“Jeg ville reise et udødelig æresminne
i tale og skrift om jeg kunne det”
Radiointervju fra Ratvolden om bergverksamfunnet
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Rapport og materiale tilgjengelig fra
arbeidsgruppa:
1. Denne rapporten leveres opptrykket i 200 eksemplarer – og finnes i
PDF.
2. Powerpoint-presentasjon av rapport og anbefalinger
3. Opptak av presentasjon på Storstuggu 8.juni 2016
4. Lang Rapport som inneholder utfyllende om Falkbergets mange roller,
referater fra studieturer, referater fra møter med rådgivere, samarbeidspartnere og samfunnsinstitusjoner, vurderinger, utredninger, beregninger og tegninger. Denne rapporten kan tilsendes i PDF.

Vi som snakker til dere i denne rapporten er:
Det er med stor glede og entusiasme
vi leverer rapporten etter noen
måneders intensiv utredning av forprosjektet. Vi takker styringsgruppa
for tillitten og at dere valgte oss til
oppdraget, og vi håper at vårt bidrag
med å utrede Falkbergets Hus fører
fram.
Vi ser tydelige at det danner seg et
bilde av en mann med voldsom nysgjerrighet og higen etter kunnskap,
og med en produksjon og et engasjement langt utover det vi klarer å
fatte. Vi får et bilde av en mann lagd
av hel ved, og med noen grunnholdninger som gjennomsyrer alt han
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befattet seg med. Om Falkbergets
Hus kunne formidle noe av dette og
gi inspirasjon til kommende generasjoner, da er det en motvekt til ytringer uten substans.
Lykkes vi alle med å lage et Falkbergets Hus som det er godt for befolkningen, tilreisende gjester og ikke
minst de kommende generasjoner å
besøke – ja da er vi glade for å kunne
bidratt med noe av veien til å realisere det. Vi ønsker deg som leser
rapporten god lesning!
Roar Sundt, Jarle Østgård, Harald
Hauge og Hilde Bergebakken

HVORFOR FALKBERGETS HUS?

Arven etter Johan Falkberget gir mulighet til
ny verdiskaping for Røros og Midt Norge
DEN VI K T I G ST E F O RTO L K E RE N AV LO K A LS A M F U N N ET VÅ RT

Johan Falkberget er trolig 1900-tallets mest produktive norske forfatter og
skribent. Han er vår regions store dikter. Ingen andre har beskrevet bergverksamfunnet slik som Johan Falkberget. På mange vis er Johan Falkbergets
forfatterskap Rørossamfunnets hukommelse og beskrivelse av levd liv. Han
har gjort Rørosvidda til et litterært landskap.
Johan Falkberget er den viktigste fortolkeren av lokalsamfunnet vårt. Det er
mye gjennom hans dikterskap at forståelsen av levd liv har blitt bevart. Hans
dikterskatt lå der til inspirasjon når historikere som Sverre Ødegaard (19472002) fra rundt 1960 begynte å arbeide med Røros Kobberverks historiske
samlinger. Ødegaard mente at Falkberget i sin dikteriske frihet ikke alltid var
historisk korrekt da han beskrev bergverkssamfunnet. Uenigheten mellom
de to er et eksempel på det alltid tilbakevendende spørsmål om «fiksjon og
fakta» og vil være et spennende tema for diskusjon og forskning i Falkbergets
Hus. Kombinasjonen av Falkbergets dikterskap og historikernes forskning
har vært viktig for å beskrive og videreformidle rundt levd liv i bergverksamfunnet og på Rørosvidda. Falkbergets fortellerevne vekker interesse, og kan
med fordel brukes når vår fortid skal formidles på en god måte til kommende
generasjoner. Han dikteriske verden og hans romanfigurer vil kunne være et
meget godt regigrep for å fenge ungdommen.

“Falkberget formidler ekkoet av Røros,
– gjennom dette kan vi forstå historien”
(Inge Torset 2015)
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Falkbergets rike midt i verdensarven
Johan Falkbergets livsløp (Biografi) i faser: De første årene hjemme; 1879
– 1906, Den radikale periode: Ålesund, Fredrikstad, Kristiania; 1906 – 1922,
Tilbake til Rugeldalen: 1922, De store romaners tid
•

•

•

•

Johan Falkbergets forfatterskap (bibliografi) - flere litterære grupper:
Sjangermessig er Falkbergets forfatterskapet svært allsidig. Trolig er
Falkberget 1900-tallets mest produktive norske forfatter og skribent og
oppnådde stor nasjonal og internasjonal anerkjennelse. Han forfatterskap er omfattende:
Sagn, fortellinger, humoresker og eventyr for barn tusenvis av
fortellinger i bøker, årbøker, aviser, magasiner, julehefter, tidsskrifter,
småtrykk mv.
Lyrikk Falkberget ga ut én diktsamling, Vers fra Rugelsjøen (1925), og en
utvidet utgave, Vers fra Rugelsjøen og andre dikt (1964). Han publiserte
et stort antall dikt i aviser, julehefter, årbøker og magasiner. En bok om
Falkbergets mer enn 260 dikt fra aviser og blader planlegges utgitt i
2017.
Romaner - Falkberget skrev både samtidsromaner og historiske romaner. Samtidsromanene er gjerne bitende samfunnskritikk av kapitalismens
utbytting og profittjag, eller de er fargerike portretter av fjellets kvinner
og menn. Det var med de store historiske romanene han steg mot
mesterskapets høyder. Her utforsker han gruvemiljøet og gruvedriften
med imponerende kunnskaper, og han graver seg stadig lenger tilbake i
tid, Den fjerde nattevakt til1800-tallet, Christianus Sextus til 1700-tallet og
i Nattens brød til 1600-tallet.

Falkbergets bøker er kommet i eventyrlige opplag og oversettelser:
• Total i Norge og utlandet, anslagsvis 3,5 millioner bøker.
• An-Magritt satte en ikke slått rekord i Den norske bokklubbens
utgivelser med 196.000 eksemplarer.
• Nattens brød antas å være solgt i nær 1 million eksemplarer.
• I tillegg kommer store opplag i Sverige, Danmark, Tyskland, USA, Finland,
Østerrike, Russland, Polen og Frankrike. Slik kan vi konkludere med at
Falkbergets bøker er kommet i store opplag og oversettelser.
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Johan Falkbergets mange ansikter i liv og virke
Den forskende dikteren: Som grunnlag for sin diktning drev Johan Falkberget
omfattende forskning.
Pressemannen: Falkberget sa selv: «Jeg skrev mer som bladmann enn som
forfatter». Falkberget hadde en journalistisk karriere som står i særstilling
sammenlignet med nær sagt hvilken som helst annen norsk forfatter, og utfoldet en imponerende journalistisk produktivitet. Han skrev anslagsvis over
7.000 bidrag til 160 dagsaviser, 180 tidsskrift og 120 forskjellige julehefter i
sin livslange karriere som løsarbeider, journalist og redaktør.
Politikeren og den samfunnsengasjert dikteren: Falkberget var sterkt
samfunnsaktiv. En har inntrykk av at det noen tiår knapt kom ut blader eller
trykksaker uten at de kom til Ratvolden, forteller Anders Sakrisvoll. Falkberget
holdt flere lands- eller regiondekkende aviser så som Arbeiderbladet, Dagbladet, Rogaland Avis, Adresseavisen, Nidaros, fra Finnmark Dagblad i nord
til Grimstadposten i sør. Danske og svenske aviser kom også til Ratvolden.
Dikteren må ha lest grundig, for i avisene og bladene har han ofte gitt kommentarer som «godt skrevet».
Falkberget nøyde seg ikke med bare å holde seg orientert. Han var hele
livet svært aktiv som politiker og debattant og var medlem av en lang rekke
styrer, råd og utvalg:
•
•
•
		
•
•
		
		

Medlem av Glåmos kommunestyre i 15 år
Stortingsmann for Arbeiderpartiet 1931-33
Medlem av Kringkastingsrådet i nær 30 år hvor distriktenes plass i
NRK var en fanesak for ham.
Medlem av Lærerutdanningsrådet i mange år
Aktiv styremedlem i Røros kobberverk som ikke ga sentrale
politikerne fred de gangene Røros kobberverk var truet med
nedleggelse

I tillegg kjempet han for store og viktige saker i Rørosregionen og var arbeideres, småbrukeres, de arbeidsløses og fattiges talsmann og forkjemper. Han
var aktiv da Rørosmuseet ble opprettet og skrev prologen til museets åpning
i 22.6.1930. I tillegg var han medlem av komiteen for Rørosboka.
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I sin samtid var Falkberget selve krumtappen i det meste av det som skjedde
Rørosregionen. Gang på gang stod han på barrikaden for Rørosbanen, en
banestrekning som ville vært nedlagt uten Falkbergets store innsats. Han var
også sterkt involvert da Røros flyplass skulle bygges. Utallige ganger reiste
han til Oslo til møter med politikere og byråkrater for å tale distriktenes sak.
Falkberget hadde posisjon og tyngde. Han tok aldri et nei for nei. Hans ord
ble hørt!
Johan Falkberget var en ettertraktet kåsør, foredragsholder og taler. Han
holdt radioforedrag, skrev prologer og talte ved en rekke jubileer og arrangement, prekte i kirker og var taler ved politiske møter.
Den dekorerte forfatteren og samfunnsmennesket: Johan Falkberget er
den personen i Norge som har fått flest sivile utmerkelser så som ordener,
medaljer, æresborgerskap, æresmedlemskap, ærestitler og andre utmerkelser.
Alt i alt mottok han omlag 30 utmerkelser. I 1964 ble Johan Falkberget
tildelt Borgerdådsmedaljen i gull – den høyeste sivile utmerking som da ble
gitt i Norge. I begrunnelsen heter det; «tildelt for fortjenestefullt litterært
og samfunnsnyttig virke».
Eksempler på æresbevisninger han mottok:
•
•
•
•
•
•
•

Borgerdådsmedaljen i gull
Æresdoktor (Dr. Philos.) ved Stockholm Högskola,
St. Olavs orden, Kommandør med stjerne
Norsk Presseforbunds hederstegn i gull
Kommandør av den svenske Nordstjärneordenen
Æresborger av Røros
Hjertenes Nobelpris. Folkegaven til Falkbergets 70-årsdag.

Brevskriveren: I oppryddingen på Ratvolden etter Falkbergets død 1967,
fant en store mengder brev. Antakeligvis skrev Falkberget mellom 30.000 og
40.000 brev. Dermed er han en av de aller største brevskrivende forfattere
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Gardbrukeren med den store vennekretsen: For Johan og Anna Falkberget var det viktig å drive et selvbergings-gardsbruk på Ratvolden. Et mål var at
garden kunne skaffe mat til familien og alle gjestene. Enda viktigere var det
å engasjerte et stort antall tjenestefolk. Ved å sette folk i arbeid, hjalp han
mange med å komme seg fram og få utdanning. Gjestebøkene på Ratvolden
fra 1946 viser at anslagsvis 3.500 personer har skrevet navnene sine – folk
fra hele verden. Gjester som ofte var på besøk var sambygdinger som familien
Harborg, Olav Kvikne, Trygve Lie. Blant gjestene finner vi også Kong Olav V
(daværende kronprinsregent).

Den gavmilde dikteren: Falkberget hadde svært store inntekter. Sigrid
Undset, med færre utgivelser og lavere opplag, la seg opp en svært stor
kapital. Slik ble det ikke med Falkberget. – Penger kan en bruke til mangt, sa
han. Med hans umålelig giverglede, gikk pengebruken fullstendig over styr.
Dattera Aasta Falkberget Fredriksen sa det slik: Vi kunne ha hatt det bra
hadde det ikke vært for far. Han øser ut penger i øst og vest. Falkberget var
raus med gaver til institusjoner, organisasjoner, helsetiltak, misjonsarbeidet
i mange land ved ulykker og naturkatastrofer. Mange reddet gård og grunn
takket være hjelp av Falkberget, forteller Falkberget-kjennere. Rett før
70-årsdagen, ble det bygd nytt våningshus på Ratvolden. Da gikk alle spådommer i retning av at det var Falkbergets tur å få Nobelprisen i litteratur.
Slik gikk det ikke. Falkberget ble sittende tilbake med svært stor gjeld.
Vennen Torstein Høverstad tok i mars 1949 initiativ til en pengeinnsamling.
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Da Falkberget fikk vite det, skrev han til Høverstad: “Stans innsamlinga!
Er noe samlet inn alt! Gjør et gjestebud! Be inn de fattige, blinde og halte.
Gi dem til de millioner barn som holder på å dø av sult og tuberkulose ute i
Europa!”
Den 30.9. 1949 ble «Hjertenes Nobelpris» - overrakt til Falkberget i Universitet Aula. Gaven var på kr. 161. 337,33 og med den ble Falkbergets gjeld
betalt. – Det kjennes som synd å være så velstående! Det gikk ikke lang tid
før resten av pengegaven var gitt bort. “Min fattigdom er villet”, var Johan
Falkbergets ord!
Motstandsmannen «Jøns»: De første krigsdagene prøvde Falkberget sammen med ledere i regionen å samle en styrke som kunne forsvare Røros. Det
mislyktes. I aprildagene 1940 ble så Falkberget utfordret til sin første dekkoperasjon. Johan Nygaardsvolds hustru Albine og sønn kom da til Rugeldalen
stasjon og måtte ikke komme i okkupasjonsmaktens hender. Etter et par uker
flyktet «gjestene», sammen med Johan Falkberget og sekretær Jon Kojen til
Sverige. Etter en tid vendte Falkberget og Kojen hjem igjen.
Ratvolden lå beleilig til i fluktruten til Sverige. Nøkkelpersoner i nettverket
var Falkbergetvennen, stasjonsmester Edvin Talmo ved Rugeldalen stasjon,
samt kontakter til hjemmefrontens råd på Røros, med Jon Kojen som leder.
Sturle Kojen forteller en del om Falkberget liv og rolle under krigsårene i sin
Falkbergetbiografi, Johan Falkberget – Forteller og Stridsmann. Men det
meste av denne historien er gjemt bak taushetens segl.
Et klart merke på Falkbergets holdning finner vi på siste side i 1. bind av
Nattens brød – An-Magritt der romanen avsluttes med: «– – – Det oppreiste
sinn står i loddsnorens tegn». Sturle Kojen forteller i biografien at formuleringen kom etter at dikteren hørte Reichkommisar Josef von Terbovens tale
der Quisling-regjeringen ble oppnevn og alle politiske partier ble forbudt.
Loddsnoren ble nå et godt bilde på det norske folks rakryggethet og motstand mot okkupasjonsmakten, sier Koien. Dikteren fikk gjentatte ganger
press om å opptre ved nazistenes arrangementer, men motstod. Siste gang
var ved 300-årsjubileet for Røros Bergstad i 1944, men også da stod han
hardnakket mot presset.
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Diktning til inspirasjon og gjenbruk
Falkbergets diktning har vært og er en sterk inspirasjon til nyskaping og
gjenbruk. Noen mener at Falkberget er krevende og ikke så lett tilgjengelig.
På en måte er det riktig fordi det er litteratur med store dybder. Dels kan
språket også være krevende fordi Falkberget ville at hans litterære personer
skulle uttrykke seg på «sitt eget tungemål»; dialekt; svensk; tysk eller embetsmannsspråk. På den annen side viser det seg at hans dikting så absolutt
inspirerer, - som når elever i Dalsbygda skole nekter læreren å stopp lesingen av An-Magritt når skoletimen er slutt, eller elever ved 10. klasse ved
Røros skole med største engasjement fremfører musikalen om An-Magritt.
Ved bruk og formidling forstår man Falkbergets tekster.
Når Falkbergets bøker ikke trykkes opp igjen, har det vært nødvendig å finne
nye veier for å bringe forfatteren fram til nye generasjoner. Diktingen egner
seg godt til dramatisering og nyskaping.

Relevant i vår tid – evig aktuell
Johan Falkberget har stor relevans i vår tid. Johan Falkbergets verker er stadig
i gjenbruk i leseopplegg, foredrag, teater, opera, film, musikk, billedkunst og
ulike kreative kunstarter. Hans tekster er tidløse, og hans fokus på etikk og
moral har stadig ny relevans, så som i dagens flyktningkrise.
Riksteaterets og Fjernsynets oppsetting av Den fjerde nattevakt, vakte stor
oppmerksomhet. I 1969 kom filmen om An-Magritt basert på Nattens Brød,
regissert av Arne Skouen med Liv Ullmann i hovedrollen. Den fjerde nattevakt som første helnorske opera, fikk stor suksess i utlandet. Jevnlig kommer
som bestselgere på teater oppsettinger av Bør Børson, Den fjerde nattevakt
og Nattens brød. Nye dramatiseringer er kommet i med Eli Sjursdotter og
Lisbet på Jarnfjeld. Årlige oppsettinger av Klangen fra Christianus Sextus er
mottatt med stor begeistring. Ikke mindre viktig er alle Falkberget-seminarer,
foredrag, bøker og artikler som kommer, sammen med det som gjentas og
gjentas: Påskelesing i Røros kirke som årviss suksess. Falkberget-messen 1.
mai som har fått spredning fra Røros til Oslo. Nevnes skal også at et av Norwegian Air Shuttle fly fikk portrett av Johan Falkberget på halepartiet, mens
Selskabet til Oslo Byes Vel og Groruddalen Historielag har avduket Kulturhistorisk skilt der Falkberget bodde, og på 135-årsdagen for Falkbergets
fødsel, i 2014, ble det sentralt på Grorud satt opp en byste av Johan Falkberget.
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Johan Falkberget har stor relevans i vår tid. Vi finner stadig Johan Falkbergets
diktning gjenbrukt i leseopplegg, foredrag, teater, musikk, billedkunst og i en
rekke kreative kunstarter.
Da Røros kommunestyret behandlet biblioteksaken høsten 2013, fikk de en
orienteringen om aksjonen for et Falkberget-senter. Orienteringen ble mottatt med akklamasjon! Samme år kom det en rekke store oppslag i riksaviser
og lokalaviser, samt i radio.

Kultur som varemerke, verdiskaping og
næringsutvikling
Betydningen av verdiskaping kommer tydelig fram i samtalene som vi har
gjennomført med samarbeidspartnere, alt fra folkebibliotek til verdensarvsenter, kulturminnefond, kommune, skole og reiselivets hus. Flere av de andre
diktersentre vi har besøkt eller forhørt oss med, understreker samspillet
mellom fokus på dikteren, diktersenter og kultur som merkevare i deres
geografiske områder. Eksempelvis har Aleksander Kielland betydd mye for
byens Stavangers hukommelse over levd liv. Garborg-sentret beskriver
Jæren.
Falkberget kan være et godt varemerke for Trøndelag og Rørosregionen.
Det vil styrke Midt-Norge som kulturelt senter og reisemål, og dermed
generere inntekter. Målet er å gjøre Sør-Trøndelag kjent som Falkbergets
rike på samme måte som Nordland markedsføres som Hamsuns rike. Det gir
ringvirkninger og støtter opp om kultur- og reiselivsstrategier i regionen.
Falkbergets rike strekker seg fra Rørosregionen til stiftsstaden Trondheim.
Falkbergets Hus vil styrke Røros som kulturkommune. Norsk kulturindeks
gir årlig over-sikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner,
regioner og fylker.
Indeksen tar utgangspunkt i ti kategorier: Kunstnere, kulturarbeidere,
museum, konserter, kino, bibliotek, scenekunst, kulturskoler, Den kulturelle
skolesekken, sentrale tildelinger og frivillighet. Den kategorien Røros ligger lavest på er bibliotek – og en realisering av nytt og moderne bibliotek i
samarbeid med et Falkbergets Hus vil kunne hjelpe Røros til å beholde sin
sterke posisjon som kulturkommune.
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HVEM HAR IGANGSATT OG HVEM HAR FINANSIERT?

Initiativ og underskriftskampanje 2013 – et
forprosjektet blir til 2015
I februar 2013 tok Eiliv Grue initiativ overfor Jon Høsøien om å igangsette
en landsomfattende underskriftskampanje for å få reist et Falkbergets Hus
på Røros. Hans Vintervold, Sturle Koien og Harald Hauge ble tidlig medspillere i en aksjon som fikk bred støtte fra markante sentrale politikere,
kunstnere, stortingsrepresentanter og tidligere regjeringsmedlemmer samt
fra lokale politikere og en rekke andre samfunnsengasjerte mennesker i vårt
land. Falkberget-Ringen ved leder Randi Gran Tørring vedtok å støtte opp
om underskriftsaksjonen. På kort tid ble det samlet nær 8000 underskrifter.
Begrunnelse for aksjonen var: Hva ville verdensarvstedet Røros vært uten
Falkberget? Hans diktning har satt Røros på verdenskartet og beskrevet
verdensarvens kulturelle og historiske innhold. Vi pekte på at Røros som landets fremste kulturkommune, raskest mulig burde ta vare på de store skatter
etter dikteren og samfunnsmennesket Falkberget, han som har betydd mer
for regionen enn noen annen.
Med bakgrunn i det mandat som underskriftsaksjon gav, ble arbeidet med
forprosjektutredning igangsatt sommeren 2015.

Aksjonsgruppen Falkbergets Hus - Organisering
Aksjonsgruppen Falkbergets Hus hadde som medlemmer Jon Høsøien, Eiliv
Grue, Sturle Kojen og Harald Hauge. I august 2015 ble gruppen registrert i
Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 915 710 247.
Som styre for daglig oppfølging fungerte Jon Høsøien som leder og Eiliv
Grue som sekretær.
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Forprosjektets arbeidsgruppe: Roar Sundt (arbeidsgruppas leder, kreativ
prosess), Jarle Østgård (prosjektering og beregninger), Hilde Bergebakken
(rapport, nettverk og finansiering), Harald Hauge (studier Falkberget, presentasjoner og utredninger). Gruppen har jobbet godt og intensivt sammen
om alle forprosjektets områder.
Rådgivergruppe: Simen Bjørgen- direktør i Kulturminnefondet, Bjørn
Frydenborg- regional næringssjef, Tor Indset - styreleder Rørosmuset og
tidligere rektor, Arild Hagen -tidligere banksjef , Kjetil Reinskou - daglig
leder Reiselivets hus, Røros bryggeri og Mineralvannfabrikk og Røros Food
& Beverage Group, Tor Singsaas - Biskop i Nidaros, Ragnhild Aashaug - ordfører i Tolga og tidligere leder av Verdensarvrådet, Runa Finborud - ordfører
i Os og ny leder av Verdensarvrådet, Kari Vaarhus - formidling av Falkberget
Holtålen. Rådgivergruppen har vært konsultert i felles møter, samt enkeltvise drøftinger.

Bidragsytere til forprosjektet
Våren 2015 fikk aksjonsgruppen løfte fra en investor om finansiering av
forprosjektutredningen, et løfte som ikke ble opprettholdt. Utredningsgruppa fikk derfor som sin første uventede oppgave å arbeide med å sikre økonomisk støtte for utredningsarbeidet. Hilde Bergebakken tok på seg denne
krevende oppgaven med banksjef Arild Hagen som støttespiller
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I tillegg til den økonomiske støtte som forprosjektet har fått, ligger en stor
egeninnsats beregnet til mer enn 1,8 million kroner. Herunder utredningsgruppen som har arbeidet med svært lave honorarer, rådgiverne som har
avstått fra godtgjøring, Harald Hauge som er gitt permisjon med lønn av
biskopen i Nidaros, samt forarbeidet med underskriftskampanjen, innsamling av faktakunnskap om Johan Falkberget hans liv og diktning. og mandat
mv. for utredningsarbeidet. Jan Kurås tok på seg arbeidet som ulønnet regnskapsfører mens Ole Bjarne Bekkos tok oppgaven som ulønnet autorisert
revisor.
Firma Johan Kjellmark AS har også bidratt vesentlig ved å stille interiørarkitekt Hege Ødegård til fri disposisjon for utarbeiding av rom- og funksjonsprogram for det huset vi på dette stadiet ser for oss å realisere.
Vi fikk møte til presentasjon i flere av styrene. Flere av giverne så det store
verdiskapingspotensialet i prosjektet, og vi er særdeles glade over å ha fått
så stor og tung lokal støtte til forprosjektet.
Inntil de første bevilgningene til forprosjektet var på plass, ble det ordnet et
rentefritt lån på NOK 300 000 for å avhjelpe likviditeten i prosjektet.
Organisasjonsnummer:
RørosBanken - konto:

915 710 247
4280.15.07098

Følgende har innvilget midler til forprosjektet
Rørosbankens Næringsfond
Rørosbankens Styre
Røros kommune
Røros og Holtålens Næringsfond
Røros Hotell
Aschehoug Forlag
Røros Historie og Museumslag
Frode Kværneng
Sør Trøndelag Fylkeskommune
TOTALT KR
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200 000,100 000,50 000,75 000,100 000,50 000,50 000,25 000,behandles i juni
650 000,-

HVA HAR VI UTREDET OG HVORDAN ER DET FORANKRET?

Forprosjektets omfang og mål
•
•

•

•

•
•

•
•

Beskrive Johan Falkbergets mange roller som; dikter, pressemann, politiker, samfunnsmenneske, motstandsmann mv.
Beskrive Johan Falkbergets relevans i dagen samfunn. Hva kan dagens
unge lære av Johan Falkberget? Gjenbruk i leseopplegg, foredrag, teater,
opera, film, musikk, billedkunst og ulike kreative kunstarter mv.
Beskrive hvordan Falkbergets Hus kan fylle en viktig rolle og funksjon i
kulturlivet og næringslivet og stimulere til kultur- og næringsutvikling i
regionen. Beskrivelsen må være så god at folk lokalt omfavner ideen, og
at politikere regionalt og sentralt går helhjertet inn for realisering og vil
betale investering og drift.
Definere målgrupper og deres behov. Beskrive hva Falkbergets Hus skal
tilby av innhold og aktiviteter for de forskjellige målgruppene og hvordan
dette skal formidles.
Beskrive hva som vil kreves av arealer, personell og andre ressurser.
Beskrivelsen av anlegg og aktiviteter skal være lokaliseringsuavhengig.
Utrede grensesnitt, samspill og eventuell integrering med Verdensarvsenteret og nytt bibliotek. Fellesløsninger og ressursbesparelse ved
felles drift.
Utarbeide foreløpig budsjett og finansieringsmodell for investeringer og
drift.
Forprosjektet skal munne ut i en anbefaling for det videre arbeidet med
realiseringen av Falkbergets Hus.

Egeninnsats
Det er utført nær 3600 arbeidstimer siden Aksjonen for Falkbergets Hus
startet, hvorav 2300 av disse timene er arbeid før forprosjektet.
Innsatsen tilsvarer et arbeid for 1,8 mill dersom man bruker en timesats til
500,- per time. I selve forprosjektet har arbeidsgruppa brukt 1040 timer, og
styringsgruppa, rådgivere og regnskap brukt 260 timer. Av tildelte midler på
650’ er rundt 470’ av disse brukt til selve forprosjektet fram til presentasjon
av rapporten, og resten vil bli brukt som en startkapital til videre arbeid i
innsalgsfasen. (se veien videre)
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Kultur er lønnsom investeringer fordi kultur
er godt varemerke
Etableringen av et Falkbergets Hus på Røros kan ses som starten på utviklingen av et Falkbergets rike etter modell av «Hamsuns rike i Nordland». Dette
vil kunne posisjonere Midt-Norge og få en betydelig markedsmessig verdi
for næringslivet i hele regionen. Falkbergets Hus vil være navet i Falkbergets
rike. Foruten den rene besøksvirksomheten vil huset selv kunne tilby:
•
•

•
•
•
•
•

Pedagogiske opplegg med utgangspunkt i kunnskapsløftet for barneskoler og ungdomsskoler. Tilsvarende opplegg også for videregående skoler.
Forskningsoppgaver for universiteter og høyskoler. Falkbergets diktning
er faglig relevant for religion, filosofi, etikk, historie, statsvitenskap med
flere
Tilbud til unge kunstnere - forfattere, musikere, og billedkunstnere - som
ønsker å utvikle prosjekter og presentasjoner
Lokaler for utstillinger og seminarer innen kunst og kultur.
Utvikling av seminaropplegg for næringslivet.
Arrangementer som skrivekurs, foredrag, debatter, boklanseringer,
intimkonserter etc.
Et levende litteraturhus for rørosingene.

For utviklingen av kultur og næringslivet i regionen, vil Falkbergets Hus også
kunne berike arrangementer som Sextus, Litteraturfest, An-Magritt-løpet,
merkevarer som henter navn fra Falkbergets diktning og bety en revitalisering av Falkberget gjennom arrangementer, seminarer og skoleaktiviteter.
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I samspill med lokale og regionale
samarbeidspartnere
Arbeidsgruppa har vært opptatt av god forankring og godt samspill med andre lokale aktører, og at det skulle være kjent hva vi jobbet med og hvorfor.
Vi har her gått gjennom mandat og initiativ, arbeidsgruppas arbeidsoppgaver,
studieturer, hovedoppgaven med å definere innhold, hvorfor og hva, samarbeid med bibliotek og verdensarvsenter, hvordan vi ønsker å skape et sted
som er godt å besøke for dem som bor i regionen og for besøkende, fokus på
andre løsninger enn kommunal for framtidig drift og bygging og behovet for
flere økonomiske samarbeidspartnere for å realisere forprosjektet.
Fra flere hold hevdes det at Falkbergets Hus er et av de viktigste prosjekt for
Rørosregionen på lange tider. Arbeidsgruppa har gjennomført møter med en
rekke lokale og regionale aktører, og vært i drøftinger og sonderinger med
•

•
•
•
•

Røros kommune: ved ordfører Hans Vintervoll, kultursjef Morten Tøndel
og biblioteksjef Inger Anne Langøien, om eiendommene Ratvolden og
skriveloftet i Trondalen, om ansvar for dikterens hjem og hvordan Falkbergets Hus bør revitalisere interessen for dikterhjemmet, og om Røros
Folkebibliotek. Røros kommune har gjort dette vedtaket:
“Et nytt, fremtidig bibliotek skal samlokaliseres med et Falkbergetsenter,
og eventuelt verdensarvsenter og andre publikumsrettede funksjoner.
Det undersøkes mulig finansiering fra andre steder for å realisere deler av
prosjektet, spesielt et Falkbergetsenter”.
Biskopen i Nidaros Biskopen Tor Singsaas har engasjert seg og deltar i
arbeidet mot å realisere Falkbergets Hus.
Sør Trøndelag Fylkeskommune – Karen Espelund, Knut Wik, Per Olav
Skurdal Hopsø
Falkbergetkjennerne Åse Juveli Berg og Jon Skjølsvold Ryen
Folkevalgte representanter - Trond Giske, Jonas Gahr Støre, Tore O.
Sandvik, Heidi Greni og Linda Cathrine Hofstad Helleland.
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•
•

Rørosmuseet og verdensarvsenter ved museumsdirektør Odd Sletten
og verdensarvkoordinator Erlend Gjelsvik
Reiselivet: Destinasjon Røros ved reiselivsdirektør Linda M. Ramberg og
hotelldirektør Mikael Forselius ved Røros Hotell

Det er gjennomført samtaler og møter med Kulturminnefondet, Johan Kjellmark as, NSB – Rom Eiendom, Røros Samvirkelag, samt eiendomsutviklere
og eiendomsforvaltere. I arbeidet har vi fått gode innspill fra tidligere kultursjef Tor Inge Møllmann, og fra rådgiverne Aud Selboe og Stig Aspås som har
lest teksten med uhildet blikk.

Erfaringer fra andre – lære av de beste
Arbeidsgruppa har gjennomført flere studieturer og innhentet informasjon,
for å lære av gode prosesser – men også unngå å gjøre de feil som andre
har erfart. Her omtales hovedpunktene; utfyllende informasjon er å finne i
LANG Rapport.
NOBELSENTERET v/Bente Ericsen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATTRAKTIV FOR UNGE MENNESKER
FORMIDLING OG KOMMUNIKASJON
KUNNSKAPSLØFTET – VI MÅ GI LÆRERNE VISJONER!
AKTUALITET – SAMFUNNSAKTØR
UTSTILLINGER
LEVENDE HUS
RESPONSELEMENTET
SAMARBEIDSPARTNERE
DRIFT OG ØKONOMI

LITTERATURHUSET I OSLO v/Linn Rottem
•
•
•
•
•
•
•
•
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EGNE PROGRAM
UTLEIE TIL ARRANGEMENT
RESTAURANT og BUTIKK
SKRIVELOFTET
LEIETAKERE I HUSET
FORFATTERLEILIGHETEN
SAMARBEID I NORGE
ÅPENT HUS

MØTE MED KUNSTNERE OG SCENOGRAFER
v/Lasse Kolsrud og Siri Langdalen
•
•
•
•
•
•

HVORDAN KAN DET LEGGES TIL RETTE FOR LEVENDE HUS?
ERFARING FRA HVA ANDRE HAR GJORT – NORGE OG SVERIGE
BRUKE STUDENTER –– GJØR FALKBERGE TILGJENGELIG.
TEKNISKE VISITS OG STUDIETURER
VANDRETEATER
OVERFØRINGSVERDI TIL MER KUNSTNERISK VIRKSOMHET

PRØYSENHUSET v/Hogne Moe
•
•
•
•
•

BYGGET AV PRIVAT SPONSOR
REVITALISERING
ARKITEKTONISK
INNHOLD
DRIFT

OL-MUSEET OG MAIHAUGEN v/Jørgen Damskau
•
FORTELLINGEN ER VIKTIGST – HVA ER STOLPENE I HISTORIEN?
•
HVA-HVORFOR – HVEM- HVORDAN
•
INTERAKTIVE UTSTILLINGER
•
MÅLGRUPPER OG KAPASITET
•
TEKNIKK FOR UTVIKLING AV INNHOLD
•
BLIR MAN FOR AKADEMISK RAMLER PUBLIKUM UT – OGSÅ
AKADEMIKERENE
•
FRA ISTIDEN – MAIHAUGEN, TRADISJONELL
AUKRUSTSENTERET v/Audun Lutnæs
•
STARTET MED DET ARKITEKTONISKE FØRST –
INNHOLD ETTERPÅ
•
DYREKJØPT LÆRDOM RUNDT BESØKSTALL
•
ORGANISERING
•
NY GIV OG NY VEKST
•
AKTIVITETER – DET TAKTILE VARER LENGST
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SØLVBERGET v/Marit Egaas
•
SAMSPILL I FELLES HUS
•
BIBLIOTEK OG FORFATTERHUS
•
KIELLLAND og OBSFELDER
•
AKTIVITETER
•
MIDT I SENTRUM GIR STOR AKTIVITET

GARBORGMUSEET v/Inger Undheim og
JÆRBIBLIOTEKET v/Aud Søyland Kristensen
•
FORDELER MED SAMLOKALISERING
•
ULEMPER VED IKKE EGEN BYGNING
•
ÅPENHET
•
KOMPETANSEUTFORDINGER
•
UTSTILLINGER
•
FLEKSIBILITET
HAMSUNSENTERET v/Arne André Solvang
•
FYLKESKOMMUNENS OG DET LOKALE ENGASJEMENTET
AVGJØRENDE
•
VIKTIG Å VÆRE DEL AV NORDLANDSMUSEENE, SALTEN
MUSEUM
•
TEMAUTSTILLINGER, FORNYELSE, ENGASJERTE GUIDER
•
LITTERATURFESTIVAL, OPPLEGG FOR SKOLENE
•
TURNERENDE FORMIDLING
•
KULTURHUS

ROCKHEIM v/Tone Fegran og Kristian Larsen Moen
•
DEL AV MUSEENE I SØR-TRØNEDELAG, MIST
•
UNDERVISNINGSROM OG SCENE FOR SKOLEOPPLEGG,
KONSERTER ETC
•
KAFÉDRIFT SATT BORT
•
SUKSESS: Aktive omvisere, fornyelse/tema, arrangementer, digitale
formidlingsløsninger
•
«ER BLITT STØRRE ENN EN KUNNE TENKE SEG»
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FOR HVEM GJØR VI DETTE?

Falkbergets Hus skal gi kulturelt løft for vår egen regionen, nasjonalt og ut
over landets grenser, og gjøre dikterskatten kjent for nye generasjoner.
BARN OG UNGE BEGEISTRES AV FALKBERGET;
Falkbergets diktning engasjerer og begeistrer barn og unge: Vi har sett 10.
klasse Røros skole og Dalsbygda skole. Skolers bruk av Ratvolden, samt Kari
Vaarhus og hennes arbeid både i grunnskole og videregående skole.
Vi ønsker at Falkbergets Hus skal
1. Lage pedagogiske opplegg tilrettelagt for skoleklasser – studieturer
eller leirskole til vår region
2. Tilpasses kunnskapsløftet og tilby lærerne visjoner
3. Kunne gi litterær inspirasjon til kunstnerisk utfoldelse
FALKBERGETS VERDEN FOR OSS ALLE
Christianus Sextus-forstillingene er blitt en suksess. Stadig nye tilrettelegginger av Falkberget-tekster; Lisbet på Jarnfjell, Kammeroperaen Eli Sjursdotter er gode eksempler. Nye musikkverk i Vinterfestspill og ny tonesetting;
eks.
Jo Ryen og Kirsti Sæters turne for Folkeakademiene. Med stort hell settes
Falkberget ofte opp som publikumsvinnere på teaterscener; Den fjerde nattevakt var den første helnorske opera som gjestet utlandet. Jevnlig kommer
nye bokutgivelser og artikler; Jul i Fjellheimen (2015). Dette viser at Falkberget lever mer enn mange forfattere!
Vårt mål er at Falkbergets Hus skal bli kraftsenteret som kan gi ny giv, samle
ressurser og kompetanse og sikrer høy kvalitet i arbeidet slik at Røros blir
kraftkilden som gjør Falkbergets dikting enda mer aktuell og tilgjengelig.
SAMLINGSTED FOR OSS SOM BOR HER – BIBLIOTEK OG FORFATTERSENTER SOM GIR PÅFYLL
Falkbergets Hus bør være et sted en får lyst til å stikke innom opptil flere
ganger for uka. Huset må derfor inneholde aktiviteter som eksempelvis
frivillighetssentralen og/eller ungdomsklubb, tilby arrangement, debatter,
studieplasser og ha små diskusjonsrom eller arbeidsrom knyttet opp mot
litteratur og bibliotek.
Om huset blir et sted der generasjoner møtes –vil det gi et godt grunnlag
for stor aktivitet i huset. Dersom turistkontoret legges til senteret kan man
tenke seg at dette er stedet for billettformidling til alle konserter, arrangement og aktiviteter i Røros og regionen. Det må ha en restaurant/ kafeteria
funksjon. Man kan også tenke kulturleietakere i samme hus.
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•
•
•
•
•

BIBLIOTEK OG FALKBERGETS SENTER HØRER SAMMEN
ANDRE KULTURLEIETAKERE I SAMME HUS
MULIGHETER FOR SAMSPILL MED TURISTKONTOR OG
BILLETTFORMIDLING
SAMSPILL MED FRIVILLIGHETSSENTRAL OG UNGDOMSKLUBB
LOKALMAT, KAFÉ, LUNSJRESTAURANT

LITTERATURINTERESSERTE - BIBLIOTEKBRUKERE
Bibliotek har en offentlig begrunnelse og forankring i folkeopplysning. I
biblioteket oppbevares det og tilbys bøker og skrifter taktilt og digitalt. Ved
å stille til disposisjon alle typer materiale skal bibliotekene dekke kunnskap
og informasjon som finnes i samfunnet, både innen utdanning, forskning, for
arbeids- og næringsliv og enkeltbrukere. De aller fleste bibliotek legger vekt
på å ha gode IKT-tilbud med god internettilgang og digitalisertes samlinger.
Folkebiblioteket skal være gratis for alle. Formålet er å arbeid for opplysning,
utdanning og annen kulturell virksomhet.
Skolebibliotek eies og drives av skolene, og skal tjene skolens formål og
krever pedagogisk innretning for å dekke behovene til elever og lærere for
litteratur og informasjon. Det bør derfor ha en sentrumsnær tomt, for å
kunne samlokalisere et skolebibliotek med øvrige bibliotekfunksjoner.
- Vi ønsker et godt samspill om bibliotekfunksjoner, slik at kulturkommunen
Røros kan få et av landets mest moderne og oppdaterte biblioteker.
FORSKERE
Det finnes mye materiale som kan tilgjengeliggjøres for forskere innen mange
felt. Storparten av materialet i Røros kommunes Falkbergetarkiv, er et resultat
av Anders Sakrisvolls 6-årige stipendarbeid med registrering av alt som fantes
på Ratvolden ved kommunens overtakelse. Prosjektet var støttet av Norsk
kulturråd og Røros kommune. Mange private har gitt sitt Falkberget-materiale
enten som originaler eller kopier til Falkberget-Ringen/Røros kommune.
Med Hans Svennes bibliografier ”Johan Falkberget i Norge”, 1993, ”Johan
Falkberget utenfor Norge”, 2009 og nyutgaven ”Johan Falkberget
– en bibliografi”, 2014 har en et uvurderlig grunnlagsarbeid for videre forskning. Vi tror fortsatt at mange private kan ønske at Falkbergets Hus tar vare
på Falkberget-materiale de har i sine private samlinger. Slik ser vi for oss at vi
magasinerer på en betryggende måte det meste av tilgjengelig materiale for
ettertiden. I tillegg til de historiske samlingen som finnes på Rørosmuseet, vil
det da finnes tilgjengelig mye materiale på Røros som er interessant for forskere.
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TURISTER – ‘REASON TO GO’ – BESØKE FALKBERGETS HUS OG
FALKBERGETS RIKE
Rørosregionen har årlig rundt en million besøkende. Av disse bor rundt en
tredjedel i kommersielle overnattingsbedrifter. Svært mange bruker hyttene
sine jevnlig, mens mange er dagsturister. Den store andelen dagsturister
kjører til Røros for å oppleve den «rare byen på fjellet». Reiselivet har jobbet i
flere år med å få til et kunnskapsrikt vertskap som arbeider for å få gjennomreisende til å bli lengre, slik at det gir større verdiskaping.
Falkbergets Hus vil være et ekstra trekkplaster til Rørosregionen, og en
egen ‘Reason to Go’. En stadig økende del av både norske og utenlandske
turister søker etter kulturelle opplevelser med mening. Et Falkbergets Hus
vil både kunne tiltrekke seg en voksen målgruppe, familier og skoleklasser.
Et Falkbergets Hus vil kunne styrke merkevaren Røros. I tillegg vil sterkere
fokus på Falkbergets rike kanalisere trafikk til hele regionen. Folk søker
oftere flere opplevelser i samme området når de velger hvor de skal dra.
Forfattersentrene på Alvdal og Røros vil med hell kunne samspille. Likeså
bør et Falkbergets Hus kunne kanalisere flere gjester både til Trondheim,
Holtålen, Ratvolden og hele området rundt Røros, inkludert Tydal, Sverige og
Nord-Østerdalen
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HVORDAN BLIR FALKBERGETS HUS?

Vi ønsker at Falkbergets Hus skal være en arena for undring, refleksjon, dialog, debatt, læring og utvikling. Et besøk i Falkbergets Hus skal gjøre en forskjell for de besøkende. En definisjon på læring er: «Varig endring av adferd».
Forretningside:
			

Falkbergets Hus skal være en arena for undring,
refleksjon, dialog, debatt, læring og utvikling.

Visjon/slagord:

Falkbergets Hus gir næring til endring

Verdier: 		 Falkbergets hus skal være raust, redelig, og romslig
Gjennom utstillinger og aktiviteter skal Falkbergets Hus vise at vi i møte
med vår tids mellommenneskelige utfordringer og dilemmaer kan høste fra
Falkbergets diktning, hans innsikt og hans menneskekunnskap.
Vi har en ambisjon om at alle som besøker Falkbergets Hus skal få påfyll til å
møte samfunn og mennesker med en ny innsikt. Falkbergets Hus skal være
et aktivt diktersenter, litteraturhus og bibliotek som formidler levd liv – og er
et aktivum for det livet som leves.
Et menneske som ikke endrer seg i tanke, ord eller gjerning, har ikke lært noe.
Vi har en ambisjon om at de som besøker Falkbergets Hus skal være et litt
endret menneske når de forlater huset. At de har opplevd noe som gjør at de
møter mennesker og samfunn med ny innsikt. At de har blitt litt klokere. Ved
å bruke dilemmaene fra Falkbergets dikning som regigrep vil vi kunne gi god
næring til varig endring!
Vi mener at Falkberget ikke skal være opphøyet på en pidestall, men være
drivkraften til kobling mellom generasjoner, fortid og nåtid.
HOVEDMÅL FOR FALKBERGETS HUS:
1. Formidle Johan Falkbergets forfatterskap og tilgjengeliggjøre hans
verden for nye generasjoner
2. Visualisere levd liv i Bergverksamfunnet, gi rom for å forstå og
ta tiden tilbake
3. Gi rom for refleksjon over etikk og samfunnsansvar
4. Innby til kunstnerisk aktivitet, forskning og nyskaping
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Eksempler på innhold og formidling:
FALKBERGETS MANGE ANSIKTER
LIVET: Johan Falkbergets livsløp
Formål: Gi besøkende et samlet inntrykk av Johan Falkbergets livsløp, som en
«knaggrekke» å henge andre presentasjoner i utstillingen i Falkbergets Hus på.
Løsning: Digital tidslinje med årstall, viktige hendelser, opplysninger om bokutgivelser (se også neste punkt), bilder, små anekdoter og lydfiler. Hovedlinja er synlig i «grunnmodus», og detaljer kommer fram ved klikking. Presentasjonen inneholder også pekere til andre deler av utstillingen.
Etterlatt inntrykk: Besøkende skal få med seg et tydelig inntrykk av Johan Falkbergets liv, tid og samtid. Tross presentasjonens nøkternhet skal
besøkende likevel kjenne på respekt og beundring for gruvegutten som
vokste opp til å bli en betydelig kapasitet som forfatter og samfunnsmenneske. Presentasjonen skal også vekke nysgjerrighet for å utforske Falkberget
videre gjennom resten av utstillingen.
BØKENE: Johan Falkbergets forfatterskap; den forskende dikter og
brevskriver; Kart/karakterer.
Formål: Gi besøkende et overblikk over Johan Falkbergets litterære univers.
Løsning: Presentasjonen løses ved hjelp av fire verktøy:
1. En digital «bokhylle» med bøker som kan «tas ut» og åpnes for presentasjon av handlingsforløp og sentrale karakterer. Bøkene bør stilles opp kronologisk etter utgivelse, merket med årstall på «bokryggene», og sykluser
bør samles i ett bind. Brevene hans settes inn som et eget «samlebind».
2. Et klikkbart kart med oversikt over plassering av hendelser i tid og rom,
med mulighet for å «hilse på» karakterer og se på forholdet mellom det
litterære landskapet og det faktiske historiske landskapet (to kart som
legges over hverandre).
3. Stasjon med lydbokklipp fra Falkbergets hovedverk. Her bør det også stå
noe om at Falkbergets viktigste skolering i barndommen skjedde gjennom nettopp høytlesning.
4. Stasjon for «herming» á la Singstar parallelt med en presentasjon av den
språklige kompleksiteten i Falkbergets univers (dialekt, kansellistil, tysk,
latin, svensk …).
Etterlatt inntrykk: Besøkende skal gå videre med et brennende ønske om å
sette seg ned for å lese Falkberget med en eneste gang – og dele resultatet
fra hermestasjonen på Facebook.
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SAMFUNNSMENNESKET: Pressemannen; Politikeren og den samfunnsengasjerte dikter; Den dekorerte forfatter og samfunnsmenneske
Formål: Å formidle et overblikk over Johan Falkbergets sterke engasjement
på en hel rekke samfunnsområder
Løsning: En stor avis (á la boka på Nobelsenteret) med (1) presentasjoner av
aviser og artikler, (2) overskrifter relatert til Falkbergets politiske engasjement og (3) oppslag om utmerkelser. De ulike elementene bør være autentiske klipp fra faktiske aviser.
Etterlatt inntrykk: Presentasjonen kan ledsages av Falkbergets egne ord
om hvor lite søvn han unnet seg. Besøkende skal kjenne seg imponert over
mannens arbeidskapasitet samtidig som de skal kjenne på et ønske om selv å
bidra til fellesskapet.
KRIGEN: Motstandsmannen «Jøns»
Formål: Å formidle lokal krigshistorie med Johan Falkberget som case.
Løsning: «Klassisk» museumsmontasje med vekt på bilder, korte tekster og
sitater.
Etterlatt inntrykk: Besøkende skal ha med seg et inntrykk av historien om
lokal motstandskamp. Utstillingen skal også vekke empati med mennesker i
dagens krigssoner.
MEDMENNESKET: Gardbrukeren; Den gavmilde dikteren; Johan Falkberget og den store vennekretsen
Formål: Gi en presentasjon av Ratvolden og livet der.
Løsning: Digitalt oversiktsbilde over Ratvolden med klikkbare punkter og
små anekdoter (Folkegaven Hjertenes Nobelpris, «Gjeldsfengselet» etc).
Etterlatt inntrykk: Besøkende skal gå videre med et ønske om å besøke
Ratvolden så snart som mulig
Etterlatt inntrykk: Besøkende skal gå videre med et brennende ønske om å
sette seg ned for å lese Falkberget med en eneste gang – og dele resultatet
fra hermestasjonen på Facebook.
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INSPIRATOREN: Dikting til inspirasjon og gjenbruk
Formål: Å vise hvordan Falkbergets rike er overalt rundt oss.
Løsning: Utstillingen har en fast del og en «gallerivegg» med midlertidige
utstillinger. Den faste delen inneholder filmklipp, musikklipp, bilder fra forestillinger, bilder av gateskilt, reproduksjoner av bildende kunst, bryggeriets
etiketter…
Etterlatt inntrykk: Utstillingen «lander» i en quiz med muligheter for deling
i sosiale medier. Besøkende skal forlate utstillingen med en opplevelse av å
ha lært Falkberget å kjenne og med ønske om å møte ham igjen så snart som
mulig.
VASKARRYSSEN: I
Formål: Vise arbeidsforhold ved vassrenna.
Løsning: Ha en fysisk vassrenne med så kaldt vann som mulig og malm som
må vaskes slik at man kan fryse på hendene. Her må man kunne søle med
vann og kanskje få en følelse av snøbyger.
Etterlatt inntrykk: Få en fysisk følelse av gruvearbeidet
VASKARRYSSEN: II
Formål: Høre snakk fra gruva rundt seg; norske dialekter, svensk og tysk
språk, samt noen gloser på finsk.
Løsning: Lydkulisser med autentisk språk.
Etterlatt inntrykk: Få en forståelse av språkutviklingen som ble Falkbergets
varemerke etter noen famlende forsøk på nynorsk og bokmål. Tydeliggjøre
den multinasjonale opprinnelsen til bergverkssamfunnet Røros.
BREVSKRIVEREN
Formål: Synliggjøre mengden brev og mangfoldet i innhold.
Falkbergets brevskatt kan være en viktige input i forskningsoppgaver, da
brevene vil være viktige kommentarer til Falkbergets liv og forfatterskap.
Løsning: Presentere brev fra Kong Olav. Og Posten hadde en utstilling/presentasjon av brevet på 80/90 tallet. Dette ble det brukt tid og ressurser på.
Kan det hentes noe herfra?
Vise hvor mye 30 – 40 000 brev er.
Etterlatt inntrykk: Et forhold til brevet som opplevelse – både å skrive det,
men også å få det. Har vi tilsvarende i dag?
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PRESSEMANNEN
Formål: Presentere pressemannen Falkberget der han trolig hadde størst
produksjon.
Skape mer aktivitet i pressemuseet Fjeld-Ljom.
Løsning: Koble Pressemuseet Fjeld-Ljom sterkere sammen med pressemannen Johan Falkberget.
Utstillinger med mulighet for å prøve utstyr fra datidens avisproduksjon,
settekasser, lita presse, skrivemaskin og bilder fra pressemuseet. Dette vil
knytte forbindelser mot boktrykking generelt, mot bibliotek, pressehistorien og museet. Vi vet at aktivitet skaper aktivitet, og her vil vi sammen med
Rørosmuseet kunne skape grunnlag for å holde pressemuseet Fjeld-Ljom
åpen for publikum.
Etterlatt inntrykk: Teknisk forståelse for hvordan det trykte ord ble lagd
oppover i historien fram til i dag.

Stort digitalt kart over Falkbergets litterære rike
- historisk korrekt versus litteraturens diktede verden
Falkbergets karakterer og hendelser forholdt seg fritt til geografien. Dette
engasjerer mange og debatt er alltid god PR. Kart av verdensarven og
hvordan menneskelig aktivitet påvirket landskapet har også stor historisk
verdi. Historisk kan vi se hvor og når veier ble bygget, spor etter tømmerhogst og avskoging, samt hvordan svovelens helsebringende effekt påvirket
vegetasjon. Arbeidsgruppen mener at å koble disse sammen eller «legge
oppå hverandre» vil styrke begge.
Å finne en praktisk måte å gjøre dette på bør utredes
•
Kart på nett er tilgjengelig
•
Geocatching handler om å finne gjenstander vi GPS på telefon
•
Sykkel og løyper finnes på kart
•
Blant det omfattende arbeidet som Åse Juveli Berg har utrettet med
foredrag, opplegg og guidinger i forhold til Falkbergets liv og dikting,
Falkbergets rike: fra Røros, Nordgruvene, Rugeldalen, Ålen, Haltdalen
og Trondheim, finnes det materiale som kan videreutvikles:
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•

Falkbergets rike:
o Her kan vi åpne kartet i en periode, lage instruksjon for 		
		
hvordan legge inn informasjon og la entusiaster utforme kartet
		
på fritiden. Dette øker engasjement og reduserer kostnader.
o Man kan tenke seg mange litterære input. Vandringen 		
		
Jämtene gjorde til fots og utsultet opp til Sextus kan tegnes
		
inn. Referanse til i hvilket verk og hvor legges inn. Lydfil av
		
teksten? Turen til Trondhjem og tilbake for å gå på butikken.
		
Bære med seg maten?
o Her finnes det store muligheter til å dramatisere fra for		
fat terskapet, men også beskrive nær hvordan vår forfedre
		
faktisk levde i de enkelte tidsepokene.
o Med dette knytter vi Falkbergets Hus og Museet sammen i
		
presentasjonen. Det er behov for at begge «kompetansene»
		
jobber sammen.

Andre ideer på innhold er nærmere utdypet i
den store rapporten:
•
•
•
•
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Pressemannen kan være koblet opp mot Pressemuseet Fjeld Ljom
Sitat fra Falkberget – en skatt som kan brukes
Kahoot – Quiz – kunnskapsverktøy som engasjerer
Språktolkningsprogrammet – lære å uttale ord på rørosdialekt
for eksempel

Aktivitetstilbud og program
SEMINARER
Senteret kan være arrangør, men også leie ut rom til alle mulige seminarer.
Man kan tenke seg alt fra Litteratur- og forfatterseminarer, til seminarer
innen alle mulige tema og former. Det er viktig at lokalene er fleksible slik at
man enkelt kan skreddersy etter behov.
LITTERATURKLUBB, HØYTLESING
Johan Falkberget var ikke en skolert mann. Han lærte mye gjennom høytlesning. Høytlesning vil kunne være en aktivitet i mange former. Man kan se
for seg lunsj-høytlesning til dagens suppe, lørdagsopplesninger osv. Og man
bør kunne ha en litteraturklubb der folk treffes jevnlig på huset.
ARRANGEMENTER
An - Magritt treff: Tanken om å forsøke å samle alle An-Magritt-er i landet til
et treff og kanskje starte en forening ble på nytt aktualisert av diskusjonen
omkring plassering av jubileums-monumentet. Åse Juveli Berg har siden
Rørosjubileet i 1994, organisert flere An-Magritt-treff: 50 An-Magritt’er
på tur fra Trondheim til Røros med overnatting i Rugeldalen, ved innviingen
av Liv Ullmannsalen i Trondheim, med visningen av ”An-Magritt” med både
An-Magritt’er og Liv Ullmann i salen, et treff ved Trøndelag Teaters nyoppsetting av musikkspillet ”An-Magritt”, og et treff da Det Norske Teatret
satte opp ”An-Magritt”. Det er gjort stas på An-Magritt’er som har deltatt i
Jenteløpet ”I An-Magritts fotspor” i Ålen.
AKTIVUM FOR BEDRIFTER
På samme måte som næringslivet i Oslo bruker Litteraturhuset og Nobelsenteret, vil Falkbergets Hus være et aktivum for bedrifter. Arrangementer,
lederutvikling, strategiseminar med kobling opp mot Falkbergets Hus sine
tilbud.
LEIRSKOLETILBUD – OG ANDRE TILBUD TIL SKOLEKLASSER
Falkbergets Hus vil være et godt alternativ for skoleklasser å få en pedagogisk omvisning og undervisning. Mer om dette er beskrevet i neste kapittel
om pedagogiske opplegg – Kunnskapsløftet. Falkbergets Hus vil være en
utløsende faktor for at Røros kan bli et foretrukket reisemål for studiebesøk
i vår region. Dette kan kombineres med studiebesøk på verdensarvssenteret
og besøk i regionen forøvrig.
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ETIKK OG MORAL – TA TIDEN TILBAKE FOR REFLEKSJON
“Det oppreiste sinn står i loddsnorens tegn”. På mange måter er det i spennet
mellom fortid og nåtid man kan få gode refleksjoner. Å gå inn i mennesksinnet gjennom Falkbergets diktning, gir store gevinsten for mennesker som
besøker Falkbergets Hus. Mennesker i vår tid har behov for å ta tiden tilbake
og søke ro i eget sinn. Falkbergets dikterskap er sterkt på å formidle etiske
dilemmaer på en kraftfull og jordnær måte. I Falkbergets Hus går tiden litt
saktere
KOBBERPENGER FRA RØROS BYGDE TRONDHEIM – AKSEN STIFTSSTADEN OG BERGSTADEN ER KNYTTET SAMMEN
Det var verdiene fra gruvene på Røros som bygde opp Stiftsstaden Trondheim.
Falkbergets rike spenner seg fra Rørosregionen til Stiftsstaden. Det vil være
viktig for Falkbergets Hus å knytte aktiviteter opp mot sfæren Trondheim –
Røros. Her kan man se for seg aktiviteter i form av historiske spill, – studier
av bygninger, persongalleri, transport mv.
RESPONSELEMENTET, SPILL – SOSIALE MEDIA
Falkbergets Hus bør gi gjester muligheten til å respondere på inntrykk og få
lov til å uttrykke seg sjøl om det de har opplevd, mens de opplever det. Her
kan man se for seg ulike taktile responselement der man kan gi tilbakemelding, som for eksempel sette navnet sitt på den personen man vil være i Falkbergets verden, eller henge noe opp i et tre – et fjell eller lignende. Man kan
også se for seg at det utvikles Falkbergets spill (både digitale og taktile) som
kan brukes for å lære mer om bergverkshistorien, om Falkbergets persongalleri, om hans verden, om etikk og moral, - om demokrati og samfunn. Her
ser vi for oss å koble filologer fra NTNU opp mot spillutviklere, formgivere,
etikk- og livssyn. Man kan da få være små An-Magritter, eller Kølfogder etc i
Falkbergets verden
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OMVISNINGER RUNDT I FALKBERGETS RIKE
Falkbergets Hus bør kunne utvikle og formidle omvisninger i Bergstadens
Ziir, og i fjellområdene rundt Nordgruvfeltet, Rugeldalen og Ratvolden. For
Røros kirke er det koblinger opp mot Den Fjerde Nattevakt, gammelkirka kobla opp mot Christianus Sextus. Falkberget ble kalt “fjellviddas biskop” – han
ville jo egentlig bli prest. Johan Falkberget holdt en del prekener, møtte alltid
opp i finstasen og oppførte seg som en geistlig. Omvisningen på Nordgruvfeltet bør kobles opp mot hans tid ved gruva. Han lærte en god del språk ved
å jobbe ved gruva, og det internasjonale og flerkulturelle miljøet der ble en
viktig del av hans dikterskap. De ble overrasket over Hamsuns sterke standing i utlandet da de bygde Hamsundsenteret, - kanskje vil vi oppleve noe
tilsvarende når vi fokuserer sterkere på Falkbergets rike.

Pedagogiske opplegg og tilbud, kunnskapsløftet
Falkbergets hus må ha som mål å kunne serve skoler med formidling som
svarer til læringsmål i Kunnskapsløftet (og andre relevante lære- og fagplaner). Pedagogisk undervisningsopplegg kan tiltrekke seg besøk av skoleklasser fra hele landet. Det er derfor nødvendig at senteret har ansatt folk
med pedagogisk kompetanse. Hva trigger unger? Nobelsenteret og mange
forfattersentre har åpen dør og pedagogisk opplegg for unger og skoleklasser. Dette ligger i samfunnsoppdraget og begrunnelsen for den offentlige
finansieringa på drift og en tung begrunnelse for fast offentlig støtte.
LÆRINGSPLAKATEN: Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i
opplæringen på en meningsfylt måte.
Innen NORSK er det kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn, og for Vg3
Studieforberedende utdanningsprogram. Eksempelvis ser kompetansemålet for 7.trinn slik ut:
HOVEDOMRÅDET MUNTLIGE TEKSTER
•
Drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til
enkeltindivider og grupper av mennesker.
•
Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne
opplevelser og med forståelse for språk og innhold.
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HOVEDOMRÅDET SKRIFTLIGE TEKSTER
• Lese lengre norske og oversatte skjønnlitterære tekster, barnelitteratur
og sakprosatekster på bokmål og nynorsk og uttrykke forståelse og
leseopplevelser.
• Referere og oppsummere tekster.
• Presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig
og muntlig.
• Eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og
nynorsk, dialekt og gruppespråk.
• Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte.
HOVEDOMRÅDET SAMMENSATTE TEKSTER
• Vurdere tekster, TV-programmer, reklame, musikk, teater og film og
begrunne egne medievaner.
Hovedområdet Språk og kultur
• Finne språklige særtrekk i sitt eget miljø og sammenligne med noen andre
dialekter.
• Forklare noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk,
både nynorsk og bokmål.
For SAMFUNNSFAG går det også rett inn i kjernen av det Falkbergets Hus
kan tilby. Her er kompetansemålene etter 4. trinn, 7. trinn og 10. års trinn.
Eksempel: Kompetansemål etter 4. årstrinn –
HOVEDOMRÅDET HISTORIE
• Skape fortellinger om mennesker i fortiden og snakke om forskjeller og
likheter før og nå.
• Utforske kilder og bruke disse til å lage etterligninger av gjenstander fra
fortiden.
• Gjenkjenne historiske spor i eget lokalmiljø og undersøke lokale samlinger
og minnesmerker.
HOVEDOMRÅDET SAMFUNNSKUNNSKAP
• Gi eksempler på ulike forventninger knyttet til gutter og jenter og drøfte
hvordan forventningene kan oppleves. [Jf. An-Magritt!]
• Drøfte oppfatninger av rettferdighet.
(for andre årstrinn og fag finnes i den store rapporten)
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Kunstnerisk aktiv bruk: Det skal skapes i huset!
Vi ser for oss at det skal være aktiv kunstnerisk aktivitet i huset. Det bør
være scene til små forestillinger, presentasjoner og opplesninger. Nobelsentret ønsket seg sterkt et auditorium, noe som bør vurderes for Falkbergets
Hus. Likeså ser vi for oss fleksible utstillinger, slik at det kan foregå arrangementer i utstillingsrommene. Vi har et sterkt ønske om at forfattere og
andre kunstnere kan få arbeidsrom i huset.

Forskning
En viktig funksjon i huset er tilrettelegging for forskning, – enten det er for
studenter, forskere innen litteratur og/eller historie, teologer eller andre forfattere og forskere. Folk som arbeider med doktoravhandlinger bør kunne
bruke Falkbergets Hus. Bibliotekets kompetanse og samlokalisering vil her
være viktig.

Teologer
Vi mener at Falkbergets Hus kan bli en base for presteseminarer eller at
prester kan gis studiepermisjoner for å arbeide i Falkbergets Hus. Vi har
vært i kontakt med studiedekan ved Menighetsfakultetet, og det finnes rammevilkår og noe midler som kan være en inntektskilde for Falkbergets Hus.
Miljøer i Trondheim, Litteraturvitenskaplig ved UiO mv bør også kobles inn.
Tilgang til Falkberget-arkiv vil også kunne gi en ekstra impuls til å sette i gang
Falkberget-forskningsprosjekter. Teologiske tema er omhandlet i hovedrapporten.

Magasin – oppbevaring
Universitetsbiblioteket/Nasjonalbiblioteket ved Sverre Flugsrud tok med
seg materiale fra Ratvolden; manuskripter, brev med mere; og sendte 26.6.
1968 - “13 kolli som tilsammen veide 260 kg til Universitetsbiblioteket.
Røros kommune har en god del materiale, tatt vare på av kultursjef Tor Inge
Møllmann, som må få plass i magasinene.
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Sideaktiviteter som kafedrift, restaurant,
butikk og nettsalg
Kafedrift og/eller restaurant er en særdeles viktig stemningsskaper for huset.
De som har satset på kvalitet og stor kulturell aktivitet som eksempelvis
Litteraturhuset i Oslo, har fått restauranten til å går bra. Den er der drevet
av en ekstern samarbeidspartner. Vi ser for oss en stemningsskaper der det
er godt å gå flere ganger i uka for Rørosinger, - et sted der lokalbefolkning
kan få Røros’ beste kaffe, og der det alltid er et aktivt treffsted for debatt,
meningsutveksling eller avkobling.
Butikk og nettsalg vil være en driftsinntekt til senteret. Man kan tenke seg
artikler og varer som bøker, kart, filmer, nettspill og suvenirer fra Falkbergets
Rike og fra hans litteraturskap.
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HVOR MYE KOSTER FALBERGETS HUS?

Drift og finansiering av drift
TILBUD, ÅPNINGSTIDER – BESØKSVIRKSOMHET
Falkbergets Hus skal være et helårstilbud, og fortrinnsvis åpent 7 dager i
uka. Åpningstider vil henge sammen med hvem man er samlokalisert med,
som igjen vil bety flere om å tiltrekke seg aktivitet og brukere/ publikum. I
samlokalisering kan man også ta i bruk elektroniske systemer for besøk i
deler av bygget via sjølbetjening.
Som et diktersenter så ser vi det naturlig at det jobbes for å få driftstilskudd
over kulturbudsjettet. Dersom bibliotek og Falkbergets hus samlokaliseres,
vil det være avgjørende å avklare bemanningsalternativ sammen med Røros
kommune, slik at personalressursene kan utnyttes på en så optimal måte
som mulig, samtidig som man dekker de faglige utfordringer som begge
enkeltvis har behov for.
DRIFTSGRUNNLAG
Underveis i arbeidet med forprosjektet ble det klart at den store utfordringen for å få realisert Falkbergets Hus er forutsigbar finansiering av driften.
Sammenlignbare forfatter- og opplevelsessentra som Hamsun, Aukrust,
Prøysen og Garborg har 15 000 - 30 000 besøkende pr år. Organisering og
finansiering er forskjellig, men bemanningen ligger i området 6 - 10 årsverk
og driftsbudsjettet på 6 – 7 mill kr.
AMBISJONER FOR FALKBERGETS HUS
Lokalt befolkningsgrunnlag i Rørosregionen er på 10 000 -15 000, og årlig
turisttilstrømning er på rundt 1 million. Andre forfattersentra har opplevd
stor interesse første året, men at besøkstallet så har falt til et lavere nivå.
Vi mener at 40 000 besøkende første år er et realistisk mål og at vi må regne
med en nedgang på ca 20% i år 2. Ambisjonen bør være at besøkstallet (billetter) etter hvert skal kunne stabilisere seg på 40 000 – 45 000 pr år. For å
bli et ‘stikk-innom-sted’ for fastboende, er det viktig at det er et lavterskeltilbud. Bibliotekfunksjoner har gratis adgang.
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Fordelt på grupper vil naturlig nok enkeltbilletter utgjøre den dominerende
delen av besøksmassen. Slik vil det være ettersom Røros har så stor turisttilstrømning og fordi «kulturturisme» har blitt et begrep og har vokst mye de
siste årene. For grupper og forskjellige typer arrangement vil det derfor være
et stort utviklingspotensiale som vi tror vil passe godt inn i det konseptet
vi legger opp til at Falkbergets Hus skal fylle. I grafene nedenfor har vi vist
hvordan dette reflekteres i besøksutviklingen.

Vanlige billettpriser ved forfattersentra er kr 80 – 120 for voksen og halv
pris for barn. Skoleklasser går vanligvis gratis, dette er en del av samfunnsoppdraget innenfor museene. Vi har i budsjettet satt gjennomsnittlig billettpris
for enkeltbilletter til kr 80 og kr 100 for arrangement som konserter etc.
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De fleste sammenlignbare forfattersentrene er organisert under de regionale museene. Det innebærer at en vesentlig del av driftsbudsjettet dekkes
inn av kommunale, fylkeskommunale og statlige driftstilskudd. Størrelsen på
disse tilskuddene varierer men ligger gjerne på 60 - 80 % av budsjettet. Vi
har lagt til grunn offentlige tilskudd på kr 6 mill som utgjør en andel på 62%
første år. Det er lagt inn indeksregulering på 3% pr år for tilskuddene.
Første år vil det dessuten være aktuelt å søke offentlig finansiering av utstillinger, utsmykning og innredninger i bygget. I budsjettet er utstillingene lagt
inn som en investering på kr 10 mill med avskrivninger over 10 år og med en
rente på 5%.
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Bemanning og kompetanse må være innrettet mot gode publikumstjenester
og utvikling og fornyelse av utstillinger og aktiviteter. Administrative tjenester knyttet til økonomi og regnskap leies i størst mulig grad og teknologitunge
tjenester knyttet til utvikling av nye utstillinger kjøpes inn på prosjektbasis.
For at huset skal bli levende og reflektere samfunnsutviklingen er utvikling
av arrangementsdelen særlig viktig.

Av driftskostnadene vil personalkostnader og husleie utgjøre til sammen ca
to tredjedeler. De store «permanente» utstillingene, annen utsmykning og
innredninger og installasjoner i bygget er lagt inn i budsjettet som en investering på til sammen kr 11,5 mill. Det er beregnet avskrivninger over 10 år og
renter på lånefinansiering av dette. Det vil være aktuelt å søke investeringstilskudd til dette.
Skiftende utstillinger og fornyelser tas direkte over drift eller leases. Til dette
er det budsjettert med kr 700 000 pr år. Om mulig vil dette også kunne bli
aktuelt å prosjektfinansiere med delvis offentlig støtte.
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*Alle tall beregnet uten mva
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SELVE HUSET

Samlokalisert med verdensarvsenteret
Samlokaliseringsmuligheter har fulgt to hovedideer. Den ene muligheten var
i tilknytting til det som ser ut til å bli det nye Verdensarvsenteret ved Rørosmuseet på Malmplassen. Her kan man tenke seg flere muligheter. Man kan
forfølge Sverre Ødegaards tanke med å bygge opp igjen Kølhuset på Malmplassen. Han foreslo i sin tid at dette ble lokasjon for biblioteket på Røros.
Man kan også utrede å ta i bruk arealene i 2. og 3 etasje i Rørosmuseet som
i dag er kontorer, og omdisponere disse til utstillings- og publikumsarealer.
Eller man kan se på den gamle Tyrifabrikken som i dag er lagerområde, til ny
bruk.
Malmplassen området har i dag mye større restriksjoner enn tidligere ved at
store deler av området er fredet. Det vil derfor være et lengre lerret å bleke
enn om vi tenker Falkbergets Hus ved inngangsporten til Røros sentrum
nede i byen. Arbeidet med å realisere et Verdensarvsenter alene er godt i
gang, og Røros kommune ønsker i utgangspunktet ikke at vi forfølger denne
tanken. Arbeidsgruppa anbefaler heller ikke dette.

Samlokalisert med biblioteket i samhandling
med verdensarvsenteret
Vi ønsker å følge opp vedtaket i Røroskommunestyre som ønsker et kommende Falkbergets Hus samlokalisert med bibliotek. Det er stor grad av sammenfall med de funksjoner vi ønsker i Falkbergets Hus som på mange vis har
karakteren som et moderne og åpent litteratur- og opplevelsessenter, og
tankene rundt hva et moderne bibliotek skal inneholde.
Vår anbefaling er at Falkbergets Hus samlokaliseres med biblioteket på
Røros, og at det må lokaliseres sentralt slik at det har stor drop-in effekt,
og blir et samlingssted for fastboende og besøkende, og lett tilgjengelig for
skolen.
I tillegg ser vi store potensialer i å samlokalisere Falkbergetsenteret med
turistkontorfunksjoner. Vi ønsker en samhandling med verdensarvsenteret,
slik at det samarbeidets aktivt om formidlingen av gruvesamfunnet, koblingen mot Nordgruvfeltet, pressemuseet osv. Det er viktig med en god cafe
knyttet opp imot både Falkbergets Hus og et bibliotek, og her kan mathall
med restaurant utgjøre den funksjonen.
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Utbygger
Arbeidsgruppa har kartlagt interesse fra private aktører som kan være interessert i å bygge selve bygget, og leie det ut til Falkbergets Hus og biblioteket.
Flere kulturinstitusjoner, blant annet Rockheim i Trondheim er realisert ved
at eiendomsutviklere tar investeringen, og det tegnes langsiktige leiekontrakter og en eventuell klausul om kjøp av bygget på sikt.

Romprogram
Det foreløpige romprogrammet tilsier et samlet gulvareal for Falkbergets
Hus på 630 m2. Dette er et svært nøkternt anslag og vi må nok regne med at
behovet vil bli større. Husleien er basert på en byggekostnad på kr 30 000
pr m2. Huset skulle etter dette la seg realisere for ca kr 19 mill. Dette er også
svært nøkternt sammenlignet med for eksempel Hamsunsenteret.
I tabellen nedenfor har vi også lagt inn foreløpig beregnet arealbehov på
620 m2 for Folkebiblioteket, og det er gjort en vurdering av arealbesparelsen dersom Falkbergets Hus og biblioteket samlokaliseres. Besparelsen er
anslått til 135 m2 og besparelsen i årlig husleie og andre kostnader knyttet
til lokalene vil da bli ca kr 200 000 på hver. På grunnlag av disse anslagene vil
altså Falkbergets hus og Folkebiblioteket kunne samlokaliseres i et nytt bygg
på 1100 m2 til ca kr 33 mill.
Det er ingen eksisterende bygg i Røros sentrum som er store nok til dette
formålet

Interiørarkitekt Hege Ødegård har med utgangspunkt i funksjonskrav
og arealbehov utarbeidet en egen rapport som omhandler overordnede
arkitektoniske prinsipper og skisser som viser hvordan publikumsområder,
utstillinger, forsamlingsrom og rom for administrasjon og ansatte vil kunne
ligge i forhold til hverandre.
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Beliggenhet
Huset må ha en sentral beliggenhet. Et nybygg må plasseres i Røros sentrum.
Man kan se for seg noen alternativer i tilknytning til Reiselivets Hus ved
Nilsenhjørnet, i stasjonsparken ved Jernbanen og i nærheten av skolene,
eller på andre siden av jernbanelinja ved Lokstallen. Alle alternativ er sentrumsnære, og vil kunne fungere som en inngang til Røros sentrum.
Lokasjonen ved Nilsenhjørnet vil kunne fungere meget godt som drop-in
punkt for både lokalbefolkning og tilreisende, og kan lett samlokalisere
funksjonen med reiselivets Hus, bibliotek og mathall. Man kan sågar se for
seg at frivillighetssentralen og ungdommens hus har samhandlingsfunksjoner i forhold til Falkbergets Hus, og at hele området blir et åpent litteraturhus
med utvidede funksjoner som appellerer til både fastboende og besøkende.
Lokasjonen i stasjonsparken vil være god både med tanke på kobling opp
mot turistkontor og trafikknutepunkt, selve området ligger godt til rette for
et signalbygg og det ligger godt til rette for at bibliotekfunksjonen er lett
tilgjengelige for både lokalbefolkning, tilreisende og skolen. Og dette er den
beste plasseringen i forhold til nær tilgjengelighet for skolen.
Lokasjonen sør for jernbanelinjen og lokstallen vil utvide det man tradisjonelt oppfatter som sentrumsområdet noe, og er nok det alternativet som er
vanskeligst tilgjengelig med tanke på at jernbanelinja ligger mellom
bysentrum og huset.
Alle tre alternativer vil på hver sin måte være innspill til hvordan man tenker
sentrumsutvikling.
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VEIEN VIDERE

For å skape en attraktiv møteplass som bidrar til demokratibygging og river
barrierer mellom generasjonene, er tanken om at Frivillighetssentral og/eller
Ungdommens Hus i nærheten eller samlokalisert, særdeles spennende. Man
kan se for seg at det blir et aktivt miljø for pensjonister og andre frivillige, der
de også kan ha en funksjon i formidlingsøyemed.
Dersom det er stor nok tomtearealer, har vi også fått innspill på at statlige
leietakere kan være interessert, og de ønsker da å trekke veksel på felles
cafe/ kantine, bibliotekarkompetanse, felles resepsjonsfunksjoner og man
kan se konturen av samarbeid om andre funksjoner som web-kompetanse,
utstillings, arrangementsfunksjonskompetanse.

Samarbeidspartnere og sponsorer
Det vil være avgjørende for realiseringen av Falkbergets Hus at vi har med
oss sponsorer i mellomfasen. Likeså ser vi det naturlig med sponsorkontrakter a la det Nobelsenteret har for fornying av utstillinger og utvikling av nye
aktiviteter.

Offentlig støtte
Vi har rådført oss med tidligere kulturminister Trond Giske, som anbefaler
oss at et Falkbergets Hus bør ha driftsmidler over kulturbudsjettet sammen
med museene. Vi har presentert prosjektet for kulturkomiteen i STFK, og vil
jobbe videre for at en forutsigbar offentlig finansieringsplan på drift kommer
i havn. Videre prosess om finansiering må forankres via kommune og fylkeskommune. Det er etter ordfører Hans Vintervolds initiativ, avtalt møte med
kulturdepartement for å presentere prosjektet.

Samhandling om realisering kartlagt i
forprosjektet:
Biskopen i Nidaros Tor Singsaas ble presentert for prosjektet under bispevisitasen i juni 2015, og fattet umiddelbart sterk interesse for prosjektet.
Dette er knyttet opp mot tanker om Fjellets Katedral. Biskopen selv har
deltatt på flere møter, samt oppnevnt Søren Hjorth som en ressurs som vi
kan bruke i videre.
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Røros kommune – framtidens bibliotek og turistkontor – frivillighetssentral – ungdommens Hus
Røros kommune ønsker at et Falkbergets Hus samlokaliseres med biblioteket. Dagens bibliotek har vært midlertidig lokalisert i 30 år. Det er helt andre krav og muligheter for framtidens bibliotek enn det Røros har evnet å by
på. Det er på bibliotek-delen at Røros står svakest når vi evalueres som kulturkommune. Røros kommune ønsker å se muligheten for å få til et moderne
bibliotek sammen med Falkbergets Hus. Kommunen har også spilt inn at
man ønsker å knytte frivillighetssentralen til den nye biblioteket. Det er en
god ide – som styrker huset som møteplass. Røros bibliotek, Røros kommunes
kultursjef og arbeidsgruppen for Falkbergets Hus har vært på felles studietur, og sett eksempler på vellykkede samlokaliseringer med diktersentre,
bibliotek og turistinformasjon. Ungdommens hus i nær tilknytning til senteret kan være en annen god samarbeidspartner, som kan skape ringer og bryte
ned barrierer mellom generasjoner.

Ratvolden og Falkbergets rike i regionen
Vi mener at Falkbergets Hus bør overta ansvaret for Ratvolden, og kanalisere besøk til Ratvolden. Likeså bør det ved Nordgruvfeltet og Ea-fossen i Holtålen være formidling om Christianus Sextus, Nattens brød og om Kiempens
og An- Magritts antatte bosted osv. Falkberget hentet sin inspirasjon til
diktning fra store deler av regionen, og det bør utbyttes i formidlings og
verdiskapingsøyemed.
DESTINASJON RØROS
Destinasjon Røros er åpen for å se samlokalisering av turistkontorfunksjonen med et Falkbergets Hus og moderne bibliotek. Det vil være en vinn-vinn
situasjon for alle å kunne trekke folk inn i et felles aktivt og kommuniserende senter. Ikke minst kan det gi grunnlag for utvidede åpningstider å tenke
samlokalisering med flere, og det bør utnyttes i formidlings– og verdiskapingsøyemed.
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Rørosmuseet og verdensarvsenter
Det kan være aktuelt å samhandle om mulige områder for samarbeid med
museet og et fremtidig verdensarvsenter som kan være til gjensidig nytte og
fordel både faglig og økonomisk. Disse områdene kan være:
• Arkiv som er tilgjengelig for forsknings- og studieformål og det vil være
plass for arkivmateriale som ikke fysisk må være i Falkbergets hus. Et
samarbeide vil også være fornuftig når det vil bli aktuelt med digitalisering og tilgjengeliggjøring på nett.
• Pedagogiske opplegg knyttet til kunnskapsløftet.
• Besøksformidling
• Digital plattform / Kultur IT
• Kompetanse/ samhandling om personell/ vikarpool etc

STFK Fylkeskommunen
For realisering av Falkbergets Hus er det vesentlig at STFK et tungt inne i
prosessene slik som Nordland Fylkeskommune var i realiseringen av Hamsund senteret på Hamarøy, og satsningen på Hamsunds rike i nord. Reiselivsnæringa mobiliserte – og de markedsførte Hamsunds rike i utlandet. Det
bygde stolthet hjemme. Kan vi få til tilsvarende? Kan vi posisjonere Trøndelag
ytterligere ved å satse på Falkbergets hus?
Arbeidsgruppa var tidlig i kontakt med Sør Trøndelag Fylkeskommune ved
direktør for utvikling Karen Espelund og politisk nestleder i kulturkomiteen
Jon Bojer Vindheim. STFK syns det er bra at biskopen i Nidaros er så tungt
inne i prosjektet, og Knut Wik ble oppnevnt som saksbehandler for videre
kontakt mellom Falkbergets Hus og STFK. En samlet kulturkomite under Per
Olav Skurdal Hopsø sin ledelse fikk informasjon om prosjektet under Rørosmartnan 2016. Fylkeskommunen behandler søknaden om bidrag til forprosjektet om Falkbergets Hus i juni 2016
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Røros Jernbanestasjon
Røros jernbanestasjon og stasjonsområdet kan være en aktuell samarbeidspartner for lokalisering av Falkbergets Hus, i stasjonsparken. Uten Falkberget
hadde ikke Rørosbanen eksistert. Da banen skulle nedlegges satte han sine
krefter inn for omlegging til bredspora bane. Johan Falkberget brukte all sin
kløkt, diplomatisk evne og sine politiske forbindelse, og vant!
Rom Eiendom er ikke fremmed for at deler av stasjonsbygningen kan leies av
Falkbergets Hus. Vi foreslår at det tas initiativ til samspill med Jernbaneverket/
tog-transportør om å gi nye togsett navn etter Falkbergets diktning:
An-Magritt, Kølfogden, Konstknekten, Brodde og Gölin, Ol- Kanelesa, Pistolen (for eksempel) og at det settes opp litteraturtog på banen Hamar-Trondheim.

Aschehougs Forlag
Achehougs forlag melder nå at de har planer for utgivelser som omfatter dikt
i samling som markering av 50 år for Falkbergets død, samt en serie pocketbøker som omfatter: Den fjerde nattevakt, Christianus Sextus og Nattens
brød.
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Når står Falkbergets Hus ferdig?
PROSJEKTLEDELSE I MELLOMFASEN/REALISERINGSFASEN
Aksjonsstyret er opptatt av at det legges en plan for hvordan arbeidet med
Falkbergets Hus videreføres etter forprosjektperioden. Vi anbefaler at det
engasjeres/ansettes prosjektleder/daglig leder som leder prosjekteringsperioden og realiserer oppstarten av Falkbergets Hus. Aksjonsstyret for
Falkbergets Hus er klar på at prosjektlederen bør komme fra Arbeidsgruppen til Forprosjektet. Dette for å videreføre den jobben som er gjort så langt
og fortsette dialogene som er påbegynt. Arbeidsgruppen bør kunne fungere
som rådgivere og innspills gruppe i prosjektperioden fram til ferdig realisering av Falkbergets Hus, for å trekke veksel på arbeidet og kompetansen som
er opparbeidet i forprosjektet.
Det overskytende etter forprosjektperioden bør brukes til å få på plass en
tre-årig finansiering av prosjektledelse fram til huset er en realitet. Erfaringer fra andre tilsier at det bør på plass en finansiering på rundt NOK 1
million per år i 3 år som arbeidskapital.
Det MÅ følge finansiering med denne jobben. For å utrede/utvikle et Kielland Museum så lå det 1 million per år i tre år. Der fantes bygget allerede.
Garborg senteret ansatte prosjektleder i 2006 og huset sto ferdig i 2012.
Man ser for seg et spleiselag der Røros kommune/ Interkommunalt
næringsfond, STFK, Kulturdepartementet og andre private sponsorer og
samfunnsaktører deler på kostnaden i mellomfasen. Det blir prosjektleders
oppgave å få på plass finansieringen, sammen med et interimsstyre.
WEB, SOSIALE MEDIA OG RETTIGHETER
Det er registret følgende domener i Falkbergets Hus hos NORID for å sikre
disse framover; Falkbergetshus.no, Ratvolden.no, Falkbergetssenter.no
Falkbergetsrike.no, JohanFalkberget.no
En av opphavene i mellomfasen blir å få opp hensiktsmessige verktøy for
kommunikasjon, slik som WEB-side, sosiale media og annen PR og informasjonsvirksomhet.
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INTERIMSSTYRE I REALISERINGSFASEN
Aksjonsgruppas styre ønsker å utfase sitt arbeide når forprosjektrapport er
avgitt, og at et nytt interimsstyre tar fatt på realiseringen av Falkbergets Hus
parallelt med dette. Man er opptatt av god overføring til neste etappe.
1. På Johan Falkbergets fødselsdag 30.september 2016 opprettes et
felles interimsstyre er blant andre
o Kulturdepartementet / Staten
o Røros Kommune/ Sør-Trøndelag Fylkeskommune
o Lokale representanter fra Falkbergets Hus aksjonsgruppa/
		
forprosjektet
2. Det er viktig at det er kompetanse fra tilsvarende utviklingsprosesser
i interimsstyret, og det er viktig at det blir et styre på “nasjonalt nivå”
med det kontaktnett som trengs for å realisere huset. Vi har mange gode
støttespillere som har stor interesse av å realisere Falkbergets hus, og
som har viktig kompetanse å bidra med inn i realiseringen:
3. Styret for Aksjon Falkbergets Hus legger ned sitt arbeid høsten 2016, når
interimsstyret for Falkbergets Hus overtar stafettpinnen.
Ved nedleggelse av Aksjon Falkbergets Hus kreves det avsluttet regnskap, overføring av fullmakter til det nye styret og melding til Brønnøysundregistrene om aksjonsgruppas opphør. (Eller melde inn endring om
nytt interimsstyre innenfor samme organisasjonsnummer)
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FRAMDRIFT
2016 medio
Forankring med det offentlige.
Beslutning om interimsstyre, finansiering av prosjektstilling og ansettelse av
prosjektleder som driver prosessen videre
- Bruk av restmidler etter forprosjektet
- Få på plass 3 årig finansiering av ledelse og framdrift
- Avklaringer samlokalisering bibliotek med Røros kommune
- Opprette webside for formidling av videre framdrift
30.sept 2016 holdes gudstjeneste i Nidarosdomen på Johan Falkbergets
fødselsdag med påfølgende markering med samarbeidspartnere i
Trondheim
2017
Finansiering av drift, arbeid med å komme inn på riktige offentlige budsjetter
slik at det finnes en base for drift i bunnen.
Finansiering av bygget – avklaring leiekontrakter
Ferdigstille tegninger av bygg – velge byggherre
2018-2019
Byggeperiode og ferdigstilling av innhold og utstillinger
30.sept 2019
Åpning av Falkbergets Hus på Johan Falkbergets 140 års fødselsdag
Jubileum feires i eget hus. En meget offensiv tidslinje mot et klart og
tydelig mål!
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‘’Glück Auf ‘’
Denne hilsning brukte gruvesamfunnet som en lykkeønskning
når de åpnet en ny gruvegang – vi bruker den som hilsen til
å åpne neste kapittel i realiseringen av Falkbergets Hus
Forprosjektrapport 8.juni 2016
Levert av Roar Sundt, Jarle Østgård, Harald Hauge, Hilde Bergebakken.
Foto samlet av Stig Aspaas, Destinasjon Røros og Eiliv Grue. Layout: Frontal Media v/Svein Arne Aspås

