


Kongelig resolusjon fra 1853:

”Fra 1854 af skal der i Røros afholdes et 
Marked, 
der begynder næst siste Tirsdag i Februar 
Maaned og varer til den påfølgende 
Fredag”

(I moderne tid utvidet til og med lørdag)
Kunstner: Vilhelm Gertner





Foto: Iv. Olsen, Rørosmuseets arkiv

Slutten på 1800-tallet



Rørosmartnan 1979



Nå…



Hovedmål Rørosmartnan

• Formidle vår materielle og immaterielle kulturarv: 

- forbonde – og lasskjørerkultur
- handelshistorien
- folkemusikk og folkedans
- lokalmat og tradisjonskost
- verdensarven

• Kvalitetssikres og styrkes som merkevare

• Være en attraktiv arena for nasjonale og internasjonale handelsmenn

• Utstillingsvindu for hele regionen 

• Flest mulig varme senger i regionen

• Forsvarlig overskudd som sikrer arrangementets fremtid



Program i 5 martnasdager

Åpningsseremoni – 90 hesteekvipasjer ankommer

Totalt 300 – 350 arrangement fordelt på:

- Gårdsrom som ferdasgårder

- Utstillinger/demo/foredrag

- Kjøring med hest og kjøring med rein

- Tombola

- Konserter, spell og dans

- 250 utstillere 



Foto: Iv. Olsen, Rørosmuseets arkiv





Fakta Rørosmartnan

• Identitetsskaper!

• God samarbeidskultur!
- kultur, reiseliv, øvrig næringsliv, beboere

• Sterk merkevare nasjonalt og internasjonalt

• Stor betydning for et levende sentrum året rundt

- 10-20% av årsomsetning for flere bedrifter

• Avgjørende inntekter for lag/foreninger



Fakta Rørosmartnan

• 13 000 dugnadstimer = Over 7 årsverk

• 2 100 betalte dugnadstimer for arrangør 
(opp/nedrigg, p-vakter, ordensvakter,billettører, renovasjon ++)

• 1200 timer lønnet ekstrahjelp (30 stk)

• Totalt 2,5 – 3 årsverk gjennom året på 
arrangement



Ingredienser for å lykkes: 
• Inkludering
• Involvering
• Kommunikasjon
• Samarbeid
• Forankring 
• Respekt
• Tillit
• Nettverk
• Kunnskapsdeling
• Stolthet og opplevelse
• Samhold og glede



Det lyser glede – rekruttering!



Levende Kulturarv!

www.rorosmartnan.no



Samarbeidspartnere:

Forbønder 
lasskjørerlag

Lokale spell  
og danselag

Lag og foreninger : 
Parkeringsvakter, 

nattevakter, dagvakter, 
renovasjon, kafe

Handelsstand

Gårdeiere Beboere i 
sentrum

Lokale  
entreprenører

Lokale 
ildsjeler

Serverings-
steder

RørosBanken
Arbeidets Rett

RørosMat



Offentlige instanser

Lensmann 

Brannvesen Kommune 
Fylkeskommune

Mattilsyn Tollvesen

Ligningskontor

• Verdensarvråd
• Riksantikvar



Transport og overnatting 

Tog , fly, buss

Turoperatører

Ekstravganger 
Flere  seter

Kommersielle 
overnattingssteder

Privat utleie: 
Hytter, hus, 

leilighet



Mange utfordringer  

• Forankring
• Arealdisponering – trenger forutsigbarhet
• Infrastruktur
• Kunnskapsoverføring internt
• HMS-krav – ny politireform, mindre lokal 

påvirkning?
• Utstillere – en «utdøende rase»
• Mangel boende for kulturkrefter og utstillere
• Mangel på stallplasser



Rørosmartnan også i 2050?

• Handlingsrom og forutsigbarhet

• Fortid – nåtid – framtid

• Det som ikke utvikles – avvikles!


