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Organisationsbidrag
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
Bidragssökande organisation
Namn

Pilgrim i Sverige
Från Svenskt Friluftsliv sökta medel
Belopp, kr

Avser bidragsår

1 000 000

2013

Ansökan upprättad av
Namn

E-postadress

Bengt Wadensjö, styrelseordförande

bengt.wadensjo@telia.com

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

070-332 44 10

070-332 44 10

vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv
Debattartiklar
Remissvar
Uppvaktningar av rikdagsledamöter och/eller departement
Annat, nämligen:

Det pågår många lokala och regionala pilgrimsprojekt i landet. De håller på att "bygga, märka och underhålla" pilgrimslederna.

Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks
Riksföreningen Pilgrim i Sverige, PiS, är en idiell riksomfattande samarbetsorganisation för olika organisationer i samhället, främst på regional nivå
som museer, turistorganisationer, hembygdsorganisationer, kyrkor och samfund på stifts- och riksnivå, vandrar- och friluftsorganisationer,
studieförbund, kommuner m.fl. Pilgrim i Sverige vill öka kunskapen om pilgrimsvandrandet, inspirera till kulturevenemang och andliga upplevelser
längs lederna, samt bidra till att service med kost och logi utvecklas längs lederna. PiS jobbar för att få människor att ge sig ut och vandra i Sverige.
Föreningen har funnits sedan 1993. Föreningsidén är att Pilgrim i Sverige ska främja pilgrimsvandring och sprida kännedom om detta baserat på en
långsiktig och hållbar utveckling. PiS syfte är att lyfta fram pilgrimstraditionen i Sverige genom att initiera och samordna arbetet med att
dokumentera och märka leder och platser, ge platser ett kulturhistoriskt och andligt innehåll för dagens människor samt att tematiskt arbeta kring
pilgrimstanken. Vidare samordnar PiS arbetet med pilgrimsleder genom att tillhandahålla riktlinjer för och ge tillstånd till märkning med
mönsterskyddad pilgrimssymbol. Dessutom så arrangerar PiS seminarier, vandringar och produktion av pilgrimslitteratur. PiS samverkar också med
andra organisationer som t.ex. Vadstena Pilgrimscentrum och den ekumeniska riksomfattande samarbetsorganisationen Sveriges Kristna Råd.
Pilgrim i Sverige en rörelse under utveckling
Behov 1. etablering av en överbyggande organisation
Intresset för pilgrimsvandring är stadigt ökande. Pilgrimsrörelsen kan ses som en "gräsrotsrärelse" som nu vuxit sig så stor att det krävs en
professionell organisering.Hittills i år har PiS fått flera nya medlemmar. Det saknas är en sammanhållande organisation som skapar överblick och en
gemensam utvecklingstanke som kan bära över tid. Det behövs en gemensam enhet som kan fånga upp det som olika lokala och regionala
pilgrimsprojekt genererat samt skapa synergieffekter både vad gäller kunskapsutbyte och finansiering. Genom att åstadkomma ett starkare och
tydligare nationellt pilgrimsprojekt genom PiS kan också kvalitetssäkring och internationell koppling göras enhetligt och målmedvetet.
Behov 2. En ny hemsida på svenska och engelska
PiS arbetar med att få fler att upptäcka de svenska pilgrimslederna. PiS önskar att människor ska upptäcka nya platser. I vårt urbana och
högteknologiska informationssamhälle där det är svårt att "skärma sig" eller "stänga av" alla intryck så har intresset för pilgrimsvandring ökat
markant i Sverige. Det är enkelt, billigt och kravlöst att ge sig ut på pilgrimsvandring! Samtidigt är det så att pilgrimsverksamheten i Sverige är
ganska outvecklad jämfört med vårt grannland Norge och Spanien. Det önskar PiS göra något åt! Idag saknas en nationell digital plattform, en
informationsrik hemsida, med konkret information om våra pilgrimsleder där det klart och tydligt finns kartbilder, etappinformation, beskrivning av
infrastruktur etc. Pilgrimsledernas placering är oftast i mycket natursköna miljöer och lika ofta i närheten av kulturhistoriskt intressanta platser eller
byggnader. Detta gör pilgrimsleden attraktiv för den som vill vandra för att få kunskap och upplevelser. Genom en ny digital plattform, en ny nationell
hemsida, skulle PiS nå ut till fler. Det gäller bl.a unga som i allt större utsträckning idag inte känner till våra pilgrimsleder. Sverige är idag ett
flerkulturellt samhälle PiS vill bidra till att fler ger sig ut och vandrar.
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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Pilgrimsvandringar är en internationell företeelse i flera religioner. I historien var pilgrimerna
de första turisterna! Verksamheten förbjöds i samband med reformationen på 1540-talet.
Idag har intresset för pilgrimsvandring vaknat till liv igen. Denna gräsrotsrörelse har vuxit sig
så stor att den nu kräver en konkret organiering. Säg ”pilgrimsvandring” och de flesta
associerar ordet med vallfartsorten Santiago de Compostela i nordvästra Spanien. Här har
en mer än tusenårig tradition hållits levande. Varje år vandrar hundratusentals personer hit. i
mitten av 1980-talet blev de spanska pilgrimslederna godkända som European Cultural
Routes, Europeiska kulturvägar. Det vadå den moderna pilgrimsrörelsen föddes. År 2010
fick de sk. St. Olofslederna i Sverige, Norge och Danmark samma status. Det betyder att
lederna är del av ett stort europeiskt lednätverk. Detta faktum är fortfarande allt för okänt.
Det är av stor betydelse att kommunicera ut och marknadsföra detta.
Ett växande antal pilgrimsleder har rustats upp i Sverige det senaste årtiondet. Utmed
dessa vandrar ett allt fler både enskilda personer men också arrangerade pruppvandringar,
allt från ett par timmars tid till hela dagar eller veckor. Forskaren Anna Davidsson Bremborg
kallar det för ett sökande efter ”liminalitet”: Att för en kortare eller längre tid få lämna det
moderna, inrutade samhället för att istället söka nya livskvaliteter som långsamhet,
enkelhet, frihet, tystnad, andlighet. Och rörelsen bara växer, fler och fler vill pilgrimsvandra,
och göra det här på nära håll, hemma i Sverige.

duplicera.nu

Just nu pågår en förstudie, en inventering av hur "pilgrimssverige" ser ut. PiS har fått stöd
från Jordbruksverket för att genomföra detta. Förstudien ska vara färdig våren 2013 och ska
presentera en beskrivning av hur situationen ser ut. Redan innan förstudien är färdig visar
det sig att det är ett stort behov för att arbeta professionellt med pilgrimsverksamheten. Det
är behov för ett nationellt organ som kan organisera rörelsen och ta det nationella ansvaret.
I det arbetet ingår också en fungerande uppdaterad hemsida. Ytterst ser vi PiS som en
viktig länk mellan de stora pilgrimsorterna ute i Europa, såsom Santiago de Compostela och
vårt eget nordiska Nidaros/Trondheim.
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