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SVAR - HØRING - PILEGRIMSMOTIVET SOM NASJONAL
SATSING.

Vi har mottatt Per Kvistad Uddus utredning "På livets vei" om pilegrimsmotivet - et nasjonalt
utviklingsprosjekt til høring.

Utredningen gir forslag til organisering og strategier knyttet til arbeid og engasjement for å gi
pilegrimsleden en mer nasjonal og samlende utvikling. Vi støtter forslaget om å legge det
nasjonale senteret med ansvar for feltet til Trondheim, og å etablere regionale sentre til de
sterkeste fagmiljøene rundt omkring i landet for å styrke den regionale forankringen av
modellen. Å styrke samarbeid med turisme og reiseliv vil gi mulighet for lokal kulturbasert
næringsutvikling og bidra til synlighet og attraktive opplevelser innenfor kulturminner og
kulturhistorie.
For å nå målet om en god modell for forvaltning, utvikling og fornying kreves det imidlertid
at et Nasjonalt pilegrimssenter har faglig helhetlig ansvar for å videreføre arbeidet fra
Pilotprosjekt Pilegrimsleden med utvikling og engasjement lokalt. Hamar kommune har de 2-
3 siste årene samarbeidet innenfor Riksantikvarens verdiskapingsprogram Prosjekt
Pilegrimsleden noe som har bidratt til økt arbeid med informasjon om - og opprusting av
pilegrimsleden.

I Hamar har vi et sterkt museumsfaglig miljø knyttet til Stiftelsen Domkirkeodden i tillegg til
byens sentrale middelalderhistorie med Hamarkaupangen, Hamardomen og Domkirkeodden
museumsområde. Vi støtter forslaget om å etabler Skibladner som pilegrimsbåt på Mjøsa, og
mener det vil være naturlig at Hamar som fylkeshovedstad og middelalderby etableres med
status som et regionalt pilegrimssenter. Dette vil samle regionen om et sterkt faglig, historisk
og ressursmessig fyrtårn som vil kunne gi pilegrimssatsingen oppmerksomhet og kraft.

Regionalt pilegrimsssenter er definert organisert i rapporten etter knutepunktmodellen med
finansiering 60% stat og 40% region. Hamar kommune vil bidra positivt til dette dersom det
blir aktuelt, men det er ikke beskrevet hvilket omfang økonomisk dette vil ha.

Rapporten omhandler i kapitel 23 anbefalinger og ulike tiltak i Norge — også i samarbeid med
internasjonale miljøer. . Vi støtter disse tiltakene selv om mange av dem er kort skissert og er
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derfor ikke utdypende nok i forhold omfang og hva dette vil innebære både økonomisk og
ressursmessig for kommunen.

Vi støtter prosjektets mål om å utarbeide en strategisk plattform for fornyelse og utvikling av
pilegrimstradisjonene med nasjonal og internasjonalt fokus. Dette tror vi er viktig i en urban
og global tidsalder.
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