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NASJONALT JUBILEUM I 2025

 Del av Nasjonaljubileet 2030 – NORGE I 
TUSEN ÅR

 Norsk utvandring en viktig del av historien 
om Norge 

 Utvandrerne skapte en forbindelse mellom 
Norge og mottakersamfunnene.

 Hjemvendte emigranter, overføring av 
kapital og tankegods viktige for dannelsen 
av en norsk identitet.

 Kunnskap om utvandringen fra Norge 
relevant for å forstå dagens innvandring.

 Migrasjon og Identitet er 
utvandrermarkeringens bidrag til 
Nasjonaljubileet 2030 – NORGE I TUSEN ÅR.

2021 KULTURMØTE OG ENDRING 2026 SLEKT OG SAMFUNN
Hundorp, Mære Sarpsborg

2022 FOLKESTYRE 2027 TILHØRIGHET
Eidsivating   Våler i 1000 år   Samiske miljø
Kampen om Raumariki

2023 RESSURSER OG RIKDOM 2028 FORTELLINGER OM
Tore Hunds Rike NORGE

Vestfold, Telemark
2023 VALDRES

2024 VERDIER I LOVVERKET 2029 FOLKETRADISJON
Moster, Gulating, Frostating Valldal, Møre og Romsdal

2025 MIGRASJON OG IDENTITET 2030 FELLESSKAP
Nasjonalt utvandrerjubileum Stiklestad, Nidaros, 

Hovedstaden, Hele Norge 

2031 HELGENKÅRING



DEN NASJONALE UTVANDRERMARKERINGENS TRE MÅLSETNINGER

 Belyse norsk utvandringshistorie med nye 
perspektiver 

 Gjennom vår egen historie bedre forstå dagens 
utvandring og innvandring

 Bygge tettere bånd mellom dagens nordmenn i 
utlandet og Norge



STATUS FOR PLANLEGGINGSARBEIDET - HISTORIKK

 2019

 Norsk utvandrermuseum tar initiativ til nasjonal 200-
årsmarkering for den norske utvandringen til USA i 
2025. 

 KUD: markeringen må skje gjennom samarbeid og ikke 
gjennom konkurranse mellom flere aktører. Viktig 
forutsetning for den videre planleggingen av 
markeringen.

 Innspill fra KUD: 

 Frivillighet bør stå sentralt i planleggingen og 
utføringen av arrangement, lokalt og sentralt, i 
markeringsåret.

 En bredt anlagt forskning på tematikken 
migrasjon bør foregå parallelt med den frivillige 
satsingen. 



STATUS FOR PLANLEGGINGSARBEIDET - HISTORIKK

 2020

 Første møte i den nasjonale jubileumskomitéen i 
januar.

 Søknad til KUD om midler til prosjektlederstilling 
og sekretariat for 2025-markeringen finansiert 
gjennom statsbudsjettet. 

 Ønske om prosjektlederstilling ved Norsk 
utvandrermuseum: koordinator av regionale og 
nasjonale aktiviteter, rådgiver for ulike aktører i 
forhold til innholdet i arrangementer. 

 Pandemien og dens følger.



STATUS FOR PLANLEGGINGSARBEIDET - HISTORIKK

 2021

 Prosjektleder i deltidsstilling i 2021

 Kontakt med medlemmene i nettverket

 Opprettelse av logokomité USA-Norge

 Teams-møter

 2022

 Progresjon i organiseringen av 
planleggingsarbeidet.

 Møter i den nasjonale jubileumskomitéen.



ORGANISERING AV PLANLEGGINGEN MOT 2025

 Styringsgruppe (2022)

 Representerer forskjellige kompetanse- og 

fagområder, perspektiver og erfaringer, samt 

nettverk, som er relevante for markeringen i 

2025. 

 Skal stimulere til en bredde av aktiviteter i 

lokale, regionale og nasjonale komitéer, 

organisasjoner og institusjoner og bidra til at 

historier tilknyttet temaområdene i 2025-

markeringen kommer fram.

 Skal invitere inn relevante samarbeidspartnere 

som kan bidra med ulike former for 

formidling, forskning og prosjekter.

 Styringsgruppa er jubileumskomitéens 

utøvende organ og skal løpende holde 

komitéen orientert om forslag til program, 

budsjett og andre sentrale forhold rundt 

jubileet.



ORGANISERING AV PLANLEGGINGEN MOT 2025

 Nasjonal jubileumskomité

 Består av en rekke frivillige, lokale, regionale 
og nasjonale private/offentlige 
organisasjoner og institusjoner som 
samarbeider om 200-årsmarkeringen i 2025.

 Organisasjonene og institusjonene 
representerer en bredde knyttet til 
temaområdene for den nasjonale 
markeringen.

 Godkjenner medlemmene i styringsgruppa.

 Møter to ganger i året.



ORGANISERING AV PLANLEGGINGEN MOT 2025

 Prosjektledelse og sekretariat ved Anno Norsk 

utvandrermuseum.

 Sekretariats- og koordineringsfunksjon for 

utvandringsmarkeringen. 

 Ansvar for det daglige arbeidet med å 

koordinere og iverksette arbeidet knyttet til 

jubiléet som den nasjonale jubileumskomitéen 

og styringsgruppa har bestemt.

 Deltar i møtene til den norsk-amerikanske 

jubileumskomitéen for 2025 (USA).



MEDLEMMER I STYRINGSGRUPPA 

Tora Aasland (leder), Ph.D., tidligere statsråd, fylkesmann i 
Rogaland og stortingsrepresentant.

Jørn Holme, leder i Kulturvernforbundet og tidligere 
riksanktikvar.

Hilde Charlotte Solheim, nestleder i styret ved Anno Museum 
med en rekke styreverv innenfor museums- og reiselivssektoren. 
Tidligere direktør i Hovedorganisasjonen Virke og NHO Reiseliv. 

Hanne K. Aaberg, generalsekretær i Norge-Amerika Foreningen.

Siv Ringdal, etnolog, forsker og forfatter, Ph.D. i 
kulturhistorie. Ansatt som førstekonservator ved Norsk 
Folkemuseum.

Jan Petter Edholm Dickman, marketing director og 
executive produsent ved Paradox Film.

Laila Susanne Vars, Ph.D., rektor ved Samisk høgskole/ 
Sámi allaskuvla, medlem i FNs Menneskerettighetsråd, 
tidligere medlem i Sametinget.

Gruppa suppleres senere av en representant fra de 
flerkulturelle miljøene i Norge. 



TEMAER FOR DET VIDERE ARBEIDET

 Eksempler: 

 Dokumentasjon til skoleformidling, kunstnerisk formidling, 
fysisk og digital utstillingsproduksjon med publisering av 
kilder, fagstoff og nettutstillinger.

 Markering av symbolprosjekter og mindre markeringer. 

TEMA 1: oppbygging av kunnskapsdatabase til bruk i 
lokale, regionale og nasjonale markeringer i 2025.



TEMA 2: fremme forskningssamarbeid mellom 
institusjoner parallelt med det frivillige arbeidet fram 
mot 2025.

Utarbeide nettverk mellom ulike institusjoner, nasjonalt og 
internasjonalt.

Kobling til aktuelle forskningsprogrammer fram mot 2025 og etter 
2025.

TEMAER FOR DET VIDERE ARBEIDET



TEMAER FOR DET VIDERE ARBEIDET

Tema 3: Utarbeide en plattform innen sosiale 
medier for kommunikasjon og 
kommunikasjonsstrategi innen den nasjonale 
komitéen og styringsgruppa.

Lage en plattform for deling av opplysninger innad i gruppen.

Dannelse av webgruppe og logogruppe.



MØTER I DEN NASJONALE JUBILEUMSKOMITEEN 2022-23

 Mai 2022: Hotell Amerikalinjen, Oslo. 
Vertskap: Anno museum/Norsk 

utvandrermuseum.

 November 2022: Utstein Kloster Hotell, 

Mosterøy. Vertskap: Stavanger kommune.

 Våren 2023: Nasjonalbiblioteket, Oslo.


