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ICOMOS NORGE (IN) 
Faggruppene: 

IN Kultur og turisme & IN Training Committee. 
 

PROGRAM FOR KVELDSKONFERANSEN PÅ RØROS 
Torsdag 22. april 2010.  

 
En liten by- vandring først. 

Kl. 17.00 – 18.00 Velkommen med en liten byvandring som starter 
ved Rådhuset, Bergmannsgt.19.  Torbjørn Eggen, 
kulturminneforvalter i Røros kommune og leder av IN Training 
Committee. 
 

Møte går i formannskapssalen, Bergmannsgt 19  
Kl. 18.00 – 18.30: Kort selvpresentasjon av samtlige m/orientering 
om koplingen til området Kultur og turisme- eller Training. 
 
Kl. 18.30 – 19.15: Sondre Svalastog. Levendegjøring av lokal natur 
og lokal kultur i et høykostland som Norge. 
 
Kl. 19.15: Forfriskninger og strekk på beina. 
 
Kl. 19.45 – 20.30: Torjus Nordbø[1]: Praktiske eksempler på 
hvordan et ferieopphold kan gis et ikke-materielt tillegg.  
  
Kl. 20.45 – 21.30: Jens A. Riisnæs[2]: Samspillet mellom natur og 

                                                      
[1]

 Torjus Norbø er forstkandidat. Han ledet bl.a. arbeidet med Norsk Offentlig Utredninger (NOU) 

1990 : 14 ”Norsk bygdeturisme. Ei næring med framtid” Torjus og kona Grethe har vært dynamiske 

drivere og utviklere av Fiskebekk Hytteutleige, Vrådal. Neste generasjon overtok driften i 2002. Se: 

www.fiskebekk.no 

 
[2]

 Jens A. Riisnæs tørr være kjent for de fleste fra radioprogrammene Ut i all verden. Risnæs er 

samfunnsviter med bl.a. geografi og antropologi i fagkretsen sin. Han arbeider  som forfatter,  

http://www.fiskebekk.no/
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kultur som turistiske opplevelser. Er det noe unikt/potensiale for 
noe turistisk unikt i Norge? 

 
Kl. 21.30: Uformell videreføring rundt noe å spise og leske seg 
med. 

            Vertshuset i Kjerkgata 
 
(Fredag Kl. 09.00: Samling for de med tilknytning til de to fagkomiteene 
for å behandle administrative/faglige spørsmål) 
 
Medlemsaktiviteten framover: 
Den ordinære egenaktiviteten i IN Kultur og turisme & IN Training Committee skal 
bestå av en kveldskonferanse i vårsemesteret (vanlig kvelden før fagdagen når denne 
blir lagt til Oslo), og så en større høstkonferanse lagt til Røros. Usikkerheter omkring 
fagdagen vår 2010, gjorde at også kveldskonferansen blir lagt til Røros. 
 
Den store konferanse har blitt lagt til dagene 6. – 8. oktober fra lunch til lunch. Dette 
vil bli en konferanse hvor Røros reflekterer over 30 år som verdensarv, og samtidig 
kommuniserer visjoner for den foreslåtte utvidelsen. Tematisk vil fokus ligge på:    

1) Historic Urban Landscape,( helheten i forståelse og forvaltning av 
verdensarv)  
 2) Soft Conservation of Buildings and Landscape, (hvordan vi 
vedlikeholder og pleier verdensarven), og  på 
 3) Formidling av verdensarven. (hvordan vi gjør opplevelsen bedre.) 
 
 

Gisle Jakhellen 
President ICOMOS Norge 

 
 

Torbjørn Eggen                                                                 Sondre Svalastog 
Leder av konferansekomiteen.                                                                              Leder av fagkomiteen 
Kulturminneforvalter Røros, og leder av                                                              for Kultur og turisme. 
Faggruppen IN Training Committee                                                                     Professorstipendiat HiL 
E-post: torbjørn.eggen@roros.kommune.no                                          E-post: Sondre.Svalastog@hil.no  

 

                                                                                                                                                        
organiserer kurs i kulturforståelse for norsk eksportindustri og driver en omfattende 

foredragsvirksomhet. 

 

 

mailto:torbjørn.eggen@roros.kommune.no
mailto:Sondre.Svalastog@hil.no
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Påmelding så snart som mulig til: anneberit@breisjoberget.no med 
gjenpart til: Sondre.Svalastog@hil.no  
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