
Kongelig kobberdrift
men smeltehytten og kirken
er de største attraktioner. 

Smeltehytten har været
nedbrændt flere gange og er
derfor kun delvis original,
men den rummer et indblik i
det hårde liv, det var at arbej-
de ved minedriften. 

Modeller viser, hvordan
der blev arbejdet i minerne,
og de Storm P-apparater,
som datiden kunne frem-
bringe til transport af sten-
materialer med kobber og
oppumpning af vand, er gen-
skabt med stor nøjagtighed. 

Kirken er med sin store
størrelse usædvanlig. Den
har 1600 siddepladser, så der
var plads til alle, som ved
færdiggørelsen i 1784 boede i
Røros. 

Byggeriet blev finansieret
af kobberværket, som til
gengæld anbragte sit bjerg-
værkssymbol på tårnet. 

Kirke-opførelsen foregik
under mottoet ’Til Guds ære
og bjergbyens pryd’.

Røros centrum er domineret af træhuse. Hvid maling
var dyrest i gamle dage, så den brugte de velhavende.

Kjerkgata er et af byens to hovedstrøg. Det er her,
man finder de fleste butikker i byen.

Røros-tapas, som den serveres på Frøyas Hus, en
1700-tals gård med hyggelig gårdhave. 

Røros i det centrale Norge er en historisk kobbermineby, der har betalt mange penge
til Christian IV’s skatteopdrivere, så kongen kunne opføre sine bygninger i København
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Røros ligner et frilandsmu-
seum, men nægter at være
det. Nok kommer her op mod
en million turister om året,
men det betyder ikke, at her
stinker af pomfritter, at der
er støjende musik overalt, el-
ler at man sælger det samme
kinesisk producerede turist-
tingeltangel fra alle butik-
ker – tværtimod.

Den lille norske by har sin
værdighed, der bygger på
tradition og kulturarv. Det
fornemmer vi straks, som vi
går tur på byens to parallelle
hovedgader, Kjerkgata og
Bergmannsgata. De fører fra
den lavere del af byen med
bl.a. station og hotel, op til
kirken og bjergværket - også
kaldet smeltehytten, hvor
kobber blev udsmeltet i gam-
le dage.

Husene i byen er af træ og
meget velbevarede. Det skal
de også være, for de er frede-

de og optaget på Unescos
liste over verdens kulturarv.
De er opført i svært tømmer,
men de fleste er beklædt med
malede brædder. 

Rødt og gult var ’fattig-
mandsmaling’, fordi farve-
stoffet var billigt, hvorimod
hvidt kostede mere og derfor
blev brugt af velstående
mennesker. Om social status
også kan udledes af husfar-
ven i dag, ved vi ikke præ-
cist.

Kongens kobbermine
Kobberminerne i området
og smeltehytten i Røros, som
er Norges største kobber-
værk, er hele omdrejnings-
punktet for byens eksistens.
Industrieventyret varede i

ca. 330 år, fra kobberet blev
opdaget i 1644, til minesel-
skabet gik konkurs og lukke-
de ved årsskiftet 1977/78. 

I midten af 1600-tallet hav-
de Norge i over 100 år været
underlagt danske konger, og
Christian IV sad på tronen,
da kobberet blev opdaget.
Krige hærgede Europa, og
der var brug for ædle metal-
ler, så kongen lovede beløn-
ning til dem, som fandt skat-
tene – og straf til dem, som
tav om forekomster.

Røros meldte sig under fa-
nerne, og kobberværket fik i
1646 kongeligt privilegium
til at udnytte mineraler,
skov og vandløb inden for en
cirkel med centrum i Røros
og en radius på ca. 45 km. 

Med det samme betød det
et økonomisk løft til hele re-
gionen, også uden for privi-
legieområdet, idet bønderne
fik arbejde i tilknytning til
værket og kunne sælge deres
produkter her.

Men kongen og staten
krævede sit. 10-12 pct. af om-
sætningen måtte sendes til
København. Rygtet siger, at
store dele af Christian IV’s
København er bygget for
penge fra minedriften.

Meget af Røros-kobberet
kom til en anden del af Dan-
mark, nemlig Kobbermølle/
Kupfermühle, der i dag lig-
ger på den tyske side af
grænsen ved Flensborg. 

Fra 1732 udskibede Cathri-
nesminde Teglværk ved
Flensborg Fjord teglsten til
Trondheim i Norge. På tilba-
gevejen medbragte skibene
kobber fra Røros til videre
forarbejdning i Kobbermølle
– i øvrigt også skabt af Chri-
stian IV.

Smeltehytten og kirken
Røros og omegn har mange
muligheder for aktiviteter,

10-12 pct. af
omsætningen

måtte sendes til
København 

REJSEN DERTIL
Bil: Røros ligger ca. 400

km nord for Oslo. En af
Norges 18 nationale turist-
veje, Rondane, løber i nær-
heden af Røros og byder på
strækninger med landets
flotteste natur – en omvej
værd.

Tog/bus: Tog- og busfor-
bindelse fra Trondheim by-
der konstant på betagende
udsigter, først over lavlan-

dets frodige fjordlandskab
med småbyer og rivende
vandløb, senere det mere
barske fjeld med lav be-
voksning. Røros har også
togforbindelse med Oslo
via Hamar.

Fly: Røros har en lille
lufthavn, bl.a. med forbin-
delse til Oslo.
Ekstra Bladet var inviteret 
af Visit Norway.

De store slaggebunker fra kobberværket fylder godt i landskabet sydøst for smeltehytten, som var med til at skabe byens opblomstring i 1600-tallet. 
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