kobberverk
Kurs i lokalhistorie: Malmplassen, Smelthytta, Kølplanken,
Sleggveien
Kurs i lokalhistorie: Generell bergverkshistorie i flere av
kobberverkets gruveområder
Kurs i lokalhistorie: Bygningsvern og vernehistorie på
Røros
Kurs i lokalhistorie: Dragås og Eidet og all
smeltehyttevirksomhet i Circumferensen

Ståle Lund

12.05.

Kurs i lokalhistorie: Besøk på Oddentunet

RM Kirsti Sæter og Jon Holm Lillegjelten

12.05.

Kurs i lokalhistorie: Nørdalen natur og kultursti: bruk av
skogen og transport innafor circumferensen

RM Kirsti Sæter og Jon Holm Lillegjelten

13.05.

Kurs i lokalhistorie: Verdensarven Røros bergstad og
Circumferensen
Kurs i lokalhistorie: Natur- og kulturhistorie i
Femundsmarka/ Røros/ Doktortjønna

Torfinn Rohde

13.05.

Kurs i lokalhistorie: Geologiske forutsetninger for
kobberverket m/ geologisk vandring i Kvitsanda

Knut Wolden

08.06.

Kurs i lokalhistorie: Johan Falkberget og Ratvolden

RM Sigrun Selboe

09.06.

Kurs i lokalhistorie: Omvisning i Storwartzfeltet

Jon Holm Lillegjelten og Knut Wolden

09.06.

Kurs i lokalhistorie: Utvidet tur i Olavsgruva m/ geologi

Jon Holm Lillegjelten og Knut Wolden

10.06.

Kurs i lokalhistorie: Stilhistorie i bergstaden, Røros kirke
og Hjortkapellet

Jon Brænne

28.04.
29.04.
29.04.
11.05.

13.05.
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RM Erik Roll
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26.06

Sommervandring: Nordgruvefeltet

RM Ole Kristian Korssjøen

03.07

Sommervandring: Falkbergetvandring på Røros

RM Sigrun Selboe

11.07

Sommervandring: Ratvolden

RM Sigrun Selboe

17.07

Sommervandring: Storwartzfeltet

RM Ole Kristian Korssjøen

31.07

Sommervandring: Pressemuseet Fjeld-Ljom

Stian Tranung

03.08.

Sommervandring: Ratvolden

RM Ole Kristian Korssjøen

07.08.

Sommervandring: Falkbergetvandring

RM Sigrun Selboe

14.08.

Sommervandring: Taktekking i Røros

RM Kolbjørn Vegar Os

25.08.

Sommervandring: Vernehistorie i bergstaden

RM Ole Kristian Korssjøen

27.07.

Fem om krig: Krig og Armfeldt

28.08.

Fem om krig: Krig og Røros

Frode Lingjerdet. Arr.: Elden og
Rørosmuseet
Geir Pollen. Arr.: Elden og Rørosmuseet

30.07.

Fem om krig: Krig og media

02.08.

Fem om krig: Krig og soldater

Fredrik Græsvik. Arr.: Elden og
Rørosmuseet
Per Elvestuen. Arr.: Elden og Rørosmuseet

03.08.

Fem om krig: Krig og sivilbefolkning

Liv Tørres. Arr.: Elden og Rørosmuseet

19.09.

RM Bygningsvernsenteret

24.10.

Handverkermøte: Bygningsvern på Svalbard / Eldre
paneltyper og reisverk
Verdensarv og krig

17.10.

Handverkermøte: Utvendig linoljemaling

Sven Tore Tørres, Røros Malerservice, RM
Bygningsvernsenteret

15.11.

"Jeg skal ikke falde paa slagmarken." Om rørosingen
Oscar Lund og første verdenskrig.

Ragnar Sandberg, Rørosmuseet

18.11.

Rørosmuseet

21.11.

Lansering av Fjell-Folk/Vaerien Almetjh 2018
(foredragsrekke)
Boklansering: Nasjonalparker i Trøndelag

04.12.

Handverkermøte: Takrenner og nedløp på Røros

RM Bygningsvernsenteret

Beate Strøm, RA, Håkon Warø, HV. RM
Verdensarvsenteret

Besøkssenter Nasjonalpark Femundsmarka

Konserter og forestillinger:
06.02.

Aajege, Rørosmuseet

20.-22.02.

Samefolkets dag: Visning av Saemien sijte sin
animiasjonsfilm «Elmien vijreme – Den himmelske
jakten»
Samefolkets dag: Glimt fra NRKs programarkiv – noen
innslag fra Rørossamisk område fra 1970-tallet (NRKproduksjoner)
Fortellerstund for barn. V/Kirsti Sæter

21.02.

Folkemusikkkonsert: Knutsen og Qvam + Brøndbo

Rørosmuseet

22.02.

Folkemusikkkonsert: Lars-Ingar Meyer Fjeld

Rørosmuseet

23.02.

Folkemusikkkonsert: Malungs spelmanslag

Rørosmuseet

22.-24.02.

Smiekonserter i Kurantgården. V/ Mattias Helje m.fl.

RM Bygningsvernsenteret

01.-31.07.

I gruvegangens mørke (teaterforestilling i Olavsgruva)

Aksel Barø Aasen, Viktor Ålråk,
Rørosmuseet

06.02.
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Andre arrangermenter, kurs og workshops
21.-23.02

Martnasworkshop: Handverksmessig fremstilling av
golvbord
Martnasworkshop: Kopiering av listverk fra 1760

RM Bygningsvernsenteret

RM Bygningsvernsenteret

17.03.

Martnasworkshop: Kopiering av labankdør med profilert
panel fra Hiortkjerka
Åpent pressemuseum

15.04.

Isfiskedag på Doktortjønna

08.05.

Datering av tømmerhus - minikurs

RM Besøkssenter Nasjonalpark
Femundsmarka
RM Bygningsvernsenteret

23.06.-12.08.

Dagens aktivitet ved Doktortjønna: Fuglekassesnekring,
toving med ull, insektsjakt, snekring av humlekasser,
oppdagelsesferd.
Gutulia nasjonalpark 50 år: Jubileumsmarkering i regi av
nasjonalparkstyret.

21.-23.02
21.-23.02

25.08.

RM Bygningsvernsenteret

Pressemuseets Fjeld-Ljoms Venner

RM Besøkssenter Nasjonalpark
Femundsmarka

24.-29.06.

Aktivitetsuke for barn

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen,
fylkesmann Sigbjørn Johnsen, Frode
Fjellheim og Kopparleden teaterlag. RM
Besøkssenter Nasjonalpark Femundsmarka
MiST Rørosmuseet

6.-10.08.

Aktivitetsuke for barn

MiST Rørosmuseet

12.07.

Torsdagskveld i Sleggveien: Handverkskveld

19.07.

Torsdagskveld i Sleggveien: Sang og fortellinger for barn

26.07.

Torsdagskveld i Sleggveien: Folkemusikk

02.08.

Torsdagskveld i Sleggveien: Tradisjonsmat

22.-26.08.

Handverksdager 2018: Kurs i muring av hvelv,
tradisjonelle overflatebehandlinger - eksteriør,
tradisjonelle utvendige bordkledninger, smiing av
historiske varianter av spiker og eggverktøy.
Handverksdager 2018: Åpen dag

Røros Museums- og historielag, MiST
Rørosmuseet
Røros Museums- og historielag, MiST
Rørosmuseet
Røros Museums- og historielag, MiST
Rørosmuseet
Røros Museums- og historielag, MiST
Rørosmuseet
RM Bygningsvernsenteret

25.08.
07.09.

RM Bygningsvernsenteret

Fra nedlagt gruve til fredet verdensarv. Markering av
AOFs store innsats for bergverkshistorien i Storwartzområdet
Aktivitetsdag på Storwartz. Omvisning i Olavsgruva,
vandring ved Storwartz gruve, fyrsetting.

MiST Rørosmuseet

08.09.

Kulturminnedagene 2018: Åpen dag i pressemuseet

Pressemuseets Fjeld-Ljoms Venner

19.11.

Ny bruk av eldre bygninger - møte mellom nytt og
gammelt (seminar)

Røros kommune, Norsk kulturminnefond
og RM Bygningsvernsenteret

01.12.

Juleverksted og juletrefest i Smelthytta

Rørosmuseet

08.09.

Rørosmuseet årsmelding, 2018

Røros Museums- og historielag, MiST
Rørosmuseet
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Istandsettingsprosjekter og oppgraderinger
Bygningsvernsenteret har en stor og
sammensatt portefølje av
istandsettingsprosjekter, både internt
og eksternt, fra store
bygningsprosjekter til små
verkstedsoppdrag. Det er også gjort en
del tiltak på driftsbygninger. I tillegg er
det utført mange tiltak for både
offentlige og private oppdragsgivere, i
hovedsak verkstedoppdrag, men også
en del større istandsettinger.

Eiendommen etter Røros kobberverks konkursbo
Malmplassen
Kontorbygningen
Smelthytta Skårder
Nedre maskinhus Del1
Kurantgården 2.etg vinduer
Murhytta
Sleggbrua
Kølplanken Del1
Raubrua
Saghuset på Kølplanken
Skansen
Krutthuset
Øvre Storwartz
Dagras ved Stigerstuggu
Vassrenner og dammer
Kulturlandskap
Hjulgrav
Nedre Storwartz
Snekkerverksted
Mannskapsbrakka
Verksted/Traktorgarasje Del 1
Olavsgruva
Olavsgruva
Stigerbrakke (Kafebygning)
Nødutgang
Quintusvollen
Stiftelsen Rørosmuseets eiendommer
Antikvariske
Stamphuset, Høsa
bygninger
Stamphusveien
Materiallager
Magasin
Malmplassen
Parkeringsplass Malmplassen

Rørosmuseet årsmelding, 2018

Trapp hoveddør
Skårder øst- og vestside
Bru til loft
Istandsetting vinduer
Støttemur, rampe, panel mm
Sikring rekkverk
Istandsetting stolper/plank
Istandsetting rekkverk og dekke
Flisrenne
Takrennenedløp
Sikring av ny utrasing
Området mellom øvre og nedre
Storwartz
Remure utrasing og renske
Torvtak
Maling fasade
Tak og vinduer/dør
Innvendige konstruksjoner og ladebu
Vinduer
Rekkverk, dekke
Papptak

Remontert huset med med nytt vasshjul
Nytt materiallager i Stamphusveien
Nytt tak på magasin Stamhusveien
Frostisolert og klargjort for vinterbruk
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Organisasjon
Rørosmuseet er ett av 9 museer i MiST. MiST har hovedkontor, fellesadministrasjon og utviklingsavdeling i
Trondheim, og felles systemer for alle museene i organisasjonen. Rørosmuseet er organisert i seks
avdelinger. Tre av avdelingene er funksjonsavdelinger som jobber på tvers, 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. I tillegg til ledelse, økonomioppfølging og løpende drift har verdensarvsentersøknad,
framtidig eierskap til eiendommene etter Kobberverkets konkursbo og finansiering av framtidig drift og
prosjekter vært viktige saker i 2018.
Verdensarv- og formidlingsavdelingen
Verdensarv- og formidlingsavdelingen har 6 fast ansatte. I tillegg har avdelingen et 20-talls sesongansatte
som gjør en stor innsats for å ta unna en hektisk sommersesong. Rekruttering og opplæring av
sesongansatte er en svært viktig del av avdelingens ansvarsområde. Vertene våre skal ha god kunnskap
om alt fra områdets historie, formidling og kundebehandling til brannslukking og sjøredning. Det har i
Avdelingens aktivitet er i stor grad knyttet til organisering av arrangementer, utstillinger og
publikumsmottak (egen oversikt).
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.
Kulturhistorisk avdeling
Kulturhistorisk avdeling har 5 fast ansatte, og arbeider nokså bredspektret med dokumentasjon og
håndtering av museets antikvariske samlinger, kunnskapsbygging og formidling. Kulturhistorisk avdeling
jobber tett sammen med formidlingsavdelingen, særlig med utstillinger og arrangementer.
Bygningsvernsenteret
Bygningsvernsenteret er Rørosmuseets største avdeling med 11 fast ansatte. I tillegg har avdelingen
mange håndverkere i kortere engasjement i løpet av året. Avdelingens hovedoppgave er å drive kurs og
opplæring samt istandsetting av antikvariske bygninger, både museets egne og private hus.
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 Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

Rørosmuseet årsmelding, 2018
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Økonomi
Rørosmuseet har en sammensatt økonomi med mange bidragsytere. Dette gir høy aktivitet, men er en
krevende driftsmodell, både fordi en skal svare på tilsagnsbetingelser fra mange parter og fordi det krever
mye oppfølging av ulike betingelser i både drifts- og prosjekttilsagn. Samtidig er museet inne i en kraftig
vekstfase, med både økning i publikumsaktivitet og i de offentlig finansierte oppdragene. Både
verdensarvsenteret og istandsettingsarbeidet på statens eiendommer bidrar sterkt til denne veksten.

Rørosmuseet resultatregnskap

2015

2016

2017

2018

2 690 543
1 248 778
145 462
1 864 719
978 447
7 778 000
5 791 900
-36 199

3 177 834
1 191 210
170 126
1 722 349
175 000
1 100 073
8 044 000
7 875 248
-690 166

4 176 591
1 261 423
370 521
2 204 280
95 000
1 011 174
8 171 000
9 613 192
66 649

4 090 025
1 164 623
339 027
2 483 614
50 000
1 204 615
8 886 000
15 386 490
-5 321 221

20 461 650

22 765 676

26 969 829

28 283 172

Sum utgifter til butikken
Sum utgifter til drift av kafeen
Sum utgifter til andre varer og tjenester
Sum lønns og personal kostnader
Sum pensjonskostnader
Sum avskrivinger
Sum drift av lokaler
Sum vedlikehold av lokaler/bygg
Sum husleiekostnader
Sum andre driftskostnader

-592 552
-137 097
-80 922
-11 254 854
-1 350 113
-863 990
-1 132 609
-637 105
-3 816 597

-558 301
-188 487
-154 373
-11 935 141
-1 767 111
-47 502
-1 007 636
-687 646
-1 085 278
-5 136 536

-680 475
-220 157
-319 679
-13 777 114
-1 781 507
-64 289
-1 106 256
-915 231
-1 098 058
-6 192 021

-886 648
-205 297
-60 927
-15 014 378
-1 764 650
-64 289
-1 255 090
-1 313 836
-1 102 530
-6 461 454

Sum Driftskostnader

-19 865 839

-22 568 011

-26 154 786

-28 129 099

595 811

197 665

815 043

154 074

-6 554

18 101

-30 887

-8 306

589 257

215 766

784 156

145 768

Sum Billettinntekter
Sum Inntekter fra butikken
Sum Inntekter fra kafeen
Sum Inntekter fra andre varer og tjenester
Sum Sponsorinntekter
Sum Gaver
Sum Andre egeninntekter
Totalt ord. off driftstilskudd
Totalt andre off tilskudd
Inntekter til / fra avsetning
TOTALE DRIFTSINNTEKTER

Driftsresultat
NTO finans
RESULTAT

Rørosmuseet årsmelding, 2018
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Stor aktivitet gjennom hele året, dette utsnittet fra hjemmesiden viser utstillinger, omvisninger og arrangementer i august 2018

MiST Rørosmuseet
Årsmelding 2018
Rørosmuseet årsmelding, 2018
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