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Årsmøtet drøftet NKAs rolle knyttet til Granavolden.

SAMARBEID MED GRANAVOLDEN
Da Norske kirkeakademier ble stiftet i 1956, var inspirasjonen hentet fra Sigtunastiftelsen.
Bakgrunnsanalysen var bekymringen for at kirken var etablert som kulturens fiende og kulturen som
kirkens fiende. Den Johnsonske vekkelsen hadde ført til en formidabel kulturflukt, fordi man fryktet
kulturen som en fiende av «troen selv». Stephan Tschudi påpekte på begynnelsen av 1950-tallet at
kirken var omskapt til en forening til Vår Herres beskyttelse, preget av engstelse for å slippe
evangeliet ut i verden, ut blant folket. Mange var bekymret for en marginalisert kirke, en kirke som
var tilbaketrukket og hadde nok med sitt eget.
Den sentrale visjonen på stiftelsesmøtet 29. oktober 1956 var å bygge bro mellom kristendom og
kultur. På stiftelsesmøtet ble det lagt planer om en kristen kulturstiftelse, etter inspirasjon av den
svenske Sigtunastiftelsen. Sigtunastiftelsen driver både som et hotell- og konferansesenter, samtidig
som de er et akademi og arrangerer seminarer, konserter og utstillinger. De har et bibliotek,
klipparkiv og kirke og har lange tradisjonerPå Sigtunastiftelsen har man gjennom over 70 år vært et
sentralt møtested for ulike aktører og kulturpersonligheter.

Målet for oppstarten i 1956 var å etablere et fysisk senter på Fredriksborg på Bygdøy, på linje med
europeiske kirkeakademier. Det var behov for et sted og en sammenheng der viktige eksistensielle,
humanistiske, religiøse og kulturelle samtidsspørsmål kunne bli belyst. Man ønsket den gang å lage
et møteplass for kultur, tro og samfunn. Dette senteret skulle arrangere konferanser og seminarer,
konserter, forestillinger og utstillinger.
Et slikt senter ble ikke realisert da NKA ble etablert. I stedet vokste bevegelsen i form av små,
selvstendige medlemsakademier, som ble drevet på frivillig basis. I dag har NKA 73
medlemsakademier. Slik skiller NKA seg fra den europeiske akademibevegelsen, der alle andre land
har få akademier, som alle er knyttet til/er eiere av et senter eller en bygningsmasse.

Vi har ikke noe tilsvarende Sigtunastiftelsen i Norge. Vi har heller ikke et økonomisk grunnlag
tilsvarende den de har. Men vi ønsker å starte en samtale om hvordan vi kan knytte oss sterkere til et
sted som er bærer av mye av den samme identiteten og verdiene som vår bevegelse og som er
inspirert av den som drives på Sigtunastiftelsen. I en tid der vi alltid kommuniserer med hele verden,
vil møtestedene bli viktigere. Vi må lage steder der vi kan møtes og ha samtaler.

Granavolden tegner seg som et naturlig sted, av følgende grunner:
• Historisk betydning
• Søsterkirkene
• Beliggenhet (nærhet til Oslo og Gardermoen, og likevel avsondret)
• Kirkeakademiene har i alle år hatt sine årsmøter på først Gjestgiveriet, og senere Sanner
Hotell og har brukt søsterkirkene aktivt.
• NKA samarbeider i dag med aktører knyttet til Granavolden om det årlige Olavsseminaret.
Dette er et samarbeid mellom Hamar biskop, prosten på Hadeland, Hadeland kirkeakademi,
NKA og Granavolden gjestgiverier.
Om samarbeidet:
• Det er en forutsetning at et samarbeid med Granavolden ikke skal medføre en svakere
vektlegging av arbeidet som skjer i medlemsakademiene i bevegelsen. Satsningen på et
samarbeid med Granavolden må berøre det arbeidet som planlegges og gjennomføres av
NKA sentralt, og altså komme i tillegg til medlemsakademienes aktivitet.
• Et samarbeide med Granavolden må også involvere det lokale akademiet på Hadeland.
• NKA må «få noe igjen» for samarbeidet, slik at det å gjennomføre seminarer eller liknende
utvikler NKA som organisasjon og bevegelse.
• Samarbeidet bør – i alle fall i første omgang – ha form av samarbeid om enkeltaktiviteter.
• Tilbud fra Granavolden gjestgiveri: NKA kan få særlige tilbud i perioder med lavkostpriser, og
legge to av fire styremøter til Gjestgiveriet i disse periodene
• Det er ikke aktuelt for NKA i dag å gå inn i en form av eierskap. NKA er hverken økonomisk
eller personalmessig i stand til å gå inn som eier.
• Et eventuelt mer formalisert samarbeid ligger som en mulighet frem i tid.
• NKA kan ikke påføres utgifter ved samarbeidet, ut over bruk av arbeidstid til planlegging av
seminarer og liknende.
Opplysningsvesenets fond:
Det ligger nå en stortingsmelding til behandling i komiteen på Stortinget (Meld. St. 29 (20182019)), hvor også spørsmålet om framtidig eierskap til Granavolden gjestgiveri er berørt. Det er
usikkert hva som blir konklusjonen på dette. I vårt notat vil spørsmål knyttet til framtidig eierskap
derfor ikke stå i fokus. Uansett hvordan dette blir i framtiden, vil ventelig NKA kunne spille en
rolle på innholds- og brukssiden.
Hva har skjedd til nå:
NKA har lagt ett styremøte og ett arbeidsutvalgsmøte til Sigtunastiftelsen og to styremøter til
Granavolden gjestgiveri for å bli bedre kjent med stedene.
Det har vært to besøk til Sigtunastiftelsen for blant annet å ha samtaler med Alf Linderman,
direktør på Sigtuna. Alf Linderman vil bli invitert til Granavolden for å møte Ole Wilhelm Meyer

(OVF), Stig Fossum (daglig leder Gjestgiveriet), Frank Grimstad og Kjell Y Riise fra styret, sammen
med sekretariatet for NKA.
Ideer til samarbeid om:
• Skrivestue for forfattere
• Arrangement i forbindelse med Kirkeuka for fred i Palestina og Israel: kunst og Kairos
• Påske, stillhet og meditasjon, tilbud om noen dagers opphold, med tilbud om stillhet, bønn
og påskens dramaturgi på Granavolden. start påske 2021
• Et årlig Mariaseminar
• Seminarrekke: På nært hold

