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tidspool - Børnepool - Golf -  Tennis - Atletik - Vægtløft
er - Boksning - Mountainbike - Citybike - Minigolf - Højde

rskole - Windsurfing - Kajak - Stangspring - Beachvolley
ellnesscenter - Kuglestød - Fitnesscenter - Spinning 
ctivio Fitness Bike - Five a side - Fodboldstadion - Badm
ordtennis - Volleyball - Løb - Triathlon - Duathlon - Aquat
wing - Squash - NRG Step - Stretch & Relax - Aerobi
in Aerobic - Fitball - AB Attack - Deep Water Aqua - Y

Club La Santa · Tlf. 76 500 400 · www.clublasanta.dk

Ta’ afsted til 

Club La Santa i 

den kolde tid...

All sport inclusive!

Priser v/3 voksne i Gul A lejl. 

Afrejse  1 uge 2 uger

Køb. 09. nov.  Udsolgt  (4 pl.) 7.595,-

Bill. 09. nov.  4.495,- Få pl.

Køb. 16. nov.  (2 pl.) 6.495,-  (5 pl.) 7.595,-

Bill. 23. nov.  4.495,-  7.295,-

Køb. 23. nov.  (4 pl.) 5.595,- (8 pl.) 7.295,-

Bill. 30. nov.  (2 pl.) 6.095,- 5.995,-

Køb. 30. nov.  4.495,- 5.995,-

Bill. 07. dec.  4.095,- 5.495,-

Køb. 07. dec.  4.095,- 5.495,-

Bill. 14. dec.  3.995,-  7.695,-

Køb. 14. dec.  4.695,- (3 pl.) 7.695,-

Tilbud

Tilbud

Tilbud

Tilbud

Tilbud

Tilbud

Tilbud

Tilbud

Tilbud

Tilbud

På Club La Santa er der ”all inclusive” på sporten, 

med mere end 30 gratis sportsfaciliteter. Vi har 

også egen børneklub ’PlayTime’ med masser af 

sjov og aktiviteter for de mindste.

 

Udvalgte eventuger:

30.11-12.12  Total Body Conditioning Week

07.12-14.12  Crawl m. Mette Jacobsen

07.12-21.12  Løbeuger m. Maria Sig & Team

14.12-20.12 Yoga & Mindfulness m. Britta Myrvig

14.12-20.12 Cykeluge m. Tayeb Braikia & Team

R
øros ligner et frilandsmuseum, 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, eller at man sælger det
samme kinesisk producerede turist-

tingeltangel fra alle butikker – tværtimod.
Røros har sin værdighed, der bygger på tradi-

tion og kulturarv – det fornemmer man straks,
når man går en tur på byens to parallelle hoved-
gader, Kjerkgata og Bergmannsgata, der, som
navnene næsten siger, fører fra den lavere del af
byen med bl.a. station og hotel, op til hhv. kirken
og bjergværket, dvs. fabriksbygningen kaldet
smeltehytten, hvor kobberet blev udsmeltet.

Husene, herunder butikkerne, der sælger for-
holdsvis almindelige varer, heraf mange lokale

produkter, er af træ og velbevarede. Det skal de
også være, for de er fredede og optaget på Unes-
cos liste over verdens kulturarv.

Husene er opført i svært tømmer, og nogle
fremstår således, men de fleste er beklædt med
malede brædder. Rødt og gult var "fattigmands-
maling", fordi farvestoffet var billigt, hvorimod
hvidt kostede mere og derfor blev brugt af velstå-
ende mennesker. Om social status også kan udle-
des af husfarven i dag, skal vi lade usagt.

Danskekongens kobbermine
Kobberminerne i området og smeltehytten i
Røros, Norges største kobberværk, er hele
omdrejningspunktet for byens eksistens. Indu-
strieventyret varede i ca. 330 år, fra kobberet blev
opdaget i 1644, til mineselskabet gik konkurs og
lukkede ved årsskiftet 1977/78. 

Overblik over Røros med rå
tømmerhuse og slaggebjerge i
forgrunden, smeltehytten til
højre, kirken knejsende i midten
og bræddebeklædte, malede
træhuse i centrum til venstre.
Foto: Terje Rakke/Innovasjon Norge

Industrieventyret
i ødemarken

Røros i det centrale Norge er en historisk kobbermineby,
der i dag lever af turister. Kobberminens historie er stærkt
forbundet til Danmark – på godt og ondt.
MOGENS HANSEN | Jyllands-Postens udsendte medarbejder | explorer@jp.dk
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Ring og få en snak med vores dygtige rejsekonsulenter 
om dine rejseplaner og få et godt tilbud.

Oplev Nordøen og Sydøen på 15 dage i bil.
���������	�
�����	���������������������������
����������������������������������������������!
�����������"����#$	��$���!����$����	�����#�������������
%�#��	�&$�����#���&������$����#�����������$��'�(�)�$!
�$�����$�#���*�������������������+����������������$����&�
�����&���������������������������	���������������$&&���

,����������$�����������������-/��$���&���$��
���	�&$������*&&����&�+�%�����	����
�*���*��������0��$��2$������"�����������$���
��������������	�--����������������	��$����#���$��
��%�����	�����$���#������2�#����#��$���	�3!�$�����$�$��!
�#���������*���*����	�����#�������������������������4��6����
���$�������������������	���������������$&&���

Tlf. 70 22 66 00 - www.risskov.com
Også åbent på telefon søndag kl. 10-15

New Zealand i bil

Australske Highlights

Eventyr i motorhome

Fra kr. 26.690

Fra kr. 23.390

Bestil nuog spar
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Australien &
New Zealand

Bestil rejsen Down Under hos os – netop nu har vi 
mange gode supergode tilbud.

Gratis info-møde
Onsdag 7. nov. i Randers

8�&�������������$�����������$���������$������7#���$����!
����������������������&��������� www.risskov.com/info

I midten af 1600-tallet havde Norge i over 100
år været underlagt danske konger (rigsfællesska-
bet varede til 1814), og Christian IV var dansk
konge, da kobberet blev opdaget. Krige hærgede
Europa, og der var brug for ædle metaller, så kon-
gen lovede belønning til dem, som fandt metaller
– og straf til dem, som tav om forekomster.

Røros meldte sig, 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 regio-
nen, også uden for privilegieområdet, idet bøn-
derne fik arbejde i tilknytning til værket og
kunne sælge deres produkter her.

Men kongen og staten krævede deres. 10-12 pct.
af omsætningen måtte sendes til København,
med tiden blev det dog 

REJSEN DERTIL

Bil: Røros ligger ca. 400 km nord for Oslo. En af Nor-
ges 18 nationale turistveje, Rondane, løber i nærhe-
den af Røros og byder på strækninger med landets
flotteste natur – en omvej værd.

Fly: Røros har en lille lufthavn, bl.a. med forbindelse
til Oslo.

Tog/bus: Tog- og busforbindelse fra Trondheim by-
der konstant på betagende udsigter, først over lav-
landets frodige fjordlandskab med småbyer og riven-
de vandløb, senere det mere barske fjeld med lav be-
voksning, indtil man når Røros 600-700 m.o.h. Røros
har også togforbindelse med Oslo via Hamar.

Morgenavisen Jyllands-Posten var inviteret af Visit Norway.

Oslo

Røros

N O R G E

0 km 100

JP-kort: TMS
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Kombination mellem Dubai og Ras al-Khaimah

Afrejse hver uge fra 28. december 2012 til 22. marts 2013  - 1 uge

Fx 18. og 25. januar fra kr.  6.998

Badeferie i Ras al-Khaimah
Hotel Hilton City - Bravo kat. 4

Fx afrejse 11., 18. og 25. januar - 1 uge

fra kr. 6.498

“Altid danske rejseledere”

Afrejse 21. og 28. dec., 1 uge – Hotel med morgenmad fra kr. 7.2988
JUL OG 

NYTÅR
 I DUBAI

Metropolen 
Dubai

Med Emirates får  
du 30 kg bagage, 
når du flyver på 
Economy class

Ring 96 27 09 55 eller bestil 
på www.bravotours.dk

Røros 
kunsth
i arbej

Kjerkgata har
flest butikker,
som er blandet
med beboelse. 
Foto: Mogens Hansen

mindre. Christian IV blev kendt for sine store
bygningsværker, hvoraf en del stadig præger
København, og flere steder i kilderne til historien
om Røros støder man på det udokumenterede
udsagn, at store dele af datidens København er
bygget for penge fra minedriften.

Et konkret eksempel: Kilder nævner, at taget
på den gamle børsbygning i København er lavet
af kobber fra Røros. Et norsk skrift nævner
myten, men er samtidig skeptisk over for den.
Butikken ved smeltehytten i Røros understøtter
historien ved at have et billede hængende af
børsbygningen, men nævner ikke i tekst noget
om tagets mulige oprindelse. Historien kan dår-
ligt være korrekt. Børsen er opført på Christian
IV’s foranledning 1620-24, men taget var da af bly.
Huller i det blev senere fyldt ud med blik og tegl.
Først omkring 1880 blev det nuværende kobber-
tag lagt – altså ca. 66 år efter det dansk-norske
rigsfællesskabs ophør.

Derimod er det en kendsgerning, at meget af
Røros-kobberet kom til en anden del af Danmark,
nemlig Kobbermølle/Kupfermühle, der i dag lig-
ger på den tyske side af grænsen ved Flensborg.
Fra 1732 udskibede Cathrinesminde Teglværk
ved Flensborg Fjord teglsten til Trondheim i
Norge. På tilbagevejen medbragte skibene kob-
ber fra Røros til videre forarbejdning i Kobber-
mølle – i øvrigt også skabt af Christian IV.

Besøg i smeltehytten og kirken
Røros og omegn har mange muligheder for akti-
viteter, men to steder må man absolut besøge i
byen: smeltehytten og kirken. 

Smeltehytten har været brændt flere gange og
er derfor kun delvis original, men den rummer et
indblik i det hårde liv, det var at arbejde ved
minedriften. Modeller viser, hvordan der blev
arbejdet i minerne, og de Storm P-apparater, som
datiden kunne frembringe til transport af sten-
materialer med kobber og oppumpning af vand,
er genskabt med stor nøjagtighed. Smeltehytten i
Røros var den største af 12 i området. Kobber-
smeltning og –støbning demonstreres om som-
meren. Entre 70 kr., 125 kr., hvis man også vil
besøge Olavs Mine 13 km fra Røros. 
www.rorosmuseet.no

Kirken er usædvanlig pga. sin størrelse med
1.600 siddepladser, dvs. plads til alle, som ved
færdiggørelsen i 1784 boede i Røros. Byggeriet
blev finansieret af kobberværket, som til gengæld
anbragte sit bjergværkssymbol på tårnet. Kirke-
opførelsen foregik under mottoet »Til Guds ære
og bjergbyens pryd«, og sandt er det, at især kir-
ketårnet ses knejsende over alle træhusene.
Entré med omvisning 30 kr.
www.roroskirke.no N
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Rundrejser i Cuba & Istanbul

 11.990,-
pr. person

SUPER PRIS
fra kr.

5.990,-
pr. person

SUPER PRIS
fra kr.

10.990,-
pr. person

SUPER PRIS
fra kr.

Prisen inkluderer: 
Fly t/r inkl. skatter og afgifter 

 

 Afrejser 2013:  8.2, 22.3 & 9.5

Dag 1: Afrejse Danmark
Dag 2: Havanna
Dag 3: På egen hånd/Viñales*
Dag 4: Havanna-Varadero**
* Tilkøb

Dag 5-7:  Varadero badeferie
Dag 8:  Varadero-Havanna
Dag 9: Hjemrejse
Dag 10:  Ankomst Danmark
** Udflugter kan tilkøbes

KINA:
Kontakt Torben
Tlf.: 65 65 65 62
salg@team-benns.com

MED DANSK
REJSELEDER

MED DANSK
REJSELEDER

MED DANSK
REJSELEDER

Kontakt Randi
Tlf.: 65 65 65 62
salg@team-benns.com

Rundrejse i Kina

Prisen inkluderer: 

 Afrejse 2013:  11.2, 18.2, 6.3 & 23.3

Dag 1:  Afrejse Danmark - Istanbul
Dag 2:  Istanbul. Hagia Sofia, Den Blå Moske, middag m.m. 
Dag 3: Topkapi-paladset, Chora-kirken, Hippodromen m.m.
Dag 4: Sejltur på Bosporus, evt. tyrkisk aften (tilkøb)
Dag 5:  Hjemrejse Istanbul - Danmark
Dag 4: Tyrkisk Aften tilkøb for kr. 490,-

Prisen inkluderer: 

 Afrejse 2013:  18.1, 15.2, 22.3, 25.4, 5.7, 18.7, 15.8, 
  19.9 & 11.10

Dag 1:  Afrejse Danmark
Dag 2-4: Shanghai. Bl.a. rundfart,
 The Bund & Zhujiajiao
Dag 5:  Shanghai-Beijing
 med Eksprestog

Dag 6-9:  Beijing. Bl.a. Den 
 Forbudte By, Muren,
 Ming-gravene, Huton-  
 ger & cykeltaxi
Dag 10:  Hjemrejse Danmark
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og omegn har et væld af
håndværkere, som man kan se
de. Foto: Terje Rakke/Innovasjon Norge 

Slaggebunkerne fra kobberværket
fylder godt i landskabet sydøst for
smeltehytten. Foto: Mogens Hansen

4
RÅD TIL REJSEN

Røros: Ved stationen er højden over havet 628 me-
ter. Ca. 3.500 indbyggere i byen. Byen har omkring
800.000-1.000.000 besøgende om året, flest om
sommeren, men langrendsmulighederne trækker en
del til i februar-marts. Røros er et af Europas kolde-
ste steder med en kulderekord på minus 50,4 grader,
men der er lunt om sommeren. 
www.roros.no
www.bergstaden.no 
www.visitnorway.com/dk

Overnatning: Røros turistkontor formidler udlejning
af private hytter og lejligheder. Andre muligheder:
Bl.a. Bergstaden Camping, Bergstadens Hotel (dob-
beltværelse fra 990 kr., Røros vandrerhjem Fjellhei-
men (dobbeltværelse fra 580 kr.), Frøyas Hus, en
1700-tals gård i centrum (250-495 kr. pr. person).

Mad: Røros har fået øjnene op for, at lokale råvarer
er bedst, og at de har en salgseffekt over for besø-
gende. Man hører ofte udtrykket "kortreist mat", alt-
så fødevarer, der ikke er flyttet langt fra jord til bord. 
»Røros har Norges bedste kød, mejeriprodukter og
vildt,« siger Atle Strand Karlsen, køkkenchef på Berg-
stadens Hotel. Turistkontoret arrangerer "madsafari"
med besøg hos delikatessebutikker og spisesteder.

Aktiviteter: Bl.a. guidet byvandring inkl. kirken (70
kr.), kunsthåndværkerbesøg, museer, gårdbesøg, na-
turreservater og fredede områder, sydsamisk kultur
og rendrift. Røros er omgivet af åbne fjeldvidder,
som er velegnede til cykel-, vandre- og rideture om
sommeren og skiløb om vinteren.


