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TUSEN ÅR MED HISTORIE GIR
TUSEN HISTORIER Å FORTELLE !
1030 som et brennpunkt i fortellingen om Norge
- Verdien av historiens mangfold
Feiring, kunnskapsutvikling og refleksjon
- Forskning, formidling, dialog og felleskapsopplevelser

Fortid, samtid og framtid
- En stor samtale om Norge;
hva Norge har vært, hva Norge er og
hva fremtidens Norge kan og bør være

Et jubileum med samfunnsverdi

SAMFUNNSBETYDNING – SOSIAL BÆREKRAFT
Samfunnsverdien av jubileet kan oppsummeres i tre delmål: storslåtte opplevelser, meningsfylte 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.

Hurdalsplattformen 2021-2025
og statsbudsjettet 2022
Hurdalsplattformen, første punkt under overskriften
«Kulturarven skal løftast fram»:
• «Regjeringen vil sørgje for at 1000-årsjubileet for
slaget på Stiklestad blir ei nasjonal markering.
• Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal vere navet i
jubileet.»
--------------------• Årlige bevilgninger til SNK jubileumssekretariat
• Årlige bevilgninger til aktører i jubileumsstafetten
fram mot 2030.

Hvem kan bli en del av jubileet og hvordan?
Egen interesse og nytte, relevans.
For å være en del av jubileet forutsettes det at jubileumsplattformens
verdigrunnlag anerkjennes.
Deltakelse i jubileet synliggjøres ved å ta i bruk logoelement ved siden av
egen logo.
Får en avlegger av Olavsflammen til sitt sted
SNK har etablert et klyngesamarbeid for aktører som ønsker å bidra til
jubileumsprosjektet.
Årlig nasjonal nettverksseminar: Neste samling 28.-29. september på Eidsvoll
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Den digitale olavskilden
Ungdommens Hærpil
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TRØNDELAG 2030
Etablerte samarbeid i Trøndelag
Styringsgruppe Nasjonaljubileet 2030
Mære 2021 – Steinkjer kommune
Frostatinget 2024 – Frosta kommune
Aktører i Trøndelag som har meldt interesse
Ørland i 10 000 år
Agdenes og Orkland kommune
Nærøysund og Nærøya As
Fortidsminneforeningen Trøndersk avdeling – eier av Steinvikholmen og Olavshaugen
Skaun kommune med utgangspunkt i Erkebiskop Øystein Erlendsson
Sagauka i Melhus
Midt-norsk kultur og strikkefestival i Orkland – «Håndverk i 1000 år»

Relevante planverk/satsinger i Trøndelag
Regional plan for kulturmiljø Trøndelag 2022 – 2030
Historienes Trøndelag
Kommunikasjonsplattform Trøndelag Reiseliv
Forsknings og formidlingsnettverk «Nasjonaljubileet 2030»
Temaplan 2030 Verdal kommune

Steinkjer kommune prosjektledelse
Bredt sammensatt komite
•

Elever ved vgs lagde jubileumslogo

•

Helårlig variert program

•

Olavsflammen til Mære

•

Fagbokutgivelse: Mære 1021-2021

•

Jubileumsgudstjeneste

•

Rekonstruksjon av bispestol
fra 1500-tallet

•

Nyskrevet spel:
Olavs illgjerning på Mære

