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Høringsuttalelse fra Odda kommune. Rapport: På livets vei.
Pilegrimsmotivet - et nasjonalt utviklingsprosjekt.

Jeg viser til Per Kvistad Uddus utredning, "På livets vei", som Odda kommune har mottatt og
gjennomgått, og nå sender inn vår høringsuttalelse til.

Ved utarbeidelsen av denne høringsuttalelsen har Odda kommune naturlig nok et spesielt
blikk rettet mot Røldals status, og planene våre om å reise et pilegrimssenter ved Røldal
stavkirke, men har også noen betraktninger til dokumentet som helhet.

Det nasjonale fokuset på pilegrimsmotivet har hjulpet Odda kommune og Røldal med å få
fortgang i egne prosesser.
I tiden etter det gjennomførte møtet mellom Odda/Telemark og departementet i oktober
2008, har Pilegrimssenter i Røldal blitt formelt opprettet som et kommunalt prosjekt, med
styringsgruppe, prosjektleder og prosjektansvarlig. Det legges fortsatt stor vekt på lokal
forankring, med 2 representanter fra Røldal, og en lokal dialoggruppe bestående av
medlemmer fra den tidligere forprosjektgruppa. Prosjekt Pilegrimssenter i Røldal har fått
driftstilskudd fra kommune og fylkeskommune i 2009, og det er utarbeidet en handlingsplan
for 2009, hvor vi har hovedaktiviteter som arkeologisk prøvegraving, nordisk samarbeid og
konkluderinger i tidligere utredete saker som arealbehov, romprogram og organisasjonsform.

Merknader til utredningen:

isakh.LIRQ?.. . . . . . .
,

itt — I........ .

32R
Kultur- &tep.

Arkivkode Dato:
K1-223, K2- 12.03.2009
D13

1. Først av alt er Odda kommune tilfreds med å se Røldals foreslåtte posisjon i utredningen,
som ett av 8 sentra i landet av regional karakter. Røldal har en lang og spennende historie
som pilegrimsmål, og den gamle stavkirka vår vekker undring og ettertanke, også hos
moderne mennesker. Røldal har en særegen votivgavetradisjon, og vi er så heldige at vi har
fått beholde den gjenstanden som var hovedmålet for sykevalfarten til Røldal — det
undergjørende krusifikset.

2. Vi merker oss at det foreslås et samarbeid mellom det regionale senteret i Røldal og Selje
som pilegrimssted. Vi kan støtte opp under en slik ordning, om dette er noe Selje ønsker
selv.
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3. Med tanke på Røicials situasjon bør disse tingene spesielt presiseres i rapporten:
a. Prosjekt Pilegrimssenter i Røicial dreier seg om å reise et nybyog ved Røldal

stavkirke, et "materielt" pilegrimssenter, som skal huse ulike funksjoner. Pr. i dag har ikke
Røldal en bygning til formålet, men har et lengre planarbeid bak seg med tanke på det
konkrete nybygget, som er beregnet til oppføring i 2014.

b. Pilegrimssenterprosjektet i Røidal har en historikk i et forprosjekt hvor de tre
elementene kirke, kommune/museum og reiseliv har vært likestilt i prosessen, og sammen
sett på arealbehov, sambruk og nødvendige funksjoner i et senter. Dette er en del av den
lokale forankringen til prosjektet, og Odda kommune håper at den innarbeidete tredelingen
rundt eierskap/drift også vil kunne benyttes i framtiden, etter at oppretting av et nasjonalt
pilegrimsprosjekt har funnet sted. Odda kommune er, med denne historikken som bakteppe,
usikker på om et pilegrimssenter i Røidal bør overtas av Opplysningsvesenets fond, slik
rapporten foreslår for pilegrimssentrene.

c. Odda kommune ønsker at det skal være rom for utforming og bruk av et eget
pilegrimsmerke, et eget pilegrimsdiplom m.m., for å ta vare på lokal egenart, og for å styrke
identitetsbyggingen rundt et pilegrimssenter i Røldal. Tilsvarende for de andre
pilegrimsmålene.

4. Odda kommune støtter framlegget til stillinger og drift lagt til Røicial i årene som kommer.
Kommunen er imidlertid også interessert i å få kjennskap til i hvilken grad en kan vente seg
nasjonal medvirkning og støtte når senteret skal reises og driftes, etter at rapportens virketid
er omme.

5. Det bør kanskje ikke legges for stor vekt på kriterier og lovregulering rundt vandringer og
veier, noe som vil kunne ta fokus bort fra det frie og bekymringsløse, åpne og inkluderende
som ligger i pilegrimsbevegelsens natur. Veiene ligger der for den som vil vandre, og en bør
være varsom med å definere hvem som fyller gitte krav til å være ekte pilegrimer, og hvem
som ikke gjør det.

6. Odda kommune støtter målsetninger og virkemidler for den nasjonale pilegrimssatsingen
slik de er framsatt for øvrig. Rapporten gir et spennende bilde av hvordan framtiden til
pilegrimsmiljøene i Norge vil kunne bli, og vi ser fram til å bidra med arven fra Røidal.

7. Odda kommune er kjent med at det også vil bli innsendt høringsuttalelser med hovedfokus
på Røldal f a flere offentlige organer.
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