
 

ELDEN på Røros 
 

«Det brinn en eld» spilles midt i verdensarven på Røros. 

 

 
 

Elden er et norsk, historisk musikkspill som settes opp i spektakulære 

omgivelser midt i verdensarven Røros. Slegghaugene danner en majestetisk 

scene for dramatikken som utspiller seg. Elden tar oss med tilbake til 1718 - 

1719 da 10 000 svenske soldater under ledelse av Carl Gustaf Armfeldt gikk mot 

Trondheim for å ta over Norge, etter ordre fra Karl XII. Under ledelse av General 

De la Barre ble hundretalls av soldatene sendt til Røros – hvor store deler av 

handlingen utspiller seg. Da Karl XII blir skutt, starter de svenske soldatenes 

tilbaketog til Sverige. Dødsmarsjen – hvor 3000 soldater frøs i hjel på vei over 

grensefjella mot Sverige – er en sentral del av musikkspillet Elden. Musikkspelet 

er skrevet av Arnfinn Strømmevold og Bertil Reithaug, og regien er ved Catrine 

Telle. Koreografien er ved Arne Fagerholt og Skjalg Raaen har det musikalske 

ansvaret. Elden satte igjen publikumsrekord i 2019, og er i dag Norges nest 

største og Trøndelags aller største spel! 

Fjorårets forestilling ble avlyst p.g.a. pandemien, og årets forestillinger blir 

gjennomført med begrenset antall publikum pr. kveld. Så vær rask med å bestill 

tur med oss! 
 



 

Mandag 2. august 

Bussavgang fra de respektive avgangsstedene på formiddagen. Vi kjører via Gauldalen og 

Haltdalen til Røros. Vi skal bo på Bergstadens Hotel. Det blir anledning til å rusle litt rundt i 

gatene på Røros på egenhånd, før vi samles til middag på hotellet. Etterpå finner vi våre plasser 

på tribunene til forestillingen «Elden» som starter kl. 21:30. 

 

Tirsdag 3. august 

Frokost på hotellet, før bussavgang kl. 11:00. Hjemturen legger vi om Glåmos, Aursunden, 

Stugudalen og Tydal, og vi spiser felles lunsj på Selbusjøen Hotell & Gjestegård. Siste etappe går 

via Hell og E6 til Trondheim, Melhus, Orkanger og Oppdal. 

 

TURFAKTA: 

 

Avreise: 2. august - Varighet: 2 dager 

Avreise fra: Oppdal, Orkanger, Trondheim og Melhus (med mulighet til påstigninger underveis 

langs reiseruten). 

 

Pris pr. person:  kr. 3.450,-  
   

Tillegg for enkeltrom: kr. 990.- 

 

Turprisen inkluderer: Bussreise med moderne turbuss til Røros t/r, 1 overnatting på Bergstadens 

Hotel, 1 frokost, 1 lunsj, 1 middag og billett på Elden 2. august. 

 

På denne turen fungerer vår sjåfør som reiseleder 

 

 
 

 

 


