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Et tusenårsjubileum gjør det naturlig å se seg tilbake, men forplikter også til å se 
framover. Etter 1030 var det ikke lenger spørsmål om Norges eksistens, men samtalen 
om hvem Norge kan og bør være har pågått siden. I dagens samfunn med stort mang
fold og i rask endring, er denne samtalen viktigere enn noen gang!

Olav Haraldssons død og helgenkåringen som gjorde ham til Olav den hellige er et 
brennpunkt i fortellingen om Norge. Men: like lite som det finnes èn historie om Olav, 
finnes det én historie om Norge. Som med all historie kan fortellinger bli fortalt og 
tolket forskjellig og de kan tillegges ulik vekt. Fram mot 2030 skal derfor ulike stem
mer og fortellinger løftes fram – historier som viser at Norge alltid har vært mang
foldig, i utvikling og i tett kontakt med resten av verden. På denne måten kan det 
tusenårige norske samfunnet settes under lupen og jubileet blir en anledning både 
for storslått feiring og til å spørre: hva bygger det norske fellesskapet egentlig på?

Hurdalsplattformen med tilhørende statsbudsjett slår fast at tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad skal være et 
nasjonaljubileum og at Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal fungere som et nav i jubileet.

Slaget på Stiklestad i 1030 er en av de mest symbolsterke 
hendelsene i norsk historie. Olav Haraldssons fall i slaget på 
Stiklestad og helgenskåringen i Nidaros året etter fikk dyptgripende 
betydning for fremveksten av det norske riket politisk, religiøst, 
rettsmessig og kulturelt. Konsekvensene utgjør en nasjonal og 
internasjonal arv som det norske samfunnet fortsatt bygger på. 

Nasjonaljubileet feirer at Norge har bestått som rike i 1000 år!

JUBILEUMSPLATTFORM 2030

NOR EG I T USE N Å R
NÖÖRJ E TÅVSE N E JA EPI EH

NORGA DU H ÁT JAGI
M I L L E N I A L NORWAY

Olavs martyrøks i  
det norske riksvåpen

VERDIGRUNNLAG 
Verdigrunnlaget for jubileet er formulert i fem spørsmål. Hensikten med spørsmålene er å åpne for viktige samta
ler og gi inspirasjon til programskaping.

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?

Krossen på Vetahaugen,  
Moster

Nidarosdomen,  
Trondheim

Spelet om Heilag Olav,  
Stiklestad

Genesis / Den unge Olav, 
Sarpsborg
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2021 KULTURMØTE OG ENDRING
 Hundorp, Mære

2022  FOLKESTYRE
 Eidsivating, Våler i 1000 år

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

TUSEN ÅR MED HISTORIE GIR  
TUSEN HISTORIER Å FORTELLE!
Mange steder og aktører i Norge vil være med å fortelle sine historier i 
en jubileumsstafett som startet allerede i 2021. SNK har også etablert et 
nasjonalt nettverkssamarbeid av stedene som ønsker å være med på fei
ringen. Sammen er vi Nasjonaljubileet 2030 – NORGE I TUSEN ÅR!

Vår felles ambisjon er å skape en jubileumsfering som er inkluderende og 
samtidsrelevant. Vi ønsker også å bruke anledningen til å arbeide for et 
nasjonalt kunnskapsløft knyttet til spørsmålet om hva Norge har vært, hva 
Norge er, og hva Norge skal/bør være.

Siden fortellingen om Norge er en vev med mange tråder, er også nasjonal
jubileet det samme. De mange fortellingene viser at Norge alltid har vært 
mangfoldig, i utvikling og i tett kontakt med resten av verden. Hvert år 
fram mot 2030 har fått et tema som skal bidra til å løfte den historiske 
hendelsen og olavsarven inn i samtiden..

Vi er utrolig glade for at så mange vil være med på jubileumsfeiringen, og 
flere er velkomne til å delta!

Oversikten til venstre viser hvilke aktører vi så langt har vært i kontakt 
med. Listen vil være i utvikling fram mot 2030.

SAMFUNNSBETYDNING - SOSIAL BÆREKRAFT
Samfunnsverdien av jubileet kan oppsummeres i tre delmål: storslåtte opplevelser, menings
fylte møter og varige verdier. Det samla målet er å skape et jubileum som tar utgangspunkt i 
fortiden, men som har stor betydning for både nåtiden og fremtiden. Vi ønsker at jubileet brukes 
til å invitere alle i Norge til samtale om fellesskap og samfunnet vi lever i. Hva bygger det norske 
samfunnet på og hva skal det bygge på videre? Hvordan skaper vi et livskraftig demokrati i en 
stadig mer polarisert verden? Jubileet vil på denne måten være viktig for utviklingen av sosial 
bærekraft i samfunnet. Jubileets fokus på sosial bærekraft skal bidra til at bærekraftsmålene 
som helhet nås innen 2030.

OLAVSFLAMMEN 
29. juli 2020 markerte vi at det var 10 år igjen til 2030 ved å tenne et olsokbål på Stiklestad. Bålet ble bygd av barn 
fra Verdal og tent av representanter for frivillighets apparatet rundt Spelet om Heilag Olav.  Olavsflammen står nå og 
brenner natt og dag på Stiklestad, og det skal den gjøre helt fram til 2030. Det å tenne olsokbål er en gammel folkelig 
tradisjon forankret i jubileets kjernehistorie; olavsarven. Samtidig uttrykker det å holde en flamme levende engasje
ment for samtida og håp for framtida. Olavsflammen har blitt et viktig symbol for Nasjonaljubileet. Det at mange får 
en avlegger av Olavsflammen til sitt jubileum knytter oss sammen i et stort fellesskap. 

Sammen skal vi skape Norge for nye tusen år!
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Olavsflammen Olavsflammen overbringes, 
Hundorp

Olavsbilde 1100-tall,  
fødselskirken i BetlehemVikingbarn, Trondenes


