PILEGRIMSLEDEN
GJENNOM HAMAR
P

PRØV EN TUR
LANGS PILEGRIMSLEDEN FRA HAMAR
FØRST LITT MER OM LEDEN I HAMAR

Hamar har vært et viktig knutepunkt for kommunikasjon helt tilbake til middelalderen, og liker i dag å
kalle seg Innlandshovedstaden. Byen har en flott
beliggenhet med nærhet til Mjøsa. Den er vertskap for
Eidsivating lagmannsrett, Hamar bispedømme og
andre offentlige etater.

Fra sør kommer pilegrimsleden til Hamar ved
Stangebrua. Ved Hamar stasjon (1862) går leden
under jernbanen, og du finner merking til
Tjuvholmen. Ved Skibladnerbrygga møter du
Strandpromenaden,
klokkespillet i Mjøsa og
friluftsområdet Koigen. Milesteinen ses på
Domkirkeodden hvor Pilegrimsleden går over
museumsområdet. Her finner du rester etter den
gamle
Hamarkaupangen
med
bispegård,
katedralskole, korskirken med hospital og ruinene
etter middelalderens domkirke fra 1152 med det
enorme vernebygget i glass fra 1998 tegnet av
arkitekt Kjell Lund. Dette er Hamar og Hedmark
fylkes tusenårssted. Storhamarlåven, utformet av
arkitekt Sverre Fehn rommer utstillinger og ruinen
av bispegården. Langs Storhamarstranda er det
funnet rester av brygger. Her kom kanskje
pilegrimene i land.

KULTURMINNER
Tjuvholmen
Her ligger ei gravrøys som trolig ble anlagt i
bronsealderen, ca 1800-500 f.Kr. I middelalderen ble
holmen brukt som interneringssted for tjuver og
kjeltringer.
Skibladnerbrygga
- et av Skibladners faste anløpsted. Båten er nå vernet
av Riksantikvaren.
Hamarkaupangen og Domkirkeodden
Norges eneste innlandsby under middelalderen med
røtter tilbake til 600-tallet. Handelsplass under
høvdingsetet på Åker innerst i Åkersvika.

OVERNATTINGSSTEDER
-

Vikingskipet Motell & Apartments/
Hamar Vandrerhjem, tlf. +47 62 52 60 60,
www.815mjosa.no/norsk/hamar.html

-

Hedmarktoppen Camping og hytteutleie,
Limhusvn.15, tlf. +47 62519370,
www.hamar-hytteutleie.no

-

Seiersted Pensjonat
Holsetgata 64, 2318 Hamar, tlf. 62521244
www.seiersted.no
www.pilegrim.info
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PILEGRIMSLEDEN

GENERELT

Pilegrimsleden gjennom

Fra Domkirkeodden går pilegrimsleden videre forbi
Norsk Jernbanemuseum og over Furuberget - et
turområde med naturreservat og bygdeborgen.
Leden går videre inn i Ringsaker kommune hvor du
møter Furnes kirke.

TURFORSLAG
DOMKIRKEODDEN – FURNES KIRKE
Ca. 8 km
FURNES KIRKE - BRUMUNDDAL
Ca. 8 km
Velkommen som

EN VANDRER LANGS PILEGRIMSLEDEN
eller

Domkirkeruinen, Hamar Foto: Hamar kommune
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