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FORORD 

Utgangspunktet for denne rapporten er seminaret ”Kulturkyrkja og pilegrimskyrkja” som vart 
arrangert i Oslo i desember 2009 av Stiftelsen Kirkeforskning. Rapporten inneheld fire av 
foredraga frå konferansen i noko omarbeidd form. Pål Repstad sitt foredrag ”Julekonsertar som 
kyrkjeleg kulturprofilering” og Margunn Sandal sitt foredrag om ”Kyrkjerommet sine 
atmosfærar” er ikkje tekne med fordi det var inngått avtale om anna publisering. Sandal sitt 
foredrag er publisert i Norsk Teologisk Tidsskrift 1/2010: ”Eit sakralt preg. Kyrkjearkitekturen si 
rolle i den religiøse erfaringa”. Når det gjeld Repstad sitt foredrag viser vi til følgjande artikkel: 
Anne Løvland og Pål Repstad: "Julekonsertenes teologi - henimot en mykere kristendom",  i Pål 
Repstad (red.): Norsk bruksteologi i endring, KIFO Perspektiv, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 
2010, s.  279-293. 

I tillegg til foredrag frå seminaret inneheld også rapporten ein omarbeidd versjon av eit foredrag 
av Olaf Aagedal frå Kyrkjerådet og Rikskonsertane sin konferanse ”Den lokale kyrkje som 
kulturarena – aktør og turnesamarbeidspart” i Oslo i september 2010. Denne artikkelen 
oppsummerar nyare forsking om kyrkje og lokalt kulturliv i Noreg. 

Rapporten er ein del av KIFO si satsing på forsking om kultur i kyrkja som også inkluderer 
deltaking i paraplyprosjektet ”Religion som estetiserende praksis” leia av Pål Repstad ved 
Universitetet i Agder. 

Takk til foredragshaldarane for tilrettelegging av foredraga for publisering til rådgjevar Maria 
Aase ved KIFO som har formatert og klargjort manus for trykking.  

Oslo november 2010  

Olaf Aagedal 
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Aagedal: Kulturkyrkja og pilegrimskyrkja: Ein introduksjon 
 

Olaf Aagedal: 

KULTURKYRKJA OG PILEGRIMSKYRKJA: 
EIN INTRODUKSJON 
Bakgrunnen for denne artikkelsamlinga er den aukande interessa vi i dag opplever for kultur i 
kyrkja og for religiøse kulturuttrykk i samfunnet. Ny forsking viser at kyrkjene er ein av dei mest 
brukte kulturarenaen i Noreg og den som i dei seinare åra har vakse mest i bruk. Samstundes ser 
vi ei ny interesse for gamle religiøse tradisjonar som pilegrimsvandring. Dette kjem til utrykk 
både ved praktisk og fysisk tilrettelegging for bruk av gamle pilegrimsruter og ved at tanken om 
pilegrimsvandring som ein måte å få ny religiøs og menneskeleg erfaring på har fått auka 
utbreiing både i kyrkje og samfunn. Fleire forskarar har peikt på at vi i dag er inne i ei utvikling 
der interessa for kultur er aukande (Fornäs 2007). Ein talar om ei ”kulturalisering” av 
samfunnslivet som inneber at ein både tenkjer meir kultur og satsar meir praktisk og økonomisk 
på kulturfeltet. I denne artikkelsamlinga  brukar vi  dette perspektivet på Den norske kyrkja og 
ser på den nye pilegrimssatsinga og den aukande  kulturaktiviteten som ulike utrykk for 
”kulturalisering” av Den norske kyrkja. I denne innleiinga skal vi introdusere nokre av dei 
hovudtema som dei ulike artiklane tek opp og vise fellestrekk og samanhengar mellom det som 
skjer på pilegrimsleden og på  kulturkyrkjearenaen. Til slutt vil vi peike på nokre av dei 
spenningar og konfliktar som kulturkyrkja og pilegrimskyrkja kan aktualisere og introdusere 
problemstillingar for vidare forsking og debatt.  

Den norske kyrkja som kulturarrangør og kulturarena 

Dersom det skjer ei kulturlisering av Den norske kyrkja; kor omfattande er denne og korleis kjem 
den til uttrykk? I den første artikkelen i denne samlinga blir det lagt fram ti tesar eller påstandar 
om kulturaliseringa av kyrkja. Desse  tesane er baserte på to  nye forskingsprosjekt om lokalt 
kulturliv i Noreg, både i og utanfor kyrkja ( Aagedal, Egeland og Villa 2009, Egeland og Aagedal 
2010). Resultata viser, som vi har vore inne på, at Den norske kyrkja er ein stor og 
ekspanderande arrangør og arena i det lokale kulturlivet. Musikk er det dominerande 
kulturutrykket og den musikalske breidda er aukande. Trua på kyrkja som ein interessant 
kulturarena er stor, både innanfor og utanfor kyrkja. Den norske kyrkja står fram som ein 
kulturpolitisk aktør som fleire i kulturfeltet (til dømes Rikskonsertane) ønskjer å samarbeide 
med. Dette skjer samstundes som statskyrkja er under avvikling og det reiser interessante 
perspektiv på ”kulturkyrkja” si rolle for ei vidareføring av folkekyrkjetradisjonen.  
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Kulturkyrkjer med stor K og liten k 

Namnet ”kulturkyrkje” dukkar opp i stadig fleire samanhenger og  vi  får stadig fleire variantar av 
”kulturkyrkja”.  Ei kulturkyrkje kan for eksempel vere:  

- ein kyrkjelyd som satsar mykje på kultur. Eit eksempel på dette er Fjell Kulturkirke i 
Drammen som brukar kulturaktivitetar til å skape møteplassar på tvers av religionar og 
kulturelle skiljeliner (Egeland og Aagedal 2010:60-62).  

- spesielle kyrkjebygg i eit sokn (ofte gamle kyrkjer) som primært blir brukt til kulturformål 
( eks Valestrand Kulturkirke ) 

- kyrkjer som blir bygde med særleg satsing på kulturfunksjonar (eks Geilo kulturkyrkje) 
(Egeland og Aagedal 2010:53-55) 

- kyrkjer som blir ombygde med tanke på kulturformål (eks Jakob Kulturkirke i Oslo) 

- kyrkjer som blir avvigsla og omgjort til ”reine kulturscener” 

I artikkelen ”Kulturkirker – spesialdisiplin eller breddeidrett” drøftar Erik Hillestad ulike måtar å 
bruke ”kulturkyrkje-omgrepet” på. Som direktør for Kirkelig Kulturverksted og initiativtakar til 
”Kulturkirken Jakob” er han den i Noreg som har lengst historie i forhold til omgrepet. 
Kulturkirken Jakob i Oslo blei etablert i 2000 etter mange års planleggingsarbeid.  

Hillestad hevdar at sjølve namnet og programerklæringa ”kulturkyrkje” så vidt han veit er eit 
særnorsk omgrep. Men om omgrepet er særnorsk og om det enno er få kyrkjer som har teke det 
i bruk, er sjølve problemstillinga som ordsamanstillinga uttrykker, av langt vidare relevans. 

Korleis bør ein avgrense og forstå omgrepet kulturkyrkje? Bør det ikkje tolkast vidt: er ikkje ”alle 
kirker er i bunn og grunn kulturkirker, for kirkene har fungert som kulturhus til alle tider. En 
gudstjeneste er et kunstuttrykk og en begravelse er en del av kulturbegrepet.” 

Eller bør ein, sjølv om ein er einig i dette, også gje plass for Kulturkyrkjer med stor K som har ein 
særleg verksemdsprofil og forståing i sitt arbeid med kultur. Og om dette er tilfelle, kva 
kjenneteikn har Kulturkyrkjer med stor K samanlikna med kulturkyrkjer med liten k? Hillestad 
formulerer elleve krav eller elleve ”bod” til Kulturkyrkjer. Han er mellom anna oppteken av å 
respektere og markere ”kirkens annerledeshet” og at kyrkja i samspelet med kulturen ikkje må 
opphøyre å vere kyrkje. Dette er ikkje for han eit spørsmål om vigsling eller avvigsling, men om 
ein held fram med å bruke kyrkjeromet til gudstenester. Han åtvarar mot eit instrumentelt 
forhold til kultur der kyrkja si kultursatsing blir redusert til eit instrument for forkynning og 
dåpsopplæring. Han er opteken av at kyrkja må respektere den kunstnarlege fridomen: ”Vi 
ønsket også å utforske grenseområdene for hva et kirkerom ville tåle av kunst og hva kunst kan 
tåle av kirkelighet før den opphører å være kunst. Dette måtte skje ved å ta sjanser på å gjøre 
noe som kunne oppfattes som feil fra begge kanter (--) ”en kulturkirke tillates at det bannes i 
kriken (--). Profanering av det hellige rommet kan gjøre rommet helligere”.  
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Revitalisering av pilegrimstradisjonen 

Revitalisering av pilegrimstradisjonen kan også sjåast som eit uttrykk for kulturalisering. Ein 
gamal tradisjon som i mange år har hatt lite merksemd og oppslutning, får noe ein renessanse 
både i form av ein ny interesse og aukande deltaking. Dette gjev seg uttrykk på statleg plan ved 
at Kulturdepartementet legg fram utgreiingar og løyver pengar til ein nasjonal ”pilegrimsled” og 
ved at private og offentlege institusjonar og organisasjonar følgjer opp med eigne planar og 
prosjekt. Denne  nye interessa for ein religiøs tradisjon har parallellar til kulturlivet si nye 
interesse for kyrkjeromet. Det skjer ei utvida fortolking av dei religiøse tradisjonane og symbola 
der dei også får meining utanfor ein institusjonell religiøs kontekst og blir meiningsberande også 
for ein ”ikkje-truande”. Utgreiinga om den nasjonale pilegrimssatsinga heiter ”På livets vei” og 
skildrar pilegrimsvandring som ei vandring som både kan bygge på religiøse og ikkje religiøse 
motiv (Uddu 2008). Samstundes blir  det innanfor kyrkja eit aukande fokus på pilegrimsvandring 
som religiøs praksis som det er nærliggande å sjå som ein del av ein ny kristen spiritualitet. 
Utviklinga på dette området i Noreg og i Den norske kyrkja er inspirert av ein sterk  internasjonal 
pilegrimsrenessanse. 

Mikaelsson gjer i sin artikkel foredrag nærare greie for utviklinga av den norske 
pilegrimsrennessansen frå grasrotinitiativ på 1980-talet og etablering av pilegrimskontor og 
foreining på 90-talet. Frå 90-talet kjem også statlege myndigheter på banen med opning av 
pilegrimsleden Oslo-Trondheim 1997 og kulturminister Giske sitt prosjekt for nasjonal 
pilegrimssatsing i 2008 som munna ut i utredninga  ”På livets vei”. Sentrale visjonar i denne 
utredinga er at pilegrimsvandring i framtida vil kunne ”få stor betydning for alle menneskers liv” 
og at Trondheim/Nidaros innan 2030 skal bli eit av dei viktigaste pilegrimsmåla i Europa. 

Reaksjonane på den nasjonale pilegrimssatsinga gjennom høyringssvar og offentleg debatt, viser 
at dei statlege pilegrimsplanane aktualiserer fleire konfliktdimensjonar: 

- regionalpolitiske konfliktar der dei aktørane som ligg langs pilegrimsleden er nøgde, 
medan mange av dei som ikkje gjer det (t.d. på Vestlandet) er misnøgde 

- kyrkjepolitiske konfliktar mellom dei som ønskjer at Nidaros skal bli meir sentral i Den 
norske kyrkja, og dei som ikkje gjer det 

- konflikt mellom børs og katedral der nokre ser eit stort næringspotensiale i 
pilegrimssatsinga, medan andre ikkje gjer det eller meiner at det vil føre til uheldig 
kommersialisering 

- spenning mellom ein religiøs og ein meir allmennmenneskeleg pilegrimsidentitet 

- spenning mellom statleg storsatsing og ei meir forsiktig gradvis opptrapping. Utredinga 
foreslår ei satsing på 236 millionar årleg det tre første åra og 30-50 årsverk; det første 
årsbudsjettet blir på 5 millionar. 

Mikaelsson viser korleis den statlege pilegrimspolitikken i 2010 kan plasserast i forhold til desse 
konfliktdimensjonane og drøftar kvifor utfallet så langt har blitt slik det har blitt. Ho hevdar at 
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den statlege pilegrimspolitikken er sterkt inspirert av pilegrimstradisjonen ved Santiago de 
Compostela i Nord-Spania og reiser spørsmålet om kva tyding ei sterk auke i pilegrimstradisjonen 
i Noreg vil få for teologisk tenking og for oppslutninga om Den norske kyrkja. 

Regionale pilegrimsmål 

Medan Mikaelsson drøftar den aktuelle statlege satsinga i forhold til eit nasjonalt pilegrimsmål, 
er Harald Olsen sitt tema eit studium av rennesansen  for eit regionalt  pilegrimsmål, nærare 
bestemt i Røldal og stavkyrkja der. Som ein bakgrunn for prosjektet dreg han eit lengre historisk 
perspektiv frå tidleg middelalder og fram til i dag der han skil mellom fire ulike faser prega av 
ulike pilegrimsmål (nasjonale/internasjonale, regionale og lokale) og ulike dominerande 
pilegrimsmotiv (lækjing, bot, avlat). Bakgrunnen for denne interessa er at lokale og regionale 
pilegrimsmål ofte har kome i skuggen av dei nasjonale og at dei derfor er undervurderte og lite 
studert. Samstundes har desse pilegrimsmåla sin meir perifere plass gjort det mogeleg å 
vidareføre lokale pilegrimstradisjonar i etterreformatorisk tid fordi det som skjedde på slike 
stader var meir skjerma frå sentral kontroll. Han hevdar også at den nasjonale renessanse og 
statlege satsinga har gått saman med ei auka lokal interesse for å revitalisere lokale og regionale 
pilegrimstradisjonar og han ønskjer å finne ut kva ”statusen som reetablert pilegrimsmål har 
betydd for denne kirken og dens posisjon i lokalmiljøet, dens rolle som kulturell 
identitetsfaktor”.  

Bruk  av kulturopplevingar  

Ei side ved kulturaliseringa av samfunnet er også at kulturopplevingar blir trekte inn i nye 
samanhengar og brukt som instrument for å fremje ulike mål. En slik instrumentalisering av 
kulturopplevingar blir eksemplifisert gjennom Engedal si analyse av innsette på 
pilegrimsvandring. Han har intervjua innsette i tre norske fengsel som har delteke i eit prosjekt 
der de har ”gått pilegrim” på ulike deler av pilegrimsleden til Nidaros. Intervjua handlar om kva 
denne erfaringa har gjort med deira tankemønster, sjølvbilete og relasjonar til andre; og kva det 
er i pilegrimserfaringane som har vore særleg viktig. Prosjektet illustrer også korleis pilegrims-
omgrepet kan gjevast ulikt innhald i forhold til det religiøse. Ei av gruppene deltok i eit opplegg 
med ein markert teologisk kyrkjeleg profil med regelmessige ”andaktsstunder” med tekster frå 
Bibel og salmebok, medan dei andre gruppene hadde ei meir allmenn-menneskeleg  tilnærming 
med vekt på historiske og eksistensielle tema. 

Problemstillingar for vidare refleksjon og forsking 

Engdal viser ”hvordan pilegrimstradisjonen slik den tar form i vår kultur i dag fungerer som et 
interessant ”møtested” for en rekke ulike interesser. Her møtes historiske, kulturelle og kirkelige 
interesser og engasjement for friluftsliv og glede over norsk natur. Og gjennom alt vever det seg 
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tydelige tråder av næringslivsinteresser, nasjonal identitetsbygging og ønske om revitalisering av 
religiøst liv.   

Når ulike interesser møtes ligg det også eit potensiale for interessemotsetningar og konflikt. 
Mikaelsson har vist dette i forhold til den nye pilegrimssatsinga og det er mange eksempel på det 
same når det gjeld kulturliv og kyrkje meir generelt: 

 - Kultur som lim eller lupe? Eit kulturutrykk kan fungere som ”lim” i eit fellesskap ved å skape 
felles opplevingar og kjensle av kontinuitet i tilværet ved å knyte saman fortid og nåtid 
(salmesong og julekonsertar vil ofte ha ein slik funksjon). Men eit kulturutrykk kan også fungere 
som lupe ved å forstørre og få fram noko vi elles ikkje ser eller ønskjer å sjå. Eit moderne syn på 
kunst og kultur har nettopp vore at kunsten skal gje ny erfaring og innsikt ved å prøve ut grenser 
og utfordre tabu. Slike målsetningar er sentrale i Hillestad sine ti bod for kulturkyrkja, men det er 
lett å tenke seg at desse kan kome i konflikt med kyrkjelyden sine forventningar til kyrkja som eit 
symbol for noko heilagt og uforanderleg. Denne motsetninga kom også fram under diskusjonen 
på seminaret når ein av deltakarane sa at endemålet for hans pilegrimsvandring var ikkje den 
kulturkyrkja som Hillestad teikna opp. 

 - Kultur som eigenverdi eller instrument for å realisere ulike mål ? Ei anna motsetning som 
liknar på spenninga mellom lupe og lim, er forholdet mellom kultur som eigenverdi og kultur 
som instrument. Hillestad åtvarar mot å berre tenkje på kulturuttrykk som eit instrument ein kan 
bruke for å formidle kyrkja sin bodskap i forhold til ulike målgrupper. Opp mot dette kan ein 
setje eit syn på kultur som ein veg til erkjenning som kan utfordre våre førestellingar  om kva 
som er sant og rett. Det er lett å sjå at for ein institusjon som skal formidle ”evige sanningar” kan 
dette bli spenningsfylt.  

- Norsk kulturarv og etnisk mangfald. Kyrkjene kan definerast som våre eldste kulturhus og Den 
norske kyrkja som ein kulturinstitusjon som representerer norsk kulturarv. Men kva er norsk 
kultur i dag, kva med det nye mangfaldet språkleg, kulturelt og religiøst som følgje av auka etnisk 
mangfald? Forskingsresultata viser at norske kyrkjelydar i liten grad opplever at dei speglar dette 
mangfaldet. Dette er eit område som truleg vil skape meir utfordringar og spenningar i tida 
framover. Eit eksempel på dette er den heftige diskusjonen som dukka opp i samband med ein 
festival for religiøs musikk i Drammen hausten 2010. Her samarbeider kyrkjelydar i Den norsk 
kyrkja  med andre trussamfunn og kommunen om ein interreligiøs kulturfestival der også ritual 
frå ulike kulturar inngår som ein del av festivalprogrammet. Kulturkommentatoren i avisa Vårt 
Land har omtalt dette som ”sakralt tøys” og ”vindustitting på andres kulturer” (Vårt Land 
16.9.2010), medan arrangørane hevder at det er ein verdifull måte å bli kjent med andre på. 
Dessutan er ”det ikkje er ”andres kulturer” vi titter på, men kulturen til vår egne medborgere  i 
Drammen”, skriv ein av prestane i Drammen (Vårt Land 18.9.2010). 

- Kva er kult og kva er kultur? Kulturaliseringa av Den norske kyrkja aktualiserer også meir 
grunnleggande spørsmål om kva vi forstår med kulturaktivitetar og forholdet mellom kult, kultur 
og kunst. Når ein måler omfanget av kulturaktivitetar i kyrkja vil det som oftast vere basert på eit 
sektorielt kulturomgrep som ser på kulturlivet som ein sektor av samfunnslivet med bestemte 
aktivitetar og uttrykksformer som kan kategoriserast og teljast (konsertar, utstillingar, musikk, 
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biletkunst osb). Mot dette kan det innvendast at det er ein snever måte å forstå kultur på og at 
det er grunn til å hevde at langt meir av det kyrkja driv med handlar om kultur. Dersom kultur er 
tolking av røyndomen og tradisjonsformidling gjennom symbol og riter, er heile gudstenesta eit 
kulturarrangement. Slik  sett kan ikkje studiar av kulturaliseringsprossessar i Den norske kyrkja 
berre dreie seg om vi tradisjonelt definerer som kulturarrangement, ein må også sjå på reformer 
innanfor gudsteneste, liturgi, trusopplæring og salmebok som i stor grad også handlar om 
kulturelle endringsprosessar. Det aktualiserer igjen spørsmålet om korleis ein skal avgrense og 
forstå forholdet mellom kult og kultur , mellom det sakrale og det estetiske osv.  

Kulturkyrkja og pilegrimskyrkja  aktualiserer mange store spørsmål som ligg implisitt i vår måte å 
tenkje og handle på, men som vi til dagleg ikkje tek opp til vurdering og debatt. Når vi må gjere 
desse spørsmåla eksplisitte og ta stilling til dei kan dei føre oss inn i dilemma og konfliktar. Dette 
kan oppfattast som eit problem. Kulturaliseringa kan ha vore  basert på ei kulturbegeistring der 
kultur berre vart oppfatta som noko samlande, og ikkje som noko som også kan splitte. Frå eit 
slikt utgangspunkt kan ”kulturaliseringa” føre til ein blåmandag, den skaper fleire problem enn 
den løyser. 

Men at kulturaliseringa produsere nye dilemma og motsetningar kan også oppfattast som eit 
høve til å trenge djupare inn i og få meir innsikt i grunnlaget for våre tankar og handlingar. I så 
fall er dette ei god tid for kulturforsking som er på jakt etter underliggande spenningar og 
drivkrefter i kyrkje og samfunn.  
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Aagedal: Kulturkirken i lokalsamfunnet 

Olaf Aagedal: 

KULTURKIRKEN I LOKALSAMFUNNET. 
TI TESER OM KULTURALISERING AV 
DEN NORSKE KIRKE 

1.Innledning 

Flere forskere har påpekt at interessen for kultur i samtiden, generelt sett, ser ut til å være 
økende (Johan Fornäs et.al. 2007). En måte å omtale denne utviklingen på er å si at det har 
skjedd en kulturalisering av samfunnsutviklingen (Fornäs 2007). En slik utvikling kan blant annet 
ses i byutvikling hvor det å satse på ”kulturkvarter” og kulturalisering har blitt en trend mange 
byplanleggere, politikere og arkitekter har vist en stor interesse for (Dorte Skot-Hansen 2004). 
Kulturaliseringstesen handler også om at det har skjedd en endring i hvordan 
samfunnsutviklingen omtales, hvor kultur, blant så vel forskere og politikere, gis en  mer 
betydningsfull rolle. Kulturaliseringen kan således også ses som et uttykt for et diskursivt skifte 
(Fornäs 2007). 

I denne artikkelen vil vi anvende kulturaliseringsperspektivet på religiøse institusjoner, nærmere 
bestemt Den norsk kirke. I hvilken grad og på hvilken måte har det skjedd en kulturalisering av 
virksomheten i Den norsk kirke? Med kulturalisering tenker vi da både på en endring i praksis der 
kulturaktiviteter får større plass i kirken og en diskursiv endring der kultur omtales og vurderes 
på en ny måte. 

Det viktigste empiriske grunnlaget for denne drøftingen er en kartleggingsstudie av 
kulturaktiviteter i to bispedømmer i Den norske kirke; Tunsberg og Sør-Hålogaland. Sør-
Hålogaland Bispedømme består av Nordland fylke, Tunsberg Bispedømme av Buskerud og 
Vestfold Fylke. Kartleggingsstudien besto av en kvantitativ og en kvalitativ del. Et elektronisk 
spørreskjema ble sendt til alle sokneprestene i de to bispedømmene, til sammen 145 personer. 
Vi fikk svar fra 75 av disse (51%). Den kvalitative delen besto i intervju med fire sokneprester i de 
to bispedømmene og i tillegg intervju med fire andre informanter: en kulturrådgiver på 
bispedømmenivå, en kirkeverge, en menighetsrådsleder, og en biskop. 

Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2009 av forskerne Helene Egeland og Olaf Aagedal ved 
KIFO etter oppdrag fra Kirkerådet. Når det gjelder nærmere presentasjon og drøfting av  
metodeproblem og enkeltresultater viser vi til undersøkelsesrapporten (Egeland og Aagedal 
2010). Vi vil her ikke gå inn på en detaljert gjengivelse og analyse av enkeltresultatene, men 
bruke noen av hovedtendensene i materialet sammen med andre datakilder til å formulere noen 
teser om kulturalisering av Den norske kirke. Med tese mener vi har empirisk funderte påstander 

13



Aagedal: Kulturkirken i lokalsamfunnet 

som har karakter av foreløpige konklusjoner som kan fungere som utgangspunkt for videre 
forskning på feltet. Vår tilnærming vil være eksplorerende og syntetiserende. På grunnlag av et 
begrenset sett av data og eksempler vil prøve å gi momenter til en analyse av Den norske kirkes 
implisitte og eksplisitte kulturpolitikk (Bennett 2009). 

Når det gjelder andre datakilder som blir lagt til grunn nevner vi for det første kirkelige 
registerdata om kulturaktiviteter som årlig samles inn som en del av registreringen av Den 
norske kirkes virksomhet. For det andre resultater fra en nylig gjennomført studie av endringer i 
lokalt kulturliv som gir muligheter for å se den kirkelige kulturaktiviteten i en større 
sammenheng (Aagedal, Egeland og Villa 2009, Storvik 2010). I tillegg vil vi også trekke inn 
eksempler fra annen forskning og fra aviser og nettsteder.  

Kulturbegrepet i undersøkelsen 

Før vi går nærmere inn på presentasjon og drøfting av empirien skal vi si noe om hvordan vi har 
brukt kulturbegrepet i prosjektet. Når det gjelder bruken av ”kultur” i de to undersøkelsene som 
det hyppigst blir referert til (”Kultur kirken” og ”Lokalt kulturliv i endring”) har vi ikke gitt noen 
nærmere definisjon av dette i spørreskjemaene, men tatt utgangspunkt i det vi oppfatter som en 
dagligdags forståelse av ordet ut fra den sammenhengen det inngår i (for eksempel 
”kulturarrangement”).1

Samtidig er vi klar over at hvordan vi forstår og avgrenser ”kultur” i en kirkelig sammenheng, er 
et stort og komplekst spørsmål med mange ulike svar. Ut fra en forståelse av kultur er det for 
eksempel rimelig å se på hele gudstjenesten som et ”kulturarrangement” som bruker ulike 
kulturelle uttrykk: musikk, sang, retorikk, visuelle symbol, bevegelser osv. Ut fra en slik bruk av 
kulturbegrepet blir det vanskelig eller meningsløst å spørre om ”kulturinnslag” i gudstjenesten, 
noe også flere av våre informanter har påpekt og kritisert som kommentar til undersøkelsen. 
Dette er rimelige innvendinger som reiser viktige og interessante spørsmål når det gjelder hele 
forståelsen av forholdet mellom kirken og kulturfeltet. Vi vil derfor komme tilbake til 
avgrensingen og forståelsen av kulturbegrepet i slutten av presentasjonen.  

 Vi har med andre ord overlatt til informantene å avgrense hva de legger i 
”kulturaktivitet”, ”kulturarena” osv. Dette er også betegnelser som blir brukt for eksempel i den 
årlige kirkelige statistikkføringen som sokneprestene har ansvar for. Vi har gjort det slik fordi vi 
antar at dette var tilstrekkelig for utfyllingen av spørreskjemaet og at et forsøk på å definere 
ordet nærmere her ville skape mer forvirring enn avklaring. Slik ser det også ut til å ha fungert i 
de fleste tilfeller ved at svarprosenten på de enkelte spørsmål er høy og vet-ikke-prosenten lav.  

                                                        

1 Marianne Gullestad skiller mellom tre ulike måter å bruke kulturbegrepet på (Gullestad 1989:32): som sektor i  
samfunnet (”kulturliv”), som livsform (”kystkultur”, ”bondekultur”) og som handlingsskjema (ideer, verder, 
symbol, tankemåter). Vår bruk av kulturliv faller i praksis sammen med det Gullestad omtaler som en sektoriell 
bruk av begrepet. For en nærmere drøfting av kulturbegrep i kulturlivsundersøkelser, se Aagedal, Egeland og 
Villa 2009:14-15. 
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2. ”Kulturaliserings-tesene” 

1. Den norske kirke er en av de største lokale kulturaktører 

I vår kommune, som faktisk nesten ble kåret til en av kulturkommunene i Norge, så vil jeg 
påpeke at den aller største del av live fremføring av kultur foregår i kirkelig regi. Jevnlig, 
minst ukentlig er det lokale eller innleide krefter som bidrar med live fremføring for en 
offentlig forsamling. Dette er noe som i liten grad blir synliggjort i budsjetter eller gitt 
oppmerksomhet. Som en av samfunnets aller viktigste kulturbærere er kirken i sitt vesen 
også en av de aller viktigste kulturaktører i vår tid. 

Slik kommenterer en av sokneprestene kirkens plass i det lokale kulturlivet. En stor andel av våre 
informanter mener at kirken er den viktigste lokale kulturarena. Er det grunnlag for en slik 
påstand, eller må det oppfattes som et patriotisk kirkelig utsagn? Ulike data kan brukes for å 
vurdere denne påstanden. For det første kan det være relevant å spørre om hvor vanlig det er 
med kulturaktiviteter i kirken. Kirkens kulturaktiviteter kan defineres og avgrenses på ulike 
måter. Det kan handle om kirken som kulturprodusent der kirken som organisasjon (eller ved 
personer som representerer kirken) framfører eller arrangerer kulturinnslag alene eller i 
samarbeid med andre. Det kan også handle om kirken som kulturarena eller kulturscene for 
framføring av kulturuttrykk, enten det er i kirkelig regi eller ved at kirken lånes eller leies ut til 
andre kulturaktører. Når vi kombinerer disse dimensjonene får vi flere kirkelige ”kulturfelt” 

- Kirkens kulturarrangement i egne lokaler 
- Kirkens kulturarrangement i andre (ikke-kirkelige) lokaler  
- Andre kulturaktørers bruk av kirken 
- Kirkelig samarbeid/deltagelse i eksterne kulturarrangement 

 

Resultatene tyder på at kulturaktiviteter er en vanlig del av menighetenes virksomhet: i de aller 
fleste soknene foregår det kulturaktiviteter i kirkens lokaler (88 % egne arrangement og 81 % 
utleie) og mange menigheter er også aktive i kulturlivet ellers i lokalsamfunnet gjennom egne 
arrangement (35%) eller deltagelse i lokale kulturarrangement (56 %). Sammenligning med 
kirkelige registerdata tyder heller ikke på at de to bispedømmene er sterkt atypiske i forhold til 
landet for øvrig.2

Tallene så langt sier imidlertid ikke noe om hvordan kirken står i forhold til andre lokale 
kulturarenaer, men en kultursurvey fra 2008 gir grunnlag for en slik sammenligning (Storstad 

 

                                                        

2 I den kirkelige databasen har man utarbeidet et sammenligningsmål for nivået på kulturaktiviteter der man 
beregner antall kulturarrangement (konserter og andre kulturarrangement) i året pr 1000 innbygger. 
Landsgjennomsnittet i 2009 lå på 2,2 arrangement som også var snittet for Tunsberg Bispedømme, mens Sør 
Hålogaland lå noe høyere på 2,9. kommunen. Dette er selvsagt bare et av flere mulige sammenligningsmål, 
men tallene her tyder på at disse to bispedømmene samlet ligger noe over gjennomsnittet, men ikke adskiller 
seg radikalt fra landet for øvrig.  
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2010). Her har kultursjefene vurdert hvilke lokale kulturarenaer som er mest i bruk. På nasjonalt 
plan blir kirkene rangert som nummer to der bare samfunnshus/forsamlingshus blir hyppigere 
brukt (”Kirke” må her forståes konkret som kirkelig lokale og det skilles ikke mellom kirkelige 
arrangement og utleie. Ordet blir her brukt uspesifisert, men vil trolig i praksis i de aller fleste 
tilfellene dreie seg om kirker i Den norske kirke).  

Tabell 1. Bruk av ulike arenaer/bygninger i kommunen for ulike kulturaktiviteter. Prosent.3

 

  

Ofte Av og til Aldri Har ikke 
Samfunnshus/forsamlingshus (eks. Ungdomshus, 
Folkets Hus ol) 

64,6 34,2 0,0 1,3 

Kirker 47,4 51,4 1,2 0,0 
Eget kulturhus 39,7 8,8 0,6 50,8 
Idrettshall 37,5 46,9 1,6 14,1 
Skoler som er i bruk til ordinær undervisning 35,0 61,2 3,8 0,0 
Bibliotek 28,1 65,6 5,9 0,3 
Museer 21,4 57,2 8,2 13,2 
Serveringssteder, "klubber" 20,5 64,4 7,6 7,6 
Egne bygninger for ulike kunstarter (teater, konsertsal 
o.l.) 

14,4 11,5 7,7 66,5 

Rådhus/kommunehus 10,7 49,5 38,6 1,3 
Hotell 8,2 50,9 13,3 27,5 
Nedlagte skoler 7,6 39,4 35,6 17,4 
Egne friluftsscener/-amfi 5,8 62,6 11,2 20,4 
Bedehus 5,1 58,9 25,8 10,2 
Andre religiøse bygg 4,2 41,0 30,6 24,2 
Midlertidige arrangementslokaler (telt, brakker o.l.) 3,8 67,4 20,9 7,9 
Kulturlandskap (seterlandskap, parker o.l.) 3,5 74,1 17,7 4,7 
Annet naturlandskap som f.eks. fossefall, elver, fjell, 
fjord o.l. 

2,5 47,3 42,2 7,9 

 

Når man ser nærmere på resultatene fra denne undersøkelsen får man også noe av forklaringen 
på kirkens fremtredende plass som kulturarena, særlig på mindre steder. 

Når det gjelder alternative kulturarenaer, som kulturhus og egne lokaler for ulike kunstuttrykk, 
finnes ikke slike i mange kommuner. I 51 % av kommunene finns ikke eget kulturhus og 67% 
finns ikke ”egne bygninger for ulike kunstarter”. Kirker finns derimot i absolutt alle kommuner. 
Få institusjoner er bedre lokalt utbygd når det gjelder personale og bygninger enn Den norske 
kirke. Slik sett representerer kirkebyggene 1620 potensielle lokale ”kulturhus” eller konsertsaler.  

                                                        

3 Denne og neste tabellen er hentet fra prosjektet Lokalt kulturliv i endring sin surveyundersøkelse (Storstad 
2010). 
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2. Den norske Kirke er den lokale kulturarenaen som vokser mest 

For tiden ser det ut til at interessen for å ta i bruk kirkene til kulturformål er økende,  både 
innenfor kirken og fra samfunnet rundt. Vår undersøkelse viser at våre kirkelige informanter er 
meget positive til kirkelig kultursatsing, både til å skape møteplasser og integrering og til å 
formidle kirkens budskap. Mange av sokneprestene ønsker også at kirken skal være være 
”lokalsamfunnets viktigste kulturarena”. Tallene viser også at det er omfattende ekstern 
interesse for å leie kirker til kulturarrangement (i 81% av soknene har eksterne kulturarrangører 
brukt kirken i løp av siste året). Resultatene fra ”kultursjef-surveyen” dokumenterer også på at 
kirkenes posisjon på det lokale ”kulturlivsmarkedet” er stigende.  Når norske kultursjefer blir 
spurt om endring i bruk av kulturarenaer i de siste fem årene  blir kirkene utpekt som den 
kulturarenaen som har vokst mest i bruk (Storstad 2010).  
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3. Musikk og sang dominerer sterkt  

Vår spørreskjemaundersøkelse dokumenterer at musikk og sang dominerer sterkt i de kirkelige 
kulturaktivitetene i de to bispedømmene. 

Tabell 2. Type kirkelige kulturarrangement i løp av siste 12 mnd (Spm.6) 

 Antall Prosent av utvalget 
som har hatt 

kulturaktiviteter 
(N=66) 

Prosent av 
hele utvalget 

(N=75) 

Julekonserter 51 77 68 
Sangkvelder 46 70 61 
Konserter med egne kor 44 67 59 
Klassisk musikk, konserter 43 65 57 
Korkonserter med gjestekor 41 62 55 
Omvisninger (kirkekunst, 
kulturhistoriske omvisninger) 

33 50 44 

Spill og lek for barn og ungdom 31 47 41 
Babysang 23 35 31 
Småbarnstreff med 
kulturaktiviteter 

17 26 23 

Kirkelige festivaler 15 23 20 
Jazzkonserter 13 20 17 
Pop/rock konserter 13 20 17 
Kirkelige jubileer 13 20 17 
Teateroppsetninger 10 15 13 
Filmvisninger 9 14 12 
Andre festivaler 7 11 9 
Andre jubileer 5 8 7 
Danseforestillinger 4 6 5 
Forfatteropplesninger 4 6 5 
 

Dette bekreftes også av andre datakilder. I databasen basert på kirkelig årsstatistikk kan vi 
sammenligne antall konserter med antallet andre kulturarrangement i disse bispedømmene. Det 
er seks ganger flere konserter enn andre kulturarrangement og størrelsen på konsertpublikumet 
er fire ganger større enn det øvrige kulturpublikumet. Sammenlignet blir andre kulturuttrykk 
som drama, dans, bildende kunst relativt fraværende 

Sangens sentrale plass i det kirkelige kulturlivet får vi også dokumentert når vi ser på antall kor 
og kor-medlemmer. I 2008 ble det registrert 1270 kor for barn og ungdom og 806 kor for voksne. 
Til sammenligning kan det nevnes at antall medlemskor knyttet til norske musikkorganisasjoner 
ligger på ca 1700, men sammenligningen halter for dette er bare en del av et stort og mangfoldig 
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korlandskap med frittstående kor og sanggrupper, student- og skole-kor, bedriftskor; for å nevne 
noen eksempel.  

Det er flere mulige forklaringer til sangen og musikken sin dominerende plass i det kirkelige 
kulturuttrykket. En ting er sang og musikk sin sterke posisjon i den lutherske 
gudtjenestetradisjonen (Christoffersen 2005). I forlengelsen av dette kommer orgelet og kantors 
sentrale funksjon og vektleggingen av kirkerommets akustiske kvaliteter for sang og klassisk 
musikk.  

4. Den musikalske bredden er økende 

Selv om musikken og sangens sterke posisjon det kirkelige kulturlivet har lange tradisjoner, har 
det også skjedd omfattende endringer innen dette kulturfeltet.  Vår survey dokumenterer at den 
musikalske bredden er stor. Materialet innholder en omfattende dokumentasjon av hvilke type 
konserter kirken har blitt leid ut til som viser en meget stor variasjon og bredde både når det 
gjelder sjanger (klassisk, folkemusikk, jazz, gospel, blues, pop, rock med mer) instrument og 
uttrykk (orgel, korps, orkester, korsang, solosang med mer) og forholdet mellom høykultur og 
lavkultur. Den brede musikalske kulturaliseringen av Den norske kirke åpner for mange 
interessante problemstillinger og prosjekter: Den klassiske kirkemusikalske tradisjonen 
videreføres og videreutvikles av norske kirkemusikere som Egil Hovland og Knut Nystedt som 
også er nyskapende samtidsmusikere samtidig som de er ”bruksmusikere” for korsang og 
salmesang i gudstjenesten.  Hovland er for eksempel den komponisten som er representert med 
flest melodier i den norske salmeboken. Mens kirkemusikere tidligere kunne være kritiske til 
hvilke instrumenter og musikksjangre som passet i en kirke og dermed kunne gi musikk-kulturen 
i kirken en finkulturell profil, starten en utvikling på 1960- og 70 tallet der populærmusikken 
etablerer seg innenfor kirken. Stikkord her er arbeidskirker og ungdomsklubber, TenSing, 
internasjonalisering, utvikling av en kommersiell kristen vise- og rockkultur og en omfattende 
kristen musikkindustri.4

Når respondentene i de to bispedømmene skal karakterisere kulturaktivitetene med begrepene 
finkultur og folkelig kultur, tyder svarene på at man opplever at begge deler er representert i 
kirken, men at den folkelige profilen er sterkeste. 43 % mener at kulturtilbudet (i noen eller strek 
grad) preges av folkelig kultur, 28 % at den preges av finkultur. På spørsmålet om 

 Et interessant tema i denne forbindelse er de lavkirkelige bevegelser i 
Den norske kirke sin rolle i denne endringsprosessen. Vekkelseskristendommen har ofte hatt et 
distansert forhold til finkulturen og det man har oppfattet som nedbrytende trekk ved  
underholdningskulturen (Olsen 1986). Samtidig har pietismen tidlig vært åpen i forhold til det 
som har blitt oppfattet (også fra kirkelig hold) som folkelig lavkultur på det musikalske feltet 
(trekkspill, gitar, referengsanger osv) og vekkelsessangenes vekt på emosjonalitet og inderlighet 
korresponderer med uttrykk og idealer innenfor populærmusikalske sjangre som for eksempel 
country, blues, soul og jazz. I dag har vekkelsessanger fått plass både i salmeboken og i 
popartisters repertoar og kirkekonserter er blitt en vanlig del av musikkfestivalers program.  

                                                        

4 Musikkskribent Lars Mørch Finborud hevder at ”på sekstitallet var den norske kristne musikkindustrien like 
stor som den sekulære (Finborud, Morgenbladet 13.-19.august 2010). 
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kulturaktivitetene bør bli mer folkelige er det også delte oppfatninger, men de fleste (41 %) 
heller i denne retningen.5

5. Kirkelig kulturliv er preget av både amatørprofil og amatør-
profesjonell blandingsprofil. 

 

I følge våre respondenter preges kirkens kulturarrangementer av amatører (44 %), eller 
amatører og profesjonelle ”i nokså lik blanding” (49 %). I bare 7 % av utvalget dominerer de 
profesjonelle aktørene. Ut fra våre tall har altså de kirkelige kulturarrangementene en amatør-
profil eller en amatør-profesjonell blandingsprofil. I tillegg til sokneprestenes utsagn om dette, 
dokumenterer korstatistikken en omfattende amatørkultur og den store aktiviteten i forhold til 
barn og ungdom viser også vekten på kultur som egenaktivitet.  

På den ”profesjonelle siden” kommer over 900 ansatte kirkemusikere, innleide dirigenter og 
instruktører, instrumenter og ”konsertlokaler” på profesjonelt nivå og den nye satsingen på 
profesjonell kompetanse ved kulturådgiver-stillingene i 2009/2010.  

Mye tyder også på at den kirkelige kulturarenaen er velegnet for  det voksende samspillet 
mellom profesjonelle og amatører som har preget lokalt kulturliv i de senere årene, der lokale 
amatører samarbeider med profesjonelle kunstnere i framføring av en konsert eller en dramatisk  
oppsetning. Kirkene har ofte gode og rimelige kulturscener og de har en levende 
amatørvirksomhet på det musikalske feltet. Slik sett representerer kirkene en øvelses- og 
utviklingsarena for talenter som senere kan bli profesjonelle på feltet. En stor andel av de som i 
dag arbeider profesjonelt med sang og musikk har trolig  vært innom kirkelige musikkmiljøer 
(Finborud 2010).. 

6. Kirker kulturaliseres som kulturminner 

Nest etter musikalske arrangementer er omvisninger i kirken den hyppigst rapportere 
kulturaktivitetene (omvisniger: kirkekunst, kulturhistoriske omvisninger: 33%) (se tabell 2). 

Bruken av kirken som kulturminne  avspeiler trolig samtidens sterke interesse for bruk historiske 
bygningers identitetsskapende rolle både nasjonalt og lokalt. I den norske konteksten skaper 
dette kanskje et særlig fokus på kirkebyggene. Norge har i et historisk perspektiv vært et fattig 
samfunn med lite adel og få monumentale bygninger. I en slik sammenheng kan kirkene fremstå 
som desto viktigere fortidsminner. I følge historikeren Hans Fredrik Dahl er restaureringen av 
Nidarosdomen som nasjonalt monument fram mot tusenårsjubileet i 1930 den største 
kulturpolitiske satsingen i Norge (Dahl 2003). I dag er kirker ofte viktige som lokale 
identitetsmarkører, noe som ikke minst blir synlig ved kirkebranner.  

                                                        

5 I surveyen om Kultur i kirken er sokneprestene informanter og vi vet ikke hvor representative deres 
holdninger til kirkens kulturprofil er i forhold til andre stillinger og grupper i menigheten. 
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7. Kulturalisering av kirken skaper  nye motsetninger og dilemma  

Vår studie har dokumentert en overveiende positiv vurdering av kulturlivets plass og funksjon i 
kirken. Kulturinnslag blir betraktet som viktige for formidling av kirkens budskap og man 
vektlegger kulturfeltets betydning som møteplass og integrerende faktor i lokalsamfunnet. Dette 
konkretiseres gjennom lokale eksempler fra Bodø og Geilo der kirken som kulturaktør går inn i et 
aktivt samarbeid med kommunen om stedsutvikling og fra den flerkulturelle bydelen Fjell i 
Drammen der kirken bruker kulturaktiviteter for å bidra til økt kontakt og samhold (Egeland og 
Aagedal 2010:53-66). Eksemplene ovenfor illustrerer en typisk trend i dagens ”kulturalisering”; 
instrumentalisering,  der kulturlivet brukes som instrument for å realisere målsetninger utenfor 
kultursektoren. Instrumentalisering har ofte som implisitt premiss kulturlivets harmoniserende 
og sammenbindende effekter på ulike arenaer. Vår studie viser at dette ikke alltid er noe man 
kan ta for gitt. I intervjumateriale fra Tysfjord kommer det frem at noen mente at satsing på å 
bringe mer samisk kultur inn i gudstjenesten (for eksempel joik), ville kunne øke motsetningene i 
menigheten.  

Vårt surveymateriale gir også mange eksempler på at kulturaktiviteter i kirkerommet kan skape 
debatt og uenighet. I resultatene fra spørreundersøkelsen ble det tydelig at ikke alle 
kulturinnslag anses å passe i kirken. Dette gjaldt fremfor alt kulturinnslag som er kritiske til den 
kristne tro og lære,  og til en hvis grad satiriske innslag om det samme, selv om oppfatningene 
her er mer delte. Gjennom intervjuene ble det tydelig at de fleste mente at kultur i kirken bør 
forholde seg kirkerommet. Kirkerommet blir oppfattet, som flere av informantene uttrykte det, 
som et rom som har et ”spesielt fokus”. Dette kan særlig gjelde deler av kirkerommet. To av våre 
eksempler på kontroversielle innslag dreier seg nettopp om forholdet til alterpartiet og 
alterbildet.   

Samtidig tyder resultatene fra både spørreundersøkelsen og intervjuene, at takhøyden er ganske 
stor når det gjelder på hvilke kulturinnslag som kan aksepteres i kirkerommet. For eksempel sa 
langt de fleste seg enige i påstanden om at ”alt menneskelig hører hjemme i kirken”. Og de fleste 
informantene mente også at det å forholde seg til kirkerommet ikke betydde at kulturinnslagene 
bare måtte være preget av ”livsalvor”. Vi har også påpekt at selv om det var en god del eksempel 
på at det ble debatt om kulturinnslag skulle få slippe til i kirken, var det bare to tilfeller der 
sluttresultatet ble nekting.  

Vi ser i dag en utvikling innen kunstfeltet der samtidskunst ofte er på jakt etter nye arenaer som 
kan skape andre opplevelsesrammer for et kunstuttrykk. Det er mange eksempler på at 
kunstnere fra ulike felt (dramatikere, dansere, fortellere, bildende kunstnere) ønsker å ta i bruk 
kirkerommet. Det er også grunn til å tro at opprettelsen av kirkelige kulturådgiverstillinger i 
2009/2010 er et tiltak som kan bidra til å gjøre kirkens kultursatsing bredere og forsterke en 
utvikling der avstanden mellom kirken som kulturarena og andre kultarenaer i samfunnet blir 
mindre. Det forventes at kirken i større grad skal bli en profesjonell kulturaktør som kan 
konkurrere med andre kulturaktører om kulturmidler. Dette innbærer sannsynligvis at man må 
konkurrere på det ”sekulære kulturlivets” premiss der kunstnerisk kvalitet og nyskaping vil være 
sentrale kriterier. Dette kan innbære spenninger i forhold til kirken som normativ institusjon og 
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tanken om kirkerommet som et rom med særlige kvaliteter. Både innenfor og utenfor kirken vil 
det være kulturaktører som legger vekt på at kulturlivet og kunsten nettopp har som oppgave å 
rokke ved våre vante forestillinger om virkeligheten gjennom å bryte grenser og utfordre tabuer. 
I det nyåpnede nettstedet for ”Kirke, kunst og kultur” på Den norske kirkes hjemmeside, siteres 
filmskaperen Lars von Triers utsagn om at ”film bør være som en stein i skoen. I så fall bør 
teateret og andre kunstarter være både kirkens troløse tjener og snublestein”.6

8. Kulturkirken har mangfoldsutfordringer  

 Det er lett å 
tenke seg at slike ideal om kunstens frihet og kulturens oppgave i kirken kan komme i konflikt 
med menighetens opplevelse av respekt for det hellige rommet og menighetsrådets 
utleiegrenser. At det her ligger potensielle spenninger får man inntrykk av når man leser 
høringsuttalelsene til Den norsk kirkes første kulturmelding Kunsten å være kirke.  I denne 
meldingen fokuserer man særlig på kirkens forhold til kunsten som en nyskapende, kritisk 
utfordrer til vante forestillinger i kirken. Høringsuttalelsene til denne tyder på at mange 
menigheter stiller seg spørrende til å gi kunsten så stor autoritet og at de synest meldingen i for 
liten grad verdsetter den brede kulturvirksomheten som allerede foregår i kirken (Onarheim 
2007). 

Den norske kirkes kultursatsing begrunnes ofte ut fra ønske om å skape en lokal møteplass som 
skal favne mangfoldet i et lokalsamfunn. Hvordan kulturkirken skal håndtere dette mangfoldet 
viser seg å ikke være så enkelt. På Geilo har man i flere år samarbeidet om et prosjekt som ble 
kalt Geilo Kulturkirke som både skal fungere som kirke og kulturlokale og i tillegg kunne fungere 
som livssynsnøytralt seremonirom for andre religioner og livssyn enn det den kristne (Egeland og 
Aagedal 2010:55).00 Flere som har samarbeidet om dette prosjektet reagerer sterkt når de 
opplever at menighetsmøtet mot slutten av byggeprosessen åpner for en debatt om 
navnespørsmålet der det ikke lenger er gitt at kultur skal inngå i navnet ”Nettopp mangfoldet i 
begrepet kulturkyrkje gjør prosjektet helt unikt og har fanget interesse hos mange, også 
motstandere av ”ny kirke” på Geilo.(--). Konsekvensen med å ta bort begrepet kultur (mangfold) 
vil i beste fall bli at mange bidragsytere føler seg lurt, på godt norsk snytt” (innlegg i 
”Hallingdølen” 22.01.09). 

 Eksempelet fra Geilo er fra en etnisk relativt homogen kommune. Den nye ”kulturaliseringen” 
av Den norske kirke skjer i en periode preget med økt etnisk, kulturelt og religiøst mangfold. 
Dette kan skape nye dilemma og utfordringer. Hvilken type kultur skal prege kulturkirken? I 
Danmark har man i de senere år registrert at en økende andel av befolkningen har kallet seg 
kristne. Noen har tolket denne utviklingen som en markering mot økt religiøst/kulturelt 
mangfold i Danmark knyttet til innvandring.  Det  å kalle seg kristen blir da en måte å markere 
danskhet på gjennom ”kulturkristendom”.  

En slik form for kulturkirkeprofilering vil være problematisk, både ut fra Den norske kirkes 
offisielle teologi i forhold til etnisk og religiøst mangfold og i forhold til statens forventinger om 

                                                        

6 http://www.kirken.no/index.cfm?event=doLink&famId=116855  
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en kulturpolitikk som tar hensyn til mangfold og integrering. Våre data viser at menighetene i 
liten grad speiler mangfold i sin kultursatsing. Her står kulturkirken foran store utfordringer. 
Hvordan skal en misjonerende nasjonal folkekirke definere sitt kulturoppdrag i en flerkulturell og 
flerreligiøs lokal kontekst? Og hvordan skal denne selvforståelsen og dette kulturoppdraget 
konkretiseres i menighetens lokale kulturpolitikk?  

9. Den norske kirke trer fram som en ny type kulturpolitisk aktør 

I følge historikeren Hans Fredrik Dahl har Den norske kirke blitt vurdert som lite viktig på det 
kulturpolitiske feltet. I de mange offentlige kulturmeldingene som ble utarbeidet i perioden 
1960-1990 blir ikke Den norske kirke nevnt som en viktig kulturfaktor, dette skjer først i det nye 
årtusenet i kulturmeldingen fra 2003 (Dahl 2006, Onarheim 2007:37). Dahl mener at dette er en 
usynliggjøring som undervurderer kirkens kulturpolitiske betydning som ressurs og arena. Han 
peker på flere grunner til denne usynliggjøringen. Kirkens kulturvirksomhet har blitt integrert og 
diskutert sammen med andre kulturfelt (for eksempel kirke og skole) og har vært sterkt lokalt 
desentralisert uten en samlende sentral satsing eller strategi. Det er derfor en kulturpolitisk 
nyskaping som skjer når Den norske kirke gjennom  Kirkerådet  nedsetter et kulturutvalg og avgir  
kulturmeldingen ”Kunsten å være kirke”  i 2005. Denne meldingen formulerer en strategi  som 
følges opp med   kulturpolitiske tiltak. De nye regionale kulturrådgiverstillinger skal heve kirkens 
kompetanse på kulturfeltet og  integrere kirken sterkere i det øvrige kulturpolitisk feltet 
gjennom å søke om prosjektmidler og inngå i samarbeidsprosjekter med andre aktører på 
kulturfeltet. 

Formulering av en samlet tilstandsvurdering og en prioritert  kultursatsing tematiserer 
kulturvirksomheten i kirken på en måte som skaper debatt i kirken. Mange høringsuttalelser til 
kulturmeldingen er til dels kritiske mot tilstandsvurderingen og den nye satsingen (Onarheim 
2007). Den nye satsingen innbærer også at kirken går inn i på en arena der nye problemstillinger 
og motsetninger kan oppstå i forhold til andre kulturpolitiske aktører, for eksempel når det 
gjelder kamp om ressurser. Den nye kulturøkonomien i Norge er blitt omtalt som ”statsstøtta 
dugnadskapitalisme” som er en blandingsøkonomi der det offentlige, sivilsamfunnet og 
markedet i varierende grad bidrag til å finansiere kulturprosjekter (som f.eks festivaler) (Aagedal, 
Egeland og Villa 2009:211). I denne kulturelle blandingsøkonomien kan kirken ha et gunstig 
utgangspunkt: den har offentlig finansierte stillinger og arenaer, er godt plantet i sivilsamfunnet 
med et nett av frivillige og kan også ha markedsinntekter gjennom billettsalg og utleie av 
kulturlokaler (Egeland og Aagedal 2010: 35-37). Kulturøkonomien kan nå ytterligere styrkes ved 
at kirken får stillinger og kompetanse til konkurrere om offentlige prosjektmidler til kultur 
gjennom de nye kulturrådgiverstillingene. Men her kan det også tenkes at det vil fremkomme 
kritikk om konkurransevriding og forfordeling. Det kan bli stilt spørsmål ved om det er rettferdig 
at Den norske kirke som offentlig støttet aktør søker om offentlig støtte til kulturprosjekter i 
konkurranse med aktører i sivilsamfunnet som ikke har tilsvarende støtte. Eller om det for 
eksempel er rimelig at kirken som offentlig institusjon konkurrerer på festivalmarkedet med 
private aktører når den kan gjøre dette med utgangspunkt i stillinger og lokaler som de andre 
aktørene mangler. En slik diskusjon har oppstått når andre statsinstitusjoner har gått inn på 
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festivalmarkedet; Forsvarets musikk gjennom Olsenfestivalen og Rikskonsertene gjennom Oslo 
World Music Festival. Når det gjelder Rikskonsertene har det også oppstått en debatt om 
behovet for å bruke statlige midler på statlige organiserte konsertturneer når det i dag er stor 
lokal arrangørkompetanse. Noen  har hevdet at  slike turneer vil kunne svekke publikums- og 
billettgrunnlaget for lokalt arrangerte konserter.  En slik diskusjon kan også dukke opp i 
forbindelse med det planlagte turnesamarbeidet mellom Rikskonsertene og Den norske kirke der 
kirker skal brukes som konsertarenaer. Noen vil kunne hevde at kirken som turne-
samarbeidspartner med en ”riksaktør” risikerer å komme i et motsetningsforhold til det lokale 
kulturlivet som den  har vært en integrert del av. 

10. Mindre statskirke, mer folkekirkelig kulturkirke 

Den norske kirke er som statskirke inne i en omorganiseringsprosess i og med avviklingen av 
nåværende statskirkeordning. I denne prosessen tyder våre data på at kurven for kulturaktivitet i 
Den norske kirke er oppadgående. Innenfra skjer det en økende satsing på kultur. Utenfra er 
interessen for og bruken av kirken som kulturarena økende. Dette reiser flere interessante 
spørsmål om mulige sammenhenger og samspill mellom disse to utviklingsprosessene. Det er 
nærliggende å se kulturkirkens vekst som en del av en større kulturell og religiøse 
endringsprosess der det er økende interesse for fenomener som appellerer til opplevelser og 
emosjoner, mens dogmatiske og ideologiske spørsmål ofte nedtones. En side ved dette er også 
det som omtales som estetisering av religion der den estetiske dimensjonen ved religionen 
framheves. Den økende satsing på og interesse for kultur i kirken inngår dermed i en 
kultursammenheng der fenomener som dreier seg om kult og riter får økt betydning. Eksempel 
på dette er økt oppslutning om lystenning på graver og i kirkerommet, oppslutning om 
julekonserter og julaftengudstjenester, interesse for kirkerommet og kirken som  symbol og aktiv 
bruk av religiøse symboler i trosopplæring.  

I forlenging av dette kan man spørre om Den norske kirkes videre eksistens som folkekirke i 
økende grad vil bli som ”kulturkirke”, både når det gjelder offentlig legitimering og folkelig 
oppslutning. I alle fall ser det som om begrepet ”kulturkirke” vil dukke opp i stadig flere 
sammenhenger og at vi vil få stadig flere varianter av ”kulturkirker”. En variant vil også kunne 
være at kirkebygg slutter å være kirker og omgjøres til kulturhus.  Når det gjelder dette 
alternativet viser det seg ofte at kulturbruk oppleves som den mest akseptable løsningen når en 
kirke blir avvigslet og ikke lenger skal brukes til kirkelige handlinger. Derfor er det ikke 
usannsynlig at overtallige kirker i fremtiden kan ende opp som kulturhus. 

3. Avslutning, - og tilbake til utgangspunktet 

Vi startet denne artikkelen med en metodisk avgrensing av kulturbegrepet der vi tok 
utgangspunkt i informantenes egenforståelse av kulturliv uten å problematiser eller diskutere 
denne nærmere. Flere informanter påpekte at å skille ut kultur fra kirkens øvrige virksomhet (f. 
eks i gudstjenesten ) var problematisk. Vi tar med to sitat som illustrerer slike 
problematiseringer.  

24



Aagedal: Kulturkirken i lokalsamfunnet 

”Jeg synes at det kulturbegrepet dere bruker og kategoriseringen som følger med er for 
snever. Kirkens gudstjenesteliv og trosopplæring er den viktigste kulturformidling som 
foregår i lokalmiljøet. Det er denne som trenger å bygges ut og sikres kvalitetsmessig 
både musikalsk, liturgisk og intelektuelt/teologisk. Kirken bruker ikke kultur, slik ser i 
hvert fall ikke jeg det. Kirken er kultur og formidler kristen kultur inn i vårt internasjonale 
lokalfellesskap”. 

”Kulturbegrepet i denne undersøkelsen opplever jeg forvirrende. Det kan virke som man 
tenderer mot at kultur er knyttet til kunstformer som musikk, drama, litteratur. Mens jeg 
vil mene at det meste av det vi gjør i vår menighet - er kultur i vid forstand. Trosopplæring 
er også kulturarbeid, da det jo i stor grad handler om å formilde og aktualisere 
tradisjonsstoff. Gudstjenesten er med den samme begrunnelsen i høyeste grad 
kulturarbeid, og jeg stiller meg tvilene til nytten av å kalle deler av gudstjenesten for 
kultur og andre deler for ikke-kultur. Er f.eks prekenen kultur - etter min forståelse er det 
kulturarbeid, det er aktualisering av tradisjonsstoff.” 

Det som i forhold til en spørreskjemaundersøkelse kan oppfattes som et metodisk problem, kan 
omdefineres til en interessant problemstilling i en kvalitativ dybdestudie. Hva er forholdet 
mellom kult og kultur?7 Dette aktualiserer selvsagt spørsmål knyttet til selve det historiske 
grunnlaget for det moderne kunst- og kulturbegrepet der det vi i dag definerer som kunst og 
kulturuttrykk kan forståes som et resultat av en sekulariseringsprosess der kulten er løsrevet fra 
sin religiøse kontekst og gitt en ny status og begrunnelse (Christoffersen 2005:19). Hvordan skal 
dagens kulturalisering av Den norske kirke plasseres i forhold til en slik prosess? Kirkemusikeren 
Torkil Baden peker i artikkelen ”Kirkemusikk – fra gudstjeneste til konsert og tilbake igjen” på en 
slik sammenheng og mulig pendelbevegelse.8

Dette er komplekse spørsmål som vi ikke kan komme videre med uten å gå nærmere inn i 
teoretiske drøftinger av kulturbegrepet og andre nøkkelbegreper . I videre dybdestudier av 
kultur i kirken må empiri konfronteres med teori. Vi mener at det som nå skjer på 
”kulturfronten” i Den norske kirke kan være et fruktbart utgangspunkt for å konkretisere og 
studere slike  spørsmål. 

 Er dagens kulturalisering av kirken en 
resakralisering av sekulariserte kulturuttrykk der kunstnere og tilhørere søker en ny 
opplevelsesdimensjon ved å erfare kunstuttrykk i et kirkerom?  Og hva slags opplevelse er dette, 
er det en religiøs erfaring? Hva er forholdet mellom en kulturopplevelse og religiøs opplevelse og 
hvordan virker kunst- og kulturuttrykk tilbake på rommet de foregår innenfor?  Gjør 
kulturaliseringen av Den norske kirke kirken mer hellig, - eller mindre hellig?  

                                                        

7 For en nærmere drøftelse av forholdet mellom kult og kultur, se Hans Arne Akerø: 
http://www.kirken.no/index.cfm?event=doLink&famId=116855  
8 http://www.kirken.no/index.cfm?event=doLink&famId=116862  
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Erik Hillestad: 

KULTURKIRKER – SPESIALDISIPLIN 
ELLER BREDDEIDRETT 
Kirkelig Kulturverksted startet i 2000 prosjektet Kulturkirken Jakob etter 14 års arbeid med 
etableringen. Navnet Kulturkirke lå i luften, men var en nyskapning den gangen. Vi opplevde 
begrepet kulturkirke som en naturlig benevnelse ettersom det sto klart for oss at det primære 
formålet med virksomheten ville være å la kirken bli en kulturarena. Navnet var delvis utledet av 
den virksomheten vi allerede drev, og skulle inneholde begge de sentrale ordene for 
virksomheten, for vi var sterke i vårt ønske om at bygget vi hadde fått til rådighet skulle forbli en 
ordentlig kirke, og for at det skulle skje, måtte det også feires gudstjenester der. Vi startet derfor 
etter et halvt års drift den spesielle virksomheten med spesialskrevne Jakob-messer søndag kl 10 
om kvelden, basert på frivillige, profesjonelle musikere og skuespillere, etter hvert i et 
konstruktivt samarbeid med studentprestene i Oslo. 

Jakob kirke har aldri blitt avvigslet slik hårdnakkede rykter igjen og igjen påstår. Det er og vil 
være et vigslet rom, men for oss som driver den virker det nesten som om ryktet vokser 
proporsjonalt med forsøkene på gjendrivelse. Dette er et merkelig fenomen som vi har lurt mye 
på årsakene til. Vi har jo opplevd en etydelig oppslutning om kulturkirkeprosjektet fra politikere, 
mediefolk og publikum. Det synes likevel som om folk i allmennhet ennå har en vei å gå for helt å 
akseptere at den brede og temmelig usensurerte virksomheten vi driver med 
teaterproduksjoner, konserter med stor bredde, kunstutstillinger og events av ulike slag er 
forenlig med det de forstår med en kirke. Vi er på en måte ansett for å være et særtilfelle. 

La dette bare være sagt i en parentes, men også som en del av bakteppet for diskusjonen om 
kulturkirkefenomenet. 

Vi har i februar altså tilbakelagt 10 års drift. Vi har fått realisert en del av de drømmene vi hadde 
da vi startet: Disse var primært å skape en kulturarena som kunstnere regnet med som et 
naturlig sted for sin kunst, i samspill med den historiske og liturgiske scenografien som et 
kirkerom gir. Vi ønsket også å utforske grenseområdene for hva et kirkerom ville tåle av kunst og 
hva kunst kan tåle av kirkelighet før den opphører å være kunst. Dette måtte skje ved å ta 
sjanser på å gjøre noe som kunne oppfattes som feil fra begge kanter. Vi ville dessuten etablere 
kontakt med miljøer innen kunst og religion i nærmiljøet og etter hvert som det tilspisset seg 
med såkalte sivilisasjonskonflikter, utviklet vi utover 2000-tallet en voksende vilje til å skape 
religionsdialog gjennom kunstprosjekter. Dette oppsto ofte i forlengelsen av CD prosjekter som 
Lullabies from the Axis of Evil og Dialogue. 

Vi har fått realisert mange av disse drømmene. Men mye står tilbake. Vi har en lang vei å gå for å 
omgås teaterkunsten og dansekunsten like hyppig og uanstrengt som for eksempel 
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musikkutøvelse. Teaterkunst har en langt svakere tradisjon for å bruke kirkene, og mange 
innenfor bevilgende instanser synes å være skeptiske til kirken som vertskap for den frie 
scenekunst. Dette har ført til avslag på søknader i forhold til flere djerve satsninger vi har prøvd 
oss på. Til forskjell fra musikk er scenekunst i større grad avhengig av økonomisk støtte, og 
prosessen med å gjøre regissører, instruktører, scenografer og skuespillere like stuevarme i 
kirkene som musikere er vil ta tid. Vi må formodentlig gå veien om å satse på klassiske stykker 
skrevet for scenen og flytte dem inn i kirkene for å se hva det rommet gjør med stykkene og 
omvent, i stedet for å satse på nyskrevet stoff hvor mistanken om en forkynnende agenda straks 
dukker opp. Dansekunsten er enklere på den måten at kunstarten er mer abstrakt og i mindre 
grad har et budskap eller en problemstilling. Kirkerommets høyde, storhet og estetikk appellerer 
til kunstartens utøvere. Mange dansekompanier, festivaler og frilansere har gjort prosjekter i 
Jakob, men fra vår egen side som arrangører har det av ressursmangel ikke blitt tatt mange 
selvstendige initiativ foreløpig. 

På billedkunstens område har vi funnet rommet svært egnet til installasjons- og videokunst – 
særlig fordi kontrasten mellom det sterke, nåtidige uttrykket og det gamle, slitne kirkerommet 
har ført til en ladning med mye volt i aktivitet. Vi har imidlertid langt igjen her før vi er i 
nærheten av den aktiviteten vi så for oss da ve startet og ønsket å utgjøre en plogspiss for å 
skape rom og forståelse i kirken som helhet for et mer aktivt forhold til samtidskunsten. Vi har 
en tro på at det ligger ufattelige muligheter for både kirke og billedkunstnere i å ta i bruk 
temporær kunst, videokunst, installasjoner, performances, lyd-installasjoner osv i kirkene, og 
ikke bare ty til tekstil og skulptur slik vi finner i de fleste nye kirker som bygges. Og her er de 
eldre kirkebyggene ofte mist like egnede rom som de nye.  

Gjennom de 10 årene som har gått siden starten av Kulturkirken Jakob har Kirkelig 
Kulturverksted, som driver prosjektet tapt ca 6 mill kr på driften. Dette har vært hentet fra en 
stadig slunknere drift av plateselskapsdelen, og i fjor kom det til et kritisk punkt for selskapet. 
Den statsstøtten på 1 mill som vi hadde fått siden 2003 måtte dobles for at prosjektet kunne 
fortsette. Dette ble positivt besvart fra Kultur og kirkedepartementet (som det het inntil i høst), 
og takket være dette samt en sterk oppslutning om julekonserter dette året ser vi ut til å kunne 
gå i balanse for første gang siden starten. 

Men som overalt ellers i kunstlivet er det slik at det går mye penger til kulturhus, men å få støtte 
til kunstprosjekter er en vanskeligere og vanskeligere øvelse. Og det vil nok bli et tema når 
landets mange kirkebygg mer og mer forstås som kulturhus som en slags naturlig del av det å 
være kirke og kirkens eget budsjett rommer lite midler til denne utvidelsen av virksomheten. 

For det er det som skjer. Kirken forstår sin egenart i økende grad som en kulturaktør. Dette er 
drevet fram av en kombinasjon av mange ting som det i og for seg kan være spennende å 
spekulere over. Noe har sin rot i at tradisjonelt menighetsarbeid har utspilt sin rolle, noe er en 
konsekvens av at kunstnere, særlig på musikkfeltet har invadert kirkene med store 
konsertproduksjoner, ofte, men ikke bare til jul. Noe har røtter i kirkeakademienes lange arbeid, 
i tidskriftet Kirke og Kulturs konsekvente insistering på sammenheng mellom de to begrepene i 
sitt navn, i mye godt arbeid med kunst i flere av domkirkene våre, noe har utgangspunkt i 
internasjonale trender og opplevelser mange har fått på reiser, kanskje særlig til storbyer som 
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London og New York. En betydelig andel ligger i utviklingen av bosettingsmønstre særlig i byene 
som førte til at enkelte kirker ble ”overtallige” og trengte å finne en annen funksjon. Mye tror jeg 
er en direkte konsekvens av kirkens kulturmelding ”Kunsten å være kirke” og vyer, linjer og 
forslag trukket opp der, og så er jeg så ubeskjeden å tro at forekomsten av Kirkelig 
Kulturverksted gjennom mange år og etableringen av virksomheten og begrepet ”Kulturkirken 
Jakob” har betydd en smule det også. 

Men det interessante er ikke så mye årsakene som faktum. Og faktum er at flere og flere kirker 
nå kaller seg kulturkirker, og akkurat denne eksplisitte programerklæring som ligger i selve dette 
begrepet er så vidt meg bekjent særnorsk. I Tyskland har vi enkelte steder noe som kalles 
”Stadtkirche”, en slags parallell som uttrykker en redefinering av kirkebygget til andre formål 
fordi kirketettheten også der i mange byer utviklet seg til å bli overdimensjonert av rent 
demografiske årsaker, slik tilfellet var med Jakob da den ble nedlagt i 1985. 

Det spesielle med disse ”Stadtkirchen”, som med Kulturkirken Jakob er at de ikke er 
menighetskirker, mens øvrige kirker som bruker betegnelsen her i landet også har en 
menighetsstab og er forpliktet til å betjene folk på stedet etter vanlige regler for kirkesogn.  

I Kulturkirken Jakobs tidlige år fikk jeg stadig kommentarer, særlig fra prester som at alle kirker 
er i bunn og grunn kulturkirker, for kirkene har fungert som kulturhus til alle tider. En 
gudstjeneste er et kunstuttrykk og en begravelse er en del av kulturbegrepet. Og selvsagt er 
dette riktig. Det handler bare om en bevissthet rundt dette aspektet ved kirkelig virksomhet, og i 
forhold til dette tror jeg ”Kunsten å være kirke”, kirkens kulturmelding som kom i 2005 ble et 
slags vannskille. 

Her er vi i berøring med den overskriften mitt innlegg her på dette seminaret ble tildelt: Er 
Kulturkirkene spesialdisiplin eller breddeidrett? Og for straks å gi konklusjonen før begrunnelser 
og premisser, så tror jeg svaret må bli begge deler. 

I en viss forstand ønsker jeg sterkt at det blir en breddeidrett, men jeg er samtidig lite begeistret 
for en utvanning i retning av en dårlig form for amatørvirksomhet og en lettvint omgang med 
begreper som kunst og kultur. 

På en måte er kirken i utgangspunktet profesjonell på et kunstområde, nemlig musikken. Dette 
er den i kraft av kirkemusikerens posisjon og betydning som kulturarbeider og kunstner i de 
fleste av landets menigheter. Og i kraft av samme person er kulturen allerede en breddeidrett i 
kirken (Jeg liker egentlig ikke idrettsmetaforer når vi snakker om kunst og kultur, men jeg har 
meg selv å takke som ikke tok bryet med å komme med de etterlyste innvendingene mot 
overskriften i tide). I kraft av kantorene og organistene har kirken en hel- eller deltidsstilling som 
ivaretar kunstens plass nær sagt overalt i landet. Men er det dermed fuktbart å kalle alle kirker 
for kulturkirker? 

Jeg ønsker selvsagt at alle kirkebygg og alle menigheter får en glødende bevissthet om at kirkene 
de forvalter er en kunstarena. Jeg ønsker meg rommelige tids- og pengebudsjetter som 
investerer i kunstprosjekter i alle kirker hvor lokale kunstnere føler en like naturlig tilhørighet og 
bruksrett til kirkene som til konsertsaler, jazzklubber, gallerier, teatre, kinoer og biblioteker. Jeg 
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ønsker meg en higen etter kvalitet og et oppriktig ønske om å la kunst og kunstnere slippes løs 
på sine egne premisser i kirkene. Jeg kjemper for en alminnelig utbredt tillit til at alle, ikke bare 
menighetsstaben, men også kunstnerne selvsagt tar et felles ansvar for å gjøre kirkene til et sted 
hvor det snakkes sant om mennesker, sant om skaperverket og sant om Gud. Slik er det lov å 
drømme om fremtiden. 

Men så er det at kunnskapen om rikets faktiske tilstand gjør seg gjeldende, og man kan bli litt 
betenkt.  

Vi lever i en tid og i et land hvor kunst og kultur generelt ikke har den status at man ønsker å 
bruke penger på det. Det er fint og festlig til pynt og salderingspost når man tar hva man haver 
og setter næring etter tæring. Men det anses jo ikke nettopp som noe primært anliggende. Er 
det ikke slik at andre ting i et lokalsamfunn eller en menighets liv representerer ”det egentlige”, 
det man må ha på plass først, og så får vi se hva vi får råd til? 

Vi hører til en kirke som har en tung tradisjon for å tenke instrumentelt om det meste. Det skal 
tjene en hensikt. Det skal bygge opp under det ene nødvendige. Og det ene nødvendige er 
normalt å forstå som forkynnelse. Kunsten er god å ha dersom den kan tjene til å uttrykke troen 
slik at hjertene blir overbevist om katekismens lære. Men om man tenker slik, har man skutt seg 
selv i foten som kunstarena. Sann kunstarena blir aldri kirken før den tar sjansen på at et 
kunstuttrykk like gjerne kan få motsatt effekt, fordi menneskehjertet går sine egne veier, og 
kunsten setter ukontrollerbare krefter i gang i menneskets hjerte. Gud ga oss fri vilje og tror på 
oss. Tar kirken sjansen på å stole på hjertets frihet? Jeg er usikker…. 

Vi lever i en faktisk kirkevirkelighet hvor mange forveksler kunst og estetikk og er ute etter det 
vakre og idylliserende, det som er festlig, hyggelig og koselig. Alt dette er i stampende utakt med 
kunstscenen hvor det som er sant, det som er forferdende og opprørende har forrang fremfor 
skjønnhet. Potensialet for å finne en felles plattform er der, for Bibelen er alt annet enn festlig, 
hyggelig og koselig. Bibelen er i dyp samklang med kunstscenens paradokser og mangetydighet, 
dens jakt på det som er sant, om det enn er stygt og provokativt. Men er norske menigheter der?  

Vi er også omgitt av en provoserende satsning og tro på amatører i kirken. Vi ser så ofte at 
velviljen overfor alle som ”kan bidra med noe” seirer over kunnskapen om hva som faktisk er i 
stand til å formidle og kommunisere. Misforstå meg rett. Også jeg har stor tro på amatører, men 
de fungerer sjelden godt uten i samspill med – og helst ledet av profesjonelle. Har kirkens ledere 
lokalt og sentralt i dag forutsetninger for en klok håndtering av dette? 

Av ren usikkerhet i forhold til disse hovedspørsmålene nøler jeg med å tro på 
kulturkirkevirksomhet som en breddeidrett. Organisten er der og virkeliggjør ideen i noen grad, 
men det er på det ene området som de lutherske kirker på sett å vis kan vise til når det gjelder 
kunst og kultur: musikken, men altfor ofte en musikk som er et annet sted enn det som er 
samtidsmusikk innen de ulike stilarter og sjangere. 

Det jeg tror kan bli konsekvensen av å kalle alt for kulturkirker er at kirken får et stempel fra 
kunstlivet som en lite troverdig aktør, en arena som man forholder seg til med skepsis og 
forsiktighet. 
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Jeg tror det er fruktbart å operere med noen kriterier for hva som er en kulturkirke. 

Og jeg vil nå fremføre en kulturkirkes 11 bud med forklaringer: 

1. En kulturkirke skal være en aktiv pådriver for andre 
kulturarrangementer i kirken enn gudstjenesten 

Jeg tror det i sin tur vil styrke gudstjenestelivet 

2. En kulturkirke skal leve i dialog med kunstscenen i nærmiljøet 

Det kan f. eks skje ved at menigheten på kunngjøringenes plass i gudstjenesten oppfordres til å 
oppsøke en rekke av de helt ordinære kulturtiltakene i nærmiljøet. 

3. En kulturkirke er opptatt av å være en naturlig scene for 
samtidskunsten 

Den har en ambisjon om at kirken skal gjenerobre en tapt skanse som en aktiv pådriver for 
kunstnerisk fornyelse. 

Det betyr at kirken må være teknisk/fysisk i stand til å ta imot samtidskunsten, men det betyr 
også at åpenhet, nysgjerrighet og mot er blant menighetens fremste nådegaver 

4. En kulturkirke respekterer og markerer kirkens annerledeshet i 
forhold til alle andre bygninger og forekomster i lokalmiljøet 

Dette er viktigere enn på lenge. Kirken er en unik bygning for helt unike handlinger blant unike 
enkeltpersoner. 

5. En kulturkirke må inngå en hellig og svært annerledes allianse med 
kunstnere som vil ta del i kampen mot forflating  

Alliansen må stå imot konsumsamfunnets veldige trykk som passiviserer oss og gjør oss motløse. 
Stå imot hevnens ånd som nå brer seg i verden. Mange kunstnere jeg har møtt har jeg opplevd 
som bærere og forvaltere av vår felles samvittighet i forhold til hva Norge gjør som ett av 
verdens rikeste land. Dette likner jo på det vi synger i kirken: Noen må våke i verdens natt. Vi må 
inngå en hellig og annerledes allianse. Vi må være på parti med kunstnerne i kampen mot de 
billige, mot de utslitte klisjeene som klinger som tomme bjeller i hodene på folk. Kirken og 
kunsten er som to kjerringer mot strømmen. I vår tid forandres menneskesyn og politisk 
orientering umerkelig, som om en gift uten smak og lukt har sneket seg inn i drikkevannet og gir 
kollektive virkninger vi må ha et klarsyn for å avsløre. 
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Kirken må forholde seg kulturkritisk til mye av den fremmedgjøringen som skapes i kjølvannet av 
dette og avsløre løgnaktige idealer og selvforherligende menneskesyn. Samtidig må den forholde 
seg inkluderende til kommersielle kulturformer som engasjerer mennesket og vinner gjenklang i 
hjertene. Dette er en viktig og vanskelig balansegang som krever mye visdom og kunnskap.  

6. En kulturkirke er våken for kirkerommets ladethet 

Kirkerommet er ladet. Hva er det som skaper dette? Hva var det som ladet kirkerommet fra 
begynnelsen av. De helliges levninger. Sakramentene. En vital gudstjeneste lader kirkerommet. 
Vigslingen er ikke viktigst, men det at det feires gudstjeneste. Det er det som gjør en kirke til en 
kirke. Man skal være pådriver for andre kulturbegivenheter i kirken enn gudstjenesten. Men vi 
skal ikke holde opp med å feire gudstjenester. I det øyeblikk vi gjør det slutter vi å være kirke. 

7. En kulturkirke ser på kunsten som en kraft vi skal la oss utsette for 

Den er ikke noe vi først og fremst skal bruke til noe.  

Kirken i vår tid og i vårt land har hatt en lei tendens til å bruke kunsten uten å respektere dens 
egenverdi. Dens profetiske gaver så å si. Dens kontakt med mysteriet, det gåtefulle. Det som gjør 
at Gud, evangeliet, sakramentene, alt sammen angår oss på et dypt plan, mye dypere enn vi er i 
stand til å fatte med hodet. Her har kirken og kunsten et dypt slektskap. 

8. En kulturkirke rommer lekende mennesker i dialog med alle andre 
klovner 

Liturgi er lek. Det engelske ordet for å spille musikk eller skuespill, to play, er det samme som for 
å leke. Som kjerringer mot mainstreamkulturens malstrøm fremstår så vel kunstnere som kirken 
som narrer. Men kanskje vi våger å hviske sannheten i maktens øre? Enten det er den første, den 
andre, den tredje eller kanskje særlig den fjerde statsmakt? 

9. En kulturkirke forstår at den også er tradisjonsbevarer, 
identitetsmarkør og forvalter av stedets kulturtradisjoner 

Paradoksalt nok er det nettopp når den bryter tradisjonene at den holder dem i live. 

10. En kulturkirke møter kunstnerne med tillit 

Alt for ofte møter kirken dem med kontroll og angst. Kunsten er i sitt vesen ukontrollerbar. Vi vet 
ikke hvilke krefter vi utsettes for i møte med kunsten.  

Men jeg har til dags dato til gode å bli skuffet når jeg har vist en kunstner tillit i forhold til bruken 
av kirkerommet. 
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11. En kulturkirke tillater at det bannes i kirken 

Det er da rommets kvalitet virkelig kommer til syne. Vi må våge ting – våge å gjøre feil. 
Profanering av det hellige rommet kan gjøre rommet helligere 

Stikkordet for bruken av kirkerommet er frihet. Våge å ta i bruk den friheten Kristus har gitt oss, 
men som vi ofte flykter fra – inn i regelverk og angst for å gjøre feil. Vi gjør jo feil uansett. 
Kanskje aller mest når vi er redde for det, for da kan kontrollpanikken ta oss. Jeg tror det som 
eventuelt skulle skje av gale ting i et kirkerom vil falle kraftløst til jorden uansett. Rommet er 
alltid sterkest. 

I løpet av det siste året har kirkens beslutningstakere blitt kraftig overstyrt av kultur- og 
kirkedepartementet som det engang het. Intensjonene fra ”Kunsten å være kirke” var å etablere 
et kunst- og kunstnernært senter for kompetanseutvikling i armelengdes avstand til kirkens 
styrende organer. 

Ideen med dette var å forstå asymmetrien mellom kunstlivet og kirkens agenda og behovet for 
troverdighet i forhold til å ta den kunstneriske frihet og autonomi på alvor. Det er viktig å unngå 
en posisjon som en forlengelse av kirkens agenda for trosopplæring og forkynnelse, jfr. 
reservasjoner fremført tidligere i dette innlegget. 

Intensjonene i Kunsten å være kirke ble av Kirkemøtet oversatt til et desentralisert nettverk av 
sentere som skulle bygge på eksisterende livskraftige miljøer som kunne danne en basis for en 
nysatsning i alle bispedømmer. Oslo ble av Kirkerådet plukket ut til å danne det første av slike 
sentra, og Oslo Bispedømmeråd fikk i oppdrag å danne stiftelsen KULT for å begynne dette 
arbeidet. KULT ble stiftet i nært samarbeid med KKV og NKA. 

Så bestemte Giske og hans embetsmenn seg for en annen modell. Det skulle etableres 
kulturkonsulenter i alle bispedømmer som med basis i bispedømmekontorene skal drive 
utviklingen av en kirkelig kompetanse på feltet. Og der står vi nå, med KULT som en hybrid, 
ettersom Oslo Bispedømme har valgt å la sin kulturkonsulent ha tilknytning til stiftelsen KULT 
som holder til i Kulturkirken Jakobs lokaler. De øvrige bispedømmer arbeider kulturrådgiverne 
med utgangspunkt i bispedømmerådskontorene.  Dette nettverket vil, hva man enn måtte mene 
om klokskapen i valg av denne strategien bli et viktig instrument i utviklingen av Kulturkirke-
ideen – den nasjonale, - der Den norske Kirke i økende grad forhåpentlig betrakter seg som en 
kunst- og kulturaktør, og den lokale, der det etableres kulturkirker eller andre størrelser som 
virkeliggjør en reell, troverdig, kirkelig satsning på kunst. 

Men fordi å vise kvalitet, dristighet og troverdighet er så viktig i kunstsammenheng, og ikke 
minst fordi dette arbeidet stiller med svært små ressurser, snakker vi her om en spesialdisiplin. 
Men med en langsiktig tanke om å utvikle det hele til å bli en breddeidrett. 

Skal Kirken den Norske overleve som folkekirke i kongeriket Norge, er dette veien å gå. 
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Lisbeth Mikaelsson: 

PERSPEKTIV PÅ MÅL OG 
STRATEGIER I DEN STATLIGE 
PILEGRIMSSATSINGEN 
Interessen for pilegrimssteder og -vandringer har vært sterkt voksende over hele verden 
de siste tiårene. Til Medjugorje i Bosnia f.eks., kom det over en million pilegrimer i 1990. 
Medjugorje var et regionalt pilegrimssted som har vokst til et internasjonalt 
pilegrimssenter (Reader 2007). Kan Trondheim bli like stort dersom det satses? Maria-
åpenbaringer fra 1981 har gjort Medjugorje til et helligsted. Fortsatt skjer det 
åpenbaringer der (jf. www. medjugorje.org). Trondheims attraksjon ligger i den 
storslåtte katedralen, i Olavstradisjonen og minnene om nasjonal-kirkelig storhet i 
middelalderen. Det kan være greit å ha denne forskjellen i stedssymbolikk for øye når en 
overveier potensial og fremtidsscenarier i norsk pilegrimsutvikling. Forøvrig skjeles det 
ikke til Medjugorje i norsk sammenheng, men til Santiago de Compostela i Nord-Spania. 
På caminoen til Santiago snakkes det nå om at det befinner seg omkring 3 millioner 
mennesker årlig, og 100 000 av dem får pilegrimsbeviset. Santiago er ledestjernen for 
den norske pilegrimssatsingen. 

Litt historikk om interessen for moderne 
pilegrimsvandring i Norge 

Svenskene var tidligst ute: Både i 1958, 1973 og 1980 kom svenske pilegrimer til Nidaros.  
Fra begynnelsen av 1990-tallet har miljøet rundt domkirken i Trondheim gjort en del for 
å komme den nye pilegrimsinteressen i møte, og spesielt la man inn pilegrimsmotiver i 
olsokfeiringen (jf. Andresen 2005). Initiativer fra grasrota har heller ikke manglet. 
Ildsjelen Eivind Luthen lanserte ideen om å gjenreise det gamle pilegrimsmålet Nidaros 
og opparbeide pilegrimsrutene dit allerede på 1980-tallet (jf. Amundsen 2002). Luthen 
åpnet Pilegrimskontoret i Oslo i 1994, og etablerte foreningen Pilegrimsfellesskapet St. 
Jakob i 1996. I årevis og i mange sammenhenger har Luthen vært en ivrig talsmann for 
norsk pilegrimsrenessanse. 

Statlige myndigheter kom på banen da Prosjekt Pilegrimsleden ble opprettet i 1994. 
Miljøverndepartementet, Direktoratet for Naturforvaltning og Riksantikvaren engasjerte 
seg da aktivt i utbedringen av pilegrimsveiene i et samarbeid med Den norske kirke, 
lokalhistorielag og kommuner. Prosjekt Pilegrimsleden varte fra 1994 til 1997, da 
kronprins Haakon offisielt åpnet leden mellom Oslo og Trondheim.  
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Selv om mye var blitt gjort med merking og istandsetting av veier, gjenstår mye arbeid 
før ledene mellom Oslo og Trondheim er tilfredsstillende. 

Omkring 10 år senere utpekte Riksantikvaren i 2006 pilegrimsleden til pilotprosjekt. 
Pilotprosjekt Pilegrimsleden er et samarbeidsorgan mellom flere offentlige aktører, med 
en funksjonsperiode fra 2007 til 2010. Formålet er å merke veiene, sette dem i stand og 
utvikle verdiskaping gjennom kulturminneforvaltning (jf. Mikaelsson 2008; Giske 2009).  

I januar 2008 tok statsråd Trond Giske initiativ til å etablere et prosjekt for en nasjonal 
pilegrimsatsing som skulle ta utgangspunkt i Nidaros som pilegrimsmål. Prosjekteierne 
var Kultur- og kirkedepartementet, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim 
kommune. Trønderinteressene var dermed sterkt inne i bildet fra første dag. Prosjektet 
ble sluttført 31. desember i 2008, med en utredning som bærer tittelen: På livets vei. 
Pilegrimsmotivet – et nasjonalt utviklingsprosjekt, ført i pennen av prosjektleder, 
tidligere direktør for Olavsfestdagene, Per Kvisti Uddu. Ifølge mandatet skal 
prosjektplanen danne grunnlag for en nasjonal satsing på pilegrimsmotivet (jf. Uddu s. 
10).  

Den 3. august i år (2009) holdt Giske en tale, “Strategi for pilegrimssatsingen”, ved 
Pilegrimskonferansen i Trondheim. I talen opplyste Giske at Regjeringen i juni i år var 
blitt enig om at Kultur- og kirkedepartementet skal ha ansvar for å utforme en helhetlig 
strategi for utvikling av pilegrimstradisjonen, og at det skal skje i samråd med 
Miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Det er nedsatt en 
tverrdepartemental arbeidsgruppe som arbeider med saken.  

Stat og pilegrimssatsing er ikke en opplagt kombinasjon, og spørsmålet om hvorfor reiser 
seg. Hvorfor vil staten satse på pilegrimsutvikling i Norge? Hvordan skal det satses? Hva 
vil man oppnå?  

Uddus utredning og statsråd Giskes tale er så langt de viktigste offisielle manifestene om 
tankegangen på sentralt hold om pilegrimsutviklingen. Hvilke gode grunner og visjoner 
skisseres i disse dokumentene? 

Uddus utredning 

Uddus utredning er et omfattende dokument på nærmere 200 sider. Under “Visjon” (s. 
10) kan man lese følgende: 

“Pilegrimsvandring vil i framtida få stor betydning for alle menneskers liv” 

“Den nasjonale pilegrimssatsingen skal bidra til at Trondheim/Nidaros i 2030 skal 
fremstå som et av de viktigste pilegrimsmål i Europa” 

Årstallet 2030 må betraktes som selvforklarende: Det er tusenårsjubileet for slaget på 
Stiklestad og Olav den helliges død.  
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Å skissere et helhetlig norsk “pilegrimsprodukt”, som jeg velger å kalle det, med Nidaros 
og Olavsarven i sentrum, fremstår som hovedmålet i Uddus utredning. I dette produktet 
inngår merkede pilegrimsveier, skilting, pilegrimspass og -diplom, overnattings- og 
spisesteder, og ulike kunst- og kulturtilbud langs ledene. Og mer til. Forslagene er til dels 
ganske detaljerte, og et større administrativt apparat skisseres. Mellom 30 og 50 årsverk 
har vært anslått som nødvendig for å virkeliggjøre planene. 

Andre sentrale, og omdiskuterte, forslag: 

• Etablering av en nasjonal medlemsorganisasjon, Pilegrimsforeningen St. Olav, som 
bør ha en lav medlemskontingent og gi økonomiske fordeler ved overnatting. 
Foreningen skal bidra til å bygge et norsk pilegrimsnettverk nedenfra, heter det, og 
inkludere lokale ildsjeler og frivillige som kan jobbe fysisk med leden og med 
mottakene. At det allerede finnes en norsk pilegrimsforening, nemlig 
Pilegrimsfellesskapet St. Jakob, blir ikke nevnt på annen måte i denne forbindelsen 
enn at den nye foreningen bør bygge på Pilegrimsfellesskapet St. Olav, som er en 
underavdeling under St. Jakob, men bør løsrives fra denne organisasjonen, ifølge 
utredningen (s. 152-3). Tyder dette på en konflikt mellom pilegrimsbevegelsen som 
grasrotbevegelse og ambisjonene hos aktører med tettere bånd til statlige 
myndigheter? Pilegrimsfellesskapet St. Jakob reagerte i hvert fall på dette forslaget, 
se uttalelse på nettstedet www.pilegrim.no/news.php?id=1234394433.  

• Når det gjelder pilegrimsledene, blir det bl.a. foreslått at de norske pilegrimsledene 
bør knyttes sammen i et helhetlig nettverk og at det lages forbindelser til 
internasjonale pilegrimsleder. Det anbefales også å utvikle pilegrimsleder sjøveien, 
for strekningene Bodø–Trondheim, Stavanger–Trondheim og Stiklestad–Trondheim 
med de to båtene Jekta Brødrene og Jekta Pauline. Skibladner. Mjøsas hvite svane, 
tenkes brukt til å knytte sammen ledene på hver side av Mjøsa (s. 156-7). 

• Et nasjonalt pilegrimssenter ved Nidarosdomen står sentralt i satsingen. Senteret 
skal ha en rekke funksjoner og forankres i departementet. Senteret bør få 
overordnet ansvar for autorisering av pilegrimsledene, heter det, for utforming av et 
enhetlig norsk pilegrimspass og et Olavsbrev, som skal gis til vandrere når de når 
Trondheim etter en pilegrimstur på minst 100 km til fots, eller eventuelt 200 km på 
sykkel og 100 km til hest. Her er Santiago de Compostela brukt som modell. Senteret 
skal dessuten arbeide for at det utvikles et pilegrimsmanifest, en slags “Declaration 
of Nidaros” etter mønster av den “Declaration” som finnes i Santiago. Andre 
ønskemål i denne sammenheng er at Trondheim får et norsk pilegrimsmuseum og et 
pilegrimsbibliotek i tilknytning til det nasjonale pilegrimssenteret (s. 159-160 og 165-
169).  

• 8 regionale pilegrimssentra foreslås: Stiklestad, Dovre, Dale-Gudbrands gard i 
Gudbrandsdalen, Granavollen, Rendalen/Hamar, Oslo, Stavanger og Røldal. Alle de 
regionale sentrene foreslås finansiert etter knutepunktsmodellen, med 60 % stat og 
40 % region (dvs. 20 % fylkeskommune og 20 % kommune). Stedene har vært nokså 
inngående beskrevet tidligere i utredningen, og begrunnes med strategisk 
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beliggenhet og allerede eksisterende pilegrimsaktiviteter. Det kan være grunn til å 
trekke inn her at Uddu har samarbeidet med lokale krefter og at utredningen langt 
på vei bygger på lokale ønsker (s. 160-165). 

• Opprettelse av 2 hele og 8 halve pilegrimsprestestillinger anbefales. Trondheim 
nasjonale pilegrimssenter og Stavanger bør få de hele stillingene, mens 8 halve 
stillinger fordeles på Trondheim og de regionale sentrene (s. 157-158). 

• En kulturdimensjon tenkes ivaretatt på ulike måter: ved anbefalinger om 
konferanser, festivaler og en nyskaping, “Det hellige år” , som bør feires hvert år 
Hellig Olavs dag inntreffer på en søndag. Første gang vil være 29. juli 2012. Her har 
man skjelt til Santiago de Compostela og feiringen av “Anno Sancto”, som skjer når 
St. Jakobs dag 25. juli kommer på en søndag. Utredningen ser for seg at på den 29. 
juli 2012 skal det lages en storstilt feiring som sluttmarkering av den norske 
pilegrimssatsingen. I løpet av dette året er det naturlig å vente en million mennesker 
til Trondheim, lyder den optimistiske visjonen (s. 168-9).  

• Og det bør arbeides for at Nidarosdomen kommer på Unescos verdensarvliste i kraft 
av å være pilegrimskirke, nasjonalhelligdom og Nordens største katedral. Igjen er 
Santiago brukt som modell. Her kom katedralen på Unescos liste i 1993.Det bør 
videre satses på forskning, utvikling av en egen pilegrimsliturgi, og oppretting av et 
kontaktnett for Olavskirker og Olavsminner nasjonalt og internasjonalt (s. 169-71). 

• Uddus utredning har også en internasjonal dimensjon. Siden pilegrimsledene i Norge 
og Sverige henger sammen, vil det være naturlig å utvikle et formalisert samarbeid 
mellom pilegrimsmiljøene i de to landene (s. 170). Det anbefales også at 
pilegrimsvegene i Norge, Sverige og Danmark bør søke status som “European 
cultural route” innen programmet for “The Council of Europe”. Caminoen til 
Santiago de Compostela oppnådde denne statusen som Europas første kulturvei i 
1987 (s. 170-172). 

• Under rubrikken “Særskilte opplegg” skisseres “undervisningspakker for skolene, og 
vandringer for skoleelever, folk med psykiske lidelser og innsatte i fengslene” (s. 
176-7). 

• Et eget punkt gjelder samarbeid med reiselivet. Et Pilegrims- og reiselivsutvalg 
foreslås opprettet med sikte på formalisert samarbeid mellom det nasjonale 
pilegrimssentret og Innovasjon Norge (s. 178). Et pilegrimsfond, evt. andre 
tilskuddsordninger (s.175), tenkes å skulle styrke denne delen av satsingen.  
Hensikten er å gi støtte til overnattings- og spisesteder langs leden, og det som kalles 
“helhetlige pilegrims- og reiselivsprodukter av høy kvalitet tilknyttet vandringene”. 
10 pilegrimsherberger foreslås bygget på  steder der det mangler andre 
overnattingsmuligheter (s. 153).  

• Utredningen slutter med et budsjettoverslag. Det er snakk om store midler, 236 
millioner de første 3 årene, og deretter 50 millioner årlig i driftsmidler.  
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Reaksjoner 

Ikke rart at Uddus utredning skapte store forventninger. Høringsrunden viste at de 8 
stedene som utpekes til regionale pilegrimssentra er svært fornøyde, naturlig nok, men 
stemningen andre steder med pilegrimsaktiviteter er heller laber.1

Det regionale aspektet i Uddus plan er påtagelig – Østlandet fremstår som selve 
“pilegrimsregionen”, med pilegrimsveiene mellom Oslo og Trondheim som hovedleden 
og hovedfokuset i satsingen. Kulturarv og historie er momenter som begrunner denne 
prioriteringen: Stiklestad og Dalegudbrand, sporene etter helgenkongen, den nasjonale 
tyngden i minnene. De eneste uttalelsene i selve utredningen som trekker frem tro og 
fromhet, kommer imidlertid fra Vestlandet, fra Utstein kloster (s. 42) og Selje (s. 108). 
Selv om poenget ikke bør overdrives, gjenspeiler planen gjengse oppfatninger om den 
religiøse regionaliseringen her i landet, der troen stort sett befinner seg på Vestlandet 
og makten på Østlandet (jf. Mikaelsson 2009). Den regionale pilegrimsprofilen som 
avtegner seg er noe av det som burde interessere forskerne.  

 
Valdres mente seg forbigått, jf. leserinnlegg av Jahn Børe Jahnsen i Avisa Valdres. 
Reaksjonen var enda sterkere fra Hordaland over at Vestlandet var neglisjert (jf. 
Bjerkaas, NRK Hordaland, 2009). Bjørgvin bispedømmeråd mente staten må satse på 
Selja som pilegrimssenter (jf. Kallestad 2009).  

Reaksjonen fra Den norske kirke var forbeholden. Kirkerådet støtter mange av 
anbefalingene i planen, men synes det blir dyrt. Rådet poengterer dessuten at 
pilegrimssatsingen ikke er en kirkelig prioritering. Flere biskoper påpeker at de også har 
domkirker og andre pilegrimsattraksjoner i sine bispedømmer. Fortidsminnesmerke-
foreningen minner om at Trondheim ikke er Mekka eller Jerusalem (jf. Bjerkaas 2009). 
Og Eivind Luthen mener at planen legger for stor vekt på kommersiell utvikling, og at det 
blir for mye byråkrati og for lite til selve arbeidet med veiene (jf. Bjerkaas 2008/2009, og 
Luthen 2009). 

Reaksjonen er med andre ord blandet. 

Giskes tale 

Giske har åpenbart notert seg at På livets vei både har skapt kritikk og store 
forventninger. Talen han holdt 3. august må ha helt kaldt vann i blodet på de mest 
optimistiske. Men noe skal skje, og det er fortsatt visjoner. 5 millioner kroner er foreslått 
til avsetting på Kulturbudsjettet neste år. Giske vil ruste opp pilegrimsveien mellom Oslo 
og Trondheim, men sjøveier og andre veier må hvile i denne omgang. Giske stiller seg 

                                                        

1 jf. Høring – Pilegrimsmotivet som nasjonal satsing, 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer/hoeringsdok/2009/horing---
pilegrimsmotivet-som-nasjonal-s.html?id=546186  
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imidlertid bak ønsket om et nasjonalt pilegrimssenter i Trondheim, som skal koordinere 
de ulike forvaltningsnivåene, de private aktørene og kirken. Senteret skal ta seg av 
informasjon om pilegrimsveier i Norge og utlandet, og ha ansvar for bedre merking og 
skilting av leden. Pilegrimsmuseum og -bibliotek nevnes ikke. Flere pilegrimssentra blir 
det ikke i første omgang, men Giske mener det bør opprettes 4 pilegrimskontorer – 
nærmere bestemt i Oslo, Hamar, Gran og på Dovre. Kontorene skal ha ansvar for 
informasjon og arbeide for å få flere folk ut på veiene, ifølge Giske. Her skal det også 
være “kirkelig betjening”, som han forsiktig uttrykker det, som kan arrangere enkle 
utsendingsseremonier. Uddus forslag om 10 pilegrimsprestestillinger blir det ikke noe av 
i denne omgang, med andre ord. 

Og, fastslår Giske, “Til syvende og sist vil spørsmålet om hvor mange pilegrimer som er 
ute og går, være det som utløser mer satsing i årene som kommer” (s. 5). Han erklærer 
også at det er “helt grunnleggende at det er selve pilegrimsvandringen til Nidaros det 
skal legges til rette for” (s. 4). Dermed har han tilsynelatende parkert tankegangen om 
pilegrimssatsingen som et reiselivsprodukt med betydelig fokus på kommersiell utvikling 
og kulturell stedsskaping, målsettinger som er så tydelige hos Uddu. Giske har tidligere 
gitt signaler som støtter slike ambisjoner, men i talen nedtoner han den kommersielle 
dimensjonen, selv om han fastholder at næringsutvikling i distriktene er et mål (s. 2). Er 
det hans egen vandring til Santiago de Compostela før konferansen 3. august som har 
inspirert ham, mon tro? Giske tror, sier han i talen, at det hverken er mulig eller ønskelig 
å tjene mye penger på pilegrimer, og at det er verdier som langsomhet og enkelhet som 
bør prege satsingen. Personlig tror jeg helst at det er realpolitikeren Trond Giske som 
har foretatt en snuoperasjon. 

Den økonomiske dimensjonen 

Den økonomiske dimensjonen ved pilegrimsutviklingen er et av de feltene det er grunn 
til å følge med i fremover. Det finnes mange aktører, både i det private og offentlige, 
som har betydelig interesse av at pilegrimsutviklingen gir muligheter for verdiskaping, 
f.eks. for lokale entreprenører til å skape reiselivsprodukter, og at det lokale kulturlivet 
blir styrket både i kirkelig og annen retning. Kanskje fins det lokalt tradisjonsmateriale 
som kan bearbeides til enda et lokalt spel, et pilegrimsspel? Et bredt samvirke av 
økonomiske, kirkelige og kulturelle interesser på lokalt hold har blant annet bidratt til å 
utvikle Selja/Selje som pilegrimsmål og turistdestinasjon (jf. Mikaelsson 2005). For oss 
som er interessert i denne utviklingen som forskningsfelt er samarbeidet mellom 
kirkelige og andre aktører på lokalt nivå viktig å følge med på. Hva vil en pilegrimssatsing 
bety for det lokale næringsliv? Hvor mye religion vil det ligge i eventuelle 
reiselivsprodukter – religion i form av fortellinger og opplevelsestilbud? I Selje fungerer 
fortellingen om den hellige Sunniva som merkevarebygging knyttet til øya Selja som 
reisemål. Vil det vokse frem hittil ukjente religiøse fortellinger med lokal tilknytning 
andre steder som har opplevelsesøkonomiske muligheter? Og hvem ser og utvikler 
potensialene? Kirken? Skolen? Kommuneledelsen? En visjonær entreprenør?  
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I teorier om utviklingen i det senmoderne samfunnet blir det ofte betont at de moderne 
skillene mellom ulike samfunnsfelt, f.eks. skillene mellom kunst og økonomi, eller 
religion og økonomi, er i ferd med å bli bygget ned, ikke minst av kulturentreprenører 
innenfor ulike bransjer (jf. Mangset 2009). De uklare grensene mellom turisme og 
pilegrimsvandringer, eller vekten på opplevelsestilbud i Uddus tekst, kan ses som 
eksempel på slike avdifferensieringstendenser.  

Pilegrimsidentiteten 

Folk har sikkert alltid hatt forskjellige motiver for å begi seg på pilegrimsvandringer – 
reiselyst, for eksempel. Men i den europeiske tradisjonen er pilegrimen en religiøs 
skikkelse, en troende som søker trøst eller helbredelse, gjør bot eller ber om helgenens 
velsignelse. I vår norske samtidskontekst er de religiøse motivene nedtonet. 

Både Uddus utredning og Giskes tale støtter opp om en flytende pilegrimsidentitet. Det 
er greit å være religiøs og ha religiøse opplevelser, men religionen er individualisert. Det 
er opp til den enkelte å definere hva pilegrimsvandringen skal bety for en. Noen 
opplever Gud, andre ikke. “Alle” inviteres til å gå pilegrim i Uddus tekst, også ikke-
troende og muslimer. Statens satsing legger mer til rette for et kulturarv-perspektiv enn 
et trosperspektiv. Giskes egen “pilegrimsmodus” på veien til Santiago ga opplevelser av 
enkelhet, stillhet, ro og fellesskap med andre vandrere. Giske forstår selve det 
postmoderne mennesket som en pilegrim: 

et menneske på leting etter nye sammenhenger, helhet, etter en livsforståelse og 
en måte å leve på som gjenforener den fragmenterte virkeligheten som den 
moderne vitenskapsorienterte livsforståelsen har etterlatt. Denne oppgaven tar 
det postmoderne mennesket fatt på som et personlig prosjekt. Han eller hun leter 
i mange, og tilsynelatende motstridende, tradisjoner og verdibaser, og er innstilt 
på å plukke litt her og der, for så å rekonstruere sitt eget univers, sin egen helhet 
og livstolkning. (s. 3) 

Det er som jeg skulle sagt det selv, men ikke fullt så kategorisk, kanskje. Diagnosen 
overensstemmer med mange forskeres syn på postmodernitetens kultur og religion. 

Giske poengterer da også at fornyelsen av pilegrimstradisjonen henger sammen med at 
dette nå er et allment kulturfenomen. Kirken er imidlertid med i helhetsbildet, også for 
Giske. Han ser for seg at pilegrimssatsingen vil gi bidrag til at “kristen tro og tradisjon 
forblir å være viktige kilder for menneskers identitet og tilhørighet (kirkemål)” (s. 2).  

Den dobbelte målsettingen om både å være åpen for alle og samtidig flagge den kristne 
kulturarven kan ses som en kirkepolitisk strategi. Og hvis det utvikler seg slik at mange 
passive og lite-troende statskirkemedlemmer vil identifisere seg med en inkluderende, 
kirkelig pilegrimsdiskurs, vil det være interessant, både i forhold til spørsmål om religiøs 
tro og identitet, religiøs deltagelse og medlemskap. Vil den søkende pilegrimen bli 
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inspirert til å holde fast ved medlemskapet i Den norske kirke? Vil hun ønske en 
folkekirke med større plass for katolske, naturfokuserte eller nyreligiøse elementer?  

Pilegrimsidentiteten er kroppsbevisst, det merkes både hos Uddu og Giske. Det er godt å 
kjenne seg sliten etter lange vandringer, godt å sanse naturen i fulle drag. 
Pilegrimsdiskursen i Norge handler mye om kropp, men uten betoning av kjønn. For 
Kirken må det være en lettelse å slippe kontroversene om homofili og abort, tenker jeg 
meg. Men vil det fortsette slik? 

Opplevelsesdimensjonen i pilegrimsfeltet er et spennende forskningsområde. En 
pilegrimsstudie blant grekere viser at mange av de “gamle” pilegrimstemaene fortsatt 
består, slik som lidelser, helbredelser og mirakler (jf. Dubisch i Reader 2007). I min egen 
studie av Selja som pilegrimsmål kunne flere personer fortelle om selvopplevde 
mirakuløse hendelser knyttet til øya (jf. Mikaelsson 2005). I norsk sammenheng 
fremstilles naturen som en stor opplevelseskilde hos alle kategorier pilegrimer, virker 
det som. Kan pilegrimsvandringer forstås som en individualistisk, naturinspirert vekkelse 
som ikke er konfesjonelt begrenset eller avhengig av tro? Leder opplevelsene av naturen 
som hellig til større oppslutning om kirke og organisert religion, eller går det motsatt 
vei? Og hva slags kristen teologiproduksjon vil natur- og pilegrimsspiritualiteten kunne gi 
opphav til? En ny betoning av tanken om den kristne Gud som skapergud og 
opprettholder av både natur og kulturelt mangfold? Mer skapelse og undring, mindre 
frelse og rettroenhet? Mer kristen kunst og kultur, mindre misjonering?  

Nidaros 

Den statskirken som avtegner seg hos Uddu har først og fremst sitt fokus på Nidaros og 
Olavsarven, slik mandatet for prosjektet la opp til. Norske aktører er ikke alene om å 
knytte nasjonal og kulturell identitet til den religiøse kulturarven. Her er man på linje 
med hovedtrender i den internasjonale pilegrimsbevegelsen. Ifølge egyptologen Jan 
Assmann (2006) holder et samfunn kulturelle minner ved like for å skape samhørighet. 
Og for at folk skal huske, bør minnene knyttes til et sted. Hvor samlende er da 
Nidaros/Trondheim som kirkelig symbol? Trondheim er selve det nasjonalkirkelige 
minnestedet hvis vi skal følge Uddu og andre sentrale pilegrimsideologer. Olavsarven 
gjenforteller historien om dette stedet, om helgenkongens liv og død, miraklene og 
Norges storhetstid, da Nidaros var katolsk erkebispesete i en stor nordisk kirkeprovins. 
Det er denne ærerike og blodfulle historien folk inviteres til å huske og identifisere seg 
med, og som skal legitimere at Trondheim og Nidarosdomen bør få en viktigere plass i 
statskirkens liv og byen etableres som et fyrtårn i norsk turistnæring. Uddus 
pilegrimsplan forankres i denne fortellingen, som formidler en glans av kirkelig og 
nasjonal betydningsfullhet til byen Trondheim. Det dreier seg om bevisst minnepolitikk, 
på linje med det som skjer mange andre steder i verden. Men reaksjonen på 
pilegrimsplanen fra bispehold og Kirkerådet var som vi så forbeholden. Nidaros´ evne til 
å samle Den norske kirke synes begrenset. De samme instansene har nedstemt forslaget 
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om å  plassere den nye stillingen som preses/ledende biskop i Trondheim. Nidaros er 
bærer av en udiskutabel symbolkraft, men foreløpig ikke så sterk at Trondheim får innta 
posisjonen som kirkelig hovedstad. Hva virkningen ville blitt om 100 000 pilegrimer årlig 
skulle innta byen, kan en bare gjette på. 

Det norske pilegrimsfeltet fremstår i dag med en spenning mellom grasrot-idealisme og 
statlig styring, åndelige verdier og økonomiske ambisjoner, nasjonal helhetstenkning og 
regionale/lokale interesser. Kan hende det lar seg kombinere alt sammen, men uansett 
er det grunn til å følge med på hva som skjer. 
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Harald Olsen: 

PILEGRIMSMÅL OG KULTURELL 
IDENTITETSFAKTOR 
BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING FOR ET FORSKNINGSPROSJEKT 

Kulturkirke og pilegrimskirke 

Det forskningsprosjektet som er skissert i det følgende forholder seg til begge nøkkelbegrepene 
kulturkirke og pilegrimskirke, og forsøker å finne en innfallsvinkel som kan favne dem begge i et 
felles forståelsesgrep.  

Dette er forsøkt gjort gjennom en studie av et av de valfartsmålene som har opplevd en 
renessanse i de senere årene, nemlig Røldal og stavkirken der. Jeg ønsker å finne ut hva statusen 
som reetablert pilegrimsmål har betydd for denne kirken og dens posisjon i lokalmiljøet, dens 
rolle som kulturell identitetsfaktor. 

Når jeg velger Røldal – og ikke for eksempel det dominerende norske valfartsmålet Nidaros – 
som objekt, er det av bestemte grunner. Jeg ønsker å fokusere på de mindre, lokale eller 
regionale, valfartsmålene og deres rolle. Både fordi de historisk sett nok har spilt en langt 
viktigere rolle for folk flest enn det man vanligvis er klar over. Men også fordi de i dag synes å 
representere et betydelig vitaliseringspotensial i det lokale kulturlivet, og kirkens plass i dette. 
De senere års renessanse for pilegrimstanken har frambrakt en rekke lokale prosjekter, der det i 
de fleste tilfellene kan vises til gamle valfartstradisjoner som man ønsker å reetablere og 
aktualisere på nytt.  

For å begrunne denne innfallsvinkelen finner jeg det nødvendig å gi noe av den historiske 
bakgrunnen, og gå nærmere inn på de lokale valfartsmålenes betydning og rolle. 

Det er naturlig å dele inn norske valfartsmål i tre kategorier (Bjelland 2000:39): 

• nasjonalt/internasjonalt valfartsmål: kun Nidaros, 
• regionale valfartsmål: Selja, Bergen, Oslo i middelalderen, flere etter reformasjonen, 

eks. Røldal,  
• lokale valfartsmål: mange. 

I den historiske, norske pilegrimstradisjonen er det også naturlig å operere med fire tidsepoker 
(Bjelland 2000:96): 
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Tidlig middelalder (ca.1030-1200) 

Den tidligste norske valfart til internasjonale valfartsmål var i stor grad et overklassefenomen, og 
gikk i hovedsak til: 

Jerusalem: Jorsalferd, korstog og eventyrreiser, Roma og Santiago de Compostela 

I samme epoke får vi også etableringen av de viktigste norske valfartsmålene, knyttet til de 
nasjonale helgenene: 

• Nidaros – etablering kort tid etter 1030 med Olavskulten som det viktigste, og 
utvikling av et nasjonalt og etter hvert internasjonalt valfartsmål. 

• Selja/Kinn – med Seljumannakulten, og et utvikling av et regionalt valfartsmål. 
• Bergen – med Sunnivakult etter flytting av Sunnivas jordiske levninger dit, og 

utvikling av et regionalt valfartsmål.  
• Oslo – med Hallvardskulten, og utvikling av et regionalt valfartsmål. 

Det dominerende motivet for valfart i denne perioden var helbredelse ved undergjørende 
helgenrelikvier, og takke-valfart etter helbredelse eller berging fra kritiske situasjoner. 

Høymiddelalder (1200-1350) 

Flere utenlandske valfartsmål (Canterbury, Achen) ble etablert i Nord-Europa, og representerte 
kortere avstander og derfor en økning i norsk valfart.  

En rekke nye lokale valfartsmål vokste fram, som ikke lenger bare var knyttet til helgener, men 
også til andre relikvier og andre hellige gjenstander (eks. krusifiks). 

Lokale valfartsmål vokste ofte fram ved viktige ferdselsårer (eks. Røldal). 

Et utvidet spekter av valfartsmål, med bl.a. kortere reiseavstand, gjorde det mulig for folk flest å 
dra på valfart, og dette ble i tiltakende grad et allment  fenomen. 

Offentlighetspersoner som paver, erkebiskoper og konger tok initiativ for å sikre ferdselsveiene 
for pilegrimene. Kirken spilte en stadig viktigere rolle som aktiv tilrettelegger av pilegrimsferd. 

For de mindre valfartsmålene og de kortere reiseene var helbredelsesmotivet fortsatt det 
dominerende, men for de større valfartsmål og de lengre reiser ble botsmotivet stadig viktigere. 
Endringen til en større vektlegging av botsmotivet skyldes først og fremst kirkens mer aktive 
rolle, og skriftemålets stadig mer sentrale plass i fromhetslivet. Et kirkemøte i 1215 påla alle 
kristne å skrifte minst en gang i året, og dette ble i 1268 tatt inn i den norske kristenretten. 
Gjennom skriftemålet kunne man bli pålagt bot for sine synder, og pilegrimsvandring var en 
vanlig bot. Siden boten kunne være av varierende størrelse, ble det behov for et større spekter 
av valfartsmål. Økt vektlegging av botsmotivet innebar også at valfarten ble mindre koblet til 
helgener, og mer til hellige steder, spesielt gjenstander som krusifiks og relikvier, og gjorde det 
også lettere å etablere lokale valfartsmål. Botsvandringen ble en massebevegelse. 
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Senmiddelalder (1350-1537) 

Flere utenlandske valfartsmål i Nord-Europa (Vadstena, Wilsnack m.fl.) representerte kortere 
vei, og dermed en økning i ferdselens omfang. Kirken spilte fortsatt en viktig rolle som 
organisator og tilrettelegger. Botsmotivet var fortsatt viktig, og ble forsterket gjennom kirkens 
avlatssystem, der man kunne skaffe seg avlat gjennom pilegrimsferd. Enkelte kirker (eks. 
katedralene) ble gitt privilegier i det å kunne gi avlat, og ble derfor viktige valfartsmål. 

Boten kunne være både selvvalgt og pålagt, og det var også mulig med stedfortredende valfart, 
dvs. på vegne av en annen som ikke selv kunne reise, eks. ved sykdom eller etter død. 

Det var i denne perioden fortsatt økning i antall lokale valfartsmål, og i forhold til disse var 
helbredelse fortsatt et viktig motiv. 

Den generelle tendensen i perioden er nedgang i de lange valfartene (Nidaros og utenlandske 
mål) og en økning i den lokale valfarten. Dette betyr at pilegrimsvandringen stadig tydeligere blir 
et folkelig fenomen. 

Etter-reformatorisk valfart (1537 - ) 

Reformasjonen i 1537 ble det store vendepunktet i pilegrimstradisjonen: valfarten til de store 
valfartsmålene tok brått slutt ved at den ble forbudt, avlatsordningene ble opphevet og 
relikvieskrinene fjernet fra kirkene. Men noen steder fortsatte valfarten etter reformasjonen. 
Det var imidlertid bare til de lokale valfartsmålene, som ofte lå på avsidesliggende steder. Oftest 
var dette en videreføring av valfartstradisjoner fra middelalderen, men noen steder ble det trolig 
etablert nye valfartsmål etter reformasjonen (sannsynligvis som erstatning for de som falt bort). 

Lovekirker 

I mange tilfeller var disse lokale valfartsmålene såkalte lovekirker. Navnet kommer av den 
skikken at når man ba om et særlig presserende bønneemne hendte det at man lovet en gave til 
den aktuelle kirken hvis bønnen gikk i oppfyllelse. I noen tilfeller ble gaven gitt i forkant, som en 
del av selve bønnehandlingen. Ofte var dette kombinert med valfart til den aktuelle kirken. Dette 
var tilfellet med stavkirken i Røldal (Eriksen 1986:114), som ble en av landets mest kjente 
lovekirker, på grunn av rapporter og beretninger om det som foregikk der. Lovekirketradisjonen 
er altså en tradisjon fra katolsk tid som noen steder ble videreført i flere hundreår etter 
reformasjonen. Og lovekirkepraksisen er uttrykk for en folkelig religiøs tradisjon som var 
ureglementert i forhold til gjeldende kirkelig lov og regelverk, og som i mange tilfeller også ble 
aktivt motarbeidet av presteskap og den offisielle kirkelige ledelse (Eriksen 1986:11,276). 

Den lokale valfart 

Valfarten til slike lokale og ofte avsidesliggende valfartsmål varte lenge, de fleste steder fram til 
slutten av 1700-tallet, i Røldal sikkert til 1830-årene, kanskje 1850-årene (Bjelland 2000:241). 
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Grunnen til at det var på slike steder denne tradisjonen holdt seg lengst, er innlysende: den 
offisielle kirken var nå mot pilegrimsvandringer og tilknyttede fenomener, og prøvde aktivt å 
sette en stopper for det. Men den kirkelige kontroll varierte stort rundt omkring i landet. De 
fleste lokale valfartsmålene etter reformasjonen var annekskirker. Det var ikke uvanlig at slike 
annekskirker bare hadde 2-3 gudstjenester med prest i året. Resten måtte anneks-menigheten ta 
hånd om selv, i form av gudstjenester ledet av lekfolk (lærer, kirkesanger, klokker). Under slike 
forhold var det lettere å holde i hevd gamle folkelige tradisjoner (Morten 2008:113). 

I denne etter-reformatoriske valfarten ble helbredelse igjen det dominerende motivet, oftest 
knyttet til hellige gjenstander med det man mente var helbredende kraft. De såkalte votivgavene 
som hadde karakter av identifikasjonsoffer(proteser, krykker, etterligninger i tre av 
kroppslemmer som var blitt helbredet etc.) er bekreftelse på dette (Eriksen 1986:50,228) . 

Røldal som valfartsmål 

I Røldal stavkirke var den viktigste attraksjonen et gammelt krusifiks som hver jonsoknatt svettet 
en væske som skulle ha helbredende egenskaper, og som pilegrimene fikk lov å berøre og ta 
med seg litt av på små kluter (Daae 1881:1). Disse lokale valfartene foregikk som regel til 
bestemte tider i året, ofte knyttet til dager i det gamle helgenkalendariet. Mest populær var 
jonsok (St.Hans etter den julianske kalenderen, dvs. 6.juli), som tilfellet var i Røldal (Bjelland 
2000:238). Av denne grunn kunne valfarten også være knyttet til folkelige feiringer og 
festligheter, som markeder etc. Disse var også ofte uønsket og motarbeidet av kirken. Dette var 
altså en pilegrimspraksis for folk flest, og i mange tilfeller ble denne valfarten uttrykk for en slags 
folkelig motkultur. 

På grunn av de lokale valfartsmålenes interessant og viktige historiske rolle, ønsker jeg altså å se 
nærmere på hvilken plass og funksjon de har i den renessanse som pilegrimsvandringene i dag 
opplever. Og jeg vil altså konsentrere meg om et av de mest kjente av disse målene, nemlig 
Røldal. 

Endrede motiver 

Motivene for pilegrimsvandring har endret seg, og er annerledes i dag enn i middelalderen og i 
hundreårene etter reformasjonen. Fysiske helbredelsesbehov og botshandling er ikke lenger så 
sentrale motiver, i hvert fall ikke i forhold til norske valfartsmål. Pilegrimsreisene har fått en mer 
allmenn-menneskelig karakter, og er uttrykk for en mer åpen religiøs eller åndelig søken etter en 
sakral eller hellig dimensjon i tilværelsen (Gilhus & Kraft 2007:16). Vekten ligger mer på den 
individuelle opplevelse og erfaring, der målet ofte er økt selvinnsikt og selvutvikling (Turner & 
Turner 1994:34). Den fysiske reisen oppleves av mange som en metafor for livsvandringen 
(Davies 1988:188; Gilhus & Kraft 2007:14), og velges ofte av mennesker som er kommet til et 
veiskille i livet.         
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I de tilfellene der man i dag velger den fysiske vandringen (og ikke – som i middelalderen – 
benytter de framkomstmidlene som er lettest tilgjengelige) er der tydeligvis også en kroppslig 
dimensjon inne i bildet (Lindström 2005:9). Kanskje kan en si at helbredelses-motivet fortsatt er 
til stede, men nå i en mer forebyggende, utvidet og overført betydning. For mange har den 
kroppslige vandringen også med naturnærhet og naturkontakt å gjøre (Nolan & Nolan 
1989:338). I en global situasjon hvor kloden er alvorlig truet er der mange som søker en 
dybdedimensjon i sitt engasjement for skaperverket, en ny form for naturspiritualitet (Olsen 
2007:249). Og den naturnærhet og natursensitivitet som den fysiske pilegrimsvandringen gir kan 
være en vei inn til en slik dybderelasjon. 

For enkelte er også den sosiale siden en viktig dimensjon ved den moderne pilegrimsvandringen. 
Felles vandring og felles erfaringer – på både godt og vondt – har for mange gitt ny selvinnsikt og 
ny menneskekunnskap, og for enkelte nye varige vennskap (Lindström 2005:28,75). 

Og så må vi ikke overse at for mange av dagens pilegrimer er det fortsatt et klassisk behov for 
åndelig fornyelse – gjennom stillhet, meditasjon, refleksjon, bønn og gudstjeneste langs 
vandringen og ved målet – som er det dypeste motivet (Davies 1988:184). 

Felles synes å være en reaksjon på det mange opplever som sykdomssymptomer i det 
senmoderne samfunnet: overflatiskhet, utvendighet, materialisme, narcissisme, overdreven 
individualisme, rotløshet og mangel på helhetsforståelse av tilværelsen (Knox-Seith 2007:6), 

og på den annen side en søken etter en tydeligere dybdedimensjon i tilværelsen: mer ekthet, 
autentisitet, sannhet, retning og mening. For mange er dette en søken etter en ny og 
eksistensiell opplevelse og erfaring av det hellige eller guddommelige i tilværelsen (Lindström 
2005:23,26). 

Gjennom hele den kristne pilegrimsbevegelsens historie har der vært en spenning i spørsmålet 
om hva som er den viktigste dimensjonen ved valfarten: valfartsmålet eller vandringen i seg selv 
(Giuriati 1996:24). Pendelen har svinget, og vektleggingen har variert – i ulike historiske epoker 
og i de ulike kirkelige tradisjonene (Olsen 2009). En må nok si at i dagens pilegrims-renessanse 
har vandringen i seg selv fått økt betydning. Derfor er det ikke uvanlig at man bare går enkelte 
etapper på de lange valfartsrutene om gangen, uten nødvendigvis å komme fram til det 
egentlige målet for ruten. 

Men fortsatt er valfartsmålet viktig for de fleste (Nolan & Nolan 1989:336). Dette gjelder ikke 
minst de lokale målene (Bradley 2010:69). Men dagens pilegrimer har en annen oppfatning av 
valfartsmålet enn middelalderens. Helbredende relikvier, krusifikser og andre hellige gjenstander 
er ikke lenger så viktige, eller man har i det minste et annet forhold til dem. Dagens pilegrimer er 
preget av en mer åpen helligstedsforståelse, der valfartsmålet oppleves som et hellig sted, ladet 
med fortid og tradisjon, kontinuitet og sammenheng. Helligstedet oppleves som en konkret 
manifestasjon av et hellig nærvær, en hierofani som det heter i religionsvitenskapen (Eliade 
1976:13). Gjennom dette får helligstedet sin identitet eller sin sjel – sin genius loci (Norberg-
Schulz 1980:18). Noen steder har man også tatt opp igjen den gamle keltiske forestillingen om 
såkalte tynne steder, basert på en virkelighetsforståelse der det bare er en hinne eller en 
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membran mellom den herværende og den hinsidige verden, og at denne hinnen er spesielt tynn 
på de utvalgte, hellige stedene (Olsen 2006). 

Plan for undersøkelse 

Dette er en del av de oppfatninger og forventninger vi møter blant dagens pilegrimer. Med den 
planlagte undersøkelsen ønsker jeg å finne ut av hvordan noe av dette kommer til uttrykk ved et 
av de mest kjente lokale/regionale valfartsmålene her i landet, nemlig Røldal stavkirke (Høydal 
2007). Den organiserte valfarten til Røldal kunne i 2009 feire sitt 10-årsjubileum. I dag 
organiseres det årlige vandringer fra Seljord i Telemark, Hovden i Aust-Agder og Suldal i 
Rogaland, der pilegrimene samles i Røldal fredagen som ligger nærmest gammel-jonsok 6.juli, til 
felles markeringer og arrangementer. Vandringene har hatt jevnt økende oppslutning, og der er i 
dag oftest ventelister. 

Med undersøkelsen ønsker jeg å få klarlagt: 

• om den nye valfarten til Røldal har vært en spontan eller en planlagt prosess, og 
hvem som i tilfelle har vært de sentrale aktører i forhold til initiativ og organisering,  

• hva man i dag legger vekt på som valfartsstedets attraktivitet, vurdert opp mot hva 
som historisk sett var stedets særpreg, 

• hva slags helligstedsforståelse som i dag ligger bak satsingen i Røldal, 
• hva slags samarbeidsrelasjoner som er etablert mellom lokale kirkelige og kulturelle 

organer og interesser, 
• om der er forskjeller mellom de kirkelige og de øvrige frivillige eller offentlige 

(kommunale og fylkeskommunale) begrunnelser for satsingen på Røldal som 
valfartsmål, 

• hvilke konsekvenser den gjenreiste status som valfartsmål har hatt for Røldal 
stavkirkes plass og rolle i det lokale kulturlivet, og som kulturell identitetsfaktor. 

Dette ønsker jeg å finne ut av gjennom: 

• en analyse av plan-, strategi- og beslutningsdokumenter i denne prosessen, 
• en analyse av valfartsstedets selvpresentasjon, gjennom brosjyrer, hjemmesider og 

andre medieprodukter 
• intervjuer med nøkkelpersoner i denne prosessen. 

Første del av prosjektplanleggingen, i form av deltakende observasjon, er gjennomført 
sommeren 2009 som fullført 7 dagers pilegrimsvandring fra Telemark til Røldal. 
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Leif Gunnar Engedal 

INNSATTE PÅ PILEGRIMSVANDRING 
PRESENTASJON AV OPPLEGG OG INNTRYKK FRA ET PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKT 

I. Introduksjon – bakgrunn og motivasjon for prosjektet 

De siste tiårene har vi vært vitne til en omfattende revitalisering av pilegrimstradisjonen. I et 
sekularisert Europa går nå hvert år millioner av mennesker på tidligere gjengrodde 
pilegrimsveier. Pilegrimsmålene er som før gjerne katedraler, helgenrelikvier, hellige steder 
m.m.. Dette skjer både i ”det katolske Sør” og i ”det protestantiske Nord”. Også her hjemme må 
dette noteres som et interessant nytt fenomen i norsk kultur og samfunnsliv. Et profilert uttrykk 
for denne nye interessen for pilegrimstradisjonen foreligger i utredningen fra 2008 med den 
minneverdige tittelen: ”På livets vei. Pilegrimsmotivet – et nasjonalt utviklings-prosjekt”. 1

Et så vidt påfallende nytt trekk i vår kultur kaller på kritisk refleksjon og forskning i lys av mange 
ulike faglige perspektiver. Det er derfor et prisverdig initiativ KIFO har tatt gjennom organisering 
av denne konsultasjonen. Når det gjelder min egen interesse for pilegrims-vandringene, er det i 
tillegg til den allmenne interesse for bevegelser i forholdet mellom kirke og kultur, nærliggende å 
nevne følgende: For det første oppdrag med faglig veiledning av to oppgaveskrivende 
pilegrimsprester. Kjell Skartseterhagen gjorde et interessant arbeid med analyse av det 
omfattende materialet som finnes i klipparkivet i tilknytning til pilegrims-arbeidet i Nidaros.

 
Framstillingen her og en rekke andre steder viser hvordan pilegrimstradisjonen slik den tar form i 
vår kultur i dag fungerer som et interessant ”møtested” for en rekke ulike interesser. Her møtes 
historiske, kulturelle og kirkelige interesser og engasjement for friluftsliv og glede over norsk 
natur. Og gjennom alt vever det seg tydelige tråder av næringslivsinteresser, nasjonal 
identitetsbygging og ønske om revitalisering av religiøst liv.   

2 Rolf 
Synnes var på sin side på leiting etter fruktbar teologisk refleksjon i møte med 
pilegrimsvandringer på protestantisk mark.3 Som så ofte ellers bidro dette veiledningsarbeidet til 
ny innsikt hos veilederen og interesse for videre arbeid med spørsmål knyttet til 
pilegrimstematikken. Jeg har derfor bl.a. anvendt pilegrimsmotivet i analyser av trekk i en 
postmoderne spiritualitet. 4

Denne interessen ble vendt i en spesiell retning gjennom samarbeidet med Hans Olav Gilje, 
fengselsprest på Bastøy fengsel. Han har gitt meg del i noen av de erfaringer som man har gjort i 
pionerarbeidet med innsatte som går pilegrim til Nidaros. Dette stimulerte min interesse 
ytterligere: Hva er det som gjør at fanger i norske fengsler ønsker å gå pilegrim til Nidaros? Hva 
opplever de underveis? Finnes det koplinger mellom ”klassiske” motiver knyttet til ’bot’, ’soning’ 
og ’oppgjør’ og det å gå pilegrim i dag? Hvilke erfaringer er det de innsatte tar med seg videre 
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når pilegrimsreisen er fullført? Betyr pilegrimserfaringen noe med tanke på fortsatt soning og 
veien tilbake til samfunnet?    

II. Tilblivelse: hvordan prosjektet tok form 

Via ulike kontakter fikk jeg anledning til å stille spørsmål av den typen som er gjengitt ovenfor til 
personer med ansvar for fengselsvesen og kriminalomsorg i Norge. Disse første kontaktene ble 
videreført gjennom flere møter med relevante personer i Justisdepartementet og samtaler med 
ledelsen ved Bastøy fengsel. Jeg fikk her presentere ideer til og rammer for et pilotprosjekt som 
hadde som mål å gjøre en første kartlegging av erfaringer som innsatte i norske fengsler gjorde 
på sine pilegrimsvandringer til Nidaros. Forslag og prosjektidė ble positivt mottatt både av 
fengselsledelsen på Bastøy og Departementets folk. Dette gjenspeiler en tilsvarende positive 
vurdering som Departementet ga uttrykk for høsten 2008 i forbindelse med framlegging av 
Stortingsmelding nr. 37: Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn (2008). Her 
finner vi en positiv omtale av de erfaringer som er gjort med pilegrimsvandring, og det åpnes for 
videre utprøving av dette og likende tiltak som alternative frivillige elementer i innsattes soning 
og rehabilitering.  

Med bakgrunn i dette utformet jeg en prosjektsøknad til Departementet. Søknaden ble sendt 
medio desember 2008, i mitt navn og med Det Teologiske Menighetsfakultet som institusjonell 
forankring. Noen måneder ut på nyåret 2009 ga Departementet klarsignal for å iverksette 
prosjektet i samsvar med søknadens rammer og problemstillinger. Etter avtale skal 
Departementet motta en kortfattet prosjektrapport i løpet av januar 2010. 

III. Prosjektets rammer og innhold: informanter, 
problemstillinger og metode  

I utgangspunktet var prosjektet konsentrert om Bastøy fengsel og de 6 innsatte som planla gå 
pilegrim til Nidaros sommeren 2009. Ettersom Bastøy er pionerene i forhold til dette tiltaket og 
allerede hadde flere års erfaringer med å gjennomføre slike vandringer, var det naturlig å tenke 
denne sammenhengen først. Av litt ulike grunner ble det imidlertid i løpet av sommeren og på 
mitt initiativ besluttet å inkludere både Hamar fengsel og Bergen fengsel i opplegget. Disse skulle 
også gjennomføre pilegrimsvandringer til Nidaros sommeren 2009. Ved å inkludere disse i 
prosjektet ville jeg i utgangspunktet få med meg alle innsatte som gikk pilegrim sommeren 2009, 
noe som ville styrke materialtilfanget i mitt prosjekt.  

Jeg kan her ikke gå inn på alle prosedyrer og vurderinger som ble gjort i forbindelse med 
forberedelse og praktisk gjennomføring av prosjektarbeidet sommeren og høsten 2009. Jeg vil 
bare summarisk konstatere to ting: Jeg har utelukkende møtt velvilje og positiv interesse hos 
ledelsen i de tre fengslene. Dernest har samarbeidet med fengselsprestene i de respektive 
fengslene vært uvurderlig i den praktiske tilrettelegging av besøk, avtale om tider og steder for 
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gjennomføring av intervjuer etc.. Alle intervjuene ble gjennomført i dertil egnede lokaler 
innenfor de respektive fengsler.  

Informantene 

På mine vegne ga fengselsprestene den første informasjonen om prosjektet til de aktuelle 
personen. Alle som hadde gått eller skulle gå pilegrim ble invitert til å la seg intervjue. Samtlige 
svarte i utgangspunktet ja, men av litt ulike grunner falt noen fra underveis. Jeg endte derfor opp 
med i alt 12 informanter. Ettersom det så langt bare er mannlige innsatte som har fått tilbudet 
om pilegrimsvandring, er alle informantene menn.  

I samsvar med prosjektets fokus på opplevelser og erfaringer på pilegrimsvandringen, har jeg 
verken spurt etter navn, alder eller nasjonalitet. Jeg har heller ikke oppsøkt informasjoner 
knyttet til religiøs tilhørighet, typer av lovbrudd, soningsforhold etc..I kraft av informasjoner gitt 
av informanter i intervjusituasjonen kan jeg imidlertid konstatere følgende:  

Informantene representerer flere ulike nasjonaliteter, men med et flertall etniske nordmenn. 
Soningsvilkårene omfatter hele spennet fra de mest langvarige dommene til kortere varetekts-
fengsling. Med tanke på livssyn er det interessant å merke seg at informantgruppen er ganske 
sammensatt. I samsvar med ’selvangivelser’ underveis i intervjuene finner vi både bevisste 
troende kristne, passive medlemmer av den norske kirke, ateister, humanister og bevisste 
troende muslimer. Alle opplever det meningsfullt og givende å gå pilegrim til Nidaros.  

Problemstillinger 

Som nevnt ovenfor har Departementet gikk innsattes pilegrimsvandring positiv omtale i 
Stortingsmelding nr. 37 (2008). I denne gjengis bl.a. en uttalelse fra en tidligere deltaker på 
Bastøy’s pilegrimsvandring. Han reflekterer i ettertid over sine egne erfaringer og sier bl.a. 
følgende:   ”Jeg tenker på dette som en vandring i meg sjøl, der man har god tid til å tenke over 
livets høydepunkter og dype daler… Jeg vil kalle en slik lang vandring en menneskelig renselse… 
Man kan ikke la være å tenke på hva man vil med livet, og at det er viktig å ta vare på hverandre 
og dem man står nær. Slike tanker er det bra å ta med seg på veien tilbake i det vanlige 
samfunnet”( s 117). 

Sitatet kan leses som uttrykk både for mange innsattes tanker underveis samtidig so det også 
reflekterer noe av begrunnelsen for at tilbudet er etablert. Man ønsker at pilegrimserfaringen 
skal bidra positivt i den innsattes bearbeiding av egen livserfaring og gi positive bidrag med tanke 
på veien tilbake til normal samfunnsdeltakelse. Jeg ønsket altså å finne mer ut av hvilke 
opplevelser som de innsatte faktisk har underveis, og hvordan de selv reflekterer over disse i 
tiden etter at pilegrimsvandringen er fullført. På denne bakgrunnen har følgende 
problemstillinger i utgangspunktet vært lagt til grunn for undersøkelsen:  
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 (a) Selvfortolkning: Har opplevelser og erfaringer underveis på pilegrimsvandringen noen 
innvirkning på den innsattes selvoppfatning og egenmotivasjon? Åpner den ytre reisen for nye 
perspektiver i ’den indre reisen’? 

 (b) Relasjoner til andre: Hvordan oppleves interaksjonene med de andre i gruppa i forberedelser 
til vandringen, underveis og etterpå? Åpner fellesskapet underveis for læring av sosiale 
ferdigheter med betydning for et framtidig liv i frihet?   

 (c) Forholdet til verdier og eksistensielle utfordringer: Hvilken rolle spiller erfaringer  knyttet til 
mestring, samhold og ansvar underveis? Er tanker med tilknytning til ’klassiske’ pilegrimsmotiver 
som skyld, soning, bot, tilgivelse aktuelle? 

 (d) Pilegrimsprosessen: Er det slik at ’fenomenet pilegrimsvandring’ -  forstått som opplevelse av 
kroppslig aktivitet, sosialt fellesskap, tid til stillhet, bevegelse mot et felles mål -  åpner for 
erfaringer som livet ”innenfor murene” ikke muliggjør på samme måte?    

Metode 

Situasjonen for prosjektets informanter og de problemstillinger jeg ønsket å undersøke legger 
bruk av kvalitative forskningsintervjuer nær m.h.t. metodisk valg. Jeg utformet derfor en 
veiledende intervjuguide som gjenspeiler de ulike tema i problemstillingene, og har i løpet av 
sommer/høst 2009 gjennomført individuelle semistrukturerte intervjuer og et fokus-gruppe-
intervju. Fokusgruppeintervjuet ble gjort på Bastøy noen uker før vandringen. De individuelle 
intervjuene 4 – 6 uker etter avsluttet vandring. Alle intervjuene ble tatt opp på bånd og siden 
skrevet ut som tekst. Det er disse tekstene som utgjør prosjektets analysemateriale. 

Intervjusituasjonene har uten unntak vært en positiv opplevelse sett fra min side. Jeg har møtt 
innsatte som har vist stor åpenhet og interesse for å fortelle. Mitt inntrykk er at de gjennom-
gående har fortalt ganske fritt og assosierende og gitt meg et innholdsrikt materiale. Det finnes 
flere mulig feilkilder i det valgte metodiske opplegget. Jeg går ikke nærmere inn på disse her. Jeg 
nøyer meg med å konstatere at det materialet som foreligger for analyse er det som framkom i 
intervjuene og nedskrevet etterpå.  

IV. Funn i materialet – noen foreløpige inntrykk  

Prosjektets innholdsmessige fokus er på de erfaringer som de innsatte selv formidler i 
intervjuene. Samtidig er det av en viss betydning innledningsvis å si noe om tiltakenes kontekst i 
form av ytre rammer og organisering av pilegrimsvandringen.    

Rammer og organisering 

I alle fengslene har prestene spilt en helt sentral rolle m.h.t. utvikling av innholdet i pilegrims- 
vandringen. Særlig ved Hamar og Bergen fengsel er prestens sentrale rolle tydelig markert ved at 
presten har vært med på hele vandringen og innehatt sentrale funksjoner i det daglige opplegget 
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underveis. De innsatte gir tydelige tilbakemeldinger på at dette oppleves som betydningsfullt og 
naturlig. Samtidig markeres det også gjennom hele opplegget at et nært samarbeid mellom 
presten og andre ansatte (fengselsbetjent, fritidsleder etc.) er vesentlig både m.h.t. den 
praktiske og innholdsmessige gjennomføring. Dette bidrar til å gi vandringene en tydelig 
institusjonell ramme og forankring i fengselet og soningen.  

Det som ført og fremst forener de tre fengslenes opplegg er at alle kvalifiserer sine vandringer 
som pilegrimsvandringer. Dette legger bestemte føringer for innholdet underveis, for eksempel i 
form av samlinger i kirkerommet. Dessuten framstår det som vesentlig at målet for alle nettopp 
er Nidarosdomen hvor vandringen avsluttes med en enkel liturgisk ordnet samling. Når det 
gjelder en rekke andre forhold varierer imidlertid rammene og organiseringen ganske mye. Det 
varierer det ganske mye hvor lenge og hvor langt man går, hvordan man organiserer seg med 
frakt av mat, bagasje etc. underveis, og hvordan man underveis strukturerer rytmen og 
vekslingene i dagsopplegget. En variasjon i tid fra 7 dager til 17 dager skaper rimeligvis ulike 
forutsetninger for de prosesser som skjer underveis. Ulikt de andre to gjorde Bergen fengsel 
også utstrakt og systematisk bruk av informasjons- og kommunikasjonsmuligheter via nettet ( 
www )  i form av daglige rapporter om smått og stort underveis. Disse ble fulgt med interesse av 
mange, og en rekke personer fra fengsels-direktøren til ’mamma og pappa’ ga motiverende 
responser og tilrop underveis.  

Viktigere enn disse ’ytre’ variasjonene er imidlertid ulikheter m.h.t. sider av innholdet underveis. 
Alle relaterer de daglige pilegrimsvandringene til relevante historiske, geografiske og kulturelle 
forhold. Alle knytter an til lokalsamfunn og kirkebygg underveis, og formidler kunnskaper om 
religiøse tradisjoner og praksisformer. Men samtidig ser man noe ulik profilering på andre 
punkter. Med fare for å forenkle for mye kan følgende antydes: Bergen fengsel har ved hjelp av 
eksterne frivillige som følger hele vandringen utviklet et gjennomarbeidet konsept med en 
markert teologisk-kirkelig profil. Regelmessige ’andakts-stunder’ med tekster fra Bibel og 
salmebok, enkle betraktninger og stille ettertanke inngår i den daglige rytmen. Dette preget er 
mer neddempet i Bastøy-opplegget hvor man underveis fokuserer sterkere på informasjon om 
historiske, kulturelle og kirkelige forhold knyttet til pilegrimsleden. Hamar fengsel legger opp til 
enkle, meditative samlinger i kirkene. Her involveres også de innsatte selv i opplegget ved at 
hver deltaker utfordres til å dele med de andre sine personlige refleksjoner i tilknytning til en 
utlevert kort tekst.       

Innsattes opplevelser og erfaringer  

Jeg presenterer i det følgende noen inntrykk fra den foreløpige gjennomlesning av 
Intervjumaterialet. I all hovedsak parafraseres synspunkter og refleksjoner som de innsatte 
formidlet i intervjuene, men her og der gjengis enkelte formuleringer ordrett slik innsatte 
formulerte dem. Jeg ordner framstillingen i samsvar med de fire refererte problestillingene slik 
de ble gjengitt ovenfor, men i motsatt rekkefølge. 
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(1) Den første tematikken er altså knyttet til følgende spørsmål: Åpner fenomenet ’pilegrims-
vandring’ for erfaringer som livet ”innenfor murene” ikke muliggjør på samme måte?    

Materialet viser at svaret på dette spørsmålet er et gjennomgående og positivt ”ja”. Dette er i og 
for seg ikke overraskende, snarere som forventet. Mere interessant er det å registrere hvilket 
innhold dette har, altså hvilke typer av erfaringer det dreier seg om og hvordan de innsatte 
opplever virkningene av disse. Et helt sentralt moment i denne sammenhengen som artikuleres 
av et klart flertall av informantene, kan knyttes til stikkordet  

Endring av tankemønster 

Man skildrer i denne sammenhengen først hvordan livet bak murene på mange måter også 
fanger tankene i nokså fastlåste og sirkulære baner: Man kretser stort sett hele tiden – i sine 
egne tanker og i samtaler med andre innsatte - omkring de samme tingene: kriminaliteten, de 
konkrete hendelsene og personene som var involvert i lovbruddet, sinne mot samfunnet, 
muligheter og farer for gjentakelse, hvor lang tid som er igjen av soningen etc.. De trange og 
gjenlåste fysiske rommene gjenskapes på sett og vis i trange og lukkede rom i tankene. 
Monotonien i daglige rutiner skaper en kretsende monotoni også i tankemønstrene. 

Denne monotonien brytes på pilegrimsvandringen. Kroppen settes i bevegelse og det åpner seg 
for det første helt andre fysisk-geografiske ’rom’: Vekslende farger, lukter og former i naturen 
skaper kontrastfylte og frigjørende opplevelser i forhold til fengslets lukkede rom. Dernest ledes 
man også inn i helt andre kulturelle og symbolske ’rom’ gjennom stillheten i kirkerommene og 
fortellinger knyttet til historiske hendelser og tidligere tiders kulturelle og religiøse praksiser. Alt 
dette bidrar til å åpne opp lukkede tankemønster slik at man kan innta andre perspektiver og 
tenke nye tanker.  

Denne typen erfaring og refleksjon er et gjennomgående trekk i informantenes fortellinger. Det 
framstår som entydig positivt og befriende. Man får mulighet til å orientere seg i verden på 
andre måter enn det som dominerer innenfor murene. Flere gjør seg også tanker om at dette 
kjennes viktig med tanke på det som venter etter endt soning. Det åpner muligheter for å tenke 
andre tanker om egen framtid. For eksempel sier flere at de planlegger eller har bestemt seg for 
å gå deler av pilegrimsveien på nytt etter endt soning, og at de vil invitere med seg nære 
familiemedlemmer og/eller venner på dette.  

Alt dette henger på flere måter sammen med et annet sentralt moment som jeg tror alle - med 
varierende engasjement og intensitet – gir uttrykk for, nemlig  

Frihet og bevegelse i natur- og kulturlandskap  

Tatt i betraktning monotonien og alle begrensningene innenfor murene er det ikke overraskende 
at det å kunne bevege seg fritt ute i naturen, høre til i et sosialt fellesskap og være underveis 
mot et felles mål oppleves som befriende. Sentralt i dette bildet står for mange gleden over 
friluftsliv, fisking og bading, men også tilfredsstillelsen knyttet til det å mestre de betydelige 
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fysiske utfordringene underveis ( se nedenfor ). Flere informanter uttrykker også en positiv 
interesse for den varierende arkitekturen i kirkebygninger og andre gamle hus sammen med 
gleden over pilegrimsledens bevegelse i mange vakre kulturlandskap.  Flere framhever som 
særlig viktig og interessant opplevelser knyttet til 

Kirkerom og katedral 

I intervjuet spør jeg om det har betydning for deres opplevelse av pilegrimsreisen at de 
underveis ofte har korte samlinger i kirkene og at de ellers har Nidarosdomen som det endelige 
målet for reisen. Alle understreker at dette har betydning og er en viktig del av opplegget. Den 
særegne stillheten i kirkerommene gjør inntrykk. De opplever å møte noe som er annerledes, 
men som det er vanskelig å finne gode ord for å beskrive hva er. Man forstår imidlertid at 
virkningen er ganske påtakelig, ikke minst knyttet til det å være sammen i stillhet og å møtes i 
enkle liturgiske samlinger.  

I en særstilling her står møtet med reisens mål: katedralen i Nidaros. Det framgår tydelig at flere 
av informantene har opplevd skjønnheten og storheten og stillheten i katedralen og i  
Mariakapellet som ganske overveldende og ’mystisk’. ”Det var en helt spesiell stemning når vi 
var sammen i Mariakapellet. Noe jeg ikke har opplevd før og som jeg ikke har ord for. Vi var 
sterkt prega alle sammen. Det gikk ikke an å si noe før ei god stund etterpå”.  

Det er imidlertid interessant å merke seg at denne opplevelsen av noe særegent og annerledes 
tolkes på ulike måter av informantene. For noen beskrives opplevelsen som ’noe religiøst’ 
knyttet til troen på Gud og den særegne stemningen i ’et hellig rom’. For andre knyttes 
opplevelsen mere til den overveldende erfaring av skjønnhet i det store rommets arkitektur og 
lyset i de enorme glassmaleriene. Andre igjen knytter den særegne opplevelsen først og fremst 
til dimensjonene i den historiske og kulturelle betydning som akkurat dette kirkerommet har: 
sentrale begivenheter i norsk kultur- og samfunnsliv ( kongekroninger m.m. ) samt den posisjon 
som Nidarosdomen har både historisk og aktuelt som pilegrimsmål for mennesker fra store deler 
av Europa.  

(2) Den andre tematikken som intervjuene inviterte til å reflektere rundt var knyttet til 
følgende spørsmål: Hvilken rolle spiller erfaringer knyttet til mestring, samhold og ansvar 
underveis? Er tanker med tilknytning til ’klassiske’ pilegrimsmotiver som skyld, soning, bot, 
tilgivelse aktuelle? 

Det bildet som informantenes refleksjoner gir kan i hovedsak sammenfattes i følgende to 
momenter. 

Den gode mestringsopplevelsen 

Dette momentet representerer et dominerende trekk i materialet. Sammenhengen er knyttet til 
følgende: Man vet at man er utvalgt og godkjent av de ansvarlige i fengslet til å delta på 
pilegrimsvandringen. Man vet og opplever daglig at dette innebærer betydelige utfordringer på 
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flere plan: Å makte de ganske krevende fysiske utfordringene med lange dagsmarsjer mange 
dager på rad; å møte de tidvis krevende sosiale og relasjonelle utfordringene knyttet til å fungere 
som gruppe og takle uenighet, konflikter og praktiske utfordringer underveis; å makte de 
mentale og psykologiske utfordringene med egenmotivasjon og utholdenhet når kreftene 
minker, gnagsårene verker, regnet høljer og det ennå er langt igjen.  

Summen av alt dette setter betydelige krav til disiplin og mestringsevne. At man så opplever at 
man faktisk mestrer utfordringene, at man makter å gjennomføre oppsatt program hver dag og 
når vandringens mål med mange gode bonusopplevelser i bagasjen, det framstår i ettertid som 
en meget verdifull erfaring. Det gir beundring og anerkjennelse fra omgivelsene, og det bygger 
opp selvbilde og selvfølelse.  

Det er i denne sammenhengen interessant å merke seg at flere informanter reflekterer rundt 
hva det betyr for deres opplevelser underveis å ha en bestemt retning og et tydelig mål. Dette 
relateres både til oppsatt mål for hver dag og til det overordnede mål for hele vandringen i 
Nidarosdomen. Nettopp det forhold at hver dagsetappe hadde et bestemt mål og at målet 
samtidig gjaldt for hver enkelt og gruppa som helhet, beskrives som avgjørende viktig med tanke 
på å hente motiverende kraft, gjensidige støtte og dermed: gode mestringsopplevelser.  

Noen reflekterer over hvilken betydning dette kan ha for livet ute i det fri: å sette seg klare mål 
og del-mål er en god hjelp og støtte for å virkeliggjøre det man vil. 

I den klassiske pilegrimstenkningen spiller denne typen mestringserfaring neppe noen sentral 
rolle. Pilegrimens motivasjon og mening lå først og fremst på et annet plan. Det handlet ikke 
minst om utfordringer knyttet til gudstro og kirkelig praksis med skyld, botgjøring og forsoning 
som sentrale tema. Spiller slike ting noen rolle for innsatte som går pilegrim? 

Ansvar – skyld- forsoning 

Noen av informantene bringer denne tematikken på bane i sine egne refleksjoner. I tilfeller der 
dette ikke skjedde ble tematikken introdusert av meg i form av en ’historisk referanse’ til 
innholdet i middelalderens klassiske pilegrimsvandringer, og med spørsmål om dette hadde 
noen relevans for deres egne pilegrimserfaringer. 

Mitt generelle inntrykk er at dette nok spiller en viss rolle som en slags generelle kontekst og 
eksistensiell ’ressonnansbunn’ for pilegrimsvandringen. Man vet at man har forbrudt seg mot 
samfunnets lover, at man er dømt skyldig og at man er under soning. Men det er ikke mitt 
inntrykk at slike motiver har en dominerende plass hos flertallet av informantene. Det framheves 
ikke som viktig motivasjon for å delta på pilegrimsvandringen og reflekteres heller ikke som 
vesentlig innhold i erfaringer og tanker underveis. Gjennom intervjuene kan jeg altså ikke 
identifisere det man kanskje kunne kalle et tydelig eksistensielt alvor hos et flertall av 
informantene knyttet til tematikken ansvar, skyld og soning. 

Også her finnes det imidlertid klare unntak fra det generelle bildet. Et fåtall gir således uttrykk 
for at bevisstheten om hva de har gjort og hvordan dette har påført andre lidelse har vært en 
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daglig følgesvenn underveis. Noen uttrykker også eksplisitt at de strever med tanker knyttet til 
muligheten for forsoning og en ny begynnelse. De tror kanskje at de er tilgitt eller de håper at de 
vil bli det. De ser fram mot å kunne legge vonde ting bak seg og gå videre i livet.  

Hos de som bærer på slike tanker ses også pilegrimsvandringen i denne sammenhengen: Man 
tenker eller håper at den i tillegg til alt det andre også markerer en slags symbolsk bevegelse: En 
reise gjennomføres og avsluttes, og et nytt kapittel kan påbegynnes. Her spiller også samlinger i 
kirkene underveis og bestemte symbolhandlinger ved reisens slutt en viktig rolle. Dette 
konkretiseres for eksempel i en stein som bæres i sekken under hele vandringen, og som løftes ut 
og legges på alteret i Maria-kapellet den siste dagen ved avslutning av reisen. I en slik enkel 
symbolhandling tydeliggjøres erfaringer av ”å bære tunge byrder” og ”å legge byrder fra seg” og 
”bli befridd fra det som tynger”. At dette skjer i rammen av et tett sosialt fellesskap, under 
ledelse av en prest, i en enkel liturgisk samling og i et ’hellig rom’, har åpenbart stor betydning.  

(3) Den tredje tematikken som intervjuene inviterte til å reflektere rundt var knyttet til 
følgende spørsmål: Hvordan oppleves interaksjonene med de andre i gruppa i forberedelser 
til vandringen, underveis og etterpå? Åpner fellesskapet underveis for læring av sosiale 
ferdigheter med betydning for et framtidig liv i frihet?   

Det er et gjennomgående trekk i materialet at det sosiale fellesskapet og samholdet i gruppen 
spiller en betydelig rolle. Både i forberedelsene til turen og underveis etableres det en tydelig 
”vi- kultur”: en for alle og alle for en. Konkret kommer dette til uttrykk gjennom at man 
underveis gjerne veksler mellom å gå som en samlet gruppe, å gå sammen to og to for å kunne 
snakke uforstyrret eller å gå alene i fred med sine egne tanker. Flere informanter framhever at 
nettopp muligheten for å kunne veksle på denne måten oppleves som veldig bra. Gruppens ”vi-
kultur” ga samtidig full aksept for behovet for å være alene eller å snakke sammen to og to. 
Selvsagt oppsto det underveis også slitasje, uenighet og konflikt underveis. Men flere av 
informantene uttrykker positiv overraskelse over hvor lite av den slags som faktisk skjedde og 
hvor solidarisk og støttende fellesskapet gjennomgående fungerte. Til tross for betydelige 
forskjeller m.h.t. sosiale, kulturelle og religiøse faktorer og store variasjoner i forhold til kriminell 
bakgrunn, framsto forpliktelsene overfor fellesskapet som en tydelig norm og viktig bærebjelke. 
Flere gir også uttrykk for at elementer av denne ”vi-følelsen” vedvarer i ettertid og åpner for 
videreføring av nye relasjoner.   

I tillegg til den positive erfaringen knyttet til det positive samholdet i gruppen, framstår særlig 
tre ulike typer relasjonserfaringer som viktige underveis. 

Relasjonen til ansatte 

Som nevnt var det på alle vandringene med minst to ansatte fra fengslet, gjerne en prest og en 
fengselsbetjent eller fritidsleder. Informantene uttaler seg svært positivt om måten forholdet til 
disse fungerte på underveis. Man opplever at de etablerte og klart strukturerte rollene som 
”ansatt” og ”innsatt” nokså snart kommer mye mer i bakgrunnen. Man går side om side og deler 
de vilkårene som gjelder for pilegrimsvandringen. Også prest og betjent får gnagsår og blir slitne 
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og sultne. Man møter de samme utfordringene og deler mange av de samme opplevelsene. 
Dette gjør noe med både relasjoner og roller. Man blir mer likeverdige og likestilte, og kommer 
nærmere en opplevelse av først og fremst å være mennesker som er sammen på vei mot 
Nidaros. Flere kommenterer på det gode og frigjørende i denne opplevelsen. Identiteten og 
selvdefinisjonen som ”kriminell” kommer med i bakgrunnen til fordel for en opplevelse av seg 
selv som ”menneske blant mennesker”.  Derfor blir det for noen også mer naturlig å snakke med 
prest og/eller betjent både om alminnelige hverdagslige ting og om mer personlige og 
dyptgående erfaringer.  

Relasjonen til andre pilegrimer 

Pilegrimer på vandring møter andre pilegrimer. Det gjelder også innsatte på pilegrims-vandring. 
Flere av informantene kommenterer hvilken underlig opplevelse det var å stoppe opp underveis 
og slå av en prat med andre pilegrimer: ”Det var som om vi var vanlige mennesker på 
pilegrimsvandring, og ikke kriminelle fanger på luftetur”. Det underlige og viktige i slike 
erfaringer er først og fremst knyttet til to forhold: Først opplevelsen av å være helt frikoplet fra 
identiteten som ”kriminell” eller ”fange” i møte med et annet menneske, og dernest opplevelsen 
av å bli identifisert som ”pilegrim”. Begge deler er egnet til å rokke ved innøvde sosiale mønster 
og rollefortolkninger fra livet innenfor murene. ”Hva sier jeg om meg selv og hvem jeg er når jeg 
ikke skal si noe om kriminalitet eller fengsel? ” Den elementære posisjonen som menneske og 
pilegrim i møte med medmennesker som også er pilegrimer åpner for helt andre sosiale roller og 
nye muligheter for selvdefinisjon. For noen av informantene har slike møter gitt viktige impulser 
til refleksjonen over egen selvforståelse. 

Relasjonen til vertskap og gjestfrihet underveis 

Den samme typen impulser, men kanskje i ennå sterkere grad er åpenbart knytet til erfaringer i 
møte med vertskap på overnattingssteder. Her er superlativene valgt fra øverste hylle hos et 
stort flertall av informantene. Man er rett og slett både overrasket og dypt berørt av en 
overveldende gjestfrihet og vennlighet. Vertskapet på flere av overnattingsstedene har møtt de 
innsatte med uforbeholden tillit og enestående raushet. Dette har gjort voldsomt inntrykk på 
flere. ”Hvordan er det mulig å ta imot en gjeng kriminelle fanger på en så varm og positiv og 
gjestfri måte, med kjøkken og kjøleskap og dusj og alt annet til fri benyttelse?” ”Skulle nesten tro 
vi var nære familiemedlemmer”.  I ettertid sitter man igjen med en sterk opplevelse av å være 
verdsatt og anerkjent som ansvarlige mennesker og som ble vist stor tillit. Sammen med mange 
andre erfaringer underveis gir dette viktig stoff til bearbeidelsen av selvbilde og egenverd. 
Dermed er også neste og sist temaområde introdusert.  

(4) Den fjerde tematikken som intervjuene inviterte til å reflektere rundt var knyttet til 
følgende spørsmål: Har opplevelser og erfaringer underveis på pilegrimsvandringen noen 
innvirkning på den innsattes selvoppfatning og egenmotivasjon? Åpner den ytre reisen for 
nye perspektiver i ’den indre reisen’? 
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Det er som kjent etablert tradisjon innefor pilegrimstenkningen å fortolke pilegrims-vandringen 
som en indre reise. Det som skjer på den ytre reisen gjennom opplevelsene sosialt fellesskap og 
vekslende geografiske og kulturelle landskaper, åpner i sin tur for bearbeiding av minner og 
erfaringer på det indre plan i sjelens kompliserte landskaper. Hvordan forholder det seg med 
dette for innsatte på pilegrimsferd? 

Vi har sett ovenfor at flere innsatte aktiv søker å bearbeide problematiske minner og erfaringer 
fra eget liv. Flere gir eksplisitt uttrykk for at dette er oppleves som en naturlig og viktig siden ved 
pilegrimsvandringen. En sier det slik: ”This pilgrimage is for me primarily an inner journey”. 
Motivasjonen for å delta på pilegrimsreisen er her primært knyttet til de muligheter den gir for å 
bearbeide egen livserfaring med tanke på å stå best mulig rustet til å møte livet etter endt 
soning. Denne holdningen framkommer relativt tydelig hos flere. Samtidig er bildet ikke entydig. 
Noen stiller seg avvisende eller avventende til det perspektivet som er knyttet til ”en indre 
reise”. I stedet vektlegges for eksempel muligheten for friluftsliv og avkopling eller verdien i å få 
historisk kunnskap og kulturelle opplevelser.  

Men for den som mer eller mindre bevisst også fokuserer på ”den indre reisen” kan nettopp 
dette perspektivet bli avgjørende viktig. 

For å få et bilde av hvordan den ytre og den indre reisen kan henge sammen – altså hvordan 
konkrete erfaringer på det ytre plan kan utløse dyptgripende opplevelser på det indre plan – vil 
jeg her gjengi litt mer i detalj en fortelling som en innsatt formidlet i intervjuet. Jeg oppfatter det 
som en slags nøkkelfortelling, og den ble også formidlet som det av han som fortalte den. 
Framstillingen i det følgende ligger tett opp til den innsattes egne ord og følger samme 
’dramaturgi’ som han ga den. Den introduserer et tema som kan uttrykkes i følgende 
formulering: 

Å bli sett med et annet blikk   

For å få tak i fortellingens betydning er det nødvendig å beskrive erfaringskonteksten litt 
nærmere. Dette ble også gjort av den innsatte i det aktuelle intervjuet.   

Når du tilbringer flere år i fengsel slik jeg har gjort blir du vandt til å bli møtt med vaktsomme og 
kritiske blikk overalt. Du ses som det du er: en kriminell, en fange, kanskje en som er farlig. 
Derfor er du sperret inne og blir passet på døgnet rundt. Du kan ikke bevege deg fritt. Dører 
låses opp foran deg og igjen bak deg. Og overalt blir du observert og overvåket med 
mistenksomme blikk. Dette gjør noe med deg. Det gjør også noe med hvordan du ser på deg 
selv.”Det blikket du blir sett med hele tida blir liksom ditt eget indre blikk på deg sjøl”. Men så 
låses altså dørene opp en dag, og den innsatte går ut i det fri som pilegrim på vei mot Nidaros. 
Da kan underlig og gode ting skje. Og det gjør det.  

Omtrent slik går fortellingen, og det blir etter hvert helt tydelig at en innsatte forteller om ”en 
ytre hendelse” som i høyeste grad berørte ”sjelens indre landskaper”. 
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Den var godt vær den dagen, og jeg følte meg sprek og i god form. Derfor gikk jeg alene ei god 
stund, et godt stykke foran de andre. Jeg kom et sted til utkanten av et gårdstun som 
pilegrimsleden gikk forbi. Det var stille og fint, så jeg tenkte at her setter jeg meg ned, tar av meg 
sekken, og venter på de andre. Jeg har gått lenge nok alene. Så der satt jeg i grøftekanten på 
pilegrimsleden i utkanten av gårdstunet. 

Da kom dama på gården ut av huset. Blikket gikk min vei, og hun så noe som hun antakelig 
hadde sett utallige ganger: En pilegrim som pustet ut i grøftekanten. Hun smilte og kom bort til 
der jeg satt. Hun så på meg og spurte ganske stille: ”Er du pilegrim?”  Et øyeblikk tenkte jeg: Hva 
sier jeg nå? En fengselsfugl på flukt? En kriminell? Men så hører jeg altså meg selv si med rimelig 
rolig stemme: Ja. Jeg er pilegrim.  

På en måte var det ganske udramatisk og alminnelig. Men jeg kjente det i magen. Aldri før hadde 
det skjedd og aldri hadde jeg trodd at det skulle komme til å skje: At jeg rolig og ende fram skulle 
si om meg selv at jeg er en pilegrim. Jeg er nokså vandt med å lyve. Men dette var jo i grunnen 
sant!  

Da kom neste spørsmål, i naturlig forlengelse av det forrige og med samme varme ro i stemmen: 
”Hvor kommer du fra?” Jeg svarte som sant var at jeg kom fra …… og var på vei til Nidaros. Hun 
nikket. ”Du er kanskje tørst? Et er varmt i dag. Jeg kan hente et glass kaldt vann til deg hvis du vil. 
Vi har så godt vann her på gården!”  Jeg nikket og sa takk. Og hun kom med vann. Et stort glass. 
Og jeg drakk. Og hun så at jeg hadde termosen min på sekken og spurte om hun ikke skulle fylle 
nytt, kaldt vann i den så jeg hadde for turen videre.  

Selv om de andre kom rett etterpå, kjente jeg at jeg hadde behov for å gå alene en god stund 
videre. Sett utenfra hadde ingenting oppsiktvekkende skjedd. Tvert imot. Det hele var helt 
alminnelig og hverdagslig. Men når du er vandt med stengte dører og vaktsomme blikk år ut og 
år inn, så blir bildet nokså annerledes. Det var ett eller annet som hadde skjedd på det 
gårdstunet som rørte ved noe dypt inni meg. Den rolig, jordnære dama. Blikket hennes. Og disse 
alminnelige spørsmålene: Hvem er du? Hvor kommer du fra? Er du tørst? Og jeg som hadde 
svart: Jeg er en pilegrim.   

I vår samtale i intervjuet gikk refleksjonene videre. Han uttrykker forundring over at hendelsen 
står så tydelig og klart i minnet etter såpass mange uker. Det er særlig blikket han ble møtt med 
og ordene som fulgte som sitter i. ”Jeg ble sett med et helt annet blikk. Det var så åpent og 
tillitsfullt. Hun så et menneske og en pilegrim, og snakket til meg. Hun så ingen kriminell.” 

Måten det ble fortalt på viste tydelig at hendelsen berørte. Når jeg spurte om han opplevde det 
slik at hennes blikk gjorde noe med hans syn på seg selv, bekrefter han dette med ettertrykk. 

På samme måte som de kritiske blikkene preger selvfølelsen og fastholder selv-definisjonen som 
”kriminell”, åpner det tillitsfulle blikket og de lavmælte ordene for andre muligheter: et 
menneske blant andre mennesker, en pilegrim på vei mot Nidaros.  Det finnes kanskje noen der 
ute som ser at jeg er tørst. Det finnes kanskje noen som ønsker meg alt godt for reisen videre. 
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V. Epilog: hva skjer så? 

En viktig motivasjon for å iverksette den typen tiltak som ”innsatte på pilegrimsvandring” 
representerer er knyttet til bedring av soningsforhold med sikte på best mulig tilbakeføring til et 
normalt liv i samfunnet. Bidrar pilegrimsvandringene til realiseringen av denne målsettingen? 

Dette sier mitt materiale i utgangspunktet strengt tatt ingenting om. Å få svar på slike spørsmål 
ville kreve et annet og mye mer omfattende opplegg. Det min lille undersøkelse imidlertid kan 
bidra med er en kartlegging av hvilke opplevelser og erfaringer de innsatte sitter igjen med etter 
gjennomført vandring, og hvilken betydning de selv tenker at dette har med tanke på resten av 
soningstiden og livet som følger deretter. Framstillingen ovenfor har gitt et ganske rikholdig bilde 
av dette. Selv om det dreier seg om foreløpige inntrykk fa et materiale som ikke er 
ferdiganalysert, er det liten tvil om at et flertall av informantene opplever pilegrimsvandringene 
som konstruktive og svært meningsfulle tiltak underveis i soningen. De bidrar til økt trivsel for så 
vidt som de bryter fengselslivets krevende og disiplinerte monotoni. De bidrag også til økt trivsel 
for så vidt som de gir god fysisk trening og mulighet for naturopplevelser og friluftsliv. Dessuten 
gir det verdifulle historiske og kulturelle kunnskaper, noe som for flere åpenbart har betydning 
ut over det rent kunnskapsmessige.  

Men betydningen går for et flertall åpenbart også dypere enn dette. Pilegrimsvandringen har en 
personlig og eksistensiell dimensjon. For noen blir derfor den ytre reise også en anledning til 
utforskning av mønstre i ”det indre landskap”. Inngrodde og destruktive tankemønster kan 
brytes. Det blir mulig å se verden og sin egen virkelighet i et større perspektiv, og åpne seg for 
positive tanker om framtiden. Det gis rom for refleksjoner og bearbeiding av krevende 
livserfaringer knyttet til personlig ansvar, skyld, soning og tilgivelse. Det gjøres erfaringer som 
har potensial i seg til å endre selvfølelse og forankre egen identitet i andre ting enn den 
kriminelle fortid. Det er sannelig ikke så lite. Flere av de innsatte gir derfor sterke uttrykk for at 
pilegrims-vandringene er kommet i norske fengsler for å bli. De bør videreutvikles som tilbud i 
alle fengsler og etter hvert bli mulig for alle innsatte som er i stand til å gjennomføre en slik 
vandring.  

                                                        

1 Utredningen er forfattet av Per K. Uddu på oppdrag fra Kirke- og Kulturdepartementet. I en entusiastisk 
beskrivelse på over 190 sider spenner utredningen opp et omfattende lerret i beskrivelsen av pilegrims-
tradisjonen. Den tar til orde for en storstilet satsning på revitalisering og utbygging av gamle pilegrimsveier 
over store deler av landet, men med Nidaros som det utvilsomme sentrum. Se nærmere til dette i L. 
Mikaelsson’s analyse i denne rapport. 
2 Resultatet av undersøkelsen er publisert i  K. Skartseterhagen: ”Pilegrim eller omstreifer? En empirisk studie”, 
i Leif Gunnar Engedal og Vidar L. Haanes (red.): Kirke i oppbrudd og forandring. Aktuelle perspektiver på norsk 
kirkevirkelighet (Tapir Akademisk, Trondheim 2003), s 33-46. 
3 Interessant nok framsto den tyske teologen Jürgen Moltmann som et fruktbart bekjentskap i denne 
sammenhengen. Innholdsmessig dreier det seg her først og fremst om den sterke sammenkopling av teologi 
om naturen forstått som Guds skaperverk ( jfr. boken: God in Creation ) og teologi om håp og fullendelse av 
Guds historie med verden ( jfr. boken: Theology of Hope )  som finnes i Moltmann’s teologi. Dette gir 
spennende materiale for teologisk refleksjon om pilegrimsfenomenet. 
4 Se Engedal, L.G.: ”Homo Viator. The Search for Identity and Authentic Spirituality in a Postmodern Context”,  
I  Tirri, Kirsi: Religion, Spirituality & Identity  ( Bern/Berlin, 2006), s 45 – 64. 
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