Pilegrimssenter Dovrefjell

Til Oppdal kommune
Hjerkinn, 18. januar 2022

Søknad om støtte til utgivelse av guidebok.
Pilegrimssenter Dovrefjell planlegger å utgi en guidebok våren 2022 for
pilegrimsleden fra Dovre til Trondheim. Teksten er i hovedsak ferdig, vi arbeider nå
med kart og bilder – og finansiering. Planen er at boka skal være ferdig til sesongen
2022. For å klare å gi ut boka trenger vi ekstern støtte og håper dere kan gi et bidrag.
En alternativ guidebok
Guideboka Pilegrimssenter Dovrefjell ønsker å gi ut vil være et alternativ til de nyere
guidebøkene som vektlegger at vandreren skal finne fram. Denne guideboka vil i
stedet vektlegge kulturminnene langs leden. En vandrer sa det slik: ”Vi trenger ikke
lenger guidebøker som viser oss veien i detalj, pilegrimsleden er nå så godt merket at vi finner
fram. Det vi trenger er en guidebok som kan fortelle oss noe om de stedene vi passerer på vår
vandring; kirker, kulturminner med mer.” Vi ønsker å gi ut den guideboka denne
vandreren etterlyser. Pilegrimsleden gjennom kommunen er en kulturvei som
passerer en rekke kulturminner. Det er disse boka ønsker å presentere.
Presentasjon av boka
Det blir en guidebok vandrere kan ta med seg i lommen – 12 x 17 cm, den blir på 120
sider med tekst, kart og bilder. Boka presenterer de siste 250 km av pilegrimsleden
inn til Trondheim, leden gjennom kommunene Dovre, Oppdal, Rennebu, Orkland,
Skaun og Trondheim. På denne strekningen blir om lag 150 kulturminner presentert i
korte artikler. Av disse er ca. 30 fra Oppdal kommune. Boka er delt inn i 12 kapitler.
Hvert kapittel er tredelt. Først en kort presentasjon av delstrekningen. Så informasjon
om overnattingssteder på strekningen, butikker med mer. Tredje del er hoveddelen,
her presenteres kulturminnene på strekningen. Bakerst i boka kommer det noen litt
lengre artikler om Olav den hellige, Pilegrimsledens historie, praktiske tips til turen
med mer. Pilegrimssenter Dovrefjell vil stå som utgiver av boka. Tekstene er skrevet
av daglig leder ved senteret; Hans-Jacob Dahl – med innspill fra en rekke personer.
Utsalgsprisen vil bli mellom 200,- og 250,- kroner.
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Budsjett.
Budsjettet er satt opp på bakgrunn av innhentede priser og et opplag på 1000 eks.
Utgifter:
- Manus og bilder
- Kart
- Trykking
- Bearbeiding før trykking
SUM kostnader:

kr. 50.000,kr. 25.000,kr. 37.500,kr. 62.500,kr. 175.000,-

Inntekter:
- Egeninnsats manus og bilder
- Støtte fra 5 kommuner
- Støtte fra to fylkeskommuner
- Støtte fra 6 menighetsråd
- Støtte fra 5 historielag
- Salg av boka
SUM inntekter:

kr. 50.000,kr. 25.000,kr. 30.000,kr. 18.000,kr. 12.500,kr. 34.500,kr. 175.000,-

Søknad.
Pilegrimssenter Dovrefjell søker Oppdal kommune om kr. 5.000,til utgivelse av guidebok.
Eventuell støtte kan settes inn på vår konto: 2065 60 28298
De som støtter utgivelsen vil få 5 eksemplarer av boka.

Alt godt!
hilsen
Hans-Jacob Dahl
Pilegrimssenter Dovrefjell

Pilegrimssenter Dovrefjell, Hjerkinnhusveien 33, 2661 Hjerkinn.
Org. nr. 996 149 242. Bank konto 2065.60.28298
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