Kirke, kommuner og turismeerhverv i samarbejde om Hærvejen
Den historiske Hærvej gennem Jylland skal have endnu stærkere tiltrækningskraft på vandrere,
cyklister og pilgrimme. Derfor har foreningen Destination Hærvejen og Viborg Stift i fælleskab
ansat en koordinator, der skal udbygge service og faciliteter på Hærvejen. En vigtig opgave i den
forbindelse bliver at etablere et pilgrimscenter i Viborg og at åbne stiftets kirker og menighedshuse
for pilgrimme.
Personen, der skal løfte opgaven, bliver den 44-årige arkæolog og naturvejleder Mette Wessel
Fyhn, som starter i sit nye job den 1. juni.
Mette Wessel Fyhn er godt kendt med Hærvejen, idet hun i 2013-2014 var projektleder for
Hærvejene i Nordjylland, hvor hun havde til opgave at forlænge vandreruten fra Viborg til
Frederikshavn og Hirtshals for de nordjyske kommuner. Nu får hun hele Hærvejen – mere end 500
km vandre- og cykelruter – som sit arbejdsområde.
Før Hærvejen var hun leder af Hjemsted Oldtidspark ved Tønder og arbejdede inden da med
formidling på en række museer blandt andet Moesgård. Senest har hun været projektleder på
formidlingsopgaver for Jammerbugt og Mariagerfjord kommuner.
Det er således en person med meget brede kompetencer, der nu i samarbejde med
turistorganisationerne og Viborg Stift skal gøre Hærvejen endnu mere attraktiv.
Vandre- og cykelturismen er i forvejen i stærk vækst, men der er brug for endnu bedre faciliteter
og tilbud til målgrupper, der spænder fra den gruppe af pilgrimme, der stiller beskedne krav, til
vandrere, pilgrimme og cyklister, der gerne vil have lidt mere komfort undervejs.
’Destination Hærvejen ønsker at Hærvejen skal være medvirkende til at skabe nye
forretningsmuligheder for både turistvirksomheder og for øvrige virksomheder, der har en
tilknytning til Hærvejen. Det vil gavne omsætningen og forhåbentlig skabe et stærkt brand med
unikke produkter til glæde for Hærvejens gæster, ’ siger formanden for Destination Hærvejen,
turistchef Morten Damgaard Nielsen, VisitVejle.
Viborg som Jyllands pilgrimshovedstad
Ønsket om et pilgrimscenter i Viborg er gammelt, men først i år er der skabt økonomisk mulighed
for at etablere det. Hensigten er både at skabe et fristed for åndeligt søgende, men også at trække
flere pilgrimme til byen. Derfor lå det lige for at indlede et samarbejde med kommuner og
turistorganisationer, fortæller biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift.
Vi gælder os til nu at få opbygget en organisation for arbejdet med pilgrimme langs Hærvejen, og
vi glæder os til at Mette Wessel Fyhn kan være med til at inspirere sognene langs Hærvejen til
aktivt at hjælper menighederne i arbejdet med pilgrimsområdet og præsentere vores flotte kirker
og kulturskatte fortæller biskop Henrik Stubkjær.
Samarbejdet om Hærvejen er finansieret for de kommende to år. Derefter skal resultaterne
vurderes af kommuner og turistorganisationer Destination Hærvejen og af Viborg Stift. Det lægger
et vist pres på for at skabe hurtige resultater, men det skræmmer ikke den nye koordinator.

’Hærvejen er en historisk perle, og jeg glæder mig umådeligt til at komme i gang med det arbejde,
der ligger foran os. Samarbejdet mellem Viborg Stift og Destination Hærvejen bærer kimen til det
brede samarbejde mellem mange aktører, og det er en fornøjelse at være den, der nu skal skabe
nye aktiviteter til glæde for de mange vandrere og cyklister langs denne dejlige rute,‘ siger Mette
Wessel Fyhn.
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