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Stiftelsen Rørosmuseet

Av Aage Aas
Roros kommune, Sverre Ødegaard Rorosmuscct og \Cdtckrcr bl
Laget bie startet 23. juni 1930, Ener mange års arbeid med 5 sam- fra de ansatte, Kjell Prytz fra fonnet og ved
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dagen etter den store museums- le museene på Ro ros i en organ.isa- Olavsgruvas venner !Jaul Fjell~ ble 29 6 1990 tatr. ' m ' 1 ~ eam
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or ngc i\ ø ann • l e , a et e gjort et forsøk et va r ekstrnordmærc arsmorc i en orste eder av ~taftelscn, en urs vikariat for Elin Fjellheim
på ! bevare Aspaasg!rden på Olavsgruvas ~c:nner og Ro ros Mu- JObb han hadde fram til 1995 da Vega r Lie og dagens dircktor Joh~
Flanderborg_ Det lyktes verken seums- og hiStOrielag i forkant Aage Aas overrok ledervervet, et .\. Bryde.
å beholde gå.rden på Røros ellet· som ga sin tilslutning.
verv han fortsatt innehar. Kjell
F.n av de fø 1 •
få gjennomslag for et historielaa
På fellesmøte som ble ledet av Pryt~ ble \•algr som stiftelsens \'ene var oppretterslsec stør:C11 . oppga0
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som Srotens
e
var Y e ~s tida mne, da det ans
en e bo fra Sør-Trønde- c rnm tl sm dod 24.7.200-l.
nasiert av fylkeslcommunt:n,
bie samlet llli1 ca. 1400 gjenstan- lag fylkeskommune. Aage Aas fra
Navnet ble fastsatt ni Srifre:scn Skoger, Ruros kommune, med stifder ~g ca. 1000 personer møtte
reisen som arbe•dsgiver. Forste naopp 1 Aasengå~en.
narvcileder ble Nlugne Idar Evenk
. Den første tida bie brukt til å
Stillingen har ligget brakk i mange
The Committee would like co takethis opportunit)' of expressing its
finne et egnet sted for etablerinJ
år, for museer i fjor fatret vedrok
av et ~useum, som ~kulle romme
o~ etablering av naturvemavdcling
appreciation of the achicvemems of
hele gJellS~dssamlinga. Det var
K1op av aksjene 1 Naturitas AS og
aktuelt ! kJøpe Aa.seng!rden, en
Doktorrjonna EienJom AS har begård på l{orsveien eller erverv·
virket at elet forstc selskapet ble
and h as great plcasurc in making this Presemation as a
else av en del grashagaer ved
lagt ned og at Stiftelsen Rorosmupermanent record of its esteem .
Doktortjonna. Det var også akseer er enc~te 3ksjonær i Doktortuelt å kjøpe den store toghallt>n
t)Onno Eiendom AS. Tor fin n RohpA jernbanestasjonen, da. denne
de er ansatt som lt'der av a\·dclinskulle rives i 1938. Utfallet ble
gen
en etablering ved Doktortjønna,
Antikvansl< V.:ri<Sted ble obbRICHARD HOCCART
Chalm1>rt
men på grunn av krigså.ra, skulle
rettet i J<uramgåaden med Olav
det ta tid før bygninger kom på
Skcvik som den forste leder. 1 dag '-- - - - -- - -- - - - - -- -- - -- - - - -1
plass i området.
har avdelingen utviklet seg til :\ bli unikumet Sverre Ødegllard, fag- legg. Hans omfattende arbeid blEtter freden i 1945 ble det e:-~
en stor og dyktig bygningsv-:rn- personen og kunstneren, 19-47-2002 dro til at Bergstaden Roros fil<k
ny giv. Planer ble lagt, og mr.~emcr med mange ansatte. Odd som ble landskJent som kunsmer, plass p! UNESCOs liste over verSletten var leder from til nyttår. lokalhistoriker, forfatter. antikvar dens kulturarv i 1980.
kJOp av gamle bygninger i d!atriktet ble gjennomført etler friNy leder er ikke ansa tt når dette og bestyrer ved Rørosmuseet. Der har de siste årene væn en
lufl smuseumsideen, der busa ble
s!.ri~es.
feltet hans var dolrumenusjon,Jor- rivende utvikling av Roro6muscec.
p~assert rundt om ved DoktorSufte;sen fortsetter det gode ar- sikning og formidling i forbindelse En har gdtt til innkjøp av TjurrutJOnna utover 1950-taJJet. Ved 25bead med utgivelsen av Fjell-Folk med bygningshstoric. Røros Kob - fabrikken til magasin, lager i
årsjubileet i 1955 ble nybygget
som kom ut med sm første num- ben•erks historie og samfunnshis- Stamphusveien, store vedlilreholdsinnviet, og området ble en popumer i l 976 i regi av Røros mu- torien pA Røros. Hans enorme ar- arbeider, sikring og resturering av
lær samlingsplass for rørosbeseums- og historclag.
bcid med Malmplassprosjcktet og Øvre Storwartz, Kurantgårdcn,
tolkningen_ Her var det foruten
bygging av det nye museet Smelt- Krutthuset, Malmplassen, Smeltutstillinger bergmannsdager,
Pressemuseet Fjeld-Ljom er et lllidlertid sikres bedre før dorene SVERRE ØDEGAARD
hytta. Han arbeidet intenst og laget hytta, heissjakt, nye utstillinger,
stevner og festlige tilstelninger. le\'ende museum, h\'o r a\·iscr fo1·t- blir slAtt helt opp for publikum.
En kan ikke skrive om museums- blant annet 120 rekonstruksjons- sikring av Kvirusgruva, EggaglrI 1957 skiftet foreningen navn til satt kan lages på. gammelmå tl'n, Blant annet mil alle gjenstander arbcadct pl Roros uten a nevne tegninger av gårds- og seteran
Forts. side S
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Special Commendation 1990·

Kdrosm#.Sut; ROros, Nony~

pressem useet

FJEL D LJOM

Sleggve·len

~~Museums·~ ~to~~ m~ hl~r ~ U~æ~~~~~ar~~~ria~ ~mfu~i -------------------------------------Siutten av 1960-å.ra og begyn- ligger i bygget som en gang \'ar museet registreres. E n annen
brukt til formidling fram til slutnelsen av 1970-Ara var preget av avisa F jeld-Ljoms lokaler. l for- svært viktig oppgave blir å sørge
ten av 1980-taJJet. Den ble da
liten aktivitet. Mange av pioner- ste etasje finner ma n try kkeriet, for at noe av den store mengdrn
stengt på grunn aY slitasje, I
ene ble elde og falt fra. Uto\•er i a ndre etasje ligger de gamle re- kompetanse som finnes i venne1997 sto huset ferdig som det
70-A.ra vokste Malmplassprosjek- dJlksjonslokalcnc og redaktørens foreningen, bhr dokumentert og
står i dag. Interiøret i Spjell·
let fram, nemlig å samle de ruv- lcontor. Museet inneh older anta- videreført. Pressemuseet FjeldSPJ ELLSTUGGU
mer. Gulvet prydes a v sommer· stuggu er forsøkt tilbakeført tu
seale kreftene i Smeltbytta og gelig det eneste lntal.."te histor isk!! Ljom vil uten h-il kunne bli et SpjcUstuggu gnir sovnen ut a \- matter. Snart konuner de, alle de ca. 1920, slik det så ut på et fotopå Malmplassen. Særlig ette1• at. twistrykkcri og redaksjonslokalo svært spennende tilskudd til for- oynene, det lakker og lir mot skuelystn c.
gra.fi av Sund-Lars-Lusia. Siden
Kobberverket gikk konkurs i i Norden.
midlingstilbudet ved Rørosmu- sonuner. llun m.oblcr er slu s tue
1998 har den vært åpen hver dag
1977, ble prosessen framskynde._
Museet ble startet av en gruppe seet!
og pynter &ine ,-indus karmer med Spjellstuggu var bebodd fram til i fem uker om sommeren. Mange
I 1988 sto eden nye smelthytta-. entusiaster fra den gamle avish\itc gardiner og rode gcrnnin- omkring 1950, etter dette ble den av Røros Musens- og historielags
ferdig, og hele museumsdrift& ble verden~n. Denne venneforeningen!
medlemmer har etter tur tatt
omorganisert. I 1990 ble stifte!- har satt 1 stand lokalene og sar.:plass som vertskap i Spjellsen Rørosmuseet opprettet >tv de let inn gamle maskiner fra tidstuggu. Her får alle som kornto stifterne Røros .Museums- og tigere norske avistrykkerier. Merl
mer innom et innblikk i Slegg·
historielag og Olavsgruva,; V('l'· jevne mellomrom sette:; maskin·
\'Cicns, og spesielt Spjcllstuggus,
ner.
ene i gang, og det produseres avih:stcrie og sos:ale status. Spers·
Lagets årbok Fjell-Folk Kvm ser i pressemuseet.
tnålene er mange, alt fra Pipf.iS
ut forste gang i 1976, og etter at
Pressemuseet FJeld-LJom \'ed·
cneball tal hvordan 1et gikk ::.n å
stiftelsen ble en realitet, bit> den tok i generalforsamling i augu•t
bo sa mange perr.oner i et sa lite!
ansvarlig utgiver. Malmplasspro- 2008 å overdra museet med alle
hus. Utedoen inni' imp,.mer.:r Je
:;jektt•t k revde stor innsat:: o::; gJenstandeJ og arki vsaker til
flest:!, det mål!.! j•> væn: kjekt
ressurser. og det klassiske hisl o- Sttftelsen Rørosmuseet. Styret i
i vinterkulda pl Røms! Senga og
,.l(~l:tgsa rbeidct ble mer perifert. Rørosmu.seet har pA sin side eåt t
gyngestolen er yndete motiver
De siste 20 ara bar laget. kon- inn for å ta ansvar for Pressefor alle med kamera, og nøkle:-ae
sentrert seg om istandsetting av l museet Fjeld-Lj?m m ed alle gjen.
gjo1 inntrykk, Det er mange ~m
de nænnere 30 husa som er i lag- stander og arltivsaker, og samlegger turen innom Slcggveien,
ets eie og som forvaltes av stift· ~ tidig ta et samlet museumsfagog de kommer fra all(' l:anter av
elsen. Videre er det oppl"()ttet lig ansvar for pressemuseet.
ve1den I 2004 'lar det omkrin0
5.700 besøkende htJr:
mange arbeidsgrupper, og om
Dersom overdragelsen blir en
sommeren arrangerer laget bi- realitet, vil foreningen ~m har
F1re av de fem husene, som alle
1
storiske vandringer og sørger for drevet museet omdannes til c Proe.cs av Roros Museums- og histoapne hus og aktiviteter i Slegg- semuseet Fjeld-l.joms venner-..
rielag, er åpne. Det er Spjell1
veicn. Røros Museums- og histo- Venneforeningen skal samarbeide
stuggu, Persstuggu, Tyristuggu
rielag har over 500 medlemmet · / med museet ~g stotte _opp om det
og Løssistuggu. Bokk.JtUggu er
Roa r DiUe museale arbetdet, særlig med henlåst for allmennheten. Dis:1e navn__ ._._.,.,.,....- - - - - - - -• syn til vedlikehold og drift av
kan skape stor forvirrin.r f or
det trykkeritekniske utstyret.
mange, i og med at de har opptil
Bli medlem i Røro
Pressemuseet Fjeld-Ljom bar
flere navn. Grunnen til det er at
Museums- og
et stort fonnidlingspolensiale,
husene ble oppkalt etter de som
.
•
knyttet både til pressehistorie og
bodde der, ofte i korte perioder,
htstonelag
•til den tekniske utviklinga innen
og det har vært mange gJetlDOIIl
.., ...... - - - - - - - - - - - - - avisproduksjon. Materialet rna
l mutllr fu SpjellrruJg" • foto: R.agn." Lølicn
Forta. lide S
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VANDRINGER- en fin tradisjon

l

Prfi!<muW.I

~jclb,2jont.
I redaksjonen :
Ståle Lund • Aage Aas • Inge Hånes
Tor Indset • Ole Ragnar Langen • Bente W. Danielsen
Eli Kjellmark • Roar Dille

•
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kulturformidlinga

Vandringer med lokal informant
er blitt en av sommersesongens
faste tradisjonet· i museums- og
historielagets virkoomhet. Kulturminnene og temaene som beSats og trykk: Pressemuseet Fjeld-Ljom
røres er slike som kanskje like
Bli medlem a.v Venneforeningen
gjerne bøt· oppleves framfor å bli
Tlf. Rorosmuseet 72 40 61 70
beskrevet i for eksempel Fjell- -.............................----~~-----------~-: Folk. I sommer fulgte 65 persor------------- - --- ----------, ner professor emeritus Arne Espelund opp i Val'glia for å se på.
fire steiner som stakk opp av
bakken ved siden av en liten forhøyning i terrenget. Alle ville
Roros Museums- og historielag fyller 80 år i !r, og som det forgA.tt forbi uten å ense noe spe·
håpentligvis vil gå fram av denne avisa er det en sprek og visielt. Men steinene er rester av
tal 80-åring.
en tusen år gammel blesterovn
Laget har ca.. 600 medlemmer, hvorav omtrent ha!lvparten
og i forhøyningen ligget· om lag
er bosatt ute.n for Røros kommune, og vi er medlem av Trøndeti tonn slagg. Her foregikk sannlag Historielag og Landslaget for lokalhistorie. Historien om
synligvis Rørosviddas første meRøros og Røros Kobberverk er mer enn bare lokalhistorie. Den
tallutvirming, 600 A.r før kobberutvinninga startet. Noen uker
er en del av den nasjonale og europeiske historien. Derfor
kommer det årlig tusener av besøkende hit for å besøke den
før vandringer i Varglia fant 120
unike gruvebyen på UNESCO's verdensarvliste. RMH bidrar
personer veien uti Nordvika for
i f ormidlingen av historien til disse besøkende og naturligvis
å. se og lære om spell-flåten på.
li! de som bor her. Et utsnitt av lagets aktiviteter kan du lese
Femunden. Kopien av en gammel
om i denne avisen. Alle vå.re aktiviteter er knyttet opp mot
spell111åte er viktig for å. forstå
formidling av lokal historie og kultur. Det være seg historiske
et komplisert logistikksystem for
å. få trevirke fra Femundsmarka
vandringer, utgivelser av bøker og hefter og arrangementer
til Røros. Historieboka er vi~ig,
og informasjonsmøter av ulikt slag. Det mA også nevnes at
og den skal vi bruke, men når
lagets medlemmer hvert å.r stiller opp som frivillige og dughistorieboka egentlig i mange
nadsbaserte guider i Sleggveien_
sammenhenger ligger i naturen
Vi har et nært og godt samarbeid med Rørosmuseet, sær·
rundt oss, ja da er det viktig at
lig gjelder det arbeidet med våre hus og bygninger. RMH og
vi lærer oss å bruke den.
Rørosmuseet har vokst ut av samme kropp, og laget bar to re·
.
presentanter i Stiftelsens styre.
Det er svært mye cå ta tå 1
Til slutt vil jeg oppfordre alle oom er historie- og kulturR~ros~nu, men noen temaer
interessert til å bli medlem, og har du som leser dette ideer om
blir årlig berørt på lagets vandnye aktiviteter for laget så ta kontakt!
ringer; seter og setring er en slik
Ståle Lund
tradisjon, industri-kul~er
•---------------------~----' er en annen, og selvsagt blir det
Tclrnisk produksjon:
Jens Hystad • Ragnar Løkken • Carl Peter Løken
Torbjørn Torgersen • Tor H ermansen • Kll.re Møller
Torbjørn Floor • Karl Ole Solli • Rudolf Olsen

En spre k og v ital 80-åring

Sor-Fron kirke

nesten å.rlig en gruvevandring.
Sommeren 2010 forsøkte museums- og historielaget med et nytt
tiltak, en reise i fotspora til kir·
kebygger Svend Aspaas. Alle -~r
vi. stolte av Bergstadens Znr.
K'lrka vår vakte nok stor oppmerksomhet da den sto ferdig i
1784, fordi de to byggmestrene
ble også engasjert i åttekanta
kirkebygg andre ;rteder i Norge.
Byggmester Peder Ellingsen
(1725-1803) ledet trearbeidet og
innredninga av Bergstadens Ziir,

~---------------------··------------------ han

Kongem gr1111e

''Der stenene taler"
-en venneforening
for Nordgruvene
I J·anuar 2004 tok RMH initiativ
.
til å- starte en venneforerung for
Nordgruvene. Målet var før.st og
fremst å. øke oppmerksomheten
-•Mdt dette området. I tillegg
'"''
hadde vi også noen konkrete må.l
for området blant annet å bedre
'
s kiltinga til og i området og a
""""'ta"""re <>~.AU
-"ft 11en på Chri::;Uanus
• ...., "'"'
Sextl.is. Venneforeninga ble forme1t stiftet på et møte i mai 2004,
og etter hvert kom en fram til at
den skulle bete eDer stenene ta·
ler~, etter Johan Falkbergets essaysa.mling med samme navn.
Kunnskapen og formidling av
kunnskapen om gruveområdet er
det som er viktigst. Det er g]v~ t
intervjuer med Johan Nyplass
som er den som i dag forvalter
denne kunnskapen, og for venne·
foreninga er det svært viktig at
denne kunnskapen brin~ virlere
til nye generasjoner. I skrivende
~;tund vet en ikke om utvidelsen
a.v Verdensarven Røros, men
skulle det skje, vil Nordgruvenc
bli en del a.v dette. Og det gjør
dette arbeidet ennå viktigere!

Noe har vi allerede få.tt til. Det
å. ski.! ed ed R.ks
·
1 ve~en
r n
t n e v
og Fylkesveien eom peker mot
Nordgruveområdet og Kongens
gruve. Og i området har Lars
Magne Langøien produsert og
satt opp skilt som forteller be-

stå

søkende hvor de er. Den saken
vi har vært mest op11tatt av et· a
restaurere stallen på Cbl'istianu.s
Sextu.s. For å få til det var vi avhengig av p~>nger, og vi startet
raskt et arbeid for å verve med·
lemmer til foreninga. På det meste var vi oppe i 1.20 medlemmer,
og vi fikk etter h.vert en god del
penger inn, de~ fra medlemskontingent, de!s .'r'l andre kilder. Vt
fikk mellom a'llla 25.000 fra Rørosbanken, o~ vi fikk 5 trykk fra
kunstneren Toril Kojan (som har
tilknytning til området), og &Om
vi fikk ø~ltf! til !okale bcdrllte.r,
og det var og.U andre som donerte penger. Til sammen ha.r
foreninga nA. godt over 100.000
kroner. Koøtnadøov~ over
det forestående restaurenngøarbeidet ligger langt under dette,

bygde senere Tynset Jåt~ke.
Etter at underbyggmester Svend
Aspa&$ hadde ledet murarbeidet
på kirka vår, kom han til å bli
involvert i byggingen av flere l:ttekanta kirker i Norge: Sør-Fron,
Vang, Stor-Elvdal, Svats um,
Klæbu og Støren.
SmAbrukersønnen fra cAasbale» ble tidlig navngjeten som
murer. Han ble følt i 1736 og kom
til Røros og i Verkets tjeneste ca.
1760. Før der hadde han bygJ
flere steinbruer i Gauldalen og
RugeldaJen og damanlegg i Bymarka i Trondheim. Ved Kobberverket gjorde han seg bemerket,
og ble ofte anvendt til utførelse
av vanskelige og innvlkledc arbeider. Da Peder Hiort i 178')
.
særlig når vi nå har slo evet av· satte i gang b yggmg
a.v ny k.u·k c,
tale med Uthusprosjektet s.,Iu ble murmester Mohr fra ~rond
blir ansvarlig for istandsettjnga. heim engasjert til murearbetdene.
I følge wta!en 'lkal stal!en være Han bl~ .imidlertid avs~t fra
ferdig restaurert 31. oktober 2010 denne stilling og Peder Hiort beDet som gjenstår da er å tenke stemte at Svend Aspaas skuUe
gjennom hvordan vi kan bruke lede arbeidene. Han unnslo seg
ferdi restaurerte stallen. fra dette og mente at han ikke
d
en
begh
f
·ru
hadde gode nok kunnskaper, men
er
ov or et c1 orma.
Det
.
.
å.d
direktøren holdt fast på. sm beA
1
SJonssenter» 1 omr et, et sted
dei
r
1
som kan fortelle både om berg- a~mme ~· og ~paas c e - \;verlæhistorie og Falkbergets dikt- heldene til alles ti_lf~edshet f Jr:
ning. Det har også vært for;e· bA.de snarere og billigere enn
u
spørsler om å. bruke huset til ut- utsa ».
.
.
stillinger. Men først og fremst
I 1786 fikk Svenki~ kAs~aasS l
pd
å bygge ny r e 1 ørblir stallen en varmestue og kvile- op ra.g
åttek ted te'
rom for besøkende i områd.et! Fron. Den nye
an es m-

°

l';,

~

Stall fltd CbristWIIIS Sext11s

kirka sto ferdig i 1792. Bygdefolkets takknemlighet ble synlig·
gjort i et sølvbeger som ble gitt
Asp~s cfor ~-oens Hovedkirke
heldige Bygrung:.. Vang kirke
utenfo~ H:unar, også. en å~kantet steinktrke, ble bygd 1 1806·
1810. Her var den kjente sogneprest Abraham Pihl arkitekt og
skulle være byggmester. Da Pihl
måtte dra på et lengre oppdrag
for kongen, var det naturlig at
Aspaas overtok Pihls rolle som
byggemster. Den eneste kirken

orienterte om de faglige vurderinger rundt Aspaas som kirkebygger. Både på Sør-Fron, Vå.ler
o? St~r-Elvdal var de respektive
histonelaga verter. Vi ble godt
~ottatt av gode og interessante
mformante.r. Stopp for lunsj eg
for middag var planlagte av·
brekk. Før vi kom til Stor-Eivdal fikk vi høre den spesielle historien om familien Evenstad de
fem Ole Olsen Evenstad som ~ide
storgarden etter hverandre, og
om Anne Evenslad, husmanns-

som Aspa.as med sikkerhet. har
vært både arkitekt og byggmester for, er Stor-Elvdal kirke.
Han leverte tegning og modell til
kirken i 1807, en åttekantet trekirke, og ledet selv arbeidet med
oppføringen. Kirken sto ferdig
etter at Aspaas døde.
Av de kirkebygg Svend Aspaas
var involvert i, var det disse tre
kirken vi valgte for en lang dags
"l'andring med buss. 38 intere~·
serte dro fra Røros kl. 08.00 en
solskinnslørdag først i juni. På
veien gjennom Sollia brukte vi
litt tid på Røt'OSmaleren Harald
Solberg. En av Svend Aspaas sine
etterkommere, Terje Orm.haug,

dattera som ble sittende alene
igjen på Evenstad. Vel framme
ved kirka besøkte vi også Evenstad-grava.
Kommentarer fra deltakerne
etter turen har skapt ideen om
vi kanskje burde hatt en årlig
«buss-vandring.. Ideen om en
Trondheimstur våren 2011 er
nevnt. Sporene fra Røros er
mange, gode eksempler er Stiftsgården, Svaneapoteket, Hornemannsgården og HarsdorCbygningen. Om det blir noe av - det
kan medlemmene av museums- og
historielaget motta informasjon
om nA.r årets Fjell-Folk sendes
ut før jul.

Stedsnavnprosjektet
- eller Ste'sna.mn-.prosjekte' som du har tenkt deg, eller om hvor
.
.
.
VJ helst vil at det skal hete du har vært. Uten navn som onble igangsatt på 1990-tallet, men enterer om cland og lende:a blir
stoppet opp. E i ny arbeidsgruppe dette umulig. Slik hat· det alltid
ble satt pA. oppgaven i 2007. Ar· vært.
beidet er omfattende og krev·

Da seterdrift, jakt, fiske og

ende, men håpot er å komme i
mål innen 2012. Den nye pro·
sjektgruppa består av Ola K.
Høsøien, Knut Aas og Hans Olav
Knutsen. Reidar Laulo bistå.r
gruppa som c overlapper».
Røros Museums- og historielag ønsker å få. registrert flest
mulig lokale stedsnavn mens det
ennå er mulig å få informasjon
fra folk som fortsatt har kunns kap om dem. Det er med denne
oppgaven som med mange andre
der vi søker bakover i tid: Vi er
for sent ute og mye av kunn·
skapen vi leter etter har bokstavelig gått 1 grava med de som
hadde den.
Om du ferdes i skog og mark
er det viktig å. vite hvor du skal.
Det har ikke minst med sikkerhet å gjøre. Like viktig kan det
være å kunne fortelle andre hvor

aktiv bruk av utmarka ennå var
en vesentlig del av næringsgrunnlaget var brukerne avhengige av
og fortrolige med et stort og detaljert lokalt ckartverk» uten at
noe navn var nedtegnet på kart.
Denne kunnskapen gikk i arv opp
gjennom generasjonene og ble
mer og mer detaljert. Denne kunns kapen er nå i ferd med å forsvinne. Dagens offiSielle kart er
for cgrove:t og gjengir svært f A
stedsnavn ut over hovedferdselsveier, større vassdrag, markerte
lerrengformasjoner og bebodde
steder.
Arbeidsgrunnlaget for prosektgruppa er ei oppdeling av
Røros kommune i 174 ruter, eller
ka.rtblad, i målestokk l :5000. Det
vil være umulig å løse oppgaven
med å få. cfylb diæo med rette
Fortll. side S
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Industrieventyret Skanckesmia
Utstillingen skal etter planen åpnes på Rørosmuseet. til Rørosmartnan 2011 (meclio februar)
og bli stående frem til juni 2011.
Dette er en periode da museet
kan trekke et lokalt publikum, i
tillegg til at Rørosma.rtnan, Vin·
terfestspill i Bergstaden, påsken
og skoleferiene trekker mange tilreisende til Røros.

•

Arbeidsgruppen føler seg sikker på at mange vil ha glede av
A besøke denne utstlllingen, som
i hovedsak vil vise noe av bredden i p roduksjonen i Skanekemrua, men samtidig presentere
arbeiderne (på. det meste ca. 31)
stk. ) og arbeidsplassen med fotografier, publiserte omtaler av be·
driften og byggetegninger fra
det nye verkstedet som ble plas-

SkA11rluuma • Foto: R ørosmuuets Sttmlmger

Da Skanekesmia ble lagt . ned i
1976,. b~e det satt punktum for
en 'ikti.g del av hbdverk- og
industrihisto rien på Roros. l ja·
o~r 2008 opprettet Roros Husfl~dsla~ og Rø~os 1\tuseums- og
historielag a r beidsgruppen
cSkanckesnria a som fikk i oppdrag å. dolnunentere så mye som
mulig av Skanckesmias historie
og produkter.
.
Det første store dokumentasJonsarbeidet ble gjennomført 20. september 2008 med en registreringsdag på. Røros Eldresenter. Mange
kom innom med gjenstander laget i Skanckesmia, noen kom med

Stedsnavn ...
Forts- tra side 2
navn på rett sted uten hjelp fra
informanter; - folk som fort·
satt sitter inne med pålitelig
kunnskap om velbrukte na.vn på
sti og tråkk, bekker og sik, åser
og koller, stokk og sten
.
I mange tilfeller kan opprinnelsen til et s tedsnavn være ei
interessant, faktisk historie. Det
kan fortelle om ei viktig hending,
et uvanlig fenomen, en spesiell
person, ei tragedie osv. Dersom
an denne kunnskapen skulle gå
tapt, ville vi ha Drista en vesent·
lig del av vår lokale kulturhisto·
ne.
Om lag en tredel av de 174
kartbladene er til nå. navn slik at
de foreløpig kan betegnes som
ferdige. En god del kart er fortsatt under arbeid hos infonnan·
ter som møysommelig cru'lktr:t
opp i eget og andres minne-. Navn
skrives ned og merkes av på. kartene, Mange av de vi "ar spurt
om hjelp har ment at d e ikke vet
så mye eller at de har glemt det
meste. Men når de først kommer
i gang med arbeidet blir de sjol
ofte gledelig forbauæt over hva
som dukke!' fram fra mmnet.
Mange har gitt tilba.kemeldmg
om at dette va, et triftU~ 01
givende arbe.ld
Vi håper fortsatt på kontakt

Sleggveicn ...
Fort.. rn tilde 1
tidene. Utenfor stAr !orweggjortc
plakater med litt av hiøtolien til
hvert hus, på JlOI'8k og ongekdr
Veien er populært motiv for alle
·
H usene
fotograferende tunster.
har ogøl vært åpne ved andre ar·
·
r a n - t - og tun.tkoø1.orct
.
6 ~'
legger sio Bergwt.lldvanch:ilqr iDD·

om.

TORSDAGSKVELD
1 SLEGGVEIDf
Hver ton.tagøkveld i øeeongen
romudleø Sleggvelenø hiatorie og
, ___._ Her .,.;,. det et Inn·
.,a unuau''' ~.
blikk i ulike enlllbr øl øom hyllkak~ og hu'øtlid, t.at..erliv

bilder og annen dokumentasjon.
Et cdommerpaneb med tidligere
arbeidere fra Skanckesm.ia, avgjorde om produktet var cekt<>,.
vare. Denne aktiviteten var en
del av fase to i gruppens arbeid
og fikk stor m.edieoppii"erksom·
het i lokale aviser og lokal-radio
og TV. Registrering pågår fort·
satt, men gruppen håper å kunne
avslutte denne fasen i arbeid<'t i
løpet a; sommeren i å.r. .
Arbeidsgruppen har h!ttil registrert mer enn 300 f orskjellige
produkter og har mange på
cvenb. Produktspekteret er
stort, fra de enkleste askebegre
og lysestaker til de flotteste

gulvlamper og lysekroner. Ber.;·lsert på tomten etter Aspaasgt.rmannslampa befinner seg i
den ved .H~lva i 1937.
. .
mange hjem i rørostrakten, men For å frnaiiSJ.ere denne utst:illindet er kanskje ikke så mange som ge~, er det ogs.".. igangsat:. el
vet a t det ble laget en spesiell mo- ~Ide med å !>kll.ffe s~Il!>'lrer t-i
d ell for Svalba rd! Varekatalog- sik~ kan det også bli ~tue!~ å
ene fra bedriften inneholdt over utgi et ~amlehefte med historien
3.000 gjenstander.
om Skanekesmia i tekst og bilP å. et møte i arbeidsgruppen 5. der. Arbeidsgruppen har allerede
mai 2010 ble det vedtatt å gå løs en god del dokumentasjon tilpå. prosjektets fase tre, nemlig gjengelig, n 1en dersom noen av
tilrettelegging og gjennomføring leserne har interessant dokumenav en utstilling basert på. utvalgte
.
.
.
eksemplarer av registrert mate- basJO~ som Ikke er registrert,
riale. Planleggingen av utstillln- vennligst ta kontakt mert leder
gen, herWtder innlån, tek'Stpro- for arbeidsgruppen, Arne Benz
duksjon og grafisk produksjon, Sollle, flf. 72 4114 20 eller mob.
vil i hovedsak foregå høsten 2010. 988 46 551.

ar.

«Rørrosmålet»
Egentlig skulle dette vært et in·
tervju med de to som er spurt om
A lede arbeidet med å få rørosmålet inn mellom to penner, men
i_ skrivende stund har intervjuobJektene vegret seg, av den grunn
at mye fortsatt er uklart i denne
tidlige fasen av prosjektet. F or
et prosjekt blir det i høyeste
grad. Det er Ingeborg Donali pensjonert filolog - nå bosatt
på Røros, med boka om oppdalsmAlet på. samvittigheten - sammen med Kari lndseth - yrkes·
aktiv filolog bosatt på. Tynset,
men trolig med flytteplaner til·
bak~ til Røros - som sammen
er tiltenkt oppgaven med å fo~
stA arbeidet med å utgi rørosmnlet i bokform. Imtiativet har kommet fra Røros Museums· og hi·
storielag.
Allerede før jul var det et innledende møte på Rørosmuseet,
der de t.o filologene deltok, sammen med blant andre StAle Lund,
Randi Borgos, Kasper Ødegård

l

bokform

og undertegnede. Det ble tidlig
klart a t det var aktuelt å bygge
bokprosjekt.et på. de to store arbeidene som la.ngt på vei allerede er gjort, nemlig Sverre Øde·
gårds ordsamlmg og det arbeidet
som ei gruppe i historielaget bar
gjort. I sistnevnte gruppe, som
bar vært i virksomhet i flere år,
inngikk Reidar Laulo, Grete Solli
Feragen, Kåre Sandnes og Johan
Mølmann. Den første samlingen
er på. ca. 12.000 ord og den andre på nærmere 18.000! Ka.sper
Ødegård stille seg svært positiv
til en samordnet utgivelse av ei
ordbok. Han viste eksempler på

med folk som kan -eller tror a.t
de kanskje kao _ hjelpe oss.
Skulle noen cføle eeg kallet:. blir
Røros MU9CIIIDB- og historielag,
vl i prosjektgruppa og flere med
glade, - og mer enn det.

og folkemusikk.. Bygningskultur
og hAndverk, sa.m Spjellstuggus
gjenøtander og veiens beboere,
har også vært på programmet.
Oppleeing for barn og dialekt·
kvelder-har~ en tradisjon. Det
vil å at de øom får med seg alle
~nteue, får et grundig
· g
·
Innsyn 1 leggve~ens forgagne
dactiarliv. Fonoidlerne er ressurs·
penoner pi Bitt område og ar'
ra:oaemmtene
har en varighet på.
'
·
ca. 1•2 timer. Dette
blir annon·
·
·
sert på forhånd gJennom media
og plakater.
Alle fonnidlere og verter i
Sleggveien både pA dag- og
kveldøtid 'jobber på dU'"'"A og
•
&•.....,
det taø ~ inngangspenger.
Dette er ganeke eneetA.ende i da-

•
l

R"Jar L.tulo

sin fars arbeid med ordboka, og
det var et tiltalende opplegg. Ellers ble det diskutert om oppslagsorda skulle være på dialekt
eller ikke, og i tilfelle ikke, om
de skulle være på. bolanå.l eller
Bergmanns/amp~
nynorsk. Det vil også. være be- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·
hov for lydskl'ift for å synlig·
gjøre uttalen, og her finnes kon- tert. Det var en spesiell grunn til ret, samtidig som opplysninger
taktpersoner og programmer som dette. I bakkant av det innsam· fra forprosjektet muntlig ble lagt
kan være til hjelp. Ingeborg Do- lingsarbeidct som f~manns- fram. Program for Jydslaift eom
na.li bar forbindelser ber, da hWI gruppa i historielaget har gjort, ble brukt i forbindelse med opp·
som kjent har vært gjennom et har Reidar Laulo tatt på seg 1\ dalsmå.let, kan overføres og bru·
slikt bokprosjekt tidligere.
lese inn dialektordene for A. fli kes. Her er Håvard Hjulstad konFor å få bedre ovel'Sikt over fram uttalen. Det ble ikke min· taktperson og en stor kapasitet.
hva arbeidet med ordboka. kan eire enn 25 CD-er med hele 33 Ellers kan Geir Ivar Skjevdal
og vil innebære, ble det iverksatt timers varighet! Et imponer- være aktuell på grammatikkdelen
et forprosjekt cbema.nnet• med ende stykke arbeid. Mellom hver i boka. Det er ellers viktig nå a
nettopp Ingeborg Donali og Kari bokstav har han krydret med en fa. med alle ord.samlinger som
Indseth. 1 tillegg til et forslag til sang eller en historie. Sammen mAtte finnes, og det er klart at
hvordan ordboka skal settes, er med ~l.ingen overrakte han det trengs et visst antall infordel også interessant å få et visst også. gruppas sknftelige arbeid manter fra befolkningen for å
begrep om hvor lang tid dette ar- til historielagets leder StAle Lund. gjøre boka om rørosmålet så. full·
beldet kan ta.. Ikke minst er det Dette stoffet vil inngå som en del stendig som mulig.
også viktig å finansiere bokpro- av ~aget for bokprosJekt.et,
På spørsmål til Ingeborg Dosjektet, som nok kan bli en kost· og det ble derfor viderebrakt til nali sier hun at det er for tidlig
bar affære, men heldigvis kan Ingeborg Donali, som også var til å si noe om hvordan man sktil
midler søkes flere steder. Det er stede. Det hele ble behørig dek· gå fram med arbeidet. Det ma
annonsert stor mt~resse for ci ket av pressen ved redaktør J on dessuten avtales hvOr la.ng tid
bok om rørosmålet - også. uten- Høsøien fra Fjell-Ljom. Smakr- man kan få holde på.. Det er anfra, Forprosjektet ble gitt tid biter a.v denne CD-samlinga Pr lydet at det kan ta ca. tre ~fram til april i år.
nå til salgs.
verk å fullføre ~ka, ~ ~otlt·
P! historielagts styremøte i
Ingeborg Donali og Kan Ind· nadene kan fort ~ 1,5 uuU~oner
apnl i år var Reidu LauJo invi- seth ble ogsi. presentert for sty kroner utenom SJØlve tryJdtinp.

gens samfunn, og blir da også lJOm årets museum i 1990. Ved tildelingen ble det lagt vekt på de Jokommentert a.v mange,
kale museenes betydning for kulturell samhørighet. Rorosmuseet
ble beskrevet som et museum som
ttftc sen ...
forst!r sin rolle i lokalsamfuMet.
F ort& fra side 1
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den. Ikke mmst er det utfort mye
t1 reisen har 1 disse 20 arene
arbeid p:i arkiv, magasin, irutsam- gjennomgån en rivende utvikling
·
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og dokumenta· med opparbe'd
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Røros Kobberverk og utmarkshistorien
l'!r.r:-t-r-::1:t""':'-~lrl'l:r---.....::::--~r:-----.

Produksion av

l runde etter runde rundt brura systemet er en del av denne hi-

trekøl til
smelteprossen
Den som har vanJ1 .:-t i s kcg og
mark har to;.kker t lagt merke ul
runde forhoyni nger med 1este r
a \· forkullet t r eb1t t'1 og kolsub·
bus. Det. er tester ctt<'r køl1lU!;!hvor li ekolct ble brent. Leter en
btl finner en .;om regel restene
etter kolbrennctkoat hvor nr b·
eidsfolkel bodde under s:>IV\! prosessen. Slike kølbotnc1 [ m~e" del
tu~nnvi.~
~
., a circumfcn en~cn tal l~vros. Arvld Pt-ytz har b:tre i c mradet rundt Gnlåen :.at llngl over
300 kølnu: 'r og lcolbre•m ~rkOil'l'
Røros Kobberverk var helt avhengig av tilførsel av energi. Skogen var daUden3 viktigste enrrgikilde. Allerede på. slutten av
1600-tallet \"ar skogen rundt flo·
ros snauhogd. Ved Storwartz
matte en i 1697 kjore setteveden
fra. omr.i.der som lå. to mil borte.
Til smelteprosessen trengtes
trekull. Forst elter at jernbanen
kom til Røros kom erstatningen
lil trekull, nemlig koks. }. brenne
trekull har vært gjort i uminneUge tider, men da i form av kø!-

Oåå La11gm ved rtJit/Jt av kølbrmmrrkoie ved Øvre lleggr•JIIJIIIIIa

ført der først på 1600-tallet. Enkelte faguttrykk på ~fornorsket
fransk:t viser deres innflytelse.
På grunn av brannfaren var det
forbudt å tenne på milene før l.
oktober.
Like i nærheten av kølmila Ug·
ger kølbrennerkoia hvor folk sov
på skift under selve kølbrenn-

bygd et tverrsnitt av ei kølmile.
Ved Vassviktjønna vest for Øvre
Roasten i Engerdal kommune
står fremdeles ei lita innlakt kølmile som ikke ble påtent. Hvis en
har mulighet til det, er disse stedene verdt el besøk.

sp i

f

åte n

for å vinde opp det tykke hamptauet I periode•· med landligge i
slyggv~r, gjaldt det å nytte tida
til vedlikehold. Pa shke plasser
kan en Cmne hull i furut~r.
D1sse hullene ble bcnylt..ct til å
vr1 oppva1ma små furuer som ble
nyttet til fl ~inde sammen tømmerstokkenc a lensa.

storien.
Prosjektet hadde ikke vært
mulig å. gjennomføre uten velvillig faglig støtte fra Rørosmuseet og sponsorer. Tømmeret ble
gitt av Statskog. Pengebidrag ble
gitt av Velferd ansatte Gjesvika
Sag, Rørosbanken, Fylkesmannen
i Sør-Trøndelag, Glamme og Laa-

T 1918 ble sptllflfl.ten . Nordvik
erst..attcl med den fors~e varpba~
ten. Delte var en motorbåt på
montert en motorisert vmsJ'. VinSJen erstattet folkene på (!Aten.
IlJllers var pdnsippet del samme.
Va1 pbåten vaa· en stor nyvinning
.
som lettet og riUIJOnall~e• te arbeidet. Allerede
Aret elter
deu
andre
båten kjøpt.
Stsleblegang

gens Brukseierforening, Røro:s
kommune ~g Sparebanken 1 !\lidtNorg~. Spallfl!t~n ble satt sam
men b1åteSynn~lrvikKaal og slDepl aedv
1
varp
t
n t
ven. id.. ~rm
·~
Mmø ~., gamm~:1 og _ny L . '"øros
di useums -llo g w sdtonelag v;J takk e
sse og a e an re som pa en po' m åte b"dr
. k tet
Sl't IV
l
O til at prOSJC
k unne gJenno
.
mf
øres.

denne ble brukt i fløtinga var i
1972. da den s.ste tømmer driLl
gikk i tømmerrenna. Ole Jørgen
Kjellmark har tatt vare på denne
varpbålen og restaurert den.

Innvielsen av spillflåten lørdag
26. juni 2010 ble foretatt i sol og
lette regnbyger. Et overveldende
oppmøte med over hundre personer hadde tatt seg turen over
åsen fra Langen eller med båt
fra Synnervika. Roar Dille onsket velkommen og Jon Holm Lil·
legjelten fra Rørosmuseet onentert litt om prosjektet og bistorien om spillflåten. Han intervjuet Jon Sundt og Odd Langen.
Jon Sundt er en av få gjenlevende som var med å nytte spill·
flåten. Han fortalte om slitet og
det gode kameratskapet.

Foto. Ole R L.mgm

ret. Hvis ikke ble det mye ekstraarbeid med å samle opp alt
tømmeret langs land som hadde
bUtt skylt over lensa. I god bør
gikk det gjerne døgnet rundt. På
flåten var det i det ene hjørnet
en stot· flat sten som de kunne
gjøre opp Ml på og koke seg
kaffe. I slike perioder var å gå

milegroper. Disse ble brukt til å inga. Den ligger gjerne i 90 gra11 1
lage trekøliforblndelsemed f1·am- ders vinkel på herskende vindstillinga av smelting a.v myrmalm retning. Røk fra mila inneholdt ·
eller til å. framstille smikøl. Slike kølclioksid og var farlig hvis dell l
kølmilegroper ble imidlertid ikke kom inn i koia.
Siste gang spillflA.te ble brukt til
nyttet til framstilling av trekøl Det var betydelige mengder tre- å få fram tømmeret i Nor·dvika
til Kobberverket. Hor ble nyere virke som gikk med. Th. Sandnes til bmunerrenna fra Femunden
metode nyttet, såkalte reismiler. har beregnet a t i 1690 gikk det var i 1948. Siden da har sp:liSom navnet ttlsier ble trevirket med ca. 20.000 ma fast masse. Ei flåten Ugget ved tømmerrenna og
reist på en planert flate med grov· gjennomsnittlig kølmile inneholdt råtnet og brutt ned av isen. Larenden nederst over bakken Dia- ca. 65 ma fast masse. Dette s kulle dag 26. juni dette A.rel ble en kopi
meteren på den runde bunnen tilsvare a t det ble brent ca. 310 av samme spillflflte ~avduket pA.
kan variere fra ca. 4 meter til 12- kolmiler bare dette aret. Flere land ved siden av resten av dCll
J3 meter avhengig av tilgangen av kølmilene ble benyttet flere gamle spillMåten. SUk hilper Ro·
av virke Ved nordenden av Ro- ganger.
ros Museums- og histor:elag 3
gen nær norskegrensa finner vi
Mange har stilt spørsmål om kunne formidle noe av den viktkølbotner av store dimensjoner. det var mer skog på denne tiden ige virksomheten som skjedde i
Trolig er trevirke bUtt. fløtt fra enn nå. Tar vi for oss Femunds· området og som var av ;;va·rt
andre steder rundt Rogen dit. marka Nasjonalpark var det tro- stor betydning for Kobberverket
Dermed ble prosessen mindre ar- lig Ikke mer skog enn det vi ser og Rørossarnfunnet.
beidskrevende mot å. ha flere kol· i dag. Der det i ~ag er ~te eller
Tømmerrenna fra Femunden
miler spredt rundt sjøen. Høyden nesten s kogløst finner VI få køl· bl C rdi ·bit . 1764. Da kunne
på mila var ca. to meter, med en miler. Det er heller ikke økshogne t e e gs ~ fl t
1 Il c am
flat topp. Mila
ble deretter dekt stubber etter furu over dagens t~mmR
er ogfra
v F emun
ø esd somr
le årdet .
·
ri øros
med sand slik
at
den
ble
lufttett.
skoggrense.
Dette
tyder
på
at
da·
Sto
t
C
b
d
.
.
.
re pro ester t•a øn er 1· Nor·d Ble det åprung ~unne m1la la fyr. gens skoggrense i disse områdene Østerdalen hadde da forsinket
Derfor måtte mila. passes døgnet er den. samme som da.
. kte t 1. flere å ,.. Men f or Kol',.
.
prosJe
rundt. under selve brennlnga.
Trolig
sysselsatte
kølbrennmg,
b
.
.
.
erverk e l vat· d et livsv'tktlg ..a. fA"
Hensikten var jo at treV1rket ble felling av treV1rke samt trans- fram tømmer 0 ved til det trecfot·kulleb.
Dette arbe1det var port flere enn det
. 1øse R øros. Deg
r var· s k ogen for
.
. var sysselsatte
farlig, og det hendte at per-soner i selve gruveVIrksomheten. Slik
h
ed
omkom under forsøket på å Kobberverket var avhengig a.v lengst ogget n ·
s lukke og tette hullet hvor det skog som energikilde, var også I de grunne områdene i NorJbegynte å brenne. Derfor var det bosettinga i eircum!erensen i stor vika og sjøene nordover l>lc det
ikke hvem som helst som fikk lov grad avhengJg av Kobberverket. benyttet spillflåte !or ~ få frum
til a bygge mlla og b:-enne trekol. Dette gjensidige avbengighetsfor tømmeret og veden. Spill flåten er
I begynneben var dette fagfolk holdet er viktig å ba klart for seg en flåte av tømmer med en rund
som kom fra Ty:.kland og BelgJa. når en ser på virksomheten til stokk re .>l 1 midten av flaten.
Her var det flust med lcclige fag· Kobberverket.
kalt brura. Gjennom brwa gik~
folk ~.om hadde rrustet arberdet I Os 1 Nørdalen har en bygd det to mindre stokker i amhøyde
unde 1• de mange kl-igene :<Vm blP opp igjen ei kølbrennerkoie og Rundt brura vn1· det fe:!tel en
grovt hamptau. J enden av hamp~,..,,., , .,,.",..,, .,,." , ..,,.., , .., , .,"~ , .., , ..,_, .., " .., , .., ", tauet var det fc.steL et ankt!t.

Tommerrennene er fremdeles i
bruk, men nå. som ferdselsåre for
kanopadlere. Flere hundre kanopadlere benytter i dag området
i tillegg til fotturister, fiskere og
båteiere. Å formidle denne delen
av Kobberverkets Wstorie og
dens avhengighet av utmarka er
derfor viktig. Kopien av spillflåten san:tmen med tømmerrenne-
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Medfølgende spillflaten var det
en Ml som ble brukt til
'' irodenut ankeret
i tauets hele lengde
retning tømmeret s kulle.
, No\r ankeret var rodd ut,
~
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å

start~.;t

~ opptil 8 mann å vinsje tauet
• rundt brura ved at. de dro brmn
' rundt ved hje lp llV de to tverr~ stokkene i brut·a. Tømmeret var·
~ samlet i :ense bak spillflåten.
•

Fjellfolk tilsendt
Billige vandringer

Dm n;e spillfltltm pJ plttsr

'
'
'

Arl>eidet med å flylle tømme·
rel med spallflåten var· betraktet
som et slit, spes1ell hv1s vmden
ikke var medgjorlig. Be.il var det

- med stille vær eller lett bris fra

' syd. Ved sterk nordavmd gjaldt
• det å finne en plass 1 le for væ
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