Dag 1. Eidsvoll – Lysjøen

Lengde: 18 km
Tid: ca 5 timer
Terreng: stier og skogsbilveger, grus eller asfalt.
Turen starter ved Eidsvoll stasjon, knutepunkt for buss og tog (50 minutter fra Gardermoen). Første
delen av leden går gjennom sentrum av Eidsvoll, og følger veger med asfaltdekke nordover og ut av
bebyggelsen. Videre går du inn i jordbrukslandskap, før du etter noen kilometer svinger av vegen og
følger Rondanestien inn i skogen. Nå går turen langs stier og skogsbilveger frem til Lysjøen. På vegen
passerer du Fløyta der du finner en hyggelig rasteplass ved vannet, med benker og utedo.
Overnatting i nærheten: Lysjøhimet, selvbetjent hytte. Fiinnsbråten. Telt.

Dag 2. Lysjøen - Espa

Lengde: 22 km
Tid: ca 6 timer
Terreng: stier og skogsbilveger, grus eller asfalt.
Dag 2 starter i Eidsvoll kommune, men snart er du inne i Stange allmenning. Pilegrimsleden gjennom
Stange byr på varierte opplevelser langs stier og veger. Den sørligste delen av leden, fra Lysjøen, tar
deg gjennom et variert skogsterreng med store myrkjøler og skogsvann. Her er det stillheten som rår,
med lukten av skog og kvae. Når du kommer ut av skogen ved Strandlykkja, har du en praktfull
Mjøsutsikt og du er snart ved neste mulige overnattingssted.

Det som kjennetegner disse to første etappene er ”villmarkspreget”. Her er det langt mellom hus, folk
og butikker, så husk å ta med proviant. Telt kan være et alternativ til de to ubetjente hyttene som
finnes. Når det gjelder påfyll av vann, så kan du bruke av naturens egne vannkilder. Vi regner det som
trygt å drikke av rennende vann.
Overnatting: Hestnes Nordre gård, Pilegrimshytta Espa, Bogbakken.

Dag 3. Espa – Stange kirke

Lengde: 20 km
Tid: 5,5 timer
Terreng: langs kjøreveger, mest grusveger og noe asfalt.
Fra Espa går du videre langs leden til Tangen med vakre Tangen kirke. På denne etappen , nesten en
mil, går igjennom tynt befolket skogsområde. Her passerer du Ekeberg gård, som er et
pilegrimsherberge, og der kan det være hyggelig med an rast. Nå nærmer du deg Stange Vestbygd, og
der åpner landskapet seg på nytt. Stangebygda ble i middelalderen kalt Skaun, som betyr «den vakre»,
og for pilegrimer er det en opplevelse å komme ut av de dype skogene og vandre gjennom bølgende
kulturlandskap i ett av Norges mest fruktbare jordbruksområder. Hele tiden ser du Mjøsa, Helgøya og
Skreiafjellene. Her ligger også Stange kirke, som er en av Norges eldste middelalderkirker. Den er
virkelig verdt et besøk.
Overnatting i nærheten: Ekeberg, Fokhol, Gillund, Staur.

Dag 4. Stange kirke – Pilegrimssenter Hamar
Lengde: 21km
Tid: ca 5,5 timer
Terreng: Asfaltveg, gårds-eller turveg

Fra Stange kirke fortsetter pilegrimsleden nordover på Vestbygdvegen og du passerer flere eldre
storgårder underveis. Ved Atlungstad svinger leden av hovedvegen og du følger Ottestadstien videre
over golfbanen. Snart er du ved HIAS og kan følge leden gjennom et fint skogs- og friområde langs
Mjøsa. Langs denne traseen er det flere bademuligheter. Etter ca en kilometer svinger leden oppover
og du vandrer gjennom Sandvika inn til Stangebrua. Fra Stangebrua følger leden Strandpromenaden
nordover langs Mjøsa forbi Hamar sentrum. På veien passerer du bl.a. Skibladnerbrygga og
klokkespillet i Mjøsa. På Domkirkeodden går Pilegrimsleden over museumsområdet og her finner du
milesteinen.
Overnatting: Pilegrimsherberget Fascientes, Hamar vandrerhjem, Seiersted pensjonat,
Pilegrimssenter Hamar, Hedmarktoppen.
Hamar har vært et viktig knutepunkt helt tilbake til middelalderen. Hamar bispesete ble opprettet i
1152 og i 400 år var Hamar en av landets 4-5 sentrale byer på grunn av sin posisjon som bispesete.
For mange pilegrimer er Domkirkeodden og Hamardomen derfor et naturlig besøksmål. Vis á vis, finner
du også Pilegrimssenter Hamar som er et besøks- og informasjonssenter – med pilegrimsherberge.
Avstand mellom Stangebrua og Domkirkeodden: ca 4 km

Dag 5. Hamar – Veldre

Lengde: 25 km
Tid: ca 7 timer
Terreng: leden følger både bygdeveier med grus og asfalt, skogsveger og mindre gutuer.
Følg leden til Domkirkeodden. Der går leden over museumsområdet, før den fortsetter forbi Norsk
Jernbanemuseum og over Furuberget til Furnes. Furuberget er et skogområde med naturreservat, og
på toppen ligger det rester etter en meget gammel bygdeborg. Snart er du i Ringsaker kommune. Her
har det vakre kulturlandskapet fortsatt tydelige spor av kulturpåvirkning også fra eldre tid. Leden følger
både bygdeveier, skogsveger og mindre gutuer, og flere steder på vegen er det flott utsikt over Mjøsa
og omland. På Furuberget kan du se utover Furnesfjorden - mot Helgøya og Neslandet.
	
  
Leden følger bilvei et stykke, før den svinger nedover i terreng- et, retning Mjøsa og inn på den gamle
kongevegen og videre fram til byen Brumunddal (bystatus fra 2010). Gjennom byen krysser leden
Kvernveita og Gamlegata, og går videre over Brumunda – elva som var grunnlaget for
industritettstedet, deretter opp mot Byflaten og fram til Veldre kirke. Her er det flott utsikt!
Overnattingssteder i nærheten: Pax gjestehus, Konfirmantsalen.

Dag 6. Veldre – Ringsaker kirke

Lengde: 12 km
Tid: ca 3,5 timer
Terreng: leden følger skogsveger og bygdeveger.
Fra Veldre følger leden delvis Prestvegen, gjennom Prøysen-land, et landskap med kulturminner på
rekke og rad. På vegen passerer du den majestetiske Tokstad-furua før du kommer fram til Rudshøgda

med Prøysenmuseet og Prøysenstua. Målet er Ringsaker kirke. Dette er en kirke er fra midten av
1100-tallet og den er viet St. Olav. Kirken har et unikt alterskapet fra omkring 1530, og er en
kunstskatt fra senmiddelalder. Her finner du også en milestein: 455 km til Nidaros.
Overnattingssteder i nærheten: Sveinhaug gård, Pilegrimsstuggua, Steinvik camping

Dag 7. Ringsaker kirke – Johannesgården

Lengde: 28 km
Tid: ca 6 timer
Terreng: leden følger gangveier, strand- og skogsstier, bygdeveger med grus og asfalt.
Fra Ringsaker kirke går du nordover mot Moelv, et industritettsted med bystatus fra 2010. Leden
følger Mjøsa før den svinger inn mot Moelv sentrum, her kan det være lurt å proviantere, for neste
mulighet er ikke før Brøttum. På vegen passerer du mange kulturminner som blant annet
helleristninger, Skibladner (anløpsted) og Tolvsteinringen. Leden tar etter hvert av oppover ved Vea før
den holder seg langs høydedraget mot Kløvstadhøgda naturreservat. Her er det storslått utsikt utover
Mjøsa og omland. Etter Brøttum vandrer du langs en tursti frem til du kommer til Johannesgården.
Overnattingssteder mellom Ringsaker kirke og Johannesgården: Sørby gård, Ringen
rehabiliteringssenter, Brøttum camping, Johannesgården.

Dag 8. Johannesgården – Lillehammer Stasjon

Lengde: 14 km
Tid: 4 timer
Terreng: bygdeveger med grus - og stier. Siste del inn mot Lillehammer følger en til dels trafikkert
veg med asfalt før den går over til gangveg.
Fra Johannesgården følger du leden videre nordover. Her går vandringen langs høydedraget før den
svinger nedover i terrenget, på små bygdeveger ned mot Mjøsa. Her passerer du Olavskilden like i
veikanten, så videre mot Hindklev hvor leden forlater Ringsaker over til Lillehammer – og videre mot
Nidaros. Lillehammer er en småby og er knutepunkt for tog og buss.
Mulige overnattingssteder og annen nyttig informasjon, se digitalt kart på
pilegrimsleden.no
Alternativt se Hamarregionen reiseliv
Trenger du hjelp med planleggingen, ta gjerne kontakt med Pilegrimssenter Hamar,
vi vil hjelpe deg så godt vi kan:
Tlf: + 47 474 78 266
E-post: hamar@pilegrim.info
Nettside: hamar.pilegrimsleden.no, eller pilegrimsleden.no
Det kan være kan være noe avstand mellom steder for innkjøp og spisesteder, så husk å ta det med i
beregningen. Naturlige stoppesteder for proviantering er tettstedene Eidsvoll, Tangen, Hamar, Furnes,
Brumunddal, Moelv og Brøttum. Vann kan fylles på bensinstasjoner og ved kirkene underveis.

