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Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Verdal kommune 
har et nært samarbeid om hva som skal skje i Verdal,  
i årene fram mot og i 2030.

For å gjøre jubileet til en begivenhet som gir både 
kunnskap og gode opplevelser, ønsker vi et samspill 
med innbyggere, frivillighet, kirkemiljø, næringsliv, 
kompetansemiljø og media. Sammen har vi mulighet til 
å gjøre dette til den største begivenheten i Verdal i vår 
levetid. Vi håper du vil være med! 

Har du innspill til hva som kan være gode jubileumstiltak 
i årene fra 2021 fram til 2030 så vil vi gjerne høre det! 
Send en e-post eller be om en prat.

Verdal kommune
stiklestad.no

KONTAKTPERSONER
BORGHILD LUNDEBY 
Prosjektleder 2030, SNK 
borghild.lundeby@snk.no   
92 26 11 26 

MARIAN LYNGSAUNET 
Rådgiver Kulturtjenesten, Verdal kommune  
marian.lyngsaunet@verdal.kommune.no   
91 52 05 48

Mange steder og aktører i Norge vil i årene fram 
mot 2030 være med og fortelle sine historier i en 
jubileumsstafett som starter allerede i 2021. SNK 

har etablert en styrings gruppe med lokale, regionale og 
nasjonale aktører. SNK har også etablert et nasjonalt nett-
verkssamarbeid med stedene som ønsker å være med på 
 feiringen. Hvert år mot 2030 har fått et tema. Sammen 
utgjør vi Nasjonaljubileet 2030 - NORGE I TUSEN ÅR. 

Oversikten under viser hvilke aktører vi har vært i k ontakt 
med. Listen vil være i utvikling fram mot 2030.

TUSEN ÅR MED HISTORIE GIR  
TUSEN HISTORIER Å FORTELLE

2021 KULTURMØTE OG ENDRING
 Hundorp, Mære
2022 FOLKESTYRE
 Eidsivating
 KONGESETE
 Hafrsfjord
2023 RESSURSER OG RIKDOM
 Tore Hunds rike
2024 VERDIER I LOVVERKET
 Moster, Gulating, Frostating
2025 MIGRASJON OG IDENTITET
 Nasjonalt utvandrerjubileum
2026 SLEKT OG SAMFUNN
 Sarpsborg
2027 TILHØRIGHET
 Samiske miljø
2028 FORTELLINGER OM NORGE
 Vestfold, Telemark
2029 FOLKETRADISJON
 Valldal, Møre og Romsdal
2030 FELLESSKAP
 Stiklestad, Nidaros, 
 Hovedstaden, hele Norge
2031 HELGENKÅRING

Fra 900-års jubileet, Olsokdagen 1930
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OLAVSFLAMMEN
29. juli 2020 markerte vi at det er 10 år igjen til 2030 ved å tenne 
et olsokbål på Stiklestad. Bålet ble bygd av barn fra Verdal og 
ilden ble tent av representanter fra frivillighets apparatet rundt 
Spelet om Heilag Olav. 

Olavsflammen står nå og brenner natt og dag på Stiklestad.  
Det skal den gjøre i 10 år – helt fram til 2030.

Vi håper at mange aktører både lokalt, regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt fram mot 2030 har lyst til å hente seg en avlegger 
av olavsflammen til sitt arrangement! 

ILDSJELVANDRINGER
Ilden som ble tent 29. juli på Stiklestad 2020 ble båret til 
Trondheim av pilegrimer i det som ble kalt en ildsjelvandring. I 
Trondheim ble det tent et nytt bål ved Nidarosdomen 3. august, 
datoen for Olavs helgenkåring (lille-olsok). I  september ble det 
fraktet en avlegger av flammen videre til Hundorp for å mar-
kere oppstarten av jubileet Hundorp 2021. 

Hvert år fram til 2030 kommer det til å arrangeres ildsjel-
vandring fra Stiklestad til Nidaros.

UTVIKLING PÅ STIKLESTAD
SNK har store planer for den helhetlige utviklingen av Stikle-
stad mot 2030. Det inkluderer blant annet en ny hovedutstilling 
og utvikling av Spelet om Heilag Olav. En spennende ide er å 
avdekke deler av slagsletta!

DEN DIGITALE OLAVSKILDEN
SNK skal samle alle materielle og immaterielle spor etter Olav 
nasjonalt og internasjonalt på en digital plattform. Prosjektet 
vil knyttes til jubileumsarbeidet nasjonalt og de ulike stedene 
som vi samarbeider med. Verdal historie lag har allerede startet 
med å samle spor i Verdal!

Slaget på Stiklestad i 1030 er en av de mest symbolsterke 
hendelsene i norsk historie. Ikke fordi slaget nødvendig-
vis var så stort, men fordi virkningene av det som skjedde 
var så store. Konsekvensene utgjør en nasjonal og inter-
nasjonal arv som det norske samfunnet fortsatt bygger på.  
Nasjonaljubileet feirer at Norge har bestått som rike i 1000 år!

Et tusenårsjubileum gjør det naturlig å se seg tilbake, men 
forplikter også til å skue framover. Etter 1030 var det ikke 
lenger spørsmål om Norges eksistens, men samtalen om hva 
og hvem vi er og skal være, er en diskusjon som har pågått 
siden. I et samfunn i stor endring er denne samtalen og det 
å skape felles opplevelser viktigere enn noen gang. 

Verdigrunnlaget for nasjonaljubileet er formulert i  
fem spørsmål:

FELLESSKAP 
Hvordan skaper vi et fellesskap som både tåler og 
verdsetter ulikhet?

VERDIER
Finnes det et verdigrunnlag som er ufravikelig?

IDENTITET
 Hvordan forstår og definerer vi oss selv i møte med andre?

ARV
 Hva tar vi med oss fra fortiden og hva leverer vi videre?

FORNYELSE
 Hvordan former vi et samfunn i 
spenningen mellom tradisjon og 
fornyelse?

Nasjonaljubileet 2030  

NORGE I TUSEN ÅR
DETTE SKJER I 2021
MÆRE 2021 OG HUNDORP 2021
Olav tok i løpet av sin kongsperiode brutale oppgjør med 
norrøn religion og regional høvdingmakt. Olavs møte med 
Dale-Gudbrand på Hundorp i 1021 og blotet på Mære i 1021 
hvor Olav drepte Olve på Egge, er markante hendelser i pro-
sessen som ledet fram til religionsskifte og riksdannelse i 
Norge. Både Hundorp og Mære har laget hel årlige jubileums- 
program, og det er etablert samarbeid mellom Hundorp, 
Mære og SNK.

STIKLESTAD / VERDAL
13. juni Vinne musikkorps: Lanseringskonsert  

«Spelsuite for korps» av Paul Okkenhaug

27. juli - 1. aug Olsokdager med Spelet om Heilag Olav

29. juli Tenning av Olsokbål på Stiklestad 

TRØNDELAG
2021 Jubileumsprogram Mære 2021

2021 SNK turnéproduksjon for kulturell  
skolesekk: «Gutten som ble hele Norges 
Olav den hellige» 

29. juli - 3. aug Ildsjelvandring: Stiklestad – Trondheim

28. juli - 3. aug Olavsfest i Trondheim

3. aug Tenning av lille-olsokbål i Trondheim

NASJONALT
Opplysningsvesenets fond vil markere prestegårdenes his-
torie i 2021. Som en del av dette vil de hente en avlegger av 
Olavsflammen som skal fraktes til markeringsarrangement 
på 20 prestegårder rundt omkring i Norge.

Arrangementene forholder seg til gjeldende smitteverns regler.

Du kan lese mer om nasjonaljubileet på nettsiden norgeitusenaar.no
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https://norgeitusenaar.no

