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HØRING -PÅ LIVETS VEI - PILEGRIMSMOTIVET - ET NASJONALT  

UTVIKLINGSPROSJEKT. UTREDNING FRA KKD 

 

Det vises til brev datert 12. desember 2008, der Stavanger kommune inviteres til å gi 

høringsuttalelse til utredningen pilegrimsmotivet som nasjonal satsning. I brev datert 16.04.09 

oversendte vi rådmannens forslag til høringsuttalelse. Stavanger formannskap behandlet saken 

23. april, og gikk enstemmig inn for rådmannens forslag.  

 

Stavanger kommune gir på denne bakgrunn følgende uttalelse til utredningen:   

 

Stavanger kommune støtter hovedprinsippene som foreslås i utredningen. Det er behov for en 

nasjonal instans med et helhetlig ansvar for utviklingen av pilegrimsmotivet. Regionen har en 

historikk knyttet til Stavanger domkirke og Utstein kloster som knytter byen naturlig til 

pilegrimsmotivet. Byen og regionens historie og posisjon innen landets kirke- og kristenliv er 

også et argument for at Stavanger bør være en av de sentrale nodene i det nasjonale 

”pilegrimskartet”. Det er på denne bakgrunn positivt at det i utredningen pekes på Stavanger 

som et av de regionale pilegrimssentrene. Stavanger kommune skal i løpet av 2009 igangsette 

arbeid med en kulturarenaplan, hvor det vil være naturlig å ta opp spørsmålet om lokalisering av 

et slikt pilegrimssenter.  

 

Utredningen kunne i enda større grad rendyrket helheten og de overordnede prinsippene og 

strategiene for infrastruktur, organisering og økonomi. Mange av de mindre enkelttiltakene som 

foreslås virker velbegrunnede, men burde i oppbyggingen av handlingsplanen kommet et nivå 

”etter” de overordnede. Det ville også vært til god hjelp om det ble tegnet et enhetlig og samlet 

nasjonalt kart over pilegrimsledene og de aktuelle pilegrimsmålene/punktene som ligger langs 

disse.  

 

Det er interessant at utredningen peker på festivaler som et godt egnet virkemiddel til å utvikle 

pilegrimsvirksomheten. Vi vil i tillegg til de kulturarrangement som det pekes på i utredningen 

spesielt nevne Pasjonsspillene som gjennomføres i Stavanger hvert fjerde år. Dette er en 

kulturbegivenhet med stort potensial for videre utvikling, også innenfor en 

pilegrimssammenheng.  
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Stavanger kommune støtter forslaget om å opprette tilskuddsordninger som skal stimulere til 

nyskapende pilegrimsrelaterte aktiviteter og festivaler.  

 

Det er usikkert hva den nasjonale satsningen vil innebære økonomisk, også når det gjelder den 

lokale medvirkningen. Vi må komme tilbake til Stavanger kommunes økonomiske medvirkning 

når prosjektet konkretiseres videre. Stavanger kommune vil i denne omgang gi uttrykk for 

engasjement og interesse i å bidra til å at pilegrimsmotivet videreutvikles i vår by og regionen. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Aavitsland Anders Jaarvik 

kultursjef saksbehandler 

 

 

 

 

 

 

 
 


