
Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som beriker 
ens liv.

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene som beriker ens 
liv. Nils Kjær

Søndag 8. august 2021 – 2 dager 

Anna i Ødemarka 10-års jubileum av spelsuksessen

Grunnpris                    kr. 4.200,-

Enkeltromstillegg kr.    410,-
Depositum                     kr.    150,-

Inkludert:
 Reise i moderne buss
 Enkel lunsj
 Billett til spelet
 En middag
 Overnatting en natt i dobbeltrom
 Frokost
 Bergstadsvandring
 Omvisning i Røros Kirke
 Aktiv reiseleder fra Vega Reiser



Vega Reiser AS Kvenildsskogen 10 7093 Tiller

Tlf: 73 95 10 15 post@vegareiser.no www.vegareiser.no

Dag 1 – søndag 8. august
Avreise fra Trondheim Sentralstasjon, plattform 12, klokken 8.00. Turen går 
sørover, og etter hvert følger vi Rv3 over Kvikne til Tynset. Her svinger vi av, og 
følger Tylldalsveien på en alternativ rute til Engerdal og inn i Ødemarka og 
Engerdal Setermuseum. Her skal vi se Kopparleden Teaterlag i spelet om Anna 
Widèn, basert på Dagfinn Grønosets biograf. 

Anna Widén ble født 4. februar 1890 i Næroset i Ringsaker, og hune ble senere 
kjent som Anna i Ødemarka gjennom Dagfinn Grønosets biografi om henne i 1972. 
Denne biografien satte nasjonale salgsrekorder, og ble oversatt til femten språk. 

Som liten ble hun satt bort, og giftet seg ung med svensken Lang-Karl  i 1918. De 
ble «vandrere» til de skilte lag og hun ble i 1928 ble bosatt 

ved Isteren i Engerdal der hun medvirket til driften av Haugsetvollen. Etter 
boksuksessen ble hun kjendis og mottok Kongens fortjenestemedalje i sølv like før 

sin død. Hun ble kjent med Einar Gerhardsen og ble av sangeren Nora 
Brockstedt tilegnet komposisjonene Anna på Haugsetvolden og Annas masurka. 
Etter et strevsomt liv, døde Anna den 17. mai 1973. Hennes historie har siden 

august 2011 blitt satt opp av Kopparleden Teaterlag. Spelet spilles igjen på 
Engerdal setermuseum andre helga i august hvert oddetallsår, og vi tar dere med 

på en opplevelsestur til Annas hjemtrakter.

Spelet er ferdig omtrent klokken 16.00, og vi går om bord i bussen. Vi kjører til 
Røros, og Bergstadens Hotell. Etter innsjekk møtes vi til felles middag.

Dag 2 – 9. august
Etter frokost møtes vi i resepsjonen for utsjekk. Vi lagrer bagasjen på bussen før 
vi gjør oss klare for en liten vandring rundt i byen med vår lokalguide. Vi får høre 
om Bergstaden, og om denne vakre kirka «Bergstadens Ziir», som ble bygd i 
kobberverkets storhetstid.
Så har vi litt disponibel tid til å utforske Røros på egenhånd. Etter hvert møtes vi 
på bussen, og vi setter kursen mot Trondheim, hvor forventet ankomst er sent på 
ettermiddagen.


