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1995… Uthusprosjektet 
Restaureringskurs for erfarne bygningshåndverkere 



 

1993… 

Rørosmuseet – 

istansetting av hus i 

Sleggveien 



 

Antikvarisk Verksted – siden 1973 



 



 

1998 -1999 - 2000 - Idéen Bygningsvernsenter på Røros 

 Bygningsvernet preget av mange 

aktører med meget ulike ståsted 

 Ingen tydelig struktur utenom den 

offentlige forvaltningen 

 Stort behov for å systematisere og 

samordne eksisterende kunnskap 

og erfaringer som grunnlag for mer 

målrettet arbeid 



 

Hva tenkte vi…. 

Vinne bredest mulig erfaring …. 

 fremme samhandling og bygge nettverk 

 utvikle en informasjons-, rådgivings- og 

veiledningstjeneste 

 kvalitetsutvikle metoder i det praktiske  

bygningsvernet 

 bidra til langsiktig kompetansebygging 

 sammenstilling og formidling av informasjon  

 



 

…. og hvorfor 

 mangel på kunnskap om helhetlig forvaltning 

 eiernes utfordringer 

 mangel på kompetanse innen tradisjonelle 

handverk som kulturminnevernet har bruk for 

 behov for tilgang på brukte bygningsdeler  

 samordning av informasjonsmateriale fra 

arkivene 

 museenes behov for utøvende handverkere 

med bygningsvernkompetanse 

 



 

Samle interesserte -  

kompetente instruktører - 

bygge og dele kunnskap  



 

- En koordinerende enhet…. 

 Kvalitetsutvikling av metoder 

 Langsiktig kompetansebygging på alle 

områder og nivåer 

 Utdanning av håndverkere 

 Ta vare på og fremme lokal og regional 

byggeskikk 

 Ledelse og drift av prosjekter 

 Informasjon, råd og veiledning 

 Bidra til formidling, forsknings- og 

utviklingsarbeid 



 

Bygningsvernsenteret i Kurantgården 



 

Våre viktigste arbeidsområder 
 Istandsetting og vedlikehold ”egne” hus 

 Stiftelsen Rørosmuseets eiendommer 

 Eiendommene etter Røros Kobberverk 

 Eksterne oppdrag 
 Tilstandsregistrering, Tiltak, Kostnad 

 Istandsetting (eks. Røros kirke, Private oppdrag) 

 Utviklingsprosjekter 
 Utvikling av senteret (bygningsvernutstilling) 

 Huseierkurs 

 Kurs og formidling 
 Handverksdagene og andre fagkurs og seminarer 

 Fagskole Bygningsvern 

 Læringsarena for Bachelorstudiet i Tradisjonelt Bygghåndverk, NTNU 

 Handverksdemonstrasjon 

 

 



 

Kobberverkets eiendommer– Malmplassen  



 

Kobberverkets eiendommer– Storwartz  



 

Bergstadens Ziir 

 

 

 

 

 

 



 

Samarbeid for å kunne 

ta store oppdrag 



 

Gripe sjansen – faglige 

funderinger 



 

 



 

Brenning av lokal kalk 



 

Fagmiljø for bygningsvernhandverkere 

Handverkermøter, felles befaringer, workshops og kurs 



 



 

Handverkeren 

utfører analysene 

og lager tilstands- 

og tiltaksrapporter 



 



 

Kompetansen brukes til hjelp for mange 

Vindusprogrammet 

Røros kommune 

 

 

 

 
Tilstands- og tiltaksrapporter  

for private 

 

Sør-Trøndelag og Hedmark 

fylkeskommuner 

 

 

 

 
 

Grunnlag for søknad til  

Norsk Kulturminnefond  

 



 

Samvirke istandsettingsarbeid og utdanning 



 

Lærings-

arena 

NTNU 



 

Vårt viktigste mål  
- bidra til å bringe bygningsarven videre 

 

 Skape holdninger til verdiene 
 

 Framskaffe, dokumentere og 

formidle kunnskaper 
 

 Utvikle og lære bort ferdigheter 



 

‘Kunnskap om et kulturminne’   



 



 

Møteplassen og fellesskapet 



 

Nye generasjoner handverkere…  

      blir ikke av 

      seg sjøl… 

Takk for oppmerksomheten 


