Pilegrimsvegen
01.09.2009

"Den store Romboleden". Uttrykket "Rombo" kommer fra de åpne
landskapene ved Uppsala, hvor kirkemakten hadde sete gjennom
middelalderen. Pilegrimene fra Midt-Sverige Nord-Tyskland, Polen, de
Baltiske land og Finland fulgte "Romboleden". Den gikk fra Østersjøen
over Långheden og Hedemora til Siljan, Mora, Lillherdal og gjennom Härjedalen frem
til Ljusnan, videre gjennom Skarddøra til Stugudalen. Gjennom Tydal og Selbu, på
nordsida av Selbusjøen til Mostadmark, for så å ende opp ved "Olavskilden" i
Nidarosdomen.
Mye av denne vegen er nå rekonstruert både på norsk og svensk side. Organiserte
vandringer gjennom Skarddøra har vært gjennomført hvert år fra 1995 og frem til i
dag. Stien er godt merket både på kart og i terreng, og etter hvert er det mange som
vandrer deler av pilegrimsvegen som går gjennom storslagen natur med gode
utsiktspunkt.
Etapper i Tydal
1. Sylsjøen - Stugudalen 2. Stugudalen - Kirkvollen
3. Kirkvollen - Gressli

4. Gressli - Flora

Kart
Kart finner du i DNs naturbase ved å klikke
her.Om du ikke får opp pilegrimsleden - sjekk at tema
"Friluftslivsområder" og "Andre viktige" er
aktivisert/slått på, pilegrimsleden kommer da fram
som en tjukk, blå strek.
Informasjon
om pilegrimsvandringer finnes ellers på
www.pilegrim.info, www.pilegrim.no,
www.kulturarv.no, www.pilgrimscentrum.se,
www.pilgrimsvandring.dk

Sylsjøen - Skarddøra - Stugudalen 18 km
11.08.2008

Etappen mot Norge starter ved Sylsjøen i
Sverige der Romboleden og JämtNorgevegen møtes før vegen passerer
grenserøys 153 i Skarddøra. Her står
også en milestein som markerer at det er
155 km til Nidaros. På de eldste kart er
denne vegen kalt "Via Montanorum".
Dette er fra gammel tid ei viktig
ferdselsåre mellom Jämtland, Härjedalen
og Trøndelag. Ikke langt fra grensa finner
vi flere påkastrøyser. Fra gammelt av ble
det på disse stedene lagt på stein som et offer. Gjennom Skarddøra (1072 moh) er vi
omringet av Nordskardsfjellet med sin høyeste topp på 1442 m.o.h og
Sørskardsfjellet med 1469 m.o.h. Ta gjerne en stopp ved Vektarhaugen (vardested)
etter å ha passert Rotåa og Ljungdalsvaet. Lokal benevnelse på denne vegen er
Ljungdalsvegen. Området har en sterk tilknytning til samisk tradisjon og
næringsutøvelse. Fra Vektarhaugen går en gammel veg ned til Stugudal kirke (1957).
Overnatting
Flaten gård, Stugudalen
Beliggenhet: I enden av Stuggusjøen kun 400 meter fra Romboleden
Vertskap Bergliot og Asbjørn Rotvold
tlf. 73 81 46 85
Gammelstuggu
Antall sengeplasser: 12
Pris pr. seng pr. døgn: kr. 150,Selvbetjent, servering på forespørsel
Hytte
4 sengeplasser
Pris pr. døgn: kr. 400,-

Stugudal kirke - Sørsida av Stuggusjøen - Mosjøen - Knallen - Løvøya
- Kirkvollen 24 km
15.01.2009

Fra Stugudal kirke må du følge riksvegen
til sørsida av Stuggusjøen og ta av ved
Nyheim. Før du kommer så langt, har du
på venstre hånd passert Stugudal skanse
som ble opprettet en gang på 1600-tallet.
Som grensebygd har Tydal vært utsatt
som angrepsmål i ufredstider. Fra
Nyheim går stien etter den gamle
Møbekkvollvegen utover langs sjøen i et
frodig bjørkeskogslandskap. Fra Sørsida
av Stuggusjøen er det utsikt mot Sylan,
Skardsfjella, Skarddøra og Gråsida. Når
du har passert Mosjøen bærer det slakt
oppover til Knallen (vardested) som har
en unik utsikt over dalen. Fra Knallen går
det bratt nedover og her møter vi spor
etter en gammel hulveg. Vegen følger så den gamle ferdselsvegen helt ned til
Løvøya. Her finner vi også rester av en gammel skanse. Videre går vegen til Håen og
Fossan etter den gamle bygdevegen til Kirkvollen. Fra toppen av Håmyran se du
Fongen og Ruten i nordvest og Øyfjellet i øst.

Overnatting
Kirkvollen gård, Ås
Beliggenhet: Kirkvollen 2,5 km før Ås sentrum helt inntil Romboleden og kun få meter
fra kirketomt fra før 1537.
Vertskap Hilde og Ingebrigt Kirkvold
tlf 73 81 53 57 mobil 478 04 778
e-post: kirkvollen@tydalsnett.no
Sommårstuggu
Antall sengeplasser: 9 + madrasser
Pris pr. seng pr. døgn: kr. 150,Selvbetjent, servering på forespørsel
Reservasjon er nødvendig
Fjøset
Enkel overnatting 1 seng og 1 madrass
utedo, håndvask med varmt og kaldt vann, enkel kokeplate
Pris pr. døgn: kr. 200,Reservasjon er nødvendig
Se Kirkvollens hjemmesider på: http://www.tydalsnett.no/hrkirkvold

Kirkvollen - Ås - Aune - Gressli 16 km
24.07.2007

På Kirkvollen stod fra ca 1200-1690 en
stavkirke. I 1957 ble det satt opp
minnestein på det stedet der kirka hadde
stått. Fra Kirkvollen følger pilegrimsvegen
riksvegen gjennom Ås sentrum til
Åsgrinda og følger så en gammel veg
over Varhusbakken og videre
gammelvegen ned til Brekka bygdetun og
Tydal museum. Brekka bygdetun er
opprinnelig en husmannsplass fra første
halvdel av 1700-tallet. Sent i 1870-årene
ble gårdsanlegget flytta hit hvor det står i dag. Brekka bygdetun har en sentral plass i
bygdas kulturliv. Tunet er arena for oppsetting av det historiske friluftsteateret
"Karolinernes hærtog i Tydal". Fra Tydal museum går vegen langs riksvegen videre
til Tydal kirke som er en flott kirke fra 1696. Fra Tydal kirke føler pilegrimsvegen
riksvegen til vegskilt ved Væla bru og tar her av fra hovedvegen og går videre til
Gressli. Her står en minnestein for myntfunnet i 1878 der over 2000 mynter fra ca
1080 ble funnet i en potetåker. Herfra har du utsikt til Bukkhåmmåren på andre siden
av dalen der karolinerne kom over til Hillmo i 1718.

Overnatting
Spongtun, Gressli
Beliggenhet: Ved riksveg 705 i Gressli ca 800 meter fra Romboleden
Eier er Ungdomslaget Vårfryd. Kontakt Tydal kommune tlf 73 81 59 00 for å få oppgitt
hvem som er kontaktperson.
Enkel overnatting - flatseng
Selvhushold
Reservasjon er nødvendig

Gressli - Flora 16 km
24.07.2007

Fra myntfunnet går vegen gjennom
skogsterreng gjennom Kubjørga og
passerer kommunegrensa i skogbandet.
Her er det også flott utsikt over dalen og
fjellheimen vidt omkring. Videre går
vegen forbi nedlagte setervoller fram til
Flora fellesseter, ca 3 km nord for Flora
sentrum. Vi passerer minnesmerker fra
gruvetiden 1713-1779, kvernsteinsbrudd
med flere hunder års tradisjoner fram mot
1904 samt åsted for myrmalmbrenning
som kan dateres tilbake fra ca år 100 f.Kr
til ca år 400 e. Kr. I Flora finner vi Flora
kirke nede i dalen ca 3 km fra pilegrimsvegen.

Overnatting
Det jobbes med overnattingstilbud i Flora kontakt derfor
Selbu kommune v/Siv Berggård
Tlf. 73 81 67 46 / 975 59 746
e-post: siv.berggard@selbu.kommune.no

