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Förslag A 1930/UKK Medlemsforslag om felles nordisk pilegrimssatsing   

Framlagt av Den socialdemokratiska gruppen   

Behandlas i Utskottet för kunskap och kultur i Norden    

   

  

A 1930/UKK Medlemsforslag om felles nordisk 

pilegrimssatsing 

Den socialdemokratiska gruppen föreslår att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska 
ministerrådet att 

 

• bidra til å styrke samarbeidet rundt de nordiske pilegrimsrutene, og legge til 

rette for en felles nordisk pilegrimssatsing, gjerne i samarbeid med allerede 

eksisterende aktører.  

 

Bakgrund 

 

De nordiske landenes historie er preget av vår kristne kulturarv. Gjennom hele Norden 

går ulike pilegrimsleder. Disse har bundet Norden sammen gjennom flere århundrer. 

Også i dag binder de Norden sammen, på tvers av landegrenser. Mange mennesker 

vandrer langs de historiske ledene til gamle helligmål. Pilegrimsvandringer er i dag 

mangfoldige, og tilbyr et møte med natur, kultur og historie på tvers av landegrensene.  

 

Pilegrimsvandringene skjer langs historiske ruter og fremmer kulturarv og 

kulturhistorie, men bidrar også til å utvikle nye former for kunst og kultur. Turismen 

som følger med pilegrimsvandringene gir også grunnlag for lokalt næringsliv. 

Pilegrimsvandring er også bærekraftig kulturturisme, og samsvarer godt med visjonen 

om Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region.  

 

I 2010 ble det sendt og en søknad til Europarådet om status som Europeisk Kulturrute 

for nordiske pilegrimsleder under fellesnavnet «St Olav Ways». Søknaden ble innvilget. 

Søknaden ble utarbeidet i samarbeid mellom Nidaros Pilegrimsråd og ulike senter i 

Sverige og Danmark. Søknaden ble finansiert av Sør-Trøndelag fylkeskommune og 

Trondheim kommune. I dag er ruten utvidet til Finland, og både Island og Færøyene er 

også interessante og mulige medlemsland, på sikt. Etter evalueringen av arbeidet i 

2017/18 ble videre håndtering lagt til foreningen «Association for the Cultural Route of 

St Olav Ways» (ACSOW) med ca. 25 medlemmer fra Norge, Sverige, Danmark og 

Finland. Medlemmene er fylkeskommuner, kommuner, bispedømmer, pilegrimssenter 

og pilegrimsorganisasjoner med videre mål om å kunne rekruttere næringsaktører, 

museum, universiteter m.fl.   
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Gjennom pandemien har vi i Norden opplevd stengte grenser og sosial isolasjon. Derfor 

mener vi en satsning på pilegrimsarbeid på tvers av de nordiske landene vil kunne 

knytte Norden tettere sammen igjen. 

 

Det er et stort potensiale for å videreutvikle kulturturismen og kulturutveksling rundt 

pilegrimsvandringer i Norden, og det er mye å hente gjennom et fruktbart nordisk 

nettverk med utgangspunkt i en felles nordisk kulturarv. Særlig kan man satse sterkere 

på barn og unge, for eksempel ved å ha utvekslingsprogram over grensene. Her er det 

et stort uutnyttet potensial, som bare blir enda viktigere sett i lys av situasjonen i 

dagens Europa. Ei slik satsing vil også kunne styrke det akademiske samarbeidet på 

tvers av grensene, på fagområder relevante for pilegrimsvandringene som historie, 

kulturturisme, folkehelse, friluftsliv, teologi m.m.  

 

Det er allerede stor vekst i vandring på de nordiske ledene, og erfaringene tilsier at 

pilegrimer som har gått én led her i Norden, ønsker å gå flere. Vi kommer derfor alle 

styrket ut av å jobbe med ledutvikling på tvers av grenser, bli bedre kjent og lære av 

hverandre, kommunisere vår felles-nordiske historie til de som besøker oss, samt samle 

vår felles kompetanse og engasjement i et sterkt nettverk.  

 

Det gjøres allerede i dag mye godt arbeid av blant annet «Association for the Cultural 

Route of St Olav Ways» (ACSOW), og det er naturlig å gjøre en videre satsing i 

samarbeid med disse og andre eksisterende aktører på området.   

 

 

Norden, den 28. september 2022 
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