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Organisasjonskart

Association for the Route of St. Olav Ways (ACSOW) er en medlemsbasert
forening bygget på de demokratiske verdiene til Europeiske kulturveier.
Formålet for ACSOW er å forvalte statusen som Europeisk kulturvei for The Route
of St. Olav Ways. Gjennom å tilrettelegge for pilegrimsvandring på gamle
ferdselsveier mot Nidarosdomen og Trondheim, skal foreningen fremme den felles
Europeiske tradisjon som kulturveien og dens tilknytning av kulturminner utgjør.
ACSOW skal legge til rette for prosjekter, publikasjoner, forskning og aktiviteter
i tilknytning til Olavsarven generelt og pilegrimsvandring langs The Route of St.
Olav Ways spesielt.
Sertifiseringen “Cultural Route of the Council of Europe” er et kvalitetsstempel.
Nettverket av Europeiske kulturveier implementerer innovative aktiviteter og
prosjekt knyttet til følgende hovedtema: Samarbeid innen forskning og utvikling,
formidling av kulturminner, Europeisk historie og kulturarv, studie- og kulturutveksling for unge Europeere, utøvelse av moderne kunst og kultur, kulturturisme
og bærekraftig kulturutvikling.

About ACSOW
Association for the Route of St. Olav Ways (ACSOW) is an association of members
based on the democratic values of the European Cultural Routes.
The main purpose for ACSOW is to manage the status as a European Cultural Route.
By facilitating for pilgrimage on the old thoroughfares towards the Cathedral of
Nidaros and Trondheim, the association shall promote the common European
heritage represented through the Route of St. Olav Ways. Furthermore, ACSOW will
facilitate projects, publications, research and activities coherent with the St. Olav
heritage in general. ACSOW will focus especially on Pilgrimage along the St. Olav
Ways.
The certification “Cultural Route of the Council of Europe” is a guarantee of
excellence. The networks implement innovative activities and projects pertaining to
the following fields of action: co-operation in research and development;
enhancement of memory, history and European heritage; cultural and educational
exchanges for young Europeans; contemporary cultural and artistic practice;
cultural tourism and sustainable cultural development.
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Europeiske kulturveier
Europeiske kulturveier er transnasjonale ruter som hjelper turister å oppdage
hvordan Europeere har levd tilbake i tid. Konseptet Europeiske kulturveier ble
lansert av Europarådet i 1987.
Europarådets Europeiske kulturveier inviterer reisende til å oppdage Europas
mangfoldige kulturarv ved å føre folk og steder sammen gjennom nettverk, felles
historie og kulturarv. De Europeiske kulturveien bygger på Europarådets verdier
om menneskerettigheter, kulturelt mangfold, Inter-kulturell dialog og gjensidig
utveksling over landegrenser.
Europarådets trettitalls Europeiske kulturveier tilbyr et mangfold av fritids- og
læringsaktiviteter over hele Europa for alle. De Europeiske kulturveien er ment å
være nøkkelressurser i arbeidet med ansvarlig turisme og bærekraftig utvikling. De
dekker en rekke tema, fra arkitektur og landskap til religiøs innflytelse, fra
gastronomi og immateriell arv til hovedpersoner innen Europeisk kunst, musikk
og litteratur.

European cultural routes
‘European Cultural Routes’ are transnational routes that help tourists discover how
Europeans have lived since ancient times. The concept was launched by the Council
of Europe in 1987.
The Cultural Routes of the Council of Europe are an invitation to travel and to
discover the rich and diverse heritage of Europe by bringing people and places
together in networks of shared history and heritage. They put into practice the values
of the Council of Europe: human rights, cultural diversity, intercultural dialogue and
mutual exchanges across borders.
Over 30 Cultural Routes of the Council of Europe provide a wealth of leisure and
educational activities for all citizens across Europe and beyond and are key resources
for responsible tourism and sustainable development. They cover a range of different
themes, from architecture and landscape to religious influences, from gastronomy
and intangible heritage to the major figures of European art, music and literature.
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Vadstena klosterkirke i Sverige

Pilegrimsvandring i moderne tid
Å vandre på historiske leder til gamle helligmål er selve pilegrimsvandringens
særkjenne, både historisk og aktuelt. Til forskjell fra tidligere tider lever vi i dag i et
kulturelt og religiøst mangfoldig samfunn, dagens pilegrim definerer i større grad
selv både årsak og motiv for sin vandring. Dagens pilegrimsfenomen er preget av
mangfold, pilegrimen er åpen og søkende og pilegrimsleden er for mange et sted å
søke mening i eget liv. Opplevelser av natur, møter og fellesskap, kultur og historie,
er viktige. Sentralt for mange er ønsket om langsomhet, frihet, enkelhet,
bekymringsløshet, stillhet, åndelighet og det å dele. – Dagens pilegrim har selv
eierskap til sin vandring, ingen kan gjøre krav på og «eie» dagens pilegrimsfenomen.

Modern day pilgrimage
To walk on ancient routes to sacred sites is the essence of pilgrimage, historically
and contemporary. Unlike ancient times, we are now living in a diverse cultural and
religious society. Modern pilgrims define in greater sense both reason and motive for
their pilgrimage. The pilgrimage phenomenon of today is one of diversity. Modern
pilgrims are open minded, using pilgrimage as a way of seeking meaning of life. The
experience of nature, meetings with fellow pilgrims, common identity through culture
and history is important. Slowness, freedom, simplicity, carelessness, silence,
spirituality and sharing are essential elements for many. Modern pilgrims take
ownership to their pilgrimage because no one but the pilgrim can claim ownership
to the pilgrim phenomenon.
Haga kirke i Gøteborg

Kulturturisme
Å holde liv i de Europeiske kulturveiene handler ikke bare om å gjenskape
gammel kulturarv, tilby aktiviteter og produsere kunst og suvenirer til minne om
kulturveiens opphav. Man kan like godt tjene på moderne former for kunst og
kreativitet.
Små og mellomstore bedrifter (SMB) inviteres til å utforske nye produktutviklingsstrategier for å dyrke produktilgangen langs kulturveiene, med for
eksempel håndverk, lokal mat eller artister. Kulturelle og historiske aktiviteter gir
grunnlag for innovasjon av produkter og service som igjen gir grobunn for økt
verdi og bærekraftig kulturturisme.
Det er viktig å eksponere tradisjonelle turist aktører for kultur og kreativitet for å
bidra til innovasjonskapasitet innen kulturturismen og skape dyrkbar grunn for
nye innovative ideer på tvers av kultur, turisme, kreative yrker og bruken av
informasjonsteknologi.

Cultural tourism
Keeping the Cultural Routes alive is not only about revalorising ancient legacies and
having contemporary handicraft activities manufacturing artefacts and souvenirs to
commemorate the origin of the Routes. They can equally gain from modern forms of
art and creativity.
Thus, small and medium sized enterprises (SME) are invited to explore new product
development strategies to foster the offer along Cultural Routes. For instance, based
on the presence of craft industries, local food production and gastronomy, artists,
and cultural and historical activities fosters product and service innovations and
create greater added value and sustainable cultural tourism.
It is important to expose traditional tourism actors to cultural and creative sectors
to contribute to innovation capacity in cultural tourism and to provide a fertile soil
for new innovative tourism ideas through intersections of culture, tourism, creative
professions and the use of information technologies.
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Medlemskap i ACSOW
Det er kun offentlige og private virksomheter eller organisasjoner som kan tegne
medlemskap i foreningen. Det åpnes ikke for personlig medlemskap. Medlemmer
betaler en årlig kontingent til foreningen.
Kontingent
Nasjonale statlig finansierte institusjoner og organisasjoner		

EUR 10 000,-

Fylker / Regioner / Bispedømmer					

EUR 5000,-

Kommuner / Menigheter						EUR 1000,Pilegrimssentre / Museum / Universiteter / Forskningssentre

EUR 500,-

Ideelle pilegrimsorganisasjoner					EUR 300,-

Public and private companies and organisations are welcome as members.
Individual membership is not allowed. Members pay an annual membership
fee to the Association.
Membership fees
National Government funded institutions or organisations		

EUR 10 000,-

County councils / Territorial regions / Dioceses			

EUR 5000,-

Municipalities / Congregation					EUR 1000,Pilgrim centres / Museums / Universities / Research centres		

EUR 500,-

Non-profit pilgrim organisations					EUR 300,-

Foto: Eskil Roll

Ringebu stavkirke (foto: Eskil Roll)

Bli med på et spennende
samarbeid i en forening som jobber for
å videreutvikle og holde liv i de
europeiske kulturveiene.

KONTAKT

www.acsow.org

post@acsow.org
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