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Tilbake til
Røros
Norge har 104 tettsteder med
over 5 000 innbyggere, og som
dermed gir rett til betegnelsen
by. 103 av disse er da også
definert som byer. Den siste
– Røros – er den eneste som
innehar definisjonen bergstad.
Dette er bare begynnelsen på
en beskrivelse av unike Røros,
den vakre verdensarv-byen der
tiden tilsynelatende står stille.
Mest besøkt ved juletider og om
sommeren, men Røros kan du
nyte i fulle drag – hele året. Vi
tror besøkstallene bare vil tilta
gjennom 2019. 

Norge vil alltid være vårt nærmeste ferieland, og visst har vi mange perler å by på.
Her er fem flotte steder vi mener er verdt et besøk i 2019. TEKST: TOM ANDERSSON

 LEVENDE MUSEUM: I disse husene
på Røros bodde det folk inntil langt inn på
1990-tallet. Bergstaden Røros er et godt
eksempel på at det verneverdige også er
bruksverdig. (FOTO: TOM ANDERSSON)

Handelsstedet Angvik
Ved Tingvollfjorden på Nordmøre ligger Angvik Gamle
Handelssted, en perle av et sted
i Classic Norway-kjeden som
er mer enn bare et usedvanlig
vakkert hotell. Her har nemlig
eieren oppført et eget museum
tuftet på Angvik-slektens historie
(eierens egen slekt), som i seg selv
er en roman verdig. Her finner du
også galleriet til kunstneren Tore
Bjørn Skjølsvik, med malerier og
skulpturer i til sammen 75 verk.
Har du ikke vært her før, bør du
unne deg turen innom i løpet av
året som kommer. 

 NYTT LIV: Veiholmen ligger ytterst i havgapet på Smøla, i spektakulære omgivelser. (FOTO: TOM ANDERSSON)

Ville og vakre Veiholmen
I havgapet ytterst på Smøla ligger Veiholmen. For ikke lenge siden var det gamle fiskeværet truet av fraflytting, men pendelen svingte i tide.
To søstre fra Grimstad begynte å kjøpe opp gamle bygninger og gjøre dem om til nydelige små overnattingsbedrifter. Nå planlegger de også et
spektakulært boutique-hotell i glass på påler på en molo mot storhavet, bygget sammen med et gammelt naust. Det gamle fiskeværet blomstrer
på ny, i et miljø der padlere vil finne sitt paradis og du finner landets tetteste bestand av havørn. Bred dekning i nasjonale medier borger for økt
interesse i 2019, og det er vel fortjent. 

 FAMILIEHISTORIE: Angvik Gamle
Handelssted er en unik blanding av hotell,
museum, galleri og levende kulturhistorie.
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(FOTO: TOM ANDERSSON)
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Badstubad på Sørenga
Da New York Times nylig skrev
en artikkel om hvordan du best
tilbringer 36 timer i Oslo, var
det aller første tipset å ta en tur
til det nye havneområdet Sørenga
i Bjørvika – jumpe i vannet, og
deretter søke seg inn i en av de
to badstuflåten du finner her,
oppført i drivved. Badstuene er
tilgjengelige for alle, dog ikke
gratis: Prisene er henholdsvis 1
000 og 2 000 kroner for "Måken"
og "Skarven" for to timer, med
plass til opp til 12 personer.
Drop-in er 100/150 kroner per
person for to timer. 
 BADEBYEN: På Sørenga i Bjørvika
bades det hele året. To badstuflåter er
tilgjengelige for publikum som ønsker å
varme seg før eller etter badet.
(FOTO: NTB SCANPICS)

Et lite stykke Norge
Det finnes et knippe sprell
levende kulturhistoriske perler
i Norge. Fremst blant disse
finner vi Røisheim, den gamle
skysstasjonen i Bøverdalen ved
Jotunheimens dørstokk. Etter
omfattende flomskader i Skjåk
og Lom på ettersommeren i
2018, står Røisheim fremdeles
urørt – som gården har gjort
helt fra 1500-tallet, med påbygg
et par hundre år senere. Her
kan du overnatte i pittoreske og
rotnorske omgivelser, eller også
unne deg en lunsj eller middag
på vei videre opp i Jotunheimen.
Kun sommeråpent fra 1. mai
og ut september, så her må
du bokstavelig talt kjenne din
besøkelsestid. 
 SKYSSTASJON: Røisheim har røtter
tilbake til 1100-tallet, men året 1858
markerer et historisk skille: Det var året da
gården ble skysstasjon. (FOTO: BJØRN MOHOLDT)
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