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Stiklestad Nasjonale Kultursenter  

• Stiklestad (Verdal)

• Egge Museum (Steinkjer)

• Nils Aas Kunstverksted (Inderøy)

• Levanger Museum (Levanger)

• Stjørdal museum Værnes 

Bergkunstmuseet (Stjørdal)
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Statsbudsjettet 2017 Prop. 1 S side 47

Stortinget ber regjeringen ta initiativ til drøftinger
med Stiklestad Nasjonale Kultursenter
om arbeidet med nasjonaljubileet i 2030.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter forvalter og
formidler kunnskap knyttet til Olav den hellige.
I 2030 er det tusen år siden Olav Haraldssons fall 
på Stiklestad.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter har
et særskilt ansvar for det forestående 2030-
jubileet.













INTERNASJONALE  PERSPEKTIV
Norge som en del av et europeisk 
kulturfellesskap







FELLESSKAP
Hvordan skaper vi et fellesskap som 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?

VERDIGRUNNLAG





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, står fram som markante hendelser i prosessen som ledet fram til 
religionsskifte og riksdannelse i Norge. Både Hundorp og Mære har utarbeidet helårlige 
jubileumsprogram.

STIKLESTAD/VERDAL
feb Brosjyre ut til alle husstander i Verdal

13. juni Vinne musikkorps: «Spelsuite for Korps» av Okkenhaug
23. juli Sul sangkor: Konsertforestilling ved Olskjelda i Sul
27. juli – 1.aug Olsokdager med Spelet om Heilag Olav
29. juli Tenning av olsokbål på Stiklestad 

TRØNDELAG
Hele året Mære 2021, stort helårlig jubileumsprogram, SNK involvert gj. avd Egge

Hele året SNK turneproduksjon for kulturell skolesekk

«Gutten som ble hele Norges Olav den hellige»
29.juli – 3.aug Ildsjelvandring Stiklestad – Trondheim
28. juli – 3. aug Olavsfest Trondheim
3. aug Tenning av lille-olsokbål i Trondheim 

NASJONALT
Opplysningsvesenets fond markerer prestegårdenes historie i 2021 og vil 1. mars hente avlegger 
av olavsflammen til sine markeringsarrangement som foregår på 20 prestegårder rundt i landet 



Norge for nye tusen år


