
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Sør-Trøndelag

Kommune: 1640/Røros

Opprinnelig funksjon: Industri/Produksjon

Nåværende funksjon: Museum/Kulturmiljø

Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Totalt antall bygg: 31

Situasjonskart Malmplassen

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
9902857 Arbeidshuset 1820 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 30018796 135/115

9902861 Belgmakerstuggu 1800 - 1857 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 300187966 135/115

9902874 Flishus 1918 - 1926 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 300188602 135/115

9902862 Hjulmakerstuggu 1800 - 1824 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 300187966 135/115

9902858 Jarnbua 1800 - 1824 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 300187966 135/115

9901954 Kontor, hyttstugu 1805 - 1825 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 184210145 135/115

9902859 Kontorbygningen 1800 - 1857 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 300187966 135/115

9902865 Mekanisk verksted 1941 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 300187952 135/115

9902876 Murhytta 1857 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 300187814 135/115

9902866 Nedre maskinhus 1887 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 300187973 135/115

9902856 Raugarasjen 1948 - 1954 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 300187950 135/115

9902875 Saghus 1918 - 1926 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 300187784 135/115

9902870 Sintringa 1880 - 1890 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 184143968 135/115

9902867 Slaggsilo / hus over sleggbanen 1930 - 1953 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 184114394 135/115

9902869 Smeltehytta 1888 - 1988 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 10708567 135/115

9902864 Smie 1800 - 1824 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 300187966 135/115

9903417 Sprøytehus 1800 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 300187975 135/115

9902860 Steinbua 1900 - 1950 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 300187966 135/115

9902873 Transformatorkiosk 1934 - 1953 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 300188602 135/115

9902871 Tørkhuset 1820 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 184144778 135/115

9902863 Verkstedet 1800 - 1820 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 300187966 135/115

9902868 Øvre maskinhus 1888 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 135/115

Vern kompleks
Formål: Vernet av komplekset skal sikre at området også i framtiden skal være lesbart som et industrihistorisk område som

dokumenterer smeltehyttedrifta fra 1646 til 1953 og bergverksdrifta fra 1644 til 1977.

Begrunnelse: Malmplassen var senteret i en bergverksindustri som både skapte bergstaden Røros og hadde store ringvirkninger i hele
regionen. I perioder var også bergverket vesentlig for både regional og nasjonal økonomi. Røros Kobberverk var
premissleverandør for regionens økonomiske, sosiale, kulturelle og økologiske utvikling fra midten av 1600-tallet helt fram
til langt ut på 1900-tallet, og var tidlig en av landets største industribedrifter. Området er godt bevart, mange bygninger og
konstruksjoner er intakte, og ruiner og andre spor i landskapet er fortsatt lesbare langt tilbake i tid.

Omfang: Bygninger og område iht. kart og liste ovenfor.
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Beskrivelse kulturmiljø
Røros Kobberverk står sentralt i bergverkshistorien i Norge og Europa, og den over 300-årige bergverkshistorien er tydelig i landskapet omkring Røros.

Kobberverket fikk tilldelt råderetten over ressursene innenfor "cirkumferensen" -  et område med en radius på 45 km rundt fundgruva på gamle Storwartz.
Hermed kunne kobberverket utnytte skog, elver, malmforekomster med mer innenfor cirkumferensen og fikk dessuten rett til å kreve at alle personer som
bodde i området måtte gjøre pliktarbeid for verket. I dette området finnes rester og spor etter kobberverkets virksomhet.

Mellom Hyttelva og Mørkstugata ligger Malmplassen med bygningene etter Røros Kobberverk. På østre side av elva ligger slegghaugen og andre
kulturminner etter verket. Ved kobberverkets konkurs i 1977 ble eiendommene overtatt av staten. Det dreier seg om et areal på ca. 2,5 km2, og består av
22 bygninger, 25 bygde konstruksjoner og rundt 30 bygningsrester og ruiner samt det omliggende kulturlandskap. Området bærer tydelig preg av å ha
vært en hytteplass, med spor etter røsting, ruvende slegghauger og smeltehytta med malmplassen som det sentrale midtpunkt.

Eiendomshistorikk
Den første virksomhet i området ved Malmplassen skjedde i 1646. Da ble den første smeltehytta bygd ca 100 meter nedenfor den nåværende
bebyggelse på Malmplassen. Samme år ble det første partisipantskap og Røros Kobberverk dannet som var eiere av området i over 300 år. Den
økonimiske krisa i 1930 årene fikk også følger for kobberverket. Mange av verkets eiendommer måtte selges og området rundt smeltehytta ble utskilt
som bnr 135, bnr 115. I 1977 begjerte Røros Kobberverk seg konkurs.

Etter kobberverkets konkurs ble miljøverndepartementet eier av området, hjemmelsovergang 20.03.1980. Et område på ca 1,5 km2.

I 1986-88 ble den nåværende smeltehytte bygd på tomta etter den som brant ned i 1975.
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Verneverdige bygg

Byggnr: 9902876

GAB nr: 300187814

Navn: Murhytta

Oppført: 1857

Byggnr: 9902858

GAB nr: 300187966

Navn: Jarnbua

Oppført: 1800 - 1824

Byggnr: 9902859

GAB nr: 300187966

Navn: Kontorbygningen

Oppført: 1800 - 1857

Byggnr: 9902856

GAB nr: 300187950

Navn: Raugarasjen

Oppført: 1948 - 1954

Byggnr: 9902857

GAB nr: 30018796

Navn: Arbeidshuset

Oppført: 1820

Byggnr: 9902860

GAB nr: 300187966

Navn: Steinbua

Oppført: 1900 - 1950

Byggnr: 9902861

GAB nr: 300187966

Navn: Belgmakerstuggu

Oppført: 1800 - 1857

Byggnr: 9902862

GAB nr: 300187966

Navn: Hjulmakerstuggu

Oppført: 1800 - 1824

Byggnr: 9902863

GAB nr: 300187966

Navn: Verkstedet

Oppført: 1800 - 1820

Byggnr: 9902864

GAB nr: 300187966

Navn: Smie

Oppført: 1800 - 1824
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Byggnr: 9902865

GAB nr: 300187952

Navn: Mekanisk verksted

Oppført: 1941

Byggnr: 9902866

GAB nr: 300187973

Navn: Nedre maskinhus

Oppført: 1887

Byggnr: 9902867

GAB nr: 184114394

Navn: Slaggsilo / hus over

sleggbanen

Oppført: 1930 - 1953

Byggnr: 9902868

GAB nr:

Navn: Øvre maskinhus

Oppført: 1888

Byggnr: 9902869

GAB nr: 10708567

Navn: Smeltehytta

Oppført: 1888 - 1988

Byggnr: 9902870

GAB nr: 184143968

Navn: Sintringa

Oppført: 1880 - 1890

Byggnr: 9902871

GAB nr: 184144778

Navn: Tørkhuset

Oppført: 1820

Byggnr: 9902873

GAB nr: 300188602

Navn: Transformatorkiosk

Oppført: 1934 - 1953

Byggnr: 9902874

GAB nr: 300188602

Navn: Flishus

Oppført: 1918 - 1926

Byggnr: 9902875

GAB nr: 300187784

Navn: Saghus

Oppført: 1918 - 1926
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Byggnr: 9903417

GAB nr: 300187975

Navn: Sprøytehus

Oppført: 1800

Byggnr: 9901954

GAB nr: 184210145

Navn: Kontor, hyttstugu

Oppført: 1805 - 1825
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Utomhusanlegg

Elementnr: 18

Elementnavn: Raubrua

Beskrivelse: Det er to

teorier på bronavnet, enten

at det er fordi den alltid har

vært rødmalt, en annen

forklaring er at den er

oppkalt etter veien på

vestsiden som heter

Rauveta. Rauveta skal

ifølge muntlig tradisjon ha

sin bakgrunn i at

svenskene under General

Arenfeldt  slaktet dyr til mat

og blodet rant i gaten.

Utlegsbru, fra før 1700, den

andre broen over elven i

Bergstaden. Broen er i tre

med fundament av i

steinkister i tre. I 1934

forsvant nesten hele broen

i flom. Konstruksjonen stod

igjen, men rekkverk og

dekket forsvant. Restaurert

i 1986, dekket og rekkverk

og deler av steinkistene ble

fornyet. Broen er kopiert så

langt det lar seg gjøre etter

gamle fotos og

fundamenter. Den har vært

den eldste forbindelsen

mellom øst og vest på

Røros, Flanderborg og

selve Bergstaden.

Elementnr: 16

Elementnavn:

Malmplassen

Beskrivelse: Malmplassen

er områder mellom

Smeltehytta, Hyttstuggu og

Kurantgården. Det var her

kaldrøstinga foregikk fra

starten av kobberverket og

til utpå 1800 tallet da

røstinga vart fløtta på

andre sida av elva. Her var

det også lager for kvitsten,

ved og diverse materialer

som verket hadde behov

for. I nedre ende av

plassen sto stangvekta, der

malmkjørerne måtte innom

for å veie lassa.

Elementnr: 15

Elementnavn: Røstplassen

Beskrivelse: Denne

plassen ble tatt i bruk i

1851 tilkaldrøsting av

malmen, den første

prosessen i smeltinga.Her

ble det etterhvert satt opp

lange åpne bygg, tak på

stolper, som røstinga

foregikk under. Etter at

røsteprosessen var ferdig

ble malmen kjørt inn i

smeltehytta for neste trinn i

smeltinga. Tidligere hadde

røstinga foregått på

malmplassen.

Elementnr: 17

Elementnavn: Støttemur og

trapp

Beskrivelse: Foran

hyttstuggu er det murt opp

en steinmur og trapp som

avgrensning av

malmplassen og adgang til

hyttstuggu. Til venstre for

trappen var det lagerplass

for kvitstein som ble brukt i

smeltinga.
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Elementnr: 01

Elementnavn: Hyttklokka

Beskrivelse: Klokkestøpul,

trekonstruksjon av grovt

boksvirke, bunnsviller bukk

med tverrligger/møneås

øverst, seks skråstivere

støtter bukken, saltak

tekket med bord. Støpulen

er tjærebredd.

I sin nåværende form fra ca

1890, tidligere var den en

god del høyere.

Elementnr: 02

Elementnavn: Stangvekta

Beskrivelse: Stangvekta er

flyttet fra Kongens Gruve i

1960 årene og oppsatt på

Malmplassen omtrent der

det sto ei vekt tidligere.

Vekta ble brukt til veiing av

malmlass, gamle kart viser

at det var plassert flere

slike rundt på

Malmplassområdet. Typen

ble konstruert av Henning

Floer i 1780 årene i

forbindelse med bygging av

Røroskirka. Omkring 1830

ble den tatt i bruk til veiing

av malm.

Elementnr: 03

Elementnavn: Sleggbrua

Beskrivelse:

Sprengverkskonstruksjon

lagt an på eldre brukar i tre

på hver elvebredd. Brua er

25 meter lang og 4,25

meter bred. Brua er bygd

engang mellom 1889 og

1902. Tidligere var det en

kombinert henge- og

sprengverksbru, bl.a vist på

et foto fra 1861.

Elementnr: 04

Elementnavn: Sagbrua

Beskrivelse: Kombinert

henge- og sprengverksbru

med en hengebukk.

Opprinnelig var brua

forsynt med en låsbar port.

Den er bygd i 1827 i

forbindelse med bygging av

ei vendrøsthytte. I

branntakst fra 1827 står det

at den er panelt på sidene

og malt.

Brua har vært gjennom

flere restaureringer, sist i

2003.

Elementnr: 05

Elementnavn: Rester etter

kølhuset

Beskrivelse: I 1827 ble det

bygd kølhus for lagring av

køl som ble brukt i

smeltehytta. Et stort bygg,

600m2 grunnflate og 13,5

meter opp i gavelspissen.

Det var kjørebru på langs

av bygningen helt oppe i

mønet. Selve byggningen

var oppført i bindingsverk

med kledningen på

innsiden for at kølet ikke

skulle presse panelen fra

veggen.

I dag er bare rester av

grunnmurene synlig.

Bygningen ble revet sist på

1930 tallet.

Elementnr: 06

Elementnavn: Sleggbane

Beskrivelse: Sleggbane

bygd i trekonstruksjon for

transport av slegg fra

smeltehytten og utpå

slegghaugen på østsiden

av elva. Fra 1889 ble

transporten av slegg

mekanisert . Da ble det

bygd en turbindrevet bane

til toppen slegghaugen.

Slegg ble farktet i vogner

som gikk på skinner med

vaiertrekk.
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Elementnr: 07

Elementnavn:

Konsentratsilo

Beskrivelse:

Betongkonstruksjon med

rester etter nedbrent

overbygg i tre. Taubanen

fra Storwartz hadde sin

endestasjon her.

Kobberkonsentratet ble

tømt i siloen og derfra på

en bane inn i smeltehytta.

Overbygget i tre brant ned i

1975.

Elementnr: 08

Elementnavn:

Elveforbygning

Beskrivelse: Langs

Hyttelva, på begge sider, er

det forbygninger av

tømmer. De er bygget som

steinkister. Slike

forbygniinger har vært bygd

fra verksdriftas første tid.

Under restaurering av

forbygningene 1998-2001

ble tømmer datert til 1651.

Elementnr: 09

Elementnavn: Taubane

Beskrivelse: Fra Storwartz

og til Smeltehytta på Røros

ble det i 1903 bygd en 9

km lang taubane for

frakting av malmen. Den

var drevet av en elektrisk

motor. Banen er revet men

det står igjen en bukk inne

på Kølplanken ved

Smeltehytta.

Elementnr: 10

Elementnavn: Kølplanken

Beskrivelse: Området øst

for Hyttelva mot

Slegghaugen, avgrenset

med et plankegjerde.

Kølplanken er nevnt første

gang i 1671, "arbeide paa

den neuen Kolplatz".

Området innenfor

kølplanken var

kobberverkets lagerplass

for nødvendige driftsmidler,

køl og røstved. Portene i

gjerdet var forsynt med

solide lås. Inne på området

var det tre lange og høye

bruer som kølkjørerne

tippet lassa fra. I 1827 ble

det bygd et eget kølhus

ved siden av kølbruene.

Området har endret bruk

ettersom nye driftsteknikker

ble tatt i bruk.

Endestasjonen for

taubanen ble lagt til

området, og da sirkelsaga

kom på 1920 tallet ble den

plassert her.

Elementnr: 11

Elementnavn:

Slegghaugen

Beskrivelse: Slegghaugen

er avfallet fra

kobbersmeltinga. Fra først

av båret og trillet ut med

handmakt. Senere ble

slaggen kjørt ut med hest. I

1889 ble det montert et

slaggtrekk drevet av turbin.

Ca en tredjedel av

Slegghaugen er brukt til

veifyll, flyplasssen på

Røros er bygd på slegg og

ellers er slegg brukt mye til

fyllinger.

Elementnr: 12

Elementnavn: Sagdammen

og rester etter

oppgangssag

Beskrivelse: Demning for

inntaket til oppgangssaga

som sto på østsiden av

elva. I 2001 ble det bygd et

vernebygg over ruinene

etter oppgangssaga.

Vasshjulet er tatt opp og

står i utstillingene i

Smeltehytta. Saga var i

bruk til ca 1930.
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Elementnr: 13

Elementnavn: Hyttdammen

Beskrivelse: Fra

hyttdammen gikk det

vassrenne til smeltehytta

med forgreninger til ei

kølmølle og nedre

kvennhuset. Lermølla fikk

også vatnet fra samme

renna.

Elementnr: 14

Elementnavn:

Kvennhusdammen

Beskrivelse: Fra

Kvennhusdammen gikk det

vassrenne til et stamphus,

jernhåmmårhytta,

platthåmmårhytta og et

kvennhus.

I 1887 ble det satt inn ny

blåsemaskin i smeltehytta.

Den ble drevet av en turbin

som fikk vann fra

Kvennhusdammen

gjennom ei rørledning på

ca 700 meter.

Malmplassen sett fra kirketårnet Foto: Jon Holm Lillegjelten Malmplassen med Kurantgården Foto: Jon Holm Lillegjelten

Malmplassen 1953 Foto: Widerø Kurantgården fra Slegghaugen Foto: Jon Holm Lillegjelten
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Riksantikvaren

GAB nr: 30018796

Gnr/bnr: 135/115

Oppført: 1820

Byggherre: Røros Kobberverk

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Nåværende funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Bygningsart: Verksted

Regulering: Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan
for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av
Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og
bør nyttes til museumsformål..

Vernestatus: Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens
årbøker 1933 og 1934.
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Enetasjes bygning i kraftig bindingsverk,  kledd med liggende supanel. Består av bare ett åpent rom. Taket er tekket med bord, lagt  om med nye bord i
2007. Bordene er håndhøvlet med vannrenner i under- og påbord.

Sammendrag bygningshistorie
Huset ble brukt til grovere snekkerarbeider. Det  var en skottbenk montert der, brukt til høvling og muligens boring av vannrør. Skottbenken står i dag i
Hyttstuggu. Huset har stått uforandret siden 1820, med nødvendig vedlikehold. Det er det siste  bygget i en lang husrekke. Ferdig restaurert i 2009.

Vern
Formål: Sikre bevaring av bygningen som en del av Kurantgården og Malmplasskomplekset.

Begrunnelse: Arbeidshuset er en av de eldre bygningene i Kurantgården. Kurantgården var kopperverkets bygningsgård, her ble mange
av de konstruksjonene som skulle brukes i produksjonen laget. Slik gården står i dag er den en viktig dokumentasjon på
det håndverket og den produksjonen som ble drevet fra begynnelsen av 1800-tallet og helt fram til verkets nedleggelse.

Omfang: Hele bygningens eksteriør, og innvendig bærende konstruksjoner.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn: Arbeidshuset

Beskrivelse: Bygd av grovt

bindingsverk med liggende

panel.

BYGNING 9902857 Arbeidshuset
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Arbeidshuset til høyre i bygningsrekka Foto: Jon Holm Lillegjelten
Opphavsrett: Rørosmuseet

Arbeidshuset til venstre i husrekka. Foto: Jon Holm Lillegjelten
Opphavsrett: Rørosmuseet

Taktro, ny i 2006. Foto: Skjetne, Andreas Skogholt  Opphavsrett: Andreas
Skogholt Skjetne &#169; Riksantikvaren Interiør arbeidshuset Foto: Jon Holm Lillegjelten
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Arbeidshuset Foto: Skjetne, Andreas Skogholt  Opphavsrett: Andreas Skogholt
Skjetne &#169; Riksantikvaren

BYGNING 9902857 Arbeidshuset
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Riksantikvaren

GAB nr: 300187966

Gnr/bnr: 135/115

Oppført: 1800 - 1857

Byggherre: Røros kobberverk

Arkitekt: ukjent

Opprinnelig funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Nåværende funksjon: Kultur/Sport

Bygningsart: Verksted

Regulering: Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan
for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av
Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og
bør nyttes til museumsformål..

Vernestatus: Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens
årbøker 1933 og 1934.
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
To-etasjes bygning med saltak som ligger i Kurantgårdens bygningsrekke mot Hyttelva. Første etasje murt  av kalk med skifer som tilslag. Begge
langveggene er erstattet med betongstøp i nyere tid. Andre etasje er laftet. Taket var en periode tekket med papp, men ble i 2011 igjen tekket med skifer
, som opprinnelig. Hver etasje inneholder ett rom, hvert rom med en grunnflate på 40 m2. Labankdør inn mot Hjulmakerstuggu.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen satt opp først på 1800 tallet som eneasjes og brukt som belgmakerstuggu. I tidsrommet 1846-1857 ble tømmerkassen tatt ned og erstattet
med en murbygning og tømmerdelen satt opp som andreetasje. Bygningen har hatt ei pipe murt av tegl på 1900 tallet, men er revet før 1953.

Bygningshistorikk
1800 1820 Bygningen blir bygd i en etsje som belgmakerstuggu eller bælgstuggu som den ble kalt.

1846 1857 Det opprinnelige bygget ble tatt ned og en bygning i kalkstøp med tilslag av skifer ble satt opp. Den gamle bælgstuggu ble satt oppå som
andre etasje. Overetasjen ble nå benyttet som snekkerverksted.

1920 1950 Den opprinnelige kalkstøpen blir delvis erstattet med sementstøp.

2010 2011 Innredet til møterom, kurslokale. Veggene kalkpusses, skifergulv med delvis gjenbruk av eldre stein.

Vern
Formål: Sikre bevaring av bygningen som en del av Kurantgården og Malmplasskomplekset.

Begrunnelse: Belgmakerstuggu er en av de eldre bygningene i Kurantgården. Kurantgården var kopperverkets bygningsgård, her ble
mange av de konstruksjonene som skulle brukes i produksjonen laget. Slik gården står i dag er den en viktig
dokumentasjon på det håndverket og den produksjonen som ble drevet fra begynnelsen av 1800-tallet og helt fram til
verkets nedleggelse.

Omfang: Hele bygningens eksteriør, og bærende konstruksjoner.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn:

Belgmakerstuggu

Beskrivelse:

Interiørnr: 2

Interiørnavn:

Belgmakerstugu 2. etg

Beskrivelse:

BYGNING 9902861 Belgmakerstuggu
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 1



Belgmakerstuggu den høyre del. Foto: Jon Holm Lillegjelten Belgmakerstuggu murbygningen til venstre Foto: Jon Holm Lillegjelten

Ny dør til Belgmakerstuggu Foto: M.Oftedal, Forsvarsbygg

Labankdør inn mot Hjulmakerstuggu. Foto: Skjetne,
Andreas Skogholt  Opphavsrett: Andreas Skogholt
Skjetne ; Riksantikvaren

BYGNING 9902861 Belgmakerstuggu
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 2



 Foto: Skjetne, Andreas Skogholt  Opphavsrett:
Andreas Skogholt Skjetne ; Riksantikvaren

BYGNING 9902861 Belgmakerstuggu
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 3



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Riksantikvaren

GAB nr: 300188602

Gnr/bnr: 135/115

Oppført: 1918 - 1926

Byggherre: Røros Kobberverk

Arkitekt: Ukjent

Opprinnelig funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Nåværende funksjon: Kultur/Sport

Bygningsart: Produksjonslokale

Regulering: Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan
for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av
Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og
bør nyttes til museumsformål..

Vernestatus: Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens
årbøker 1933 og 1934.
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Flishuset er oppført i bindingsverk med panelen på innsiden for at sagflisa ikke skulle bli liggende i bindingsverkskontruksjonen. Vanlig saltak tekket med
bord, bakhon til påbord. Forbundet med saghus med en fliskanal fra møne til møne for overføring av flis.

Sammendrag bygningshistorie
Flishuset er bygget engang mellom 1918 og 1926 og har siden stått uforandret, bare nødvendig vedlikehold. Flis fra saga ble lagret for gjenbruk til
isolasjon og strø.

Vern
Formål: Sikre bevaring av bygningen som en del av Kølplankområdets og Malmplasskompleksets endrede funksjoner over tid.

Begrunnelse: Flishuset er en av de nyere bygningene innenfor Kølplanken, og er ett av de få produksjonshusene fra 1900-tallet i
Malmplass-komplekset. Bygningen er også et av eksemplene på hvordan ny teknologi, i denne sammenhengen import av
koks i stedet for lokalt produsert trekull, endret bruksbehovet for sentrale arealer.  Disse arealene ble gjenbrukt til nye
funksjoner som det var viktig å ha sentralt plassert.

Omfang: Hele bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Flishuset Foto: Jon Holm Lillegjelten Flishuset sett fra sør Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902874 Flishus
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 1



 Foto: Skjetne, Andreas Skogholt  Opphavsrett: Andreas Skogholt Skjetne
&#194;&#169; Riksantikvaren

BYGNING 9902874 Flishus
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 2



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Riksantikvaren

GAB nr: 300187966

Gnr/bnr: 135/115

Oppført: 1800 - 1824

Byggherre: Røros Kobberverk

Arkitekt: Røros Kobberverk

Opprinnelig funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Nåværende funksjon: Kultur/Sport

Bygningsart: Verksted

Regulering: Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan
for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av
Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og
bør nyttes til museumsformål..

Vernestatus: Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens
årbøker 1933 og 1934.
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Første etasje er i bindingsverk av grove dimensjoner. Andre etasje i laft med en sval mot gårdsplassen. Underetsjen er panelt på to sider, mens
nabobygningene utgjør de to andre veggene. Taket er satt sammen av to saltakskonstruksjoner, mot Hyttelva er det saltak tverrstilt i forhold til
bygningsrekken ellers. Taket  var en periode tekket med papp, men ble i 2011 igjen tekket med skifer , som opprinnelig.

Sammendrag bygningshistorie
Bygd engang mellom 1800 og 1820 i to etasjer. Andre etasje ble brukt som snekkerrom av hjulmakeren mens første var gang og forrom til
nabobygningene.
I de senere år har bygningen i hovedsak vært lager for kobberverket og Rørosmuseet.

Fra 1846 har bygningen så og si stått uforandret i eksteriøret.
Bygningen har en periode vært benevne Snekkerverkstedet, men lokalt brukes navnet Hjulmakerstuggu.

Bygningshistorikk
1800 1820 Bygd engang mellom 1800 og 1820 i to etasjer, med møneretning på tvers av den øvrige husrekka. Andre etsje var snekkerrom for

hjulmakeren. Underetasje var gang/forrom til nabobygningene.

1820 1846 Svalgangen mot gårdsplassen påbygd og panelt. Siden har bygningen stått uendret.

1973 2007 Første etasje ble isolert og panelt innvendig for varmlager til antikvarisk verksted. Fra 1984 brukt som lager av Rørosmuseet.

2007 Restaurering av bygningen påbegynt.  Innvendig isolering og sponplater fjernet. Skiftet bunnsviller på tre sider.

Andre etasje er magasin for gjenstander etter Røros Kobberverk.

2011 2011 1. etg. innredes til butikk for bygningsvernsenteret.

Vern
Formål: Sikre bevaring av bygningen som en del av Kurantgården og Malmplasskomplekset.

Begrunnelse: Hjulmakerstuggu er en av de eldre bygningene i Kurantgården. Kurantgården var kopperverkets bygningsgård, hvor
mange av konstruksjonene som skulle brukes i produksjonen ble laget. Slik gården står i dag er den en viktig
dokumentasjon på det håndverket og den produksjonen som ble drevet fra begynnelsen av 1800-tallet og helt frem til
kopperverkets nedleggelse.

Omfang: Hele bygningen eksteriør og interiør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr:

Interiørnavn: Svalgang 2.

etg

Beskrivelse:

Interiørnr:

Interiørnavn: 1. etg

Hjulmakerstuggu

Beskrivelse:

BYGNING 9902862 Hjulmakerstuggu
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 1



Hjulmakerstuggu Foto: Jon Holm Lillegjelten Hjulmakerstuggu sett fra Slegghaugen Foto: Jon Holm Lillegjelten

Hjulmakerstuggu sett fra Slegghaugen Foto: Jon Holm Lillegjelten Ny innvendig panel 2011 Foto: M. Oftedal, Forsvarsbygg

Nytt dørfelt mot vest Foto: M.Oftedal, Forsvarsbygg Ny innvendig panel Foto: M. Oftedal, Forsvarsbygg

BYGNING 9902862 Hjulmakerstuggu
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 2



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Riksantikvaren

GAB nr: 300187966

Gnr/bnr: 135/115

Oppført: 1800 - 1824

Byggherre: Røros Kobberverk

Arkitekt: ukjent

Opprinnelig funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Nåværende funksjon: Kultur/Sport

Bygningsart: Lager

Regulering: Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan
for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av
Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og
bør nyttes til museumsformål..

Vernestatus: Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens
årbøker 1933 og 1934.
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen er av tømmer i en etasje med saltak. Taket tekket med 15 tommer huggen skifer. Det er en ramtredør med fire fyllinger med en enkel
labankdør på utsiden. Det er to torams vinduer og ett trerams vindu i bygningen.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen er en del av husrekken i Kurantgården som ble oppført rundt 1800 til 1820, siden har den stått nesten uforandret. Opprinnelig bygd som lager
for stangjern til bruk for kobberverkets virksomhet.  Mot slutten av 1800 tallet ble det innsatt vinduer, innvendig panel og lagt himling. I en periode har det
vært en innvendig delevegg, dette vises på plantegningen her. Veggen ble fjernet på slutten av 1970-tallet. Bygningen blir i dag brukt som
spiserom/møterom for bygningsvernsenteret.

Vern
Formål: Sikre bevaring av bygningen som en del av Kurantgården og Malmplasskomplekset.

Begrunnelse: Jarnbua er en av de eldre bygningene i Kurantgården. Kurantgården var kopperverkets bygningsgård, her ble mange av
de konstruksjonene som skulle brukes i produksjonen laget. Slik gården står i dag er den en viktig dokumentasjon på det
håndverket og den produksjonen som ble drevet fra begynnelsen av 1800-tallet og helt fram til verkets nedleggelse.

Omfang: Hele bygningens eksteriør og interiør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn: Møte- og

spiserom

Beskrivelse: Bygningen har

bare ett rom, dette brukes

som spiserom, møterom og

samlingsrom. Himling og

vegger er panelt med

faspanel og malt. Nytt gulv

er lagt oppå originalgulvet

med isolasjon mellom,

sponplater og vinylbelegg.

Dette ble gjort i rundt 1980

da bygningen ble tatt i bruk

til administrasjon for

Rørosmuseet.

BYGNING 9902858 Jarnbua
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 1



Jarnbua i midten med to vinduer Foto: Jon Holm Lillegjelten Jarnbua til høyre for toetasjers bygning Foto: Jon Holm Lillegjelten

Jarnbua i midten av husrekken. Interiør Jarnbua Foto: Jon Holm lillegjelten

Jarnbua til venstre. Foto: Skjetne, Andreas Skogholt  Opphavsrett: Andreas Skogholt
Skjetne &#169; Riksantikvaren

BYGNING 9902858 Jarnbua
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 2



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Riksantikvaren

GAB nr: 184210145

Gnr/bnr: 135/115

Oppført: 1805 - 1825

Byggherre: Røros Kobberverk

Arkitekt: Ukjent

Opprinnelig funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Nåværende funksjon: Kultur/Sport

Bygningsart: Kontor

Regulering: Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan
for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av
Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og
bør nyttes til museumsformål..

Vernestatus: Vedtaksfredet etter kulturminneloven §15 16.10.1940
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen er i to etasjers. Grunnmur er tørrmurt naturstein. Den søndre del av første etasje, tilvenstre for inngangspartiet, er støpt av kalkmørtel med
slegg som tillslag. Ellers er bygningen laftet med panelt reisverk rundt inngangsdøra og en panelt svalgang mot nordvest. Taket er tekket med never og
torv. Vinduene i den søndre delen er torams med småruter, mens den nordre del har torams med tre glass i hver ramme.

Sammendrag bygningshistorie
Bygd i 1805 som administrasjonsbygning for smelteverket. Her var det kontor for hytteskriveren, laboratorium og et arrestlokale.

Bygningshistorikk
1805 1820 Bygd i 1805 som enetasjes bygning av murverk bestående av sand, kalk og slagg. Bygningen var administrasjonlokale for smeltehytta

bestående av laboratorium eller proberstuggu og et kontor for hytteskriveren. Det gikk en trapp fra kontoret og opp til blinloftet som tjente
som materiallager. Foran inngangsdøra i gavelen mot nord-øst var det et bislag med saltak.

1820 1846 En enetasjes bygning i tømmer ble bygd like inntil hyttstuggu mot nord-øst, ble de første åra brukt som materialhus. Dewtte huset var 2 alen
lavere enn hyttstuggu. I mellom disse husa ble det bygd en forstugang med låsbar dør, i forstugangen ble bygd et tømret rom som tjente
som arrestlokale med inngang fra laboratoriet. På oversida av materialhuset, ved enden av svalgangen var det en innbygd vannpost.
I branntakst fra 1846 er hyttstuggu og materialhuset påbygd til ei toetasjes bygning slik vi kjenner den i dag.

1846 2010 I 1840 åra ble det tømret på et tilbygg i den sør-vestlige gavel, det hadde pulttak og tjente som redskapslager. Tilbygget ble revet i 1856.
Elektrisitet ble innlagt rundt 1900 og deler av bygningen ble da benyttet som spise- og sovebrakke for hyttearbeiderne.
I 1930 ble deler av bygningen innredet til bergverksmuseum. kobberverkets samlinger. En utstilling av kobberverkets eiendeler fra
virksomheten gjennom tidene. Blant annet modeller av vasshjul, pumper, blåsebelger og annet utstyr fra bergseminaret som var på Røros
fra 1821-1850.
Noen rom i bygningen ble under siste krig brukt til bolighus.
På 1950 tallet ble bygningen restaurert, utskifting av vinduesrammer, murverket pusset med sement og malt innvendig og utvendig med
tette malingslag.
I 2000 ble hele murverket restaurert med de opprinnelige teknikker, sementpussen ble erstattet med kalkpuss og kalkmaling.

Vern
Formål: Sikre bevaring av bygningen som en viktig bygning i Malmplasskomplekset.

Begrunnelse: Hyttstuggu er en sentral bygning i Malmplasskomplekset. Administrasjonen for Smelthytta holdt til her, og der var
dessuten arrest og laboratorium i bygningen. Hyttstuggu fremstår i dag som en viktig dokumentasjon på
smelthyttevirksomheten fra begynnelsen av 1800-tallet.

Omfang: Hele bygningen, eksteriør og interiør. Utstillingsmøbler i 2. etg er ikke omfattet av interiørfredning.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

BYGNING 9901954 Kontor, hyttstugu
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 1



Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn: Gang

Beskrivelse: Gang med

trapp opp til andre etasje. I

branntakst fra 1824 er den

betegnet som forstugangen

Interiørnr: 2

Interiørnavn: Laboratoriet

Beskrivelse: Rommet brukt

til laboratorie, også kalt

proberstue, av laboranten i

smeltehytten.

Interiørnr: 3

Interiørnavn: Kontor

Beskrivelse: Kontor for

hyttskriveren, senere også

brukt i tilknytning til

laboratoriet.

Interiørnr: 4

Interiørnavn: Arrestlokale

Beskrivelse: Opprinnelig

bygd som arrestrom, også

kalt for mørkstuggu.

Interiørnr: 5

Interiørnavn: Materialrom

Beskrivelse: Bygd for

oppbevaring av material,

lagerrom

Interiørnr: 6

Interiørnavn: Gang 2.

etasje

Beskrivelse: Gang i andre

etasje. Her henger

gruveklokka fra Christianus

Sextus gruve.

Interiørnr: 7

Interiørnavn: Kontorloft

Beskrivelse: Rommet er

panelt og malt, på den

nordre langvegg er det delt

av et lite lagerrom. Brukt

som kontor.

Interiørnr: 8

Interiørnavn: Materialloft

Beskrivelse: Opprinnelig

brukt som lagerrom,

materiallager. På 1930

tallet ble rommet tatt i bruk

som utstillingsrom for

Kobberverkets samlinger.

Monterne som står er fra

den tiden, platene på

veggene er også satt på i

forbindelse med

utstillingene.

BYGNING 9901954 Kontor, hyttstugu
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 2



Laboratoriet Foto: Jon Holm Lillegjelten Hyttstuggu sett fra smeltehytta Foto: Jon Holm Lillegjelten

Hyttstuggu sett fra nord Foto: Jon Holm Lillegjelten Hyttstuggu fra Mørkstubakken Foto: Jon Holm Lillegjelten

Plantegning av Hyttstuggu Opphavsrett: Rørosmuseet Hyttskriverkontor Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9901954 Kontor, hyttstugu
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 3



Gang Foto: Jon Holm Lillegjelten Arresten Foto: Jon Holm Lillegjelten

Materialrom Foto: Jon Holm Lillegjelten Gang Foto: Jon Holm lillegjelten

Kontorloftet Foto: Jon holm Lillegjelten Materialloft Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9901954 Kontor, hyttstugu
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 4



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Riksantikvaren

GAB nr: 300187966

Gnr/bnr: 135/115

Oppført: 1800 - 1857

Byggherre: Røros Kobberverk

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Kontor

Regulering: Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan
for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av
Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og
bør nyttes til museumsformål..

Vernestatus: Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens
årbøker 1933 og 1934.
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Lafta bygning i to etasjer med saltak tekket med 15 tommer huggen skifer. Alle vinduer er torams med varevinduer på innsiden. Bygningen har to
brannmurer.
Mot gårdsplassen er det et bislag i to etasjer utført i bindingsverk med stående tømmermannspanel. Inngangsdøra er tofløyet ramtredører med tre speiler
i hver dør.
Innvendig er alle rom panelt og malt.

Sammendrag bygningshistorie
Kontorbygningen er en del av husrekka i Kurantgården mot elva. Bygningen har vært kontor for verksfunksjonærer. Annen etasje var marksjeiderkontor
og tegne- og modellsal. I første eatsje har det i perioder vært laboratorium. Elektrisk innstallasjonsverksted har det også vært i verkets siste år.
Fra 2006 har bygningen vært administrasjonslokaler for Rørosmuseets bygningsvernsenter.

Bygningshistorikk
1800 1820 Bygningen blir oppført i en etsje

1846 1857 Kontorbygningen blir ombygd til to etasjer. I samme periode blir det også bygd et inngangsparti i to etasjer

2006 Bygningen tatt i bruk til administrasjon for Rørosmuseets bygningsvernsenter

Vern
Formål: Sikre bevaring av bygningen som en del av Kurantgården og Malmplasskomplekset.

Begrunnelse: Kontorbygningen er en av de eldre bygningene i Kurantgården. Kurantgården var kopperverkets bygningsgård, her ble
mange av de konstruksjonene som skulle brukes i produksjonen laget. Slik gården står i dag er den en viktig
dokumentasjon på det håndverket og den produksjonen som ble drevet fra begynnelsen av 1800-tallet og helt fram til
verkets nedleggelse.

Omfang: Hele bygningen eksteriør og interiør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn: Kontor 1

Beskrivelse: Kontorrom

panelt og malt

innvenvendig. Brukes av

bygningsvernsenteret.

Interiørnr: 2

Interiørnavn: Kontor 2

Beskrivelse: Kontorrom for

Rørosmuseets

bygningsvernsenter

BYGNING 9902859 Kontorbygningen
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 1



Kontor 1 Foto: Jon Holm Lillegjelten Kontorbygningen til høyre Foto: Jon Holm Lillegjelten

Kontorbygningen Foto: Skjetne,
Andreas Skogholt  Opphavsrett:
Andreas Skogholt Skjetne &#169;
Riksantikvaren Kontorbygningen sees midt på bildet  med to murpiper Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902859 Kontorbygningen
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 2



Kontor 2 Foto: Jon Holm Lillegjelten Kontorbygningen mot Kurantgården Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902859 Kontorbygningen
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 3



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Riksantikvaren

GAB nr: 300187952

Gnr/bnr: 135/115

Oppført: 1941

Byggherre: Røros kobberverk

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Nåværende funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Bygningsart: Verksted

Regulering: Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan
for Malmplassen: "De avsatte arealene på begge sider av
Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og
bør nyttes til museumsformål.".

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen er oppført i bindingsverk, panelt med høvlet faspanel. Vanlig saltak tekket med papp. Grunnmur støpt i betong. Innvendig kledd med
gipsplater.

Sammendrag bygningshistorie
Bygd 1941 som mekanisk verksted for smeltehytta og taubanen. Verkstedet var i drift frem til kobberverkets konkurs i 1977. Rørosmuseets antikvariske
verksted flyttet i 1984 sin virksomhet hit. Det er fortsatt i drift med produksjon og restaurering av forskjellige antikvariske oppgaver.

Bygningshistorikk
1941 1977 Bygd i 1941 som mekanisk verksted for kobberverket. Det minste rommet ble brukt som smie.

1984 I 1984 tatt i bruk som antikvarisk verksted. Utfører restaurering av dører, vinduer, interiører samt nyproduksjon av det samme og kopiering
av listverk og paneler.

Vern
Formål: Sikre bevaring av bygningen som en del av Kurantgården og Malmplasskomplekset.

Begrunnelse: Mekanisk verksted er en av de nyeste bygningene i Kurantgården, og et av de få 1900-tallshusene i
Malmplasskomplekset. Kurantgården var kopperverkets bygningsgård, her ble mange av de konstruksjonene som skulle
brukes i produksjonen laget. Slik gården står i dag er den en viktig dokumentasjon på det håndverket og den produksjonen
som ble drevet fra begynnelsen av 1800-tallet og helt fram til verkets nedleggelse.

Omfang: Hele bygningen eksteriørt.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn: Verksted

Beskrivelse:

Verkstedslokale med

maskiner og utstyr.

Interiørnr: 2

Interiørnavn: Bakrommet

på verkstedet

Beskrivelse: Blir brukt som

lager for materiell og

handverktøy. Plass for en

arbeidsbenk.

BYGNING 9902865 Mekanisk verksted
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 1



Interiør fra verkstedet Foto: Jon Holm Lillegjelten Fra antikvarisk verksted Foto: Jon Holm Lillegjelten

 Foto: Skjetne, Andreas Skogholt  Opphavsrett: Andreas Skogholt Skjetne
&#169; Riksantikvaren

 Foto: Skjetne, Andreas Skogholt  Opphavsrett: Andreas Skogholt
Skjetne &#169; Riksantikvaren Interiøer fra bakrommet Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902865 Mekanisk verksted
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 2



Mekanisk verksted Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902865 Mekanisk verksted
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 3



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Riksantikvaren

GAB nr: 300187814

Gnr/bnr: 135/115

Oppført: 1857

Byggherre: Røros Kobberverk

Arkitekt: Ukjent

Opprinnelig funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Nåværende funksjon: Kultur/Sport

Bygningsart: Produksjonslokale

Regulering: Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan
for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av
Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og
bør nyttes til museumsformål.".

Vernestatus: Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens
årbøker 1933 og 1934.
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen er murt i naturstein med leire/kvabb som bindemiddell i ca 2,5 meters høyde. Oppå der er det grovt bindingsverk med skråstrevere.
Saltak/åstak som er tekket med papp. Åstaket ligger på sperrebukker med hanebjelke og dobbel sperrepute som ligger an på stavline og raftline. Høyde
fra terreng til raft er ca 5 m på vestsiden og 2.5 på østsiden.  Tårn og tilbygg i den nordre delen er bygget i forbindlse med knusing og oppbevaring av
kvarts.
Ett stort uisolert åpent rom med synlig vegg- og takkonstruksjon. Et lite kontor avdelt i den søndre delen.

Sammendrag bygningshistorie
Bygd i 1857 for kaldrøsting av malm. Kaldrøsting var den første av flere trinn i smeltinga de første 240 åra av kobberverkets historie, og foregikk
opprinnelig utendørs. Fra ca 1880-90 ble bygningen tatt i bruk til knusing og oppbevaring av kvitstein eller kvarts. Den ble brukt i flere trinn i smeltinga
som flussmiddel.
I dag brukes bygningen som lager for bygninger og bygningsdeler.

Vern
Formål: Sikre bevaring av bygningen som en viktig del av Malmplasskomplekset.

Begrunnelse: Murhytta er ett av de viktige produksjonsanleggene rundt Smelthytta, som sammen med øvrige kulturminner i området
dokumenterer hytteprosessen fra midten av 1800-tallet.

Omfang: Hele bygningen, eksteriør og interiør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn:

Beskrivelse: Ett stort

uisolert åpent rom med

synlig vegg- og

takkonstruksjon.

BYGNING 9902876 Murhytta
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 1



Murhytta sett fra Malmplassen Foto: Jon Holm Lillegjelten Gavelveggn mot sør Foto: Jon Holm Lillegjelten

Sett fra nordøst Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902876 Murhytta
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 2



BYGNING 9902876 Murhytta
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 3



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Riksantikvaren

GAB nr: 300187973

Gnr/bnr: 135/115

Oppført: 1887

Byggherre: Røros kobberverk

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Nåværende funksjon: Kultur/Sport

Bygningsart: Maskinhus

Regulering: Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan
for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av
Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og
bør nyttes til museumsformål..

Vernestatus: Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens
årbøker 1933 og 1934.
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen er laftet (kamlaft), i en etasje med loft i røstet og med inngang via ei klopp fra veien mot slegghaugen. Grunnmuren er tørrmurt av naturstein. I
enden mot sør, mot sleggbrua er det murt en hvelvgang for turbinen og vannet som renner ut i elva. Vinduene er torams med 5*2 ruter i hver ramme.
Taket tekket med bølgeblikk, opprinnelig var det skifer.
Turbinrom med avdelt oppholdsrom i SV hjørne med bl.a. mekanisme for regulering av spjelet på turbinen. Veggene er forsterket med innvendige
strekkfisker, og kledd med umalt faspanel.
2. etg benyttes til lager.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget i 1887 som maskinhus for en dobbeltvirkende, liggende blåsemaskin. Den skaffet luft til konvertorene i smeltehytten. Var i drift til 1953 da det ble
slutt på smelting på Røros. Maskinereiet er inntakt og kan med noe vedlikehold og ved hjelp av en elektrisk motor settes i drift for formidling. Den
opprinnelige drivkraften var en turbin, som yter 220 hestekrefter, er plassert under bygningen. Vannet ble ledet inn på turbinen via en vannledning som
startet ca 500 meter ovenfor maskinhuset. Blåsemaskin og turbien ble levert av Trondhjem Mekaniske Verksted, (TMV)

Bygningshistorikk
1887 1953 Maskinhuset ble bygd i forbindelse med en ny smelteteknikk i hytta. Da gikk man over til vannkappeovner og konvertorer. Maskinhuset

rommer blåsemaskina som skaffet luft til konvertoren. Maskineriet var i drift til juni 1953 da en brann i smeltehytten satte sluttstrek for
smelting på Røros.
Blåsemaskina ble drevet av en turbin som fikk driftsvann gjennom ei rørgate på ca 700 meters lengde.

Vern
Formål: Sikre bevaringen av bygningen som en viktig del av Malmplasskomplekset.

Begrunnelse: Det nedre maskinhus fremstår som dokumentasjon på kopperverkets virksomhet fra  slutten av 1800-tallet og frem til
midten av 1950-tallet. Maskinhuset tydeliggjør hvordan ny teknologi her i form av en dobbeltvirkende blåsemaskin
moderniserte smelteprosessen.

Omfang: Hele bygningen eksteriør og interiør med fast inventar.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn: Maskinrom

Beskrivelse: Rommet

inneholder en dobbel

sylinderblåsemaskin med

en turbin som yter 220 hk.

Den er levert av

Trondhjems mekaniske

verksted i 1887.

Maskineriet sto ferdig i

september måned.

BYGNING 9902866 Nedre maskinhus
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 1



Nedre maskinhus Foto: Jon Holm Lillegjelten Nedre maskinhus sett fra Kølplanken Foto: Jon Holm Lillegjelten

Blåsemaskin Foto: Jon Holm Lillegjelten Opphavsrett: Rørosmuseet
Drivhjul til blåsemaskina Foto: Jon Holm Lillegjelten Opphavsrett:
Rørosmuseet

 Foto: Skjetne, Andreas Skogholt

BYGNING 9902866 Nedre maskinhus
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 2



Kontor/oppholdsrom med mekanisme for regulering av spjelet på turbinene. Foto: Skjetne,
Andreas Skogholt

Blåsemaskina  Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902866 Nedre maskinhus
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 3



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Riksantikvaren

GAB nr: 300187950

Gnr/bnr: 135/115

Oppført: 1948 - 1954

Byggherre: Røros kobberverk

Arkitekt: Ukjent

Opprinnelig funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Garasje

Regulering: Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan
for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av
Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og
bør nyttes til museumsformål..

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygget i bindingsverk laget som elementer, opprinnelig en tysk brakke fra siste verdenskrig, antagelig flyttet fra Persaunet i nærheten av Trondheim

Sammendrag bygningshistorie
Satt opp engang mellom 1948 og 1954 som garasje, bilverksted og lager for Røros Kobberverks virksomhet. Bygningen er en tyskerbrakke fra siste krig
flyttet hit fra Melhus. Brukt av Rørosmuseet som magasin, lager og arbeidshus. Også brukt som undervisningsrom i forbindelse med kurs.

Vern
Formål: Sikre bevaring av bygningen som en del av Kurantgården og Malmplasskomplekset.

Begrunnelse: Raugarasjen er en av de nyeste bygningene i Kurantgården. Kurantgården var kopperverkets bygningsgård, her ble
mange av de konstruksjonene som skulle brukes i produksjonen laget. Slik gården står i dag er den en viktig
dokumentasjon på det håndverket og den produksjonen som ble drevet fra begynnelsen av 1800-tallet og helt fram til
verkets nedleggelse.

Omfang: Hele bygningen eksteriørt.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn:

Beskrivelse:

BYGNING 9902856 Raugarasjen
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 1



Raugarasjen mot Kurantgården Foto: Jon Holm Lillegjelten Raugarasjen sett fra Malmplassen Foto: Jon Holm Lillegjelten

 Foto: Skjetne, Andreas Skogholt  Opphavsrett: Andreas Skogholt
Skjetne &#169; Riksantikvaren Plantegning for Raugarasjen

 Foto: Skjetne, Andreas Skogholt
Raugarasjen Foto: Skjetne, Andreas Skogholt  Opphavsrett: Andreas
Skogholt Skjetne &#169; Riksantikvaren

BYGNING 9902856 Raugarasjen
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 2



BYGNING 9902856 Raugarasjen
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 3



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Riksantikvaren

GAB nr: 300187784

Gnr/bnr: 135/115

Oppført: 1918 - 1926

Byggherre: Røros Kobberverk

Arkitekt: Ukjent

Opprinnelig funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Nåværende funksjon: Kultur/Sport

Bygningsart: Produksjonslokale

Regulering: Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan
for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av
Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og
bør nyttes til museumsformål..

Vernestatus: Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens
årbøker 1933 og 1934.
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Saghuset er oppført i bindingsverk med skråstrevere og innfelte spikerslag, kledd med tømmermannspanel av forskjellige bredder. Saltak tekket med
bord, bakhon som påbord. Huset står på punktvise natursteiner.

Sammendrag bygningshistorie
Huset er oppført i tidsrommet 1918-1926. Kobberverkets første sirkelsag, drevet med elektrisk motor. Var i bruk til ca 1960. Etter den tid er huset benyttet
som lagerskur.

Vern
Formål: Sikre bevaring av bygningen som en del av Kølplankområdet og Malmplasskomplekset.

Begrunnelse: Saghuset er en av de nyere bygningene innenfor Kølplanken. Saghuset dokumenterer den teknologiske utviklingen knyttet
til kopperverkets virksomhet. Lokaliseringen av bygget tydeliggjør viktigheten av å plassere betydningsfulle funksjoner
sentralt i forhold til øvrige aktiviteter i Malmplasskomplekset.

Omfang: Hele bygningen eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Saghuset, restaurert 2009 Foto: Jon Holm Lillegjelten Saghuset Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902875 Saghus
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 1



Saghuset  mot nord Foto: Jon Holm Lillegjelten Saghuset med sagflisrenna Foto: Jon Holm Lillegjelten

Plantegning saghuset Opphavsrett: Rørosmuseet

BYGNING 9902875 Saghus
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 2



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Riksantikvaren

GAB nr: 184143968

Gnr/bnr: 135/115

Oppført: 1880 - 1890

Byggherre: Røros Kobberverk

Arkitekt: Ukjent

Opprinnelig funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Nåværende funksjon: Kultur/Sport

Bygningsart: Produksjonslokale

Regulering: Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan
for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av
Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og
bør nyttes til museumsformål..

Vernestatus: Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens
årbøker 1933 og 1934.
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygd i reisverk med stående panel, over og underligger. Åstak på sperrebukker. Saltaket er tekket med papp og lekter for hver skjøt. Grunnmur av
naturstein med en senere påstøp av betong.

Sammendrag bygningshistorie
Opprinnelig bygd for oppbevaring av malmholdig grus kalt slig som ble brukt til overdekning ved kaldrøsting. I slutten av 1880-90 årene ombygd og brukt
til en spesiell smelteprosess, kalt sintring. Bygningen brukes i dag som lager/magasin.

Vern
Formål: Sikre bevaring av bygningen som en viktig del av Malmplasskomplekset.

Begrunnelse: Sintringa fremstår som en del av produksjonsanleggene rundt Smelthytta og er en viktig dokumentasjon på
smelthyttevirksomheten.

Omfang: Hele bygningen eksteriør og interiør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn:

Beskrivelse: Ett stort

uisolert rom i hver etg,

delvis åpent mellom

øverste og nederste plan.

BYGNING 9902870 Sintringa
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 1



Sintringa Sintringa

Plantegning Sintringa Opphavsrett: Rørosmuseet  Foto: Skjetne, Andreas Skogholt

Gavel mot vest Foto: Jon Holm Lillegjelten  Foto: Skjetne, Andreas Skogholt

BYGNING 9902870 Sintringa
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 2



BYGNING 9902870 Sintringa
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 3



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Riksantikvaren

GAB nr: 184114394

Gnr/bnr: 135/115

Oppført: 1930 - 1953

Byggherre: Røros Kobberverk

Arkitekt: ukjent

Opprinnelig funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Nåværende funksjon: Kultur/Sport

Bygningsart: Lager

Regulering: Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan
for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av
Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og
bør nyttes til museumsformål..

Vernestatus: Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens
årbøker 1933 og 1934.
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Betongsilo med kvadratisk form, fundamentert på 8 høye betongpillarer og et overbygg i bindingsverk. Overbygget er kledd utvendig med stående bord
og har sperretak/saltak som er tekket med papp og sløyfer oppå. Sleggbanen starter under siloen, i rommet som betongpillarene danner. Der står det i
dag ei slaggvogn.

Sammendrag bygningshistorie
Siloeen er bygd engang mellom 1930 og 1953 i følge gamle foto. Siloen ble ikke skadet ved brannen i 1953, og fik kun små skader ved brannen i 1975.
Da Smelthytta ble bygd opp igjen 1986-88 ble ny overbygning satt opp. Deler av maskineriet til slaggbanen er fra 1889.

Vern
Formål: Bevaringen av bygningen som en viktig del av Malmplasskomplekset.

Begrunnelse: Slaggsilo/huset over sleggbanen fremstår som en integrert del av Smelthytta og er dermed en sentral bygning i
Malmplasskomplekset. Bygningen dokumenterer deler av kobberverkets virksomhet på 1900-tallet knyttet til slaggbanen
og systemet for transport av slagg fra smelthytta til slagghaugene.

Omfang: Hele bygningen eksteriør og interiør med fast inventar.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn: Hus over

sleggbanen

Beskrivelse: Rommet hvor

sleggbanen gikk fra

smeltehytta og opp på

slegghaugen. Ei vogn fra

sleggbanen står i rommet.

BYGNING 9902867 Slaggsilo / hus over sleggbanen
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 1



Deler av sleggbanen Foto: Jon Holm Lillegjelten Slaggsilo ved Smeltehytta Foto: Jon Holm Lillegjelten

Slaggsilo Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902867 Slaggsilo / hus over sleggbanen
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 2



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Riksantikvaren

GAB nr: 10708567

Gnr/bnr: 135/115

Oppført: 1888 - 1988

Byggherre: Røros Museums og Historielag

Arkitekt: Seppo Heinonen

Opprinnelig funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Nåværende funksjon: Kultur/Sport

Bygningsart: Produksjonslokale

Regulering: Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan
for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av
Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og
bør nyttes til museumsformål..

Vernestatus: Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens
årbøker 1933 og 1934.
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen har grunnmur og kjeller støpt i betong. Bindingsverk kledd med tømmermannspanel. Saltak tekket med papp. Etter mønet er det 5 opphøyde
arker.

Kloppa, inngangen til smeltehytta på vestsiden av bygningen, var det eneste av treverk som sto igjen etter brannen i 1975, og av smeltehytta fra 1888.
Kloppa var transportveien for råvarer inn i hytta. Her ble malmen kjørt med hest opp på kloppa og tippet gjennom luker og ned i siloer under kloppa. Til
smeltingen ble det brukt kvitsten (kvarts) som etter at den var knust ble lagret i en silo under kloppa.  Fra 1886 ble koks brukt i smeltinga som også hadde
en egen silo under kloppa.
I dag er kloppa inngangen til Rørosmuseet, men sporene etter tiden fra smeltehyttetiden vises fortsatt med tappelukene til siloene og sporene etter
hestetransporten.

Sammendrag bygningshistorie
Museumsbygning bygget opp over og inntil restene etter smeltehytta som brant i 1975. Utvendig er det den siste hytta fra 1888 som er modellen.
Innvendig er det en klar todeling, nordre, "kalddelen", viser hyttrommet slik det tilmærmet var, mens søndre del er ombygd til oppvarmete
museumslokaler fordelt på fire plan. Det har stått smeltehytter i området siden 1646. Spor etter de eldste hytteanlegg ligger nær elvenivået, 4-5 meter
under nåværende terrengnivå. I grunnen under nåværende bygning ligger det verdifullt historisk materiale fra flere hundre års gruvedrift. Her er spor etter
tidligere hyttegulv, hjulhus, vannkanaler, luftekanaler og grunnmurer.
Smeltehyttas funksjon var å videreforedle malmen fra gruvene til et salgbart produkt. Fra 1644 til 1887 var det en prosess i fem trim trinn som tok flere
måneder. Smeltinga forgikk både ute og i ovner inne i  hytta. Til smeltinga ble det brukt trekol og kvitsten,(kvarts). Følrste trinn var kallrøstinga ut i friluft,
der malmen låg og brann opptil 3 måneder. Så var det inn i hytta og skjerstensmelting i ovn. Deretter ut igjen med skjerstenen og i vendrøstsmelting der
skjerstenen vart flytta fra den ene båsen til den neste. Etterpå var det en ny smelting i ovn i hytta, svartkobbersmelting, der en fikk til kobber med 80-90%
renhet, som ikke var god nok for salg. Den siste prosesen var garringa, ei oksyderende smelting med trekol der en fikk ut kobber med en renhet på 98-
99%. Det ferdige produktet var ronde kobberskiver med diameter på 80-90 cm og ca 20 kg tngde.
I 1887 ble det innført en helt ny smeltemetode, bessemermetoden, smeltinga gikk nå på noen døgn.

Bygningshistorikk
1646 1658 Smeltehytte bygges i nærheten av dagens smeltehytte. Det eldste kartet over Bergstaden fra 1658 er det tegnet inn ei hytte med 8

skærstenovner og ei egen garrhytte.

1670 1836 I denne perioden det bygd nye hytter og de gamle delvis ombygd.  Den 14. juli 1678 ble hytteanlegget brent av svenske hæravdelinger. Det
var ei stor smeltehytte med 12 ovner under samme tak og må ha vært et imponerende anlegg. Det ble ikke bygd opp igjen en så stor hytte. I
1692 blir det bygd to nye hytter. I 1698 er det 8 smelteovner, 1 garrovn, 1 garrblyovn og 1 svingelovn. Dette hytteanlegget ser ut til å være
det samme gjennom hele 1700 tallet og frem til 1836 da det ble fornyet.

1836 1953 I denne perioden brenner smektehytta flere ganger og blir bygd opp igjen. I 1837 brant deler av hytta, i 1887 brant hele hytta ned. Ny
moderne hytte sto ferdig i 1888. I juni 1953 brant endel av hytta, da ble det slutt på smelting på Røros.

1953 1986 Hytta brukt som lager og arbeidshus for kobberverket. I 1975 brant hele hytta ned, bare ruinene etter murverk og smelteovner sto igjen.
Malmplassprosjektet og tanken om et nytt museum ble lagt frem.

1986 Et nytt museumsbygg ble bygd på tomta, en kopi av smeltehytta fra 1888. I den nordre delen, kalddelen er interiøret bevart fra den gamle
smeltehytta. Det er den delen som er statens eiendom.

Vern
Formål: Bevaring av de oprinnelige elementene fra før brannen i 1975 i Smelthytta, og bevaring av Smelthytta som en helt sentral

bygning i Malmplasskomplekset.

Begrunnelse: Smelthytta fremstår helt sentralt i dokumentasjonen og formidlingen av Røros kopperverks virksomhet generellt og
smelteprosessen spesiellt.

Omfang: Eksteriør: Kloppa. Interiør: smeltehytta i den kalde delen av museumsbygget.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

BYGNING 9902869 Smeltehytta
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 1



Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn: Kalddelen i

smeltehytta

Beskrivelse: Rommet er

det som sto igjen etter

brannen i 1975, med

originale murer og

pipe/smelteovn. Rommet

inneholder i dag modeller

og foto som viser

smelteprosessen før og

etter 1887.

I smeltehytta Foto: Jon Holm Lillegjelten Interiør i smeltehytta Foto: Jon Holm Lillegjelten

Plantegning smeltehytta Smeltehytta mot Hyttelva Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902869 Smeltehytta
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 2



Smeltehytta fra nordøst Foto: Jon Holm Lillegjelten Fra utstillingen i smeltehytta Foto: Jon Holm Lillegjelten

Smeltehytta med kloppa Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902869 Smeltehytta
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 3



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Riksantikvaren

GAB nr: 300187966

Gnr/bnr: 135/115

Oppført: 1800 - 1824

Byggherre: Røros Kobberverk

Arkitekt: ukjent

Opprinnelig funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Nåværende funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Bygningsart: Smie

Regulering: Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan
for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av
Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og
bør nyttes til museumsformål..

Vernestatus: Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens
årbøker 1933 og 1934.
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Smia er murt i naturstein med leire som bindemiddel. Gavlen mot nord er en panelt sperrebukk. Taket tekket med torv.
Bygningen er innredet som smie.

Sammendrag bygningshistorie
Bygd først på 1800 tallet i naturstein. Ombygd rundt 1850, fikk valmet tak. Første halvdel av 1900 ble taket ombygd igjen til vanlig saltak. En større
restaurering i 1994-95.

Bygningshistorikk
1800 1824 Smia blir bygd i denne perioden.

1846 1857 Smia blir ombygd. Det er antagelig i denne perioden at den får valmet tak tekket med torv.

1900 1940 Taket ombygd fra valmtak til saltak tekket med torv.

1994 1995 Smia blir restaurert. Taket demontert, sperrebind skiftet ut eller forsterket. Ny torvtekking med platon og ny stålpipe over essa. Dør til
verkstedrommet gjenåpnet, vinduer og dør restaurert og delvis utskiftet. Innredet for bruk. Utvendig ble murverket etterfuget med
kalkmørtel.

Vern
Formål: Sikre bevaringen av bygningen som en del av Kurantgården og Malmplasskomplekset.

Begrunnelse: Smia er en av de eldre bygningene i Kurantgården. Kurantgården var kopperverkets bygningsgård, hvor mange av
konstruksjonene som skulle brukes i produksjonen ble laget. Slik gården fremstår i dag er den en viktig dokumentasjon på
det håndverket og den produksjonen, som ble drevet fra begynnelsen av 1800-tallet og helt frem til kopperverkets
nedleggelse.

Omfang: Hele bygningen eksteriør og interiør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn:

Beskrivelse:

BYGNING 9902864 Smie
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 1



Smia sett fra Sleggbrua Foto: Jon Holm Lillegjelten Smia med gavel inn mot verksted Foto: Jon Holm Lillegjelten

Eldre utgangsdør. Foto: Skjetne, Andreas Skogholt Esse med plass for to smeder. Foto: Skjetne, Andreas Skogholt

Dør til snekkerverksted i Verkstedet. Foto: Skjetne, Andreas Skogholt Pussemaskin for kobberbarrer (souvenir). Foto: Skjetne, Andreas Skogholt

BYGNING 9902864 Smie
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 2



Inngangsdøra. Foto: Skjetne, Andreas Skogholt Skrustikke. Foto: Skjetne, Andreas Skogholt

 Foto: Skjetne, Andreas Skogholt Filebenk. Foto: Skjetne, Andreas Skogholt

Interiør smie med lufthammer til venstre.

BYGNING 9902864 Smie
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 3



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Riksantikvaren

GAB nr: 300187975

Gnr/bnr: 135/115

Oppført: 1800

Byggherre: Røros Kobberverk

Arkitekt: Røros Kobberverk

Opprinnelig funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Nåværende funksjon: Kultur/Sport

Bygningsart: Brannstasjon

Regulering: Regulert: null

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
En etasjes laftet tømmerkasse med åstak. Fundamentert på tørrsteinsmur. Tekket med bord, never og torv. Ett  blyinnfattet vindu mot SV, 16 ruter.  Mot
tilbygg i NV tofags vindu med tre ruter i hver ramme, antakelig satt inn ved flyttingen ca 1830. Labankdør. Mot NV er det et tilbygg i bordkledd
bindingsverk med pulttak, tekket som hovedhuset (ukjent byggeår). Tilbygget har en tofløyet labankdør.

Sammendrag bygningshistorie
Huset var opprinnelig gruvebrakke ved et lite sølvskjerp i Kvernskaret, ca ei mil sør for Røros. Engang i 1830 åra ble det flyttet dit det står i dag og tatt i
bruk som brannstasjon.
Alle innbyggere på Røros mellom 18 og 50 år hadde plikt til å være med i brannkorpset, bare presten, apotekeren og lensmannene var fritatt.
Brannkorpset var delt inn i 11 roder, hver ledet av en rodemester. De enkelte roder hadde forskjellige oppgaver å ta seg av, noen skulle betjene
brannsprøytene, andre brannbøttene og noen var seilmannskap, henge opp brannseil.
Inne i huset står fortsatt det gamle brannutstyret.
Eier i dag er Røros Museums- og historielag.

Vern
Formål: Sikre bygningen og interiøret som en del av røroshistorien og bygningene omring Malmplassen.

Begrunnelse: Autentisk brannstasjon fra 1830 åra med brannslokningsutstyr fra ca 1830 og til utpå 1900 tallet. Viktig bygning for
Bergstadens historie.

Omfang: Hele bygningen eksteriør og interiør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr:

Interiørnavn: Hovedhus

Beskrivelse: Ubehandlede

tømmervegger og åstak.

Tregulv. Ett rom,

oppbevaring av eldre utstyr

for brannslukking.

Interiørnr:

Interiørnavn: Tilbygg

Beskrivelse: Uisolert,

bordkledd bindingsverk. Ett

rom, oppbevaring av eldre

utstyr for brannslukking.

Jordgulv.

BYGNING 9903417 Sprøytehus
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 1



Vindu i vegg hovedhus mot tilbygg. Opprinnelig var
det en døråpning her. Foto: Arnfinn Ryen
Opphavsrett: Rørosmuseet Sprøythuset sett fra øst Foto: Jon Holmn Lillegjelten Opphavsrett: Rørosmuseet

Rom i hovedhuset Foto: Arnfinn Ryen Opphavsrett:
Rørosmuseet Sprøytehuset, fasade mot gata. Foto: Arnfinn Ryen Opphavsrett: Rørosmuseet

BYGNING 9903417 Sprøytehus
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 2



Vegg mot hovedhuset. Foto: Arnfinn Ryen
Opphavsrett: Rørosmuseet

Sprøythuset Foto: Jon Holm Lillegjelten Opphavsrett: Rørosmuseet

BYGNING 9903417 Sprøytehus
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 3



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Riksantikvaren

GAB nr: 300187966

Gnr/bnr: 135/115

Oppført: 1900 - 1950

Byggherre: Røros Kobberverk

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Nåværende funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Bygningsart: Lager

Regulering: Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan
for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av
Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og
bør nyttes til museumsformål..

Vernestatus: Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens
årbøker 1933 og 1934.
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
To bordvegger mellom Belgmakerstuggu og kontorbygningen, med et pulttak tekket med papp. En to-fløyet port danner nedre del av veggen mot
gårdsplasse i Kurantgården. Rommet brukes som lager for redskaper. Over taket er det ei gangbru mellom de to bygningene.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som lagerskur engang mellom 1900 og 1950. Brukes i dag til oppbevaringsrom for redskaper og utstyr til drift.

Vern
Formål: Sikre bevaring av bygningen som en del av Kurantgården og Malmplasskomplekset.

Begrunnelse: Steinbua er en av de nyere bygningene i Kurantgården. Kurantgården var kopperverkets bygningsgård, hvor mange av de
konstruksjonene som skulle brukes i produksjonen ble laget. Slik gården står i dag er den en viktig dokumentasjon på det
håndverket og den produksjonen, som ble drevet fra begynnelsen av 1800-tallet og helt frem til kopperverkets
nedleggelse.

Omfang: Hele bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn:

Beskrivelse:

BYGNING 9902860 Steinbua
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 1



Steinbua, mellom to bygninger Foto: Jon Holm Lillegjelten

Steinbua mot hyttelva. Forbindelse fra
Kontorbygget til 2. etg Belgmakerstuggu.
Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902860 Steinbua
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 2



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Riksantikvaren

GAB nr: 300188602

Gnr/bnr: 135/115

Oppført: 1934 - 1953

Byggherre: Røros Kobberverk

Arkitekt: Ukjent

Opprinnelig funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Nåværende funksjon: Kultur/Sport

Bygningsart: Teknisk diverse

Regulering: Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan
for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av
Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og
bør nyttes til museumsformål..

Vernestatus: Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens
årbøker 1933 og 1934.
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Transformatorkioslen er oppført i perioden 1934-53. Støpt betongkonstruksjon, fundament, vegger og tak (saltak), ett rom med to nivåer på gulvet. Hele
bygget er ca 7 meter høyt. Ikke i bruk i dag.

Vern
Formål: Sikre bygningen som en del av Kølplanksområdets og Malmplasskompleksets endrede funksjoner over tid.

Begrunnelse: Transformatorkiosken er en av de nyeste bygningene innenfor Kølplanken. Bygningen dokumenterer bruken av ny
teknologi i kopperverkets virksomhet, i denne sammenghengen bruken av elektrisitet. Tranformatorkioskens lokalisering
tydeliggjør viktigheten av å plassere nye funksjoner sentralt i forhold til kopperverkets produksjonsbygg.

Omfang: Hele bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Trafokiosk på Kølplanken Foto: Jon Holm Lillegjelten Trafokiosken stt fra nord Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902873 Transformatorkiosk
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 1



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Riksantikvaren

GAB nr: 184144778

Gnr/bnr: 135/115

Oppført: 1820

Byggherre: Røros Kobberverk

Arkitekt: Ukjent

Opprinnelig funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Nåværende funksjon: Kultur/Sport

Bygningsart: Lager

Regulering: Regulert: Regulert til boligformål i reguleringsplan for
Malmplassen.

Vernestatus: Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens
årbøker 1933 og 1934.
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Laftet bygning med strekkfisker i gavelvegger. Saltak tekket med bord, underbord og påbord.
Tømmeret er gjenbruk fra en eldre bygning, antagelig fra det gamle fattighuset som var bygd ca 1700.  Bygningen består av ett rom med ubehandlede
tømmervegger og jordgulv. Bygningen har ingen vinduer.

Sammendrag bygningshistorie
Tørkhuset ble brukt til tørking av korn. Innvendig var det en tørkeovn murt av stein med jerndør. Det sto i forbindelse med et steinhus som også var til
tørking av korn. I 1856 ble steinovnen erstattet med en jernkakkelovn. Bygningen ble siden tatt i bruk til tørking av trematerialer.
Brukes også i dag til tørking/oppbevaring av trematerialer av Rørosmuseet.

Kilde: Branntakst fra 1846.

Vern
Formål: Sikre bygningen som en del av Malmplasskomplekset.

Begrunnelse: Tørkhuset fremstår som en viktig dokumentasjon på aktivitetene på Malmplassen, i denne sammenhengen tørking av tre.

Omfang: Hele bygningen eksteriør og interiør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn:

Beskrivelse: Bygningen

består av ett rom med

ubehandlede

tømmervegger og jordgulv.

BYGNING 9902871 Tørkhuset
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 1



Tørkhuset mot sør Foto: Jon Holm Lillegjelten Tørkhuset mot Sørvest

Gavel mot nord Foto: Jon Holm Lillegjelten Vegg mot vest Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902871 Tørkhuset
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 2



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Riksantikvaren

GAB nr: 300187966

Gnr/bnr: 135/115

Oppført: 1800 - 1820

Byggherre: Røros Kobberverk

Arkitekt:  Røros Kobberverk

Opprinnelig funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Nåværende funksjon: Kultur/Sport

Bygningsart: Verksted

Regulering: Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan
for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av
Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og
bør nyttes til museumsformål..

Vernestatus: Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens
årbøker 1933 og 1934.
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
To etasjers lafta bygning med saltak.  Var en periode tekket med papp, men ble i 2011 igjen tekket med skifer , som opprinnelig. Første etasje panelt
innvendig, det som brukes til snekkerverksted. Vinduer i første etasje er skiftet ut, antagelig i 1973 da antikvarisk verksted ble etablert. Interiøret har
utenom overflater i snekkerverkstedet for en stor del opprinnelige overflater og dører.

Sammendrag bygningshistorie
Bygd som en etasjes bygning ca 1800 for hyttvakta og som såkalt filkammer for filing av verktøy. Midt på 1800 tallet ble det påbygd en easje og forandret
til snekkerverksted. Andre etasjen fungerte en periode som belgmakerverksted.

På 1970 tallet ble Antikvarisk Verksted etablert og hadde sine første år i lokalene. Andre etasje er lager for Rørosmuseet.

Bygningshistorikk
1800 1846 Bygningen satt opp som to en-etasjes bygninger. Den nærmest smia ble brukt som "filkammer". Den andre som vaktstuggu, (vakstue), for

hyttvakta.

1846 1857 Filkammeret tatt ned, en ny bygning i en etasje i kalkstøp med skifer som tilslag oppsatt, det gamle filkammeret ble satt opp som andre
etasje. Vaktstua påbygd en etasje og forent under samme tak med filkammert.

1900 1940 Murverket i filkammer erstattet med bindingsverk, veggen mellom vaktstuggu og filkammeret tatt bort og arealet brukt til snekkerverksted.

1973 1984 Antikvarisk verksted tar i bruk lokalene til sin virksomhet.

1984 Første etasje bortleid som snekkerverksted. Andre etasje lager for Rørosmuseet.

Vern
Formål: Sikre bygningen som en del av Kurantgården og Malmplasskomplekset.

Begrunnelse: Verkstedet er en av de eldre bygningene i Kurantgården. Kurantgården var kopperverkets bygningsgård, hvor mange av
de konstruksjonen som skulle brukes i produksjonen ble laget. Slik gården fremstår i dag er den en viktig dokumentasjon
på det håndverket og den produksjonen som ble drevet fra begynnelsen av 1800-tallet og helt frem til verkets nedleggelse.

Omfang: Hele bygningen eksteriør og interiør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

BYGNING 9902863 Verkstedet
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 1



Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn:

Snekkerverksted, første

etasje

Beskrivelse: Vegger,

stående pløyd panel,

tregulv, 1973.

Interiørnr:

Interiørnavn: 2 etasje,

lagerrom

Beskrivelse:

Tømmervegger, tregulv

Interiørnr: 3

Interiørnavn: Verksted 2.

etg, magasin

Beskrivelse:

Verksted i Kurantgården Foto: Jon Holm Lillegjelten  Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902863 Verkstedet
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 2



2. etg, lager Snekkerverksted 1. etg Foto: M. Oftedal, Forsvarsbygg

Snekkerverksted i 1. etg Foto: M. Oftedal, Forsvarsbygg

BYGNING 9902863 Verkstedet
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 3



BYGNING 9902863 Verkstedet
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 4



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Riksantikvaren

GAB nr:

Gnr/bnr: 135/115

Oppført: 1888

Byggherre: Røros Kobberverk

Arkitekt: Ukjent

Opprinnelig funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Nåværende funksjon: Funksjon uspesifisert

Bygningsart: Maskinhus

Regulering: Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan
for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av
Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og
bør nyttes til museumsformål..

Vernestatus: Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens
årbøker 1933 og 1934.
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygning laftet i kamlaft i en etasje, saltak/åstak tekket med papp. Huset er bygget inntil østvegg på smeltehytta.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget i 1888 i forbindelse med bygging av ny smeltehytte. Her ble maskineriet for sleggbanen plassert

Vern
Formål: Sikre bygningen som en viktig del av Malmplasskomplekset.

Begrunnelse: Det øvre maskinhus fremstår som en integrert del av Smelthytta og er en sentral bygning i Malmplasskomplekset.
Bygningen dokumenterer virksomheten i smelthytta og aktivitenene knyttet til sleggbanen.

Omfang: Hele bygningen eksteriør og interiør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn: Maskinrom

Beskrivelse: Deler av

maskineriet til sleggbanen

står i rommet, motor og

drivaksling.

Interiør Øvre Maskinhus Foto: Jon Holm Lillegjelten Øvre maskinhus til høyre med saltak Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902868 Øvre maskinhus
Kompleks 99139911 Malmplassen

Side 1
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