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Seniorrådgiver Per-Otto Gullaksen  
 
Vi har med stor interesse lest innstillingen fra pilegrimwsutvalget som 
Uddu har ledet.  
 
Foruten personlig interesse (vi var med i Dovre under re-etableringen av 
pilegrimsleden for over 10 år siden) er det den praktiske 
tilrettelettingen langs leden som er vårt fokus i denne anledning. 
 
Rapporten berører temaet flere ganger, men da helst i forbindelse med de 
ulike pilegrimssentra som er planlagt etablert. 
 
"Det blir viktig å samarbeide tett med reiselivets aktører, og for å 
styrke denne delen av  
satsingen foreslås opprettingen av et større pilegrimsfond. Avkastningen 
her skal gå til  
utviklingen av nye rimelige overnattingssteder langs ledene, til rimelige 
serveringssteder og til  
incentivmidler for nye produkter fra småskalaprodusentene langs ledene. I 
tillegg foreslås  
etablering av permanente utvalg og møteplasser for pilegrimsliv og 
reiseliv." sier rapporten.  
 
Vi fant ikke noen beregninger eller oversikter over behovet for 
rimeligere overnattingssteder langs leden, heller ikke noe overslag på 
finansieringsbehovet, men det slås fast at: 
 
"Det er et klart behov for en oppgradering av overnattingstilbudet langs 
leden gjennom  
Oppdal, det er viktig å få økt antall sengeplasser og steder med enkel 
standard. Lengden på  
dagsetapper vil kunne variere fra vandrer til vandrer, og slik det er nå 
er det liten valgfrihet"  
 
I møte med Uddu den 18.juli 2008 fremholt både vi og tidligere 
pilegrimsprest Hans-Jacob Dahl at det var behov for et rimelig 
overnattigstilbud for vandrere her på Kongsvold.  Biskop Vagle 
understreker også dette behovet i et intervju med Opp-avisa under sitt 
besøk på Kongsvold for et par år siden. 
 
Kongsvold Fjeldstue har århundreders tradisjon i å ta imot ferdafolk og 
de første pilegrimene ble tatt hånd om av Kongen ved at han lot bygge 
sælehus over Dovrefjell på 1100 tallet.  Disse sælehusene utviklet seg 
til det som senere ble fjellstuer og der Kongsvold Fjeldstue i dag drives 
som et historisk hotell i bygninger fra 1720.  Stedet ble testamentert 
til Staten ved Miljøverndepartementet på midten av 1970, restaurert og 
ombygd til vår tids krav til komfort og drives i dag på det 12. året for 
egen regning og risiko av Ellen og Knut J. Nyhus. 



 
Problembeskrivelse slik vi ser det:  
 
Den sparsomme pilegrimen er en utfordring for mange profesjonelle / 
kommersielle aktører langs leden. Her på Kongsvold har vi i flere år 
forsøkt å få med oss huseier (Staten ved MD/ Statsbygg / DN) på å legge 
til rette for pilegrimer som ikke har budsjett til å overnatte i oppredde 
senger. 
 
I påvente av aksjon fra Staten har vi forsøkt å løse problemet på 
forskjellig vis; forhåndsbestilte grupper av pilegrimer har fått 
spesielle rabatter og opplegg med mat som passet for dem.  Enkeltvandrere 
på vei mot Nidaros har vi (for egen regning) gitt en spesiell 
pilegrimsrabatt.  
 
Dette er ikke tilfredstillende hverken for oss eller for gjestene.  
Pilegrimsesongen sammenfaller med toppsesongen vår, og det er fulle hus 
hver kveld.  Det sier seg selv at det rent bedriftsøkonomisk ikke er 
smart å gi rabatter og spesielle lave priser på denne tiden. Situasjonen 
er altså den at vi de siste 10 årene har byttet ut normalprisgjester med 
lavtbetalende pilegrimer. Vi har ikke fått noen kompensasjon for dette - 
ikke bedt om det heller - men det kan ikke fortsette på denne måten. Det 
er ikke private aktørers ansvar å sørge for "gartis"opphold for 
pilegrimer.  
 
I samarbeid med huseiere og drivere av overnattingssteder langs leden bør 
det offentlige legge til rette for et enklere overnattingstilbud / 
sælehus, f.eks. som de ubetjente DNT hyttene.  Lokale drivere ville kunne 
vi ta ansvaret den daglige driften, etterse og sørge for at pilegrimene 
ble hjulpet til rette og får den informasjon om leden de etterspør.  
 
Dette kunne være deler av eksisterende bebyggelse, en del av en låve som 
ikke lenger er i bruk eller det kan være snakk om nybygg. I alle fall må 
finansieringen av en slik etablering finnes utenfor økonomien til den 
kommersielle virksomheten. Hvis man får etablert en fornuftig 
finansiering bør det legges opp en avtale som sikrer at Sælehuset blir 
anvendt etter hensikten.  
 
Konkret her på Kongsvold Fjeldstue er det en låve med grunnflate på ca 
300 kv.meter som står ubrukt etter det ble slutt på fedrift - her burde 
det kunne etableres det som rapporten beskriver som: 
 
Det er et klart behov for en oppgradering av overnattingstilbudet langs 
leden gjennom Oppdal,  
det er viktig å få økt antall sengeplasser og steder med enkel standard. 
Lengden på dagsetapper vil  
kunne variere fra vandrer til vandrer, og slik det er nå er det liten 
valgfrihet  
rimelig overnatting langs ledene må etableres, herberger, pensjonater, 
rimelige hoteller, fjellstuer, hytter etc.                                          
Hver pilegrim bør kunne overnatte for kr. 100, alle pilegrimer bør ha 
overnattingsplass 
 
Å ta imot alle som kommer vandrene er god gammel fjellstuetradisjon, 
prisen for overnatting er ikke all verden, den vil knapt dekke 
driftskostnadene,  men et slikt tilbud vil bli ønsket velkommen av 
pilegrimer på vandring og være et godt alternativ for de av pilegrimene 
som etterspør den enkleste overnattingen.  For Kongsvold vil et slikt 



tilbud være et relevant og godt svar på den kritikken Kongsvold Fjeldstue 
og Staten er blitt til del i pilegrimskretser. 
 
  
 
Vennlig hilsen fra / best regards from  
Ellen og Knut J. Nyhus 
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