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Hva ønsker vi å oppnå med 200-års markeringen?

Belyse utvandringshistorien med nye perspektiver 

• 1825: Første organiserte utvandring med skipet Restauration fra Stavanger til NY

• Starten på en folkevandring på nesten 1 million nordmenn  

• Store ringvirkninger: påvirket lokalsamfunn, verdensbilde, 

historie, kultur og utvikling

• Nye perspektiver, målgrupper, ukjente sider, flere verdensdeler   



Hva ønsker vi å oppnå med 200-års markeringen?

Gjennom egen historie forstå dagens migrasjon 

• Fra utvandringsland til netto innvandringsland 

• Fellestrekk mellom vår egen historie og nåtidens 

utvandring og innvandring 

• Kulturarv og tilpasning, aksept og diskriminering

• Innvandrernes egne historier og perspektiver



Hva ønsker vi å oppnå med 200-års markeringen?

Tettere bånd til dagens nordmenn i utlandet 

• Se fremover: kunnskap om dagens og fremtidens utvandrere/ fremtidens historie

• Representerer kultur- og språkkompetanse, nettverk og regional tilstedeværelse

• Inspirere til en norsk diaspora-politikk

• Merkesaker som dobbelt statsborgerskap 



Hva ønsker vi å oppnå med 200-års markeringen?
• Skape ny interesse for en viktig og dagsaktuell del av norsk historie 

• Engasjerende aktiviteter, arrangementer, forskning, formidling, refleksjon og dialog 

• Lokalt, nasjonalt og internasjonalt fokus 

• Mange interesser, ideer og perspektiver 

3 hovedmål som etterhvert må summeres i 1 setning



Bredt forskningssamarbeid mot 2025
• Parallelt med det organisatoriske arbeidet fram mot 2025, kobles til aktuelle forskningsprogrammer.

• Offentlig sektor-Ph.d. med forskning på transatlantiske forbindelser mellom norsk og norsk-amerikansk 

kvinnebevegelse (samarbeid med UiO, støttet av Norges forskningsråd).

• Forskning på Critical Examination of Race and Racism in Teacher Education (CERiTE) 2021-2024 

(Bredt samarbeid, støttet av Norges forskningsråd).

• Vi vil i 2023 søke Norges forskningsråds program Velferd, kultur og samfunn relatert til dagens 

utfordringer i forhold til migrasjon og integrering, kulturmøter og kulturelt mangfold.



Hovedoppgaver Prosjektledelse 2022-25

• Bindeledd mellom aktørene i komitéen

• Idébank, forankring og arbeidsgrupper

• Rolle i nasjonale arrangementer, ikke lokale

• Sikre oversikt, bredde og relevans i arrangementer 

• Visjon, logo, webside, kommunikasjon 

• Representere markeringen eksternt 



Nasjonal jubileumskomité

• Jubileumskomité med 50+ frivillige organisasjoner, institusjoner og aktører 

• Arbeidsgrupper gå i dybden på tema og arrangementer i egne kommunikasjonskanaler?

• hovedtema, forsknings, PR/kommunikasjon, nasjonale arrangementer, økonomi/sponsor

• Arbeidsutvalg/styre: kompetanse og kapasitet til å arbeide aktivt mot 2025

• Hvem sitte? Leder av arbeidsgrupper + ressurser?



Logo utarbeidelse

• Hva skal logoen symbolisere?

• Nostalgi og fremtid, fortid og nåtid

• På tvers av landegrenser, temaer og arrangementer

• Bør ha en bærende setning med seg

• Skal nå flere ulike målgrupper – unge, gamle, fra hele verden, alle demografier

• Alle samarbeidende aktører skal føle tilhørighet og eierskap til logoen

• Kreativ brief: en lengre prosess som vi må starte opp nå



Veien videre mot 2025



Anno – dialog med Kulturdepartementet

• Strategisk prioritet ved innmelding av 

budsjettbehov i 2020, 2021 og 2022

• Formalisering av nasjonal rolle til 
jubileumskomiteen og jubileets målsettinger

• Økonomi til sekretariatet

• Ingen midler i Nasjonalt budsjett 2022


