PRØV EN TUR!

GENERELT

BUDSJORD – FOKSTUGU, 13 km

Dovrefjell er et viktig symbol fra norsk historie som
det også knytter seg mange myter til. Her bor
Dovregubben, som også er kjent fra Ibsens Peer Gynt.
Eidsvoldsmennene samlet seg i 1814 under mottoet
”Enig og tro til Dovre faller”. Dovrefjell var og er en
viktig ferdselsveg, også for pilegrimene til Nidaros.

KULTURMINNER
•
•

•
•
•
•

Den gamle kongevegen.
Fjellstuene over Dovrefjell - anlagt av kong
Eystein Magnusson (etter 1100) for å gi overnatting til vegfarende.
Vesle-Hjerkinn - bebodd fra vikingtiden til
svartedauen.
Eysteinkyrkja, 1969 - en moderne betongkirke
tegnet av arkitekt M. Poulsson. Fra gammelt lå det
en stavkirke i området.
Fangstanlegg for villrein med mer enn 1000
fangstgroper mellom Hjelleseter og Kongsvoll
Pilegrimsdager på Dovrefjell – Årlig
arrangement i juli med pilegrimsvandringer og
kulturarrangementer i Dovre og Oppdal.

OVERNATTINGSSTEDER
Budsjord gard, Dovre, tlf 90898091
Hjelle Seter, Dombås, www.hjelleseter.no, tlf 41542480
Fokstugu gard, Dombås, tlf 92402374
Furuhaugli Turisthytte, Dombås, www.furuhaugli.no,
tlf 61240000
Dovregubbens Hall, Dombås, www.dovregubben.com,
tlf 61242917
Hageseter Turisthytte, Dombås, www.hageseter.no, tlf 99703738
Hjerkinn fjellstue, Hjerkinn, www.hjerkinn.no, tlf 61215100
Hjerkinnhus hotell, Hjerkinn, www.hjerkinnhus.no, tlf 46420102
Kongsvold Fjeldstue, Oppdal, www.kongsvold.no, tlf 72404340

www.pilegrim.info

PILEGRIMSLEDEN OVER DOVREFJELL
(kart Fokstugu-Kongsvold printer du ut fra www.pilegrim.info)
Se også heftet ”Pilegrim gjennom Dovre”. (Dovre kommune)

Pilegrimsleden gjennom

DOVRE

Budsjord gard, betyr biskopens jord og tilhørte
biskopen i Nidaros som hadde store eiendommer i
middelalderen. Passeringen av Dovrefjell var en
krevende og farefull strekning for pilegrimene.
Pilegrimsleden følger Den gamle kongevegen forbi
Bønnealteret og Allmannrøysa, en gammel
påkastrøys på toppen av vegen, 1210 moh.

FOKSTUGU – FURUHAUGLI – DOVREGUBBENS HALL, 13 km
Etter Fokstugu mot Furuhaugli er det flott utsikt
over Fokstumyra og Snøhettamassivet. Her følger
leden en natur- og kultursti med skilt som informerer om verneområdene og dyre- og plantelivet.

DOVREGUBBENS HALL –GAUTÅSETER
– HJERKINN, 12 km
Leden passerer Vesle-Hjerkinn med rekonstruksjoner av gamle tufter og følger natur- og kulturstien med informasjon om steinalderboplass ved
Avsjøen, fangstgroper for villrein og de arkeologiske utgravningene på Vesle-Hjerkinn.

HJERKINN – KONGSVOLL, 15 km
Pilegrimsleden følger Den gamle Kongevegen over
Hjerkinnhøe forbi Porten mot Kongsvoll, der det
ble reist portal ved kroningsferden til kongen.
Kongsvold Fjeldstue er en av de gamle fjellstuene.
Like ved fjellstua ligger Kongsvoll fjellhage hvor
fjellplantene på Dovrefjell kan oppleves.
Velkommen som

EN VANDRER LANGS PILEGRIMSLEDEN
eller

Eysteinkyrkja, Hjerkinn
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