2017
Rørosmuseet årsmelding

Innhold
Innledning........................................................................................................................................................ 3
Viktige hendelser i 2017 .................................................................................................................................. 3
Utvikling - Fornying ......................................................................................................................................... 4
Verdensarvsenter ............................................................................................................................................ 5
Gjestene våre - Publikumsutvikling og formidling .......................................................................................... 6
Arrangementer og kurs ................................................................................................................................. 10
Arrangementer .............................................................................................................................................. 11
Istandsettingsprosjekter ............................................................................................................................... 12
Organisasjon .................................................................................................................................................. 13
Økonomi ........................................................................................................................................................ 14

Fornøyde deltakere på internasjonalt kurs i regi av IUCN og ICCROM – Linking Nature and Culture 2017
Verdensarvsenterets første oppgave var å legge til rette for gjennomføringen av dette kurset.
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Innledning
Rørosmuseet har hatt et svært travelt år i 2017, med stadig økende publikumsaktiviteter, både utstillinger
og arrangementer. I tillegg pågår flere større utviklingsprosesser. Museet har et bredspektret oppdrag,
som regionens kompetanseorganisasjon innen både verdensarv, kulturhistorie, samisk historie, bergverk,
naturformidling og bygningsvern.
Museets 23 fast ansatte, og enda flere sesongansatte og prosjektengasjerte holder et høyt tempo for å
løse de mange viktige oppgavene som blir tildelt et museum på et verdensarvsted. De mange hundre
engasjerte i våre venneforeninger er også et vesentlig bidrag til å holde fokus på de viktige natur- og
kulturhistoriske verdiene vi skal forvalte og formidle.

Viktige hendelser i 2017
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.















Det samiske 100-årsjubileet
har preget mye av
formidlingsaktiviteten, med
mange utstillinger, foredrag
og årbok som ble utgitt som
tospråklig, sørsamisk og
norsk.
I mars tok Rørosmuseet over
alle kulturhistoriske gruppeomvisninger i Røros, og etablerte en ny stilling for å løse dette
oppdraget.
I juni ble vi autorisert som verdensarvsenter. Gjennom en samarbeids- og samfinansieringsløsning
mellom Miljødirektoratet, de fem verdensarvkommunene og de to fylkeskommunene kan vi nå
legge mer kraft i verdensarvarbeidet de kommende årene. Rett etter at vi ble autorisert var vi
vertskap for internasjonalt kurs i regi av IUCN og ICCROM – Linking Nature and Culture 2017. Vi
har også hatt stort trykk på utvikling av pedagogiske opplegg knyttet til verdensarv, Verdensarven
som veiviser og sommerskole.
Forvaltningsmodellen for eiendommene og eiendelene etter Røros kobberverks konkursbo, som
Rørosmuseet har leid av Klima- og miljødepartementet siden 1980, har fått sin form i løpet av
året. Statsbygg tar over som statens eierrepresentant, og Rørosmuseets bygningsvernsenter tar
seg av den antikvariske istandsettingen med tilskudd fra Klima- og miljødepartementet.
Nasjonalparksenteret på Doktortjønna har fått en innvendig oppgradering, ny utstilling og
omprofilering i henhold til den nasjonale merkevaren.
Rørosmuseet og Røros kommune arrangerte 40-årsmarkering for Røros kobberverks konkurs,
med stort oppmøte fra Rørosbefolkningen.
Ferdigstilling og åpning av formidlingstavler og kultursti på Eidet og Dragås hytteplasser i
samarbeid med Holtålen kommune
Taket på Tjurrufabrikken har blitt etterisolert og kondensproblemet er løst, et prosjekt finansiert
med MiSTs egenkapital.
I tillegg har det vært et stort trykk på mange antikvariske istandsettingsprosjekter gjennom året.
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Utvikling - Fornying
Rørosmuseet har et sammensatt oppdrag. Museet er et kulturhistorisk museum, men har gjennom mange
år jobbet tett mot 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. Dette er også en tilnærming vi har lykkes godt med, og i 2017 har
vi landet flere av de store prosessene som det har vært jobbet med gjennom mange år. Dette gjelder
spesielt autorisasjonen som verdensarvsenter og en løsning for statens eiendommer etter Røros
kobberverk slik det er beskrevet i statsbudsjettet for 2018.

Teksten i statsbudsjettet, og bilde fra istandsettingsarbeidet på forstøtningsmur utenfor Kurantgården

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.
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Verdensarvsenter

Etter flere års forarbeid sammen med kommunene, fylkeskommunene, verdensarvkoordinator og andre
gode samarbeidspartnere ble MiST Rørosmuseet i juni 2017 autorisert som verdensarvsenter. Denne
autoriasjonen legger til rette for et planmessig arbeid med formidling av verdensarvverdiene i de neste
fem årene.
Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom MiST Rørosmuseet, de fem verdensarvkommunene og de
to fylkeskommunene som gir et godt grunnlag for hvordan arbeidet skal organiseres.
Gjennom sommeren og
høsten har det vært
arbeidet både med konkrete
formidlingsprosjekter og
med utvikling av senteret,
herunder rekruttering av
nye medarbeidere.

Glad gjeng som har fått
beskjed om at autorisasjonen
er på plass
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Gjestene våre - Publikumsutvikling og formidling

Rørosmuseet tok over de kulturhistoriske gruppeomvisningene i Røros i 2017

Rørosmuseet driver formidling på mange besøkssteder, både med personlig formidling, ute i terrenget og
digitalt. I 2017 tok vi over alle de kulturhistoriske gruppeomvisningene i Røros, på egne besøkssteder, i
Røros bergstad og i Røros kirke. Det legges ned en stor innsats i både å rekruttere nye guider og etablere
og kvalitetssikre rutiner gjennom året.
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. Ett av de store formidlingsprosjektene i 2017 har vært
ferdigstillingen av tavle og kultursti ved Eidet og Dragås hytteplasser, i samarbeid med Røros kommune.

Tavle ved hyttplassen
på Eidet, foran den
store smelteovnen
som står i området.
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Guideopplæring
Selv om digitale løsninger blir stadig viktigere vil vi fortsatt legge stor vekt på både utstillinger og personlig
formidling gjennom omvisninger og arrangementer. Vi er opptatt av at den personlige formidlingen skal
ha høy kvalitet. 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. Vi gjorde noen endringer i tellemetoden fra og
med 2015, som gjør at rapporterte tall ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år. I 2017 har vi
registrert 71316 besøkende, en økning på nesten 13000 fra i fjor. De to store besøksstedene, Smelthytta
og Olavsgruva er relativt stabile, den store økningen kommer først og fremst i bygningsvernsenteret og
selvsagt knyttet til overtakelsen av gruppeomvisningene.

Tilrettelegging for publikum
I januar og februar ble resepsjonen i
Smelthytta bygd om for å bedre
mottaket for publikum og å få en
bedre flyt i inngangspartiet.
Ombyggingen var en viktig del av
verdensarvsenteretableringen.
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Utstillinger - Smelthytta

Museet hadde et allsidig utstillingsprogram i 2017. 100årsjubileet for det første samiske politiske møtet i 1917 la
grunnlaget for en omfattende satsing på formidling av
samisk kultur og historie, og museet presenterte fire
kunstutstillinger i tilknytning til dette: Jieleme – Livet
(Bergstaden fotoklubb, foto), Båatsoe – Sørsamisk reindrift
(Bente Haarstad, foto), 11 samiske tidsbilder (Jorun Eikjok,
foto), Saepmie rundt hjørnet (Røros kunstlag, samisk
design). Museets egenproduserte utstilling Gïelh
åarjelraedteste – Røros-saemien 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. Ca. 40
samiske gjenstander er lånt inn fra Norsk Folkemuseum.
Utstillinga er tekstet på norsk og sørsamisk.

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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Ny hovedutstilling Doktortjønna
Besøkssenter nasjonalpark på Doktortjønna har blitt oppgradert med ny hovedutstilling i løpet av
forsommeren. Utstillingen er bygd opp rundt flere digitale løsninger men det er også laget noen gode
analoge løsninger for barn og unge, bl.a. ved å bruke bordplatene som spillebrett.

En vesentlig del av utstillingen er også kombinert med et nasjonalparkbibliotek hvor de besøkende kan
finne mye av den relevante litteraturen om Femundsmarka.
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Arrangementer og kurs
Rørosmuseet har et stort antall arrangementer i løpet av året. Et av de viktige arrangementene i 2017 var
40-årsmarkering for Røros kobberverks konkurs, med stort oppmøte fra Rørosbefolkningen. Her var
tidligere arbeidere ved verket
invitert til samtale om
verksdrifta og arrangement
fylte hele Storstuggu til siste
stol.

Martnan har også blitt en viktig arena for Rørosmuseets formidling. De siste årene har spesielt
bygningsvernsenteret blitt en viktig arena denne uka, og mange tusen besøkende tar turen innom for å se
på og delta i håndverksaktiviteter i løpet av martnasuka.
Handverksdagene er en av landets viktigste møteplasser for antikvariske håndverkere, og det har også
blitt en attraktiv arena for publikum som vil se hva som rører seg innenfor antikvarisk håndverk.
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Arrangementer
Rørosmuseet har hatt mange åpne arrangementer gjennom året, innenfor et bredt spekter av temaer,
knyttet til museets fem fagområder.
19.01.2017
04.02.2017
08.02.2017
21.02.2017

08.03.2017
08.03.2017
16.03.2017
27.03.2017
29.03.2017
30.03.2017
01.04.2017
05.04.2017
04.05.2017
17.06.2017
21.06.2017
24.06.2017
01.07.2017
06.07.2017
10.07.2017
23.08.2017
26.08.2017
25.08.2017
09.09.2017
18.09.2017
27.09.2017
28.09.2017
04.10.2017
05.10.2017
17.10.2017
08.11.2017
09.11.2017
14.11.2017
26.11.2017
02.12.2017
06.12.2017

Fagseminar - Verdiverdier i kulturminnevernet, Ulf Holmene, Riksantikvaren
Feiring av Samefolkets dag. Utdeling av Røros kommunes kulturpris til Sverre Fjellheim.
Kulturelt program i Smelthytta.
Åpent handverkermøte - Istandsetting av verneverdige bygninger med boligformål
Rørosmartnan: Fire konserter, tre foredrag og to samiske utstillinger i Smelthytta
Tre foredrag, workshops, fortellerstund, håndverksdemonstrasjoner og barneaktiviteter i
Kurantgården
Åpent handverkermøte - Bygningsvernet før og nå
Foredrag - Skrantesjuke på hjortevilt
Foredrag - Seminar Godt håndverk - Byantikvaren Trondheim kommune
Workshop- Gjennomgang av never- og torvtak lagt på Røros siste 20 år
Foredrag -Tradisjonell flokksammensetning i sørsamisk reindrift - Thonmas Ole Andersen
Seminar om fukt i bygninger
Åpent hus i Pressemuseet Fjeld-Ljom
Kurs - Never- og torvtak
Åpent Handverkermøte - Overflatebehandling på uthus, Jon Brænne
Åpningsarrangement, Besøkssenter nasjonalpark - Femundsmarka, avd. Elgå
Folkemøte om Bååastede - tilbakeføring av samisk kulturarv. V/ Norsk Folkemuseum og
Saemien Sijte
Åpningsarrangement Besøkssenter nasjonalpark - Femundsmarka, avd. Røros
Teater i Olavsgruva: "Tusen alen under jorden" - hele juli
Torsdagskveld i Sleggveien -åpne arrangementer - ulike temaer - hele juli og 3. aug
Historisk sommerskole - to uker i juli
Handverksdager - kurs
Handverksdager åpen dag for publikum
Kurs i naturfotografering
Aktivitetsdag på Storwartz med omvisning i Olavsgruva, guida tur langs taubanen og
demonstrasjon av fyrsetting
Verdensarven i lokalsamfunnet - samtale, Odd Sletten og Sigrid Jansen
Markering av Røros Kobberverks konkurs i 1977. Historieformidling, mimring og visning
av filmmateriale fra verkets siste tid. Samarbeid med Røros kommune.
Bergverksseminar 2017. Samarbeid med Norsk Bergverksmuseum
Åpent handverkermøte - hvordan søke støtte til restaurering
Workshop - Tilstandsrapport og fotodokumentasjon
Foredrag - Samelandsmøtet i 1917. Bakgrunn og initiativ. Anne Severinsen
Foredrag - Bygningsvern øst på dalom. Henning Søndmør
Foredrag -Samisk historie med norske kilder - en vanskelig kombinasjon. Håkon
Hermanstrand, Nord universitet
Foredrag - Våpenskjoldet på Leighgården. Jon Brænne og Geir Hanslien
Boklansering - På ville veier? - Levende utstillinger av samer i Europa og Amerika.
Cathrine Baglo
Juletrefest og juleverksted i Smelthytta
Åpent handverkermøte - Om istapper, sopp og ropp
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Istandsettingsprosjekter
Bygningsvernsenteret har en stor og sammensatt portefølje av istandsettingsprosjekter, både internt og
eksternt, fra store bygningsprosjekter til små verkstedsoppdrag

Tiltak eiendommene etter Kobberverkets konkursbo
Dagraset i Øvre Storwartz. Reaprert råteskadd gjerde og midlertidig sikret utrasing i sjakt.
Kruthuset på Skansen. Lektet opp tak, lagt skifer, vassbord og mønebord. Reparert dør.
Hjulgrava på Øvre Storwartz. Tatt ut nedraste masser, klargjort for reparasjon av mur.
Kurantgården - vinduer. Demontert, spunset og malt vindusrammer.
Mannskapsbrakka på Nedre Storwartz. Satt inn kopi av dør i 2. etasje.
Murhytta, Malmplassområdet. Reparert takbukker.
Kafebrakka Olavsgruva. Lagt ny papp på tak.
Olavsgruva. Skiftet trapper, rekkverk og platting ned til knuseri. Laget ny vegg inn til Olavsjakta.
Tiltak i kulturlandskapet i gruveområdet. Ryddet kratt, kjerr og trær.
Støttemur Lorentz Lossiusgate. Flyttet mur og forkortet rampe.

Tiltak Stiftelsen Rørosmuseets eiendommer
Tjurrufabrikken. Etterisolert tak for å løse kondensproblem
Stamphuset. Demontert vasshjul og startet opp istandsettingsprosjekt.

Eksterne oppdrag
Bygningsvernsenteret gjennomfører årlig mange tilstandsvurderinger for både private og offentlige
huseiere, som ledd i prosjektering og finansiering av istandsettingsprosjekter. Det har også vært jobbet
på 8 større istandsettingsoppdrag og 11 større verkstedprosjekter, i tillegg til mange mindre oppdrag i
løpet av året.
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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, økonomioppføling og løpende drift har verdensarvsentersøknad,
framtidig eierskap til eiendommene etter Kobberverkets konkursbo og finansiering av framtidig drift og
prosjekter vært viktige saker i 2017.
Formidlingsavdelingen
Formidlingsavdelingen har 4 fast ansatte, samt avdelingsleder som er ansatt på kulturhistorisk avd. 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.
Avdelingens aktivitet er i stor grad knyttet til organisering av arrangementer, utstillinger og
publikumsmottak (egen oversikt i slutten av rapporten). Avdelingen fikk i 2017 også ansvar for alle
kulturhistoriske gruppeomvisninger i Røros. I tillegg har avdelingen hatt et sterkt fokus på bedre
publikumstilgjengelighet og nye formidlingsopplegg for barn og unge.
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,
kunnskapsbygging og formidling. Kulturhistorisk avdeling jobber tett sammen med formidlingsavdelingen,
særlig med utstillinger og arrangementer.
Bygningsvernsenteret
Bygningsvernsenteret er Rørosmuseets største avdeling med 7 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.
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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 er 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

2 015

2 016

2 017

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

20 461 650

22 765 676

26 969 829

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

Sum Driftskostnader

-19 865 839

-22 568 011

-26 154 786

595 811

197 665

815 043

-6 554

18 101

-30 887

589 257

215 766

784 156

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
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Stor aktivitet gjennom hele året, dette utsnittet fra hjemmesiden viser utstillinger, omvisninger og arrangementer i juli 2017
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MiST Rørosmuseet
Årsmelding 2017
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