PILEGRIMSLEDEN
P

GJENNOM OPPDAL

PRØV EN TUR
LANGS PILEGRIMSLEDEN I OPPDAL

KULTURMINNER

RYPHUSAN - DRIVA, ca 15 km

•
•
•
•
•

Kongsvold Fjeldstue, fjellstue siden slutten av
1600-tallet. Moderne hotelldrift i de fredete
hovedbygningene.
Vårstigen - en beryktet strekning av den gamle
Kongevegen - i dag en av våre fineste turstier.
Rise gravfelt - gravfelt brukt i 700 år fram til
ca år 1000. "Rise-engelen" ble funnet her.
Vang gravfelt -det største gravfeltet fra jernalderen i Norge. Over 750 registrerte graver.
Oppdal kirke - fra ca. 1650.
Raulåna - 2-etasjers tømmerstue fra 1675.
Flere konger har overnattet her.
Stavåa - ved Stavåa sto i middelalderen et
kapell, som trolig var bygget for pilegrimene.

OVERNATTINGSSTEDER
Kongsvold Fjeldstue, 72404340, www.kongsvold.no
Ryphusan, Vinstradalen, selvbetjent, 8-10 senger
Smegarden camping, Driva, 72424159 / 91674750
Granmo camping, 996 42 947, www.hevle.no
Oppdal Gjestetun, Oppdal, 72420600 / 98693300
Vekve hyttetun, 72421262 , www.oppdal.com/vekve
Sletvold hytter og Apartments, 72404090
IMI Stølen, 72421370, www.imi-stolen.no
Bjørklia gård, 7242259 / 47753876
Oppdalsporten, 72400640, www.eurostop.no

www.pilegrim.info

PILEGRIMSLEDEN

I Oppdal strekker pilegrimsleden seg fra Dovrefjell
i sør til kommunegrensa mot Rennebu i nord.
Dette utgjør en 70 km lang vandringsrute. Fra
Porten, som er grensa mellom Oppland og SørTrøndelag, er det drøyt 200 km til Nidaros. Nord for
Knutshøene, går leden 1325 moh, som er det
høyeste punktet gjennom Oppdal.

Fram til ca 1710 sto fjellstua i området der Vårstigen starter. Informasjonsskilter forteller Vårstigens
historie. Etter brua over Vårstigåa, går turen østover
til Vollasetra og Vårstigsetrene. Etter Haugtjønnene
svinger leden nordover langs Elgsjøtangen, og ved
Ryin svinger vi ned i Vinstradalen. De første
setrene er Ryphusan. Der finner turgåeren også det
selvbetjente refugiet med 8-10 overnattingsplasser.

•

OPPDAL

VÅRSTIGEN - RYPHUSAN, ca 17 km

GENERELT

•

Pilegrimsleden gjennom

(kart printer du ut fra www.pilegrim.info)
Fra Ryphusan til Driva går turen gjennom Vinstradalen. Ved Brustølen tar vi til venstre og følger en
gammel seterveg. På gravfeltet på Rise gravla drivdalingene sine døde i minst 700 år fram til ca år
1000. Det mest kjente funnet er Rise-engelen. En
gang på 1200-tallet bygget Håkon Håkonsson et
kapell på Lo.

VANG GRAVFELT - OPPDAL KIRKE –
RAULÅNA
Gravfeltet på Vang ligger ved Rv70 like før
avkjørselen til Oppdal kirke. Dette er det største
gravfeltet i Norge fra hedensk tid. Det er registrert
mer enn 750 gravhauger, en stor del av disse fra
vikingtida. Tursti med informasjonstavler gjennom
området. Oppdal kirke har et vakkert og
kulturhistorisk verdifullt interiør i barokk stil. Like
ved kirka står Raulåna fra 1675. Der overnattet
reisende av det "finere slaget". En rekke konger har
bodd her på sine reiser.
Velkommen som

EN VANDRER LANGS PILEGRIMSLEDEN
eller

Milestein ved Raulåna
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