PILEGRIMSLEDEN
P

GJENNOM RENNEBU

PRØV EN TUR

LANGS PILEGRIMSLEDEN I RENNEBU
HAVDAL SKOLE – SKJEPPHAUGEN, 9 km

Pilegrimsleden er 42 km lang gjennom Rennebu kommune.
Traseen følger i hovedsak den gamle kongeveien, som i dag
består av strekninger med grus, asfalt, hulvei, samt enkel,
opptråkket sti. Vandringen vil gi mange fine naturopplevelser og et godt bilde av nytt og gammelt kulturlandskap.

(Supplerende kart printer du ut fra www.pilegrim.info)

KULTURMINNER
Rennebu har en rekke kulturminner, hvorav de fleste ligger
i tilknytning til elva Orkla. Elva har vært en viktig resurs for
bosetningen opp gjennom tidene. Det er her gjort et utvalg
av kulturminner som ligger langs pilegrimsleden.
Husmannsplasser på 1800-tallet: Langs gamle kongevei
på rekke og rad lå Kamban, Løkkjbakkan, Merket, Trondplassen, Geirbakkan. Nå sees kun Kamban og Tronplassen.
Gammelgræva:Hulvei ned mot dalbunnen mot Vangseng
Skjepphaugen: Bosetningsspor etter gårdsanlegg fra eldre
jernalder. Tydelig spor etter langhus, ca 20m langt, samt ca.
50 gravrøyser. Spor etter St. Olafs Jernverk grunnlagt 1852.
Sliper: Gammel lensmannsgård.
Olavskleiva: Sagnet sier at Olav den hellige red gjennom
Rennebu. På toppen av bakkene ovenfor Flå er det fire merker i fjellet , som i følge sagnet skal være hovmerker etter
helgenkongens hest. Like ved; rester av St. Olafs gruve.
Kjønnmoen: Rester etter bosetting viser to avlange hus, ni
gravrøyser og et par dyregraver. Boplassen skriver seg fra
yngre jernalder. Det er også gjort vikingetidsfunn på stedet.
Jutulstuggu: Rekonstruksjon av gammelt stasbygg av tømmer fra 1200-tallet. De originale portalene er å finne på
Vitenskapsmuseet i Trondheim.
Gammelbua: Renneboe Nedre Forbrugsforening. Museum.
Rennebu kirke (1869): En av de få Y-kirkene i landet.
Reberg: Fredet gårdsanlegg. Gården var i eie hos Domkapitelet på 1500-tallet. På slutten av 1700-tallet fungerte den
som kapteinsgård. Prestegård fra 1860 og de neste 100 år.
Jorlia: Fredet gårdstun. Opprinnelig en stor skogsgård hvor
det på det meste var 50 bygninger på gården. Det
nåværende våningshuset ble oppført på 1800-tallet og har
en sjelden og særpreget portal med barokke trekk.
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Pilegrimsleden gjennom

Start i lysløypa ved Havdal skole, videre til
Brattset, over Kamban, Løkkjbakkan, Merket,
Trondplassen og Løkkjbakkan. Siste delen
følger leden Gammelgræva (gammel hulveg)
ned mot Skjepphaugen.
KRÅKKÅN – KJØNNMOEN,

4 km

(Kart på baksida)

Oppstart i øverste sving av Eibakkan, opp til
Slip-ran, videre mot Olavskleiva og ned til
Flågårdene. Turen avsluttes ved gravfeltet på
Kjønnmoen.
STAMNAN – VOLL,

6 km

(Kart på baksida)

Oppstart ved Jutulstuggu, forbi gammelmeieriet
på Stamnan, opp gjennom boligfeltet, følger
turstien til Hurundsjøvegen, derfra går grusvegen ned til vollagrenda, Rennebu kirke og
milestenen.
OVERNATTINGSSTEDER
Langklopp fjellgård, 90502328
Hæverstølen gardstun, 47175525, 90667591, 93043082
Gjesteheim Havdal, 97479593
Mjuklia ungdomssenter og leirskole, 72428230
Meslo gård, 72426615, 90960190
Tverdal Grendahus, 72865072, 41633232
Velkommen som

EN VANDRER LANGS PILEGRIMSLEDEN
eller

Ned mot Løkslettet
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