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Høringsuttalelse: På livets vei. Pilegrimsmotivet – et nasjonalt utviklingsprosjekt 
Styret for Stiftelsen Utstein Kloster har hatt til behandling denne plan og har festet seg ved 
følgende punkt: 
 
Planen gir en grei oversikt over status innen området i dag og bygger logisk opp under forslaget 
om å etablere et nasjonalt pilegrimssenter i Trondheim.  
 
Svært mange av tiltakene som foreslås er imidlertid forankret i leden Oslo-Trondheim og forslag 
om nye sideleder blir i en del tilfeller nokså uforpliktende og til dels svevende. Bl a gjelder dette 
forslagene om ”Stavanger knyttes til Røldalsleden” og ”Sjøvegen Stavanger-Trondheim/Nidaros 
utvikles” (tiltak 2c). Før ytterligere planer og tiltak kan utvikles synes det nødvendig å foreta en 
konkretisering av slike ruter. 
 
Utredningen tar bl a opp behovet for billige overnattings- og  spisesteder langs de aktuelle leder. 
Dette vil ikke være mulig å planlegge eller etablere før leden er fastlagt. For øvrig synes det lite 
realistisk å operere med døgnpriser ned mot kr. 100 for overnatting, selv om man skulle få til 
ordninger med subsidiering eller fondsfinansiering. 
 
Under tiltak 6e foreslås regionale pilegrimssentra, bl a i Stavanger. Det ønskes her etablert 
samarbeid med både Utstein Pilegrimsgard og Utstein Kloster. Igjen er utredningen lite 
konkretisert, men fra vår side er vi selvsagt åpne for ulike samarbeidsløsninger. Vi har i dag god 
kontakt med Pilegrimsgarden, men samarbeidet begrenser seg stort sett til utlån av kirken. Med 
de prisforutsetninger som utredningen generelt legger til grunn er det innenfor dagens 
finansieringsordning for klosteret ikke realistisk å utvide dette noe særlig, med mindre staten 
kommer inn med årlige driftstilskudd. 
 
Utredningen signaliserer et klart ønske om åpne kirker langs leden (pkt. 23.2.7). Dette kan 
organiseres innenfor bestemte åpningstider eller i form av beredskapsordninger med tilkalling. 
Selv om utredningen påpeker at man ikke trenger fast vakthold, synes samfunnsutviklingen å gå i 
retning av at sikkehetsaspektene ved norske kirker må skjerpes. Her må imidlertid lokale forhold 



avgjøre hvordan organiseringen kan bli. For Utsteins vedkommende er kirken integrert i 
klosteranlegget og det må foretas noen mindre bygningsmessige endringer for å få til en praktisk 
løsning. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 

Tom Tvedt 
styreleder 

Jørg Eirik Waula 
direktør 
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