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Rorosmusect i Fjeld-Ljoms spalter -

Rørosmuseet
Rorosmuseet nærmer seg en alder nv 80 år og er i dng en stifteLso med over 20 ansatte. Formålet er a a r beide for kultur vr rnet og museumsarbeidet i Rorosdis t rilctet. J.\-luseets virksonthet .;r
konsentrer t om fire fargområder
knyttet til regionen : Ber~·e rkshistorie, antikvarisk bygui ngsurbeid, sorsamis k his torie og verdensan-en Roros. Samtidig er oppgnvcn med 1\ dokumentere og viderefor midle lmnnskapcn om

-

fortid~

fol~ virks omhet i Roros-samlunnet en overordnet oppgave. Dette
gjelder ogs! den historien ~om
s kape& i Roros-områdct i dag.

Fortid
Museet har gjennomgå tt uli ke fa ·
ser 1 løpet av virksomhetens historic. Den første spire til kuJturarbeid på. Røros grodde fram
på begynnelsen av 1900-tallr,,
men først i 1930 ble Røros Museums!orening stiftet. Håndverk;;-

,\Ltlmpl.,sun mttl 1111/Il'lllll •bjgllmJn

Sm~lth)ll.t.

som rr b)ggct "''

Iver Olsens
fotosamling
Firmaet f otograf Iv. Olsen ble
etablert alle rede i 1868, og var 1
virksomhet fram til 1970. Virksomheten etterlot seg et fotoa ridv som er et skattekammer av
historiske fotografier fra Rørosområdet. Arkivet består av sa
mye som 47 621 negativer. Størsteparten av bildene er portretter, og en del viser livet på bergstaden; arbeidsliv, fritid, begivenheter. Den sistnevnte delen av
samlingen regnes for å ha nasjonal kulturhistorisk verdi som dokumentasjon av en særegen indu- ~ SuJrsteparlm d l ' bJ/dme 1 Iver O l søm
strikultur over en periode på f otormnlmg er port reuer Oellt! t?r et
100 år. Arkivet eies i dag av a ø- portrm tw Ptt11l O.uuelstn
ros kommune og det er Røros-, (Foto. lv . 0 /sl!ll, RøroJJn11se~ts .trim)
museet som har fått oppgaven'
med å forvalte fotomaterialct. ble hele arkivet innkjøpt av RoSamlingen har blitt s ikret, og m\ ros kommune i 1986. Kommunen
s kal informasjon om hvert enk- kjøpte samlingen for å. sikre al
elt bilde registreres.
den ble bevart for ettertiden og
JUstorien
for å unngå at den ble spredd og
I 100 å r tilbød tre generasjoner forsvant fra Røros. Det ble etfotografer i Bergmannsgata 10 ter hvert klart at kommunen
fotogra.f'lske tjenester til røros- ikke hadde egnede lokaler for a
bef olkningen. Det var fargeren lagre materialet. Problemet bit'
Iver Olsen som startet fotograf- løst ved et samarbeid mellom R~r
virksomheten så tidlig som i 1868. ros kommWle, Røro~museet og
Det var nok portrettfotografer- ,1\asjonalbiblioteket i Mo i Rana.
in"' Iver Olsen drev mest med, Nasjonalbiblioteket tok på seg fl
m:n han var også. opptatt av a l arkivere og sikkerhetskopiere den
dokumentere livet på bergstaden 1delen av samlmgen som er av
og moderniseringen fra siste del l nasjonal kultUJ·his_toris~ verdi. l
av 1800-tallet. I 1884 tok Ole tillegg skulle alle rutratb1lder oppIversen Buek over virksomheten bevares i brannsikre magasiner
etter sin far. Ole drev helt fra.Jn i Mo i Rana på grunn av brannt 'J 1961 og da var det hans dat- og eksplosjonsfare. Rørosmuseel
l
'
ter
Bodil
som tok over.
oppbevarer resten av samlingen
Etter avtale med Bodil Buek i sine magasiner.
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nåtid og framtid

foreningen, Bergstadens vel og
Turistfo•·eningen sto ba k en utstilling av reds ka per, klær· og annet fra Roro:;-traktene. Utst:.JIinga ble satt opp i Aasengårdcn,
og å pnet i 1930. Samtidig satt~
Rør<>s F:obbervcr k opp en utst!lhng, Kobbcn•crket:S samlinger i
Hyttstuggu.
Folkemuseene var forbilde også
for 1\luseumsforeningen på Roros. Tanken var å lage el friluftamuseum og en kulturhistorisk

utstilling ved Doktortjønna, der
museet kjøpte opp flere e iendomme1· i 1936. En del bygninger
kom opp, men planene ble aldri
fullt ut realisert. Anlegget ved
Dok to1'ljønna var likevel en viktig samlingsplass for folk på Røros.
Etter hvert som de første ildsjelene falt fra, fikk museum.>arbeidet trangt> kår på 1960-tallet. I flere år var det liten oppslutning om museet. I 1972 skrev
Sverre Ødegaard en rapport om
kulturvernsituasjonen på Røro::~.
Han tok for seg Rørosmuseat,
Kobberverkets samlinger og en
gJenstandssamling i kirka og ga
e n oversikt over oppbygging,
virksomhet og materiale. og drøftet ulike problemer knyttet tJI
disse samlingene. Sverre Øtlegaard gikk i rapporten inn for a t
de ulike enhetene skulle samles
i e t nytt museum, og at del skulle
opprettes en lokal administrativ
og faglig instans til hjelp for museet og det antikvariske vernearbe:det i kommunen. Det var to
alternativer for hvor det nye musect s kulle ligge: ved Doktortjønna eller på Malmplassen.
Planlegginsarbeidet fikk økonomisk støtte fra Norsk Kulturrå d
og Riksantikvaren, og museet

Oettll f f m lltslilling 1 Smt?flh)'lltl (Foto: l~ørosm11stel)

fikk til slutt, i 1988, sin administrasjon i den nye Smelthytta
på Malmplassen.
Nå tid
Museet jobber bredt på mange
områder. Arbedet skal omfatte
innsamling og bevaring, dokumentasjon, forskning og f onnidting. Museet er organiserl i flere
avdelinger som skal ta hand om
de ulike oppgavene; administrasjon. teknisk drift, formidlinf;,

kulturhistorie, naturhistorie o~
bygningsvern. Organisasjonen Lr
likevel ikke større enn at det ararbeides på tvers av avdelingene.
Fonnicllingsavdelinga arbeider
med utstillinger, arrangementer,
skoleopplegg og m:ukedsføring.
Rørosmuseet rekrutterer mange
dyktige formidlere som gjø1· en
god jobb i Smeltbytta og Ola~
gruva. Besøket er sesongbetom,
Forts. side 2

Arbeidet med samlingen
Rørosmuseet har re ngjort og omembalert hele f otosamlingen. Alle
bildene er g1tt et nummer og det
er ført proto koller. Den delen av
fotosamlingen som er digitalisert,
omkring 8000 bilder, skal nå også
registreres digitalt. Delte arbeidet skal Rørosmuscet stå for. På
sikt s ka l hele samlingen registreres di gitalt. Ar beidet er orgadsert som et prosjekt, og har fått
støtte av Stiftelsen UNI, Nor:;k
Kulturråd, StJftelsen Fritt Ord,
Røros kemmune og Nasjonalbll>lioteke t.
For mange av bildene er a"t
mangelfullt med informasjon. I de
gamle protokollene kan det for «Leve skndrt?llen 111 hest», J/Jr det pil plt~kt~tene. Bildet n 1<1/t 1 forbiud~lse
eksempel stå; cportrett, mann •. m ed t?ll basar 1 reg1 .11 slultlg~t pd Røros (Foto. It Olsen, IVuosmmutr :rim )

Rørosmuseet jobber med å finne
fram til hvem som er avbildet og
registrere dette. Her kan publikum være til stor hjelp. Den siste
tida har Rørosmuseet og Røros
Museum.s- og historielag arrangert fotokvelder hvor et knippe
bilder fra Iver Olsen-arkivet har
blitt vist. Publikum har kommet
med opplysninger som er nyttige
i registreringsarbeidet. I tille~J
er det gledelig for museet å kunne
formidle fra samlingen! Når all
informasjon om enkeltbildene er
hentet inn og registrert, blir det
mulig å søke på personer og steder som er avfotografert. Roro!lmuseet kan da effektivt håndtere forespørsler fra publikum
og forskere om bilder av bestemte
ptrsoner eller stedt:!.

Tlt111Uir .11 Jt?n g..mlt? smtlth)ll.t
(fo1o. Rorosnuueel)

lreoqer flere qoJe t'eoner lit' Prettemuteel

Draktutstillinga

<Tl FINPUSSA>
IJraktutstJ.llmga •Ti finpuSSJ• v1l
dircn 2010 demonteres og r•;vidcrc. . Vi oppfordrer derfor .1i!e om å
ra ruren i Smelthytta 1 lopet a\· vinteren 2010 og få mrd seg dcnnz
[]otte presentaSJOnen av distr:lat:s
r'kc drakt tradisjon 1
Ler erter gamle skatter eg loto
grafier fr:~ Røros i Trondci~&<ba·
S('JI p3 WW\\ .digitalmuseum_nn 1
Se vår nerrside www.rot c<mu-

l t•er Olse11 1 u opptflll '" ' ,J dokmuøn·
Jere R•ros, og mang~ '" b1ldene IIStr
ht ordan b~rgl/.tdm h," for.mdrrl ug
de IJJie h1111dt e t!rent. Otllt b1lde1 11r
11111 1/ed~nfor 1emb.melml"• omtrt?nt der
ht or Røros •l.tl>Un h." lok.,lu 1 dag
(foto: h. OI.· tii, R•rosmltut?ts ,,r/ut ).
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Ny utstilling ved Rørosmuseet:

8jdb·2jOJn.
I redaksjonen:
Toril Onnhaug, Tone Rygg, Randi Borgos, Jenny Fjellheim,
Torfinn Rohde, Magne Ekker , Odd Sletten, Erik Roll
Tekn! k produksjon:
Ragnat· Lokken, Carl Peter Løken, Tore Heitmann,
Torbjørn Torgersen, Tor Hermansen,
Kåre Møller, Torbjorn Floor, Karl Ole Solli, Rudolf Olsen

Kunnskap om et kulturminne
- Sverre Ødegaards tegninger

Den nye utstillinga. som m\ er under utarbeidelse er et stort loft
for norosmuseet og samarbeldsBli medlem av Venneforeningen
l>artncren Rm:osvy. lier sanws
•n r. Uorosmuscet 72 40 61 70
det for l'ullt pt\ t\ formlcllo fra ru
u1dk skntt - Sverre Øderrutrdf. - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -, tegninger, som er spekket med
kunuslmJJ om borg~tadc n Rorns.
Satt og trykt i Pressemuseet Fjeld-Ljom

Rørosmuseet
i Fjeld-Ljoms spalter

Rørosmuseet er tema for denne utgaven av Fjeld-Ljom.
Gjennom ulike artikler vil vi fort.elle om museets avdelinger
og aktiviteter. Vi vil også gi deg som leser innblikk i museets historie og dagens drift.
Rørosmuscets oppgaver favner vidt; vi driver med vedlikehold av fredede bygninger, kursing i gamle håndverksteknikker, forvaltning av eiendommer etter Røros Kobberverk, dokumentasjon av røroshistoria, bevaring av cRøros'
hukommelse:. i form av gjenstander, foto og arkivmateriale,
dokumentasjon av naturhistorie og sør-samisk historie og
kultur. Sist, men ikke minst, har vi et ansvar for å. formidle
kunnskap om alt dette til publikum.
Rørosmuseet har gjennomgått store endringer de siste 25
An!.. I 1982 hadde museet tre ansatte, og i dag er vi 23 i fast
stilling. Museet er fortsatt i utvikling. I 2009 ble Doktortjønna friluftspark og Femundsmarka nasjonalparksenter
sammenslMt med Rørosmuseet. Også Pressemuseet FjeldLjom har vedtatt å. overdra museet m ed alle sine gjenstander og arkivsa.ker
I året som kommer vil nok Røros-museet stil overfor store
orgarusatoriske endringer. For tida utredes en eventuell
sa.mmenstlåing med Noro-Østerdalsmuseet til et fjellregionmuseum, sammenslåing med Museene i Sør-Trøndelag (MiST)
eller om Rørosmuseet skal bli stående som selvstendig institusjon. Uansett hva som skjer, vil museets overordnede
samfunnsoppgaver søm er innsamling, bevaring, dokumentasjon, forskning og formidling fortsette som før.
Det videre arbeidet med Fjell-Ljoms historie blir en interessant oppgave for museets ansatte, og vi skal fortsatt samarbeide med frivillige ildsjeler. Det et· viktig og veldig hyggelig at ivrige entusiaster holder presseh.istori& ved-like og trykker denne avisa i blysats. Qod lesning!
i"

I Rørosmuscets arkiv og i privat
eie finnes det mengder med tegningor utf011. av Svet re Ødegaard. De handler i vid forstand
om kulturmi nnet Røros, og samlet representerer de en uvurderlig kunnskapsmengde. Det dre!cr
seg om en grunnleggende forståelse av kulturminnene knyttet til
Bergstaden. Sver1·e rekonstruerte
byplanen på. Roros slik den lå

rundt 1850, og han tegnet ovc.r
100 av gårdene. Han tegnet staden 1 terrengsnitt og i ulike pel·spekliv, han tegnet bygningsdetaljer og bygningsprinsipp og laget vakre, de.t~jrike kulturbistoriske frarostillmger.
Rørosmuseet har ansvar for å
bidra til at dette materialet blir
formidlet, og vi ha r· det s iste året
arbeidet harot for å få til ei
større utstilling. Sammen med
In geb org A nna Ød cgaard ·1 R 0. .
rosvy har VI gJort et utvalg blant
hundrevis av tegninger og sortert
dem etter de temaene utstillinga
·
•
skal ta for seg. For fl avgrense
utstillinga må vi la tegninger av
tekniske installasjoner, smeltehytter og gruver vente til neste
omgang.
Utstillinga skal i tillegg til
plansjer· med tegninger og ~eksl:~r
inneholde en bildevis ning av kul'- - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - · turhistoriske t egninger, og det

Bygningsvernsentret
Rørosmuscet bygningsvernsenter er en avdeling av Rørosmuseet som holder til i Kurantgården. Senteret drivet· med kurs v~
kompetansehevingsa.ktivitetet·
innen bygningsvern, formidling,
istandsetting av bygninger og
rådgivningfprosjektledelse på
ulike bygningsvernprosjekter.
Viktige mål er å skape holdmnger, framskaffe og formidle kunnskaper og lære bort ferdighett•r
tradisjonelt håndverk.
Bygnlngs\'er nsenteret
setter i stand interiør og mur
i Røros ki rke
Rørosmuseet har fått to oppdrag
i Røros Kirke sammen med lokale håndverkere. Det ene oppdraget er å demontere, sette i
stand og remontere interiøret i
kirka. På dette prosjektet er vi
underleverandør til Kjellmark
AS. Det andre oppdraget er a
rense, reparere og kalkmale murveggene innvendig i kirka.
teska.de fjernes og det felles i1.n
Inte riøret
nytt treverk. Dårlige sammenInteriøret er nå demontert Og' føyninger blir strammet opp. Etflyttet til prosjektverkstedet. ter at delene har fått to strøk
Sel d onteringsa.rbeidet er et med ny maling skal snekkerne
rrit~g :beid, trevirket er tørt remontere int:øriøret ~ kirka, før
og må behandles svært forsiktig. det får det siste malingsstrøket.
Spikrene i sammenføyrUngP-ne
Murarbeldet
blir derfor i hovedsak kappet med
baufLI, for å unngå sprekker og Murerne skal rense murv~ene,
k · trevirket. Alle deler mer- reparere sprekker og skader 1 mumer er 1
•
02
~
ed
kes etter et bestemt system, rene. Til sammen 1 1 m- m
slik at en skal være sikker på at vegg skal strykes med fem løg
alt kommer tilbake på riktig
plass. På verkstedet blir hver en· B)gllingsum smtutt ht1r fåll i oppdr.tg
keit del reparert, etter at male- J demontere, sette 1 stand og rrm&ll·
ren har fjernet det ij()m skal ure mter!Ørtl 1 R•roJkirL, samt J ren·
vekk av den gamle malingen, se og luslkmale de ismvmd1ge 11//IFtrg·
Sprekker og skader spunses, rå- gmø. (Foso: Rørosmmut)

Sr•erre Ødeganrtl r•ed modellene 1 SmellhJIItl

vil bli vist klipp fra filmen om
Sverre : cMed Bergstaden i blodet. laget av Kirsti Moe for
NRK i 1994. Vj har også planer
om en aktiviserende del for barn
og ungdom, men hva det skal gå
ut på, får være en hemmelighet
til så lenge.
Et av målene med utstillinga
er at den skal bidra til å bygge
forståelse og respekt både for
kulturminnene og kulturminn~· å
så
.
vernet. V1 h per og at utstillinga vil skape engasjement og
debatt, for eksempel ved å aktualisere spørsmålet om vi greier
å bevare Bergstaden som en arkitektonisk helhet.
Produksjonen av denne utatJIting er krevende. Mange av tegningene er store og må sendes til
skanning hos et spesialfirma i
Trotltlheim.
Formgivning og produksjon er
salt bort til firmaet Huus <'!I

av utstillinga inngår i museets
faste utstillinger. Kanskje vil den
bli å. finne i Kurantgården der
museets bygningsvernsenter holder til.
Fomddler og vaktbikkje
Sverre Ødegaards holdning var
at det å holde kunnskapen om
kulturminnet Røros levende, er en
viktig del av sjølve vernearbeidet. I 1988 skrev han i årbolta
Fjell-Folk at «< det mei r dllglege
vil kunnskapen om næmdljoot
vårt vera det besto middel til å
berge \'erdiane inn i framtida».
l over 40 år arbeidet Sverre
Ødegaard for Rørosmuseet. Der
var han opptatt m ed innsamling
av stoff, kildegransking, registrering av hus og gjenstander,
antikvarisk bygningsvern, skriving og tegning. Han la ned E't
stort arbeid for å dokument<Jre
kulturminnene om nå utgjør verdensarven Røros. Hans tilnærming til arbeidet var alltid preget
av et helhellssyn. Han var opptatt av at alle kulturelle uttrykk
henger sammen og han arbeidet
derfor både med kultur-, bygnings- og bergverkshistorie.

Heim ILrkitekter As der Aslak
Haanshuus, som for øvrig er oppvokst på Røros, skal utføre mye
av oppdraget.
Rørosmuseet håper at utstillinga kan åpnes før året 2009 er
omme, men det er i skrivende
stund fortsatt en viss usikkerhet
knyttet til finansieringa. Arbeidet med å få budsjettet på plass
har vært en krevende utfordring
sjøl om både offentlige instanser
.
bed if
h
.t .
og pnvate
r ·t er ar gl t Sltle
bidrag.
Etter ett år ved Rørosmuseet,
planlegger vi å få utstillinga ut
.
å
på vandring. Museet ønsker
vise den utafor Sta'a, på. andre
steder som også har store kulturminner å. ta vare på. Intensjonen
er å bidra med kunnskap og inspirasjon. De andre verdensarvstedene i Norden har vært drøftet som mottakere. Etter endt
vandring er det aktuelt at en uel

Kunnskap og kunstneriske evner gjorde Sverre Ødegaard, født
1947, til en stor formidler. Det
er med rette sagt at han var
-.kunstner i bergstadens historie:o. Sverre ble tildelt mange priser og stor anerkjennelse for a;·beidet sitt. I 2002, samme året
som han døde, fikk han statens
lønn for kunstnere.
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Rørosmuseet er nå i gang med
et viktig utstillingsarbeid. Vil re·
sultatet syne oss rekkevidden ay
Sverres egne ord om at kun nskapen er en viktig del av selve
vernearbeidet?
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seet forvalter også statens eiendommer etter Røros Kobberverk,
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Innafor en av disse organisa.
.
SJonene og ut fra gitte økonom•
tske rammer, skal R.ørosmuseet
løse mange oppgaver og utfordringer - mange kortsiktige og
overkommelige gjøremål, andre
av mer kompleks og langsiktig
art. Museets overordnede mil vil
nok også i framtida være l ta
vare på de materielle og immAterielle kulturminnene i Rero&traktene. Det er planer og mil
en ønsker å nå for å imøtekomme
samfunnsoppgaven museet er pl-

med kalkhvitting. Dette arbeidet
er så vidt plbegynt, veggen over
kongelosjen ble gjort ferdig i august i forbindelse med et kalkkurs som Rørosmuøeet arrangerte. Resten av veggene blir
gjort ferdige i løpet av vinteren.
Når denne jobben er gjort vil
veggene i kirka være blde rene
og hvite.
lagt,

Roros museet 1. Fjeld-1.-joms spnUer -

Museets sl\attel\ammer
En av museets viktigst e nrbcid'>oppg:we r er • ta. 1 li.r(' r•: gjenstll~der. fotografier og n.rkh motcn ale :..om doku mente rer forti• la
og Sl\ll~tida, og Rorosmu~ct ~or1alter r un der kant av 10 000 gJenstander og 70 000 foto. r ti llegg
er det gjenstander som con& ild•e
. tTerte .r smnl .mgcnc,
.
er reg~s
bl.a.
etter R oros Kobber verk Rorosmuseet få r of to forestJors lcr knyt tet ti l samlingene - til b J· .1
ru '
formi dl ing, i lorslmingsoyemcd
eller i pTivnt sn.nu nenheng. Mungc
ons kcr ogs1\ nt det ska l vises
fram me r av det som ligger godt
bevart i museets «ht'mrncligf' »
rmn.
Mengden materialer tils ier :1.t
museet ikke ka n stille ut all som
er bevart. Hovedformålet med
samlingsforvaltninga ved museet
er å opparbeide en kunnskaps bank om fortida og sami.Jda for
framtida_ Med digitale hjelpemicller er museene likevel på vei inn
i en ny fase når det gjelder for·midling a v materiale som museene forvalter.
P rimus
Opplysninger om gjenstander o~
foto som oppbevares ved Rørosmuseet, blir nå r egistrerte i Primus _ Primus er det nasjonale, digitalc registre ringsprogrammet
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lysninger om personer blir for eksempel ikke publisert på gru nn
av pet'SOnvernet.

Olavsgruva som·
besøksgruve 30 år

~oros~useets registreringer er
i fmne 1 Trøndelagsbasen, i fe lles base med andre museer i Trøn·
delag, bl.a. Trøndelag Folkemuseum_ Svet·resborg. Vil ~n bare se
de gJenstandene som fmnes ved
Rorosmuseet, kan en velge det.
. .
Ønsker en å se bare stolene som
ltmuseum.no
. www.thgrm
.
.
.
.
.
_ er. å finn e På .Rørosmuseet, kan
Reg•strermgcne 1 Pnmus-databa en søke opp d1sse. E ller en kan
k
f
· ·
!l. 1 v
~n. an en mne Jg)cn P w V\ • f<L fram hva som for eksempel
•
.
.
drg ltaltmuseum.no. Det er vel og finnes av samiske gJ·ens tande l
med fa oversJkt over alle gJenk
.
r.
stander og foto som er lmyttet mc~ e b~re ~tvalgte opplysnm: H l'r er det mange muligheter!
.
ger en fmnet på cnetteb. Opp
Realiteten
Å rcgisb·ere digit alt er et n.itid ig ·
arbeid, og for a t opplysningene
som formidles ut s kal være gode
og kvalitetssikret , er det viktig
å bruke tid og ressurser på å
legge. riktige opplysni~ger inu. Trn P11111t'1°11111~81 ' Oln:•sg~l"''' (Polo J<øroJmiiJeel}
Det vi) derfor ta lang tid før en E71 av bærebJelkene 1 stiftelsen R ø- Jr Gru vene ble reddet fm r,lemse1
vil ha digital tilgang til alt som romw seet og reiselivsproduktet
len i siste liten rakket være piganr;s~r bevart i RørosmuEeets sam- ;.noros fy ller JO år i 2009. Den 26. mot og aldn svikende interesse fr.1
hnger. Rørosmuseet er i gang mai l 979 ble gruva offisielt apnet en gruppe kulturarbeidere og der.:•
med arbeidet og litt etter litt l ' liV daværende statsminister O ddvar or~anisasjoncr. Foreningen Olavokommer nye gjenstandsgrupperiNord/i, og JJ. jum 1981 fu retok gruvasvennerblestiftet i t 9SO. Den
på p~ass. Arbeidet med fotoregi- k011g Olav mnvielsm av sruve- hnr medlemmer over hele landet og
1
strermg er også i gang, først og m useet .
arbeider for å ta vare på t;ruveanfr-emst med samlinga etter f otolegget og arbeiderkulturen.
graf Iver Olsen på Røros. Røros- Besoksgruva blir til
museet oppfordrer alle interes - l juni 1976 arrangerte Arbe1der- 01m:sgruva i dag
GJell1tfllul EU\IU.00244J, regwrerl 1 Pllmlls-d.tltlb.tJm
Botllur-ho1·e/ bmkl serte til å følge med på www.digi- nes Opplysningsforbund (AOF,l,
Olavsgruva i dag er en t;odt beutlulurlwmg av Jiu H oult:n er b!Jt m•rkel ND og b11r 111111/hort Ntls o,,_ tnltnm seum.no. P rimus-basen vil Lu og N orsk Arbeidsmandsfor- søkt museumsgruve og har åoent
me!Jeu (/ 1893) f"' Elgtl. llo•elen er 22 cm lang og 5,5 m1 bm/ (Polo elter hve rt bli en god kilde b l hund bergmannsdagcr på Røros hl'lc aret, med daglige omvi,mnger
Røroi iiiiiJt't>l)
kunnskap om Røros-historien_
med et omfattende kulturprogram. i sommerhalvå ret. Museun:,bygfor museene. Her legges det inn
opplysninger om og bilde av hver
gjenstand etter hvert som de bli r
registrerte. Dette gjør at en i
stedet for å. lete fram regist~eringskort på femti ulike stoler·,
kan søke opp alle femti med noen
tastetrykk. Ønsker en å få oversikt over alle gjenstander som er
·
grtt av en og samme person, kan
en søke etter personen og der-

til denne personen. Det samme
gjelder fotografi. Vil en ba. over·sikt over hvilke bildet· m useet
har fra Kjerkgata p{L Roros kan
en soke pa Kjerkgata og Roro~;
og få oversikt over nettopp det.

l
l

l

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E: av innslagene var a ta publrkum
ned gjen nom Nyberget og tia konserter i O lavsgruva. I løpet av noen
få dager var 4000 mel\lleskc r vist
rundt i det nedlagte gruve:tnleggct.
Daværende di rektor ved Røros
Kobberverk, Knut Ritter l:.ri kse n.
lm pumpene g5 i Olavsgruva ener
Rørosmuseet har· siden 2002 hatt arbeidet med a samle inn kildeat gruva ble nedlagt, slik at gru va
en fagstilli ng med arbeidsområde materiale som kan bidra til å. heikke ble fy lt opp med vann. Kansamisk kultur og historie. Det lyse rørossamisk historie, er imidskj e håpet han at anlegget skulle bh
har siden vært arbeidet med dette lertid å dokumentere muntlig tra:att vare på? Ua nsett la det g runnfeltet på uli ke områ.der. På for- disjonsstoff_
laget for Olavsgru va som museum.
midlingssiden vil vi nevne utstilInnsamling av muntlig tradiGjennom arbeidet i komiteen for
Jingen Gellic-lua.kctje - sorsnm- sjonsstoff er like aktuelt til en- S.unnkoler~ 1 H,IVika lllmfor Nttmsos, 1947,. &m frn r.JJTosJttTUisk omr3de Olavsgruvas bevaring var avdøde
isk mangfold i dag som ble pro- h,·er tid. Rørosmusiet har f å t t ftkk sm skol~gmtg r~d samnkolm 1 Havikt1. D et hvil~ b)'gge~ i bttkgrt~mtm SJefssekretær i AO F, Alf Frocjold.
dusert a v Ror osmuseet i 2001. finansiert og er i gang med et a r - ftmgerle btlde som rltolø og mlem tll, og sam eskolen ble dreve/ nv Norges fm· en drivende kraft i arbeider med å
Denne utstillingen vises i dag som beide der det skal gjøres intervju nemJJjomulilt.rp (Fo/o. pnvnt)
--~ ..- - ~tre Olavsgruva i stand som munettutstilling på www.r orosmu- m ed et antall personer i og frn
scum. l dag fremsclr Olavsgru v:.
seet.no.
rørossamisk område. A r be.id'!t tere fra så langt tilbake i tid som som kan knyttes til tiden både som et verdig monument over en
For Rørosmuseet er det et pri- har prosjekttittelen Åa rjesamien en ka n komme. Det te må. samti- før og etter krigen. Det er det virksomhet som preget Roros i J.n
oritert arbeidsområde å hente mujht~b - Sørsamis ke minner. clig vur deres opp i mot ulike pe- opplevde minnet vi søker å dokuinn mater iale som kan belyse r o- Vi skal gjennom intervju samle rioder og spesielle hendelser i d e mentere.
Temamessig vil en søke å gjøre
rossa.m.is k hist orie. I den forbiud- inn t r·aclisjonskunnskap som kan uli ke delet· a v det rørossamiske
else er v i i planleggingsfasen e.v bid ra ti l å belyse rørossamisk hi- området. Vi sier a t vi ønsker· å. et bredest mulig utvalg_ Vi kan
g jøre intervju omkl'ing enkelt- som eksempel nevne endringer i
et større prosjekt med formå.! å st orie.
søke ette r opplysninger om saEt a v må lene med et s likt in- pt:rsoners minne fra perioden reindrifta i løpet av denne perimer i arkivmateri ale. Et ledd i tervjuarbeid er· ofte å dokumen- 1930-1980, altså. ti l en periode oden, fis ke og høsting av naturen, endringer i levemåte, deler
av samenes sk olehistorie, samt
enkelte livsløpsintervju. Vi vil intervjue både kvinner og men n.
Videre vil vi legge vekt på å inn·
hente informasjon om relasjonene mellom den samiske befolkningen og det omkringliggende
samfunnet. Ut fra. res~ne vi
har til rådighet kan vi gjennomføre intervju av 10-12 personer.
Dette vil vær·e et viktig kildema.tetiale for Rørosmuseet og den
samiske befolkningen i samtid og
ft·emtid.

Åarjelsaemien mujhtesh
sørsamiske minner

gct huser i dag to utstill inge r. Dr n
.:ne gir en kort fa ttet framsti lling av
hvordan gruvene ble drevet gjenn·
oon ulike period er og bergmunncns
arbeidsforhold og le vekå r. Den
andre viser ge.ologien i Rørosrra!<.
tcne. Den besrår av kan over berbgru nnen i N orge og i Røros-omrader, i tillegg ril sreinprover fra
ulike Røros-gnlVer. Turen ril
Olavsgruva er i seg selv en reise
g1eonom historien. Oppe pa snaufJellet ser du Ø vre Storv,aru, et
av de eldste gruveanleggene pa
Roros. P5 Nedre Srorwart~ ruve1
Clorasjonsanlegget i landskapet. Til
delte anlegger går ogs:i taubanen
som frakter malmen fra Olavsgruva. Taubanen ble istandsat~ i 20M,
og settes i ga ng ved ulike an·angemrnrer.

Bli medlem i Pressemuseet Fjeld-Ljoms
Ve nne r !
!<t-ilulaA:tmg

1

f ørsu del"' ' 1900·tallll & slikt ullltiiJOIISb,fde '"'se

IlO<'

tllllltrlede r
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tlax. (Fo1o. It•. 0/u•t,

Rørosmuseell arkn )

En l'flfltirmg 1 hmon tn (Folo Rørosm11Jeet )

Boka Efterretning om Røraas Kohberværk og Præstegjeld utgis på nytt!
l 1846 ble ei bok med tittelen
• Efterre~ om Heros Kobbern r k og p~ gitt ut. Bolul
var basert på to ulike manus,
som til sammen ga. et godt innblikk i Røros kobberverks og
bergstadens første 150 år. F ørste
del av boka v&r Peder H jorlli
Historiske efterretninger om Roros Kobbe rverk. Del to va r et
manus a.v presten Peter Schnitler
Krag: NogJe bidrag Ul en ~l>krivel!ie over Reros's borgellgo

- Ta kontakt med Rørosm u seet på tU. 72 40 61 70

forfatning . Det var prost J ohn
Aas som tok initiativ til å fu
trykt og gitt u t de to manuskriptene som tidligere ikke var offenthggjort. Boka. har i alle ar ett<!r
utgivelsen blitt regna som en vi ktig kilde til kunnskap om lokalhis toria. I 1903 ble boka utgitt
på nytt. Begge disse u tgivelsene
er trykt med gotiske bok staver.
Boka. vil na for første gang fore!Jg gc med latinske bokstaver, og
ma nge vil nok dermed opplev\!

derme vi ktige kilden som mer tilgjengelig .
Peder Hjort var Røros kobber-verks direktør fra 1772 til SID
død r 1789. J ohn Aas beskriver
i fortalen til boka hvordan han
fi kk tak i en kopi a.v Hjorts handsk revne manus: «J eg horte aUerede i mi o barndom disse Hjorts
efterretnin~er omtale under benawnelsen 'Ujort_., Roraas 84>skril else', og a nmodede desaarsag
for nogle a.ar siden mJn broder,
hyttcskrh·eren l'ed Tolgen, om at
forskaffe mig en afskrtft of
s:uwne . . . »
Peder Hjort g•r 1 sme cefter -

retninger~ en framstilling av Røros kobberverk 150-årige bisto·
rie f ra etableringa midt på 1600tallet og f ram til slut ten av 1700tallet. Her omtaler han blant annet hvordan malmen i Storvola
ble oppdaget, s bidighetene rundt
rettighetene til funnet, hvordan
verket ble drevet under vekslende
konjunkturer og arbeidernes
kamp for et utkomme. Også Danmark/ Norges stridigheter med
Sverige og hvordan disse påvirket kobberverkets drif t og levekå rene på bergstaden blir grundig belys t.
Hjort hadde god kunnskap om

kobberverket og dets historie.
Han var født og oppvok st ri
bergstaden, og hans far ble ansatt som bergskriver ved v erket
i 1689. Peder Hjort ble s jøl a nsatt ved verket fra 1743, føn;t
som proviantskriver , senere som
bergskrrver og direktør.
Peter Schmtler Krag var .wgneprest pa Røros fra 179 7 til
1806, og skrev opprinnelig sin ixoretning i 1804 etter anmodnin6
fra amtmann Thaarup. Thaarup planla en større utgivelse
ved navn cNorg~ . besk~\'eiS<>:>:
men denne ble IDUdler i.Jd aldrr
realisert.

l

Krag gir en bes krivelse 8 "
samfunn og levekår på Røros
rundt 1800. Han behandler båce
den demografiske utviklinga, naturgitie forutsetninger for bosetrunga i området, beskriver kles ·
og matskikker hos befolkninga,
kirke- og skolevesen, blant annet.
Ved utførlige tabeller gir han
også oversikt over kobberverkets
aktivitet og produksjon_
Det store ar beidet med å transkribere boka fra gotisk til lat ins ke bokstaver er utført av
Gaute Storrø. Boka utgis av Rc>rosmuseet.

RDrosmuseet i Fjeld-Ljoms spalter -
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Naturhistorie og Femundsmarlla nasjonalparl
l å områder 1 orge l:l' ~· um1dc.elbart så sterke assosiasjoner ol
v1llmark. stillhet og ridlo<l>;;t som
l cmundsmarka. Stor-Ha••$, Fe

mundens uendelighet og la ndsknpet med blokk-mark og gammel
l u ru skog er brikker i dette 1,Jiuet.
H eldigvis kan vi o ppleve stillheten

l ) et er grum t til å se f r am t •l m gi•;dlen av 2009-utgaven av I<•Jrus,,_." seets årbok! Fjell- Folk k?1•. m<'-'
wm for til å bringe gode orginalar: ikler som favner bådr i " /)redrien » og • dybden ». Artikl.:u .- e ·
j krtvet av fjellfolk og for f•.::!{olk.
1 det forste nummeret 3' arboka
som kom i 1976, skre\· Sverre Ødegaa rd: rr Kva vi meiner med å laga
cz bok som dette, er eit spørsm:zl
som vi treng gi eit S\·ar pa. Vi vonnr kort og godt at årboka k:m vera med p3 å styrke inten:ssJ for
mu~cumsarbe1dct
og antikvarisk
vernearbeid i det heile. og vi voner
at ho kan sryrke interess:~ for lokal
kultu r og h1storie. ( ..) Vi trur at
; hk viten er viktig, om vi heilt skal
for~tå kva vi vinn og kva vi taper

~.

"æ1e feil å påstå at artildcelforfattcrnc står i ko, men det er heller
il:ke vanskelig å få folk t1l i hidr:1
med stoff til Rørosmuseets 3rbol<
Skribentene er å finne både blant
fagiolk innen ulike felt og hlant
lekmenn med sterk lok~lhitorisk
interesse.
For å nevne noen la av ar•i klcnc
; 2009-utgnvcn: Nils Mnrstem nyl:g avtroppet riksanukvar, komme1
.lltd en artikkel om utvidels.:n z•·
verdensa.rvsteder Røros, professor
cm. Ola Syrstad skriver om "Da
Hørosfeet ble trøndcrfe n og redak·
tN Jon Høsoien leverer en artikkel
llm Røros Lærvar eiabrikk l nlAm.tlll' ud R•ros Larfo~bnkk $0111 Jon JloJIIJell 1km tr om
legg kan vi nevne en artikkel ~om
1 Ftell-folk 2009 ( Foto: Uor()WIIIJtl!ls ttrkn:)
hører hjemme under emnet samtlCl
u ter som nytt kj em i stadt.n f..l r l·olk skal bringe stoff fra museets c. ~ nær fortid. Den er skreve: av
gammal t. ( ...) Det har i!d:je vorc viktigste fagområder som er Kultur- A;-:n y Berge Alsaker som for:.ellez
le~t å finne cit godt og hovclcg historien for Roros Bergstad og <•m «Mi barndoms jui i FalkbergetS
ca,•n på årboka. Det nar kome tram hygdene omkring, industrihistorie r1ke ... Forfatteren er over BO nr o•!
ymse forslag. ( ... ) Men FJell-Folle samtidshistorie, samJsk, jordbn•k, bosatt i Stryn. I barndommen bodde
var ti l slut det namnet v1 tykte IJygningsvem , naturhistorie og hun ett år i Landsognsgårdm på
bes1 om.•
kunst.
Røros sammen med mora som var
Både intensjonene og tittelen ha1 Målet med årboka er korr og meierskc. Den minnerike historien
stlltt seg bra. Dagens redaksJon har godt å framskaffe ny kunnskap om er illustrert med gode fotO),'Taficr.
som mål at hvert nummer av Vj ell- Rø ros og Røros-traktene Det vil
Etter 33 år i samme drala vur-

dcrer vi nå å gi årboka ny fe rm og
design. Lirt mindre fonnat. ~tivere
permer og en mer moderne !ayout
- · alt for å heve kvaliteten på produktet. Vi vet ennå ikke om disse
endringene kommer i 2009, m~n
ttd:l er nok inne for en aldr: ~l liter
modemisering.

Fjell- Folk har kommer ut med en
nummer i året i 33år, og innholdsfortegnelsene viser at stofftilfangCI
har vært stort og vaziert. Årbokas
t~scre kan også i år glede ;eg til å
m•Jtt:l interessant lesestoff ~

utdrag fra . . ..
1930 Museumsforeningen ble
stiftet og utstillinga i
Aasengården å pnet .
1933 Den første Bergmannsda gen, som skulle bli
cein tradis jon og ein f estdag
for h eile dist riktet»
ble arrangert.
1935 Rørosvukku arrangeres
- s tevne i Aasengål"den
med kåseri, felekappleik
og fest.
1936 Museet kjøper opp flere
eiendommer ved
Doktorljonna til tomt for
museet.
1937 F olkefest på museet,
kronprinsparet på besøk.
1939 Museet bygger «festbygning med kafe
og danseplatting ved
Doktortjønna.
Bergmannsdag lagt til rette
som .. utfl:vtterstevne»
med historisk opptog og
folkemøte.
1~7

Fra årsskiftet 2008-2009 har Rø- t11mna er første trinn i oppbyg- fnluftrområdet i ~amarbeid med hl.

e ingen av avdelingen. S~tsingcn på
nuturhistorisk avdeling pas,~r ogs.i
godt inn i museets arbeid med den
Il) c vcrdcnsal'ven .. Bergstaden og
l:irkumferenscn•.
Rørosmuseet vil utvikle den ny~
avdelingen, n asjonalparksenter~! og

r

for 2009
-34. årgang

Vau rmna $Om gdr nu/lom RllndtJOIJI/<1 og /..Jtl-ltmgtJØIIIta (Foto: RøroJmllutt)

overtatt ansvaret for Femundsmarka nasjonalparksenter
~om er lokalisert i Stenhuser på
lj oktortjonno. Samtidig er det oppren et en naturhistor isk avde1in!!
ved museet, og nasjonalparksente~
ret og friluftsparken på DoktOr-

/)oktortjom t.t f rilli jOpark o.~ t'flllllldJIIMfl.. • liolo !Ol/tlfp.. rk <<'IIIU ,,g,~tr ul )flIl"
tri t·ul OnltlorttOIIIIot 1 ull/mm ," U W J (foto. ll.øroll'llllt't'l)

Fjell-Folk

O:f gam melskogen i dng, 38 3r etter at sror<' deler av omr:idet ble
fredet som en av våre før;;tc naSJOnalparker. Sammen med vernet
av Femund - Trys il v nssdra~et mot
kra ftutbygging reddet frednmgcn
vmrådct fra en skjebne med >kogsl•h •eier. hogst og reguleringer
T akket være pass:•sjerbåten Femund lJ er Femundsmarka en av
v:tre meM brukervennlige og lete ·
ulmengelige n.tsjonulparker 1 Y.!
tl "l1 e t.tter ar du gå r på bu$;cn l'å
Roros stasjon, kan du sette foren
i nasjonalparken ved utløpet av
Roa, sentrn l va~sdraget i nas1.mJlparken som slci]er Roros ~ ~n
!;t'rdal kommune!'.
Sett 1 sammenheng med Rogens
og I.å ngfjellcts naturreserv~tzr o~·
1 ofsmgdalens nasjo nlpark 1 SvenJ!c, er Femundsmarlc:1 ~or- ska nd:nnvias stemte vemete skogsom•åtlc. Området er et kjem eomradc
for tamreindrift og for sø r->3misk
kultur og historie.

Det første huset,

cHamlanderstugJ!U». reises
på museumsområdet ved
Doktortjønna, deretter
seterstuggu fra Løkkja
i Hådalen.
1950 Flere hus kommer
til museet.: Bjørklaua,
Eggagården, cHjo~
kjerka•, samegamma, senere
stamphuset og rullebua.

ro~muscet

1957 Den 7. Bergmannsdagen feires over to dager
med 400-års minne for
Hans Aasens fødsel.
Samlingene flyttes til
det nye museumsbygget Stenhuset.
Åpning av nybygget.
1961 Reinsdyr på museet
- flytting av danseplatten
og istand.setmng av
stemneplassen ved Doktortjønna.
196.5 Bergmannsdag med
avduking av
bergmannsmonumentet.
1973 A / S Antikvarisk
Verksted opprettet i
Kurantgården.
1974 Malmplassprosjektet
etablert - planlegging
av nytt museum
på Malmplassen.
1976 Første nummer av
Fjell-Folk utgis.
1977 Historielagets og
Kobberverkets samlinger
slått sammen.
Museet får en fast ansatt
(bestyrer).
1979 Olavsgruva åpnes
for publikum.

1980 Avtale mellom RMH
og staten om forvaltning
av kulturminnene etter
kopperverket.
1981 Åpning av nytt
museumsbygg over
nedgangen til Olavsgruva.
Rørosmuseets 50-årsjubileum.
1982 Rørosmuseet har tre
ansatte; bestyrer,
sekretær og vedlikeholdsmann.
1984 Museets område ved
Dokt.ortjønna solgt til
Røros kommune.
1986 Eggagårde n flyttes
fra Doktortjønna til ny
tomt ved Slegghaugan.
1988 Åpning av det nye
museet, Smelthytta.
1989 Utstillingene i Sleggveien demontert etter
ca. 40 år.
1990 Etablering- av
Stiftelsen Rørosmuseet.
Stifterne Røros MugeUJD&og historielag og OlAvsgruvas Venner b lir
venneforening.
Museet kåres til Arets
museum i Europa!
1992 Rørosmuseet overtar

formidlinga i Olavsgruva.
1994 Røros 350 år. Museet
jubilerer med sørsamisk
vandreutstilling og
jordbruksutstilling
i P er Amundsa-gården.
1995 Siia'ing av forbygningene langs Hyttelva.
1997 Spjellstuggu i
Sleggveien blir restaurert.
1998 Museet får tildelt et
faglig ansvar for verdensarven Røros, bygningsvern,
samisk historie og bergverk.
1999 Museet arrangerer
handverksdager, kurs
l bygningsvern
og tradisjonshåndverk.
1999 Museet kjøper
Tjurrufabrikken til
maga.sinfonnål.
Tyristuggu i Sleggveien
og ta.ubanebukker
på StQrwartz restaureres.
Spiellstuggu åpnes for
publikum i sommersesongen.
2000 Åpning av draktutstillinga. cTi finpussa»
- Prosjektet cHusadopsjon
Røros» satt i ~g i
sa.mar4leid med Røros skole
-Stampanlegget ved H088.
ferdig restaurert og satt
opp på opprinnelig tomt
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Utdrag fra Rørosmuseets historie
1956 Saznlingsbygget reises

Røros kommune, Fylke.smanneu

1 Sør-Trøndelag, Direktorat.:t for
naturforvaltning, Statskog o~ Norges geologiske undersokelser.

-Stamphusdagen
arrangeres.
2001 Rørosmuseet med flere
mottar Kulturminnedagens
pris. Åpning av utstillinga
c Gellielaaketje:. - Sørsamisk mangfold i dag.
~002

Arbeidet med fotosamlinga. etter
I ver Olsen settes i gang.
2003 Museet deltar i
etableringa av to nasjonale
nettverk; bergverk og
bygningsvern.
~useet kjøperlagerbygg

i Stamphusveien.
Fotoutstilling om Rørosmartnan på Malmplassen.

Røros Folkebibliotek og
Sør-Trøndelag fyllkesbibliotek.
2006 Bygningsvernsenteret
etableres i Kurantgården.
Geologiutstillinga på
Olavsgruva revideres og
settes opp på ny.
2007 Taubanen fra Olavsgruva til flota.sjonen
på St.orwartz ferdig
restaurert for bruk. Museet
gir ut boka cSpeUmann på
dromen:. av
Mary Barthelemy, Museet
deltar i produksjonen av
cKiesdraktens magi:. en vandreutstilling.
Museet deltar i etableringa
av Norges Verdensarv,
en sammenslutning av
verdensarvstedene i Norge.

2004 Gjenstandene i

magasinet ved Doktortiønna flyttes. Museet med
flere mottar for andre gang
Kulturminnedagens pris.

2005 Rørosmuseet 75 år.
Åpning av jubileums-utstillinga «En tamp,
en pulk og ei krafse ting og tilhørighet».
~useet mottar direkte
driftstilskudd fra staten og
står på lista over konsollderte muæer i Norge.
Utstilling om Husadopsjon
Røros på Malmplassen.
Åpning av nettstedet
cEn smakebit av verdensarven» - i samarbeid med

2008 Museet deltar
i etableringa av samisk
museumsnettverk.
·2009 Doktortjønna familiepark og Femundsmarka
nasjonalparksenter innlemmet i Rørosmuseet.
Pressemuseet Fjeld-Ljom
og museet vedtar en
sammenslåing. Rørosmuseets digitale registreringer formidles via
www.dlgitaltmu~~eum.no.

Rørosmuseet deltar i
restaureringa av Røros
kirke. Røroømuseet har 23
faste ansatte og ca. 40
engasjerte i løpet a.v året.

