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Planens formål
Vi skal bruke denne anledningen til å styrke fellesskap, 
stolthet og tilhørighet i lokalsamfunnet vårt . Vi skal lage 
en storslått feiring på Stiklestad og i kommunen vår i 
2030, og vi skal rette blikket utover og bidra til å styrke 
fellesskap både regionalt, nasjonalt og internasjonalt i 
hele planperioden . Vi skal g jøre oss i stand til å være et 
stolt vertskap i 2030 gjennom å bidra til en styrking av 
Stiklestadområdet og Stiklestad Nasjonale Kultursenter 
(SNK), g jennom stedlig utvikling og gjennom styrking av 
Verdal som reiselivsdestinasjon . Samlet sett skal vi g jøre 
Verdal mer attraktiv og bidra til at kommunen vår blir et 
bedre sted å bo, jobbe og oppleve .

Skal vi greie dette må det legges til rette for at hele lokal-
samfunnet har lyst til å engasjere seg; kommune, SNK, 
innbyggerne, næringslivet, frivilligheten og tros- og livs-
synssamfunn .

Formålet med denne temaplanen er å lage noen strukturer 
som kommunen skal legge til grunn for sin satsing for å nå 
de store ambisjonene for Nasjonaljubileet 2030 .

FORMÅL MED PLANEN

Inspirasjon til  kommunevåpenet
Kommunevåpenet til Verdal kommune er inspirert av Olavsantementsalet fra Haltdalen 
stavkirke . Et altermaleri som viser Olav sitt inntog i Verdal og hans fall på Stiklestad . 

Her er kongeskjoldet rødt med gult kors . Selve korset er utbøyd og tilspisset . 

Olavsantemensalet er et av Norges mest kjente høygotiske antemensaler (ca . 1300) . I 1930 
skjenket Nasjonalmuseet antemensalet til Nidarosdomen hvor det er i dag . 
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A rbeidet med temaplan Nasjonaljubileet 2030 
startet med et arbeidsmøte med kommunestyre-
representantene i forrige valgperiode . Dette for 

å få signaler om hvilket ambisjonsnivå som skulle legges 
til grunn for planprosessen . Innspillene signaliserte kort 
oppsummert et ønske om en bred og inkluderende feiring 
som både viser den tusenårige historien, men som også 
er samtidsrelevant og som gir bærekraftige effekter for 
Verdal som destinasjon . Dette la en høy ambisjon og gav 
vide rammer for planarbeidet . Tidsrommet fra oppstart av 
arbeidet og fram til 2030 var langt samt at det var en del 
usikre rammefaktorer som påvirket arbeidet . Kombinasjonen 
av dette gjorde det var utfordrende å få fart på planprosessen, 
men siden våren 2021 har det vært en arbeidsgruppe som 
har samlet trådene i arbeidet . 

Gruppen har bestått av prosjektleder 2030 ved SNK, 
virksomhetsleder skole, samfunnsplanlegger, rådgiver 
kultur og virksomhetsleder kultur . I arbeidet med planen 
har det vært lagt vekt på både forankring av jubileet og 
det å innhente innspill . Det er derfor en prosess som 
har bestått av markeringer så som tenning av olsokbål 
på Stiklestad, utsending av informasjonsbrosjyre til alle 
husstander i Verdal, deltakelse på Øras dager, informasjon 
og innhenting av innspill fra skoleklasser, formannskap og 
noen enheter i kommuneorganisasjonen . I tillegg er det 
benyttet materiale som er innhentet i prosessen med Kom-
muneplanens samfunnsdel 2021-2030 og Formidlingsarena 

SLIK BLE PLANEN TIL

Stiklestad . Arbeidsgruppen hadde plan for en bredere involvering enn det ble, men 
Covid-19-pandemien g jorde det vanskelig å g jennomføre . Involvering er derfor 
foreslått som en del av tiltakene som skal g jennomføres når planen er vedtatt – og 
vil være en kontinuerlig jobb videre i hele løpet fram mot 2031 .

Innspillene som har kommet har vært til god hjelp for å legge rammen for det lokale 
arbeidet med Nasjonaljubileet 2030 i Verdal .

Elever fra 1A, Ness Vinne skole har vært med og gitt innspill til planen .
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Nasjonal forankring
I Statsbudsjettet for 2017 ble det slått fast at 2030 er 
et nasjonaljubileum og at SNK som nasjonal forvalter og 
formidler av kunnskap om Olav Haraldsson/den Hellige, 
skal ha et særskilt ansvar i forberedelsen av jubileet .  

Dette var utgangspunktet for at styret for SNK i 2016 
satte i gang et arbeid og gjennomførte en 3-årig forstudie 
Nasjonaljubileet 2030 - NORGE I TUSEN ÅR . Formålet 
med forstudien var å utarbeide plattform og konsept for 
Nasjonaljubileet 2030 og skape samarbeids-relasjoner for 
å kunne realisere satsingen .

Som en videreføring av forstudien etablerte SNK en sty-
ringsgruppe med lokale, regionale og nasjonale aktører, 
hvor Verdal kommune har vært representert . SNK har 
også etablert et nasjonalt nettverkssamarbeid av stedene 
som ønsker å være med på feiringen . I samarbeid med disse 
aktørene har SNK utarbeidet en Jubileumsplattform 2030 
som et felles faglig og verdimessig grunnlag for jubileums-
satsingen . Denne ligger også til grunn for denne planen .

I Hurdalsplattformen viser regjeringen at de vil «Sørge for 
at 1000-årsjubileet for slaget på Stiklestad blir ei nasjonal 
markering . Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal vere 
navet i jubileet» . 

Statsbudsjettet 2022 følger opp med 2 mill kr . til jubileums-
sekretariat ved SNK, samt en post på 3 mill kr . som aktørene 
i jubileumsstafetten kan søke på . Dette er planlagt som 
årlige bevilgninger .

Regional forankring
Trøndelag fylkeskommune vedtok i 2021 en ny Regional plan for kulturmiljø 
i Trøndelag for perioden 2022-2030 . Planen omhandler faste kulturminner, 
kulturmiljø, kulturlandskap og fartøy . Planen har tematisk delmål relatert til 
Nasjonaljubileet 2030 .

Prosjektet Historienes Trøndelag har fått støtte fra Trøndelag fylkeskommune . 
Historienes Trøndelag er et samarbeidsprosjekt hvor NTNU Vitenskapsmuseet, 
de konsoliderte museene i Trøndelag (MIST, MIDT, SNK), Samien Sijte, Nidaros 
Pilegrimsgård, Trøndelag reiseliv og de fem destinasjonsselskapene i fylket 
inngår . Sammen ønsker de å bidra til at Trøndelags kulturhistorie aktualiseres 
i utvikling av besøksnæringen i fylket fram mot tusenårsjubileet i 2030 . 

Trøndelag fylkeskommune har i styringsgruppe Nasjonaljubileet 2030 signalisert 
at de vil ta et koordinerende ansvar for 2030-arbeidet i regionen .

Lokal forankring
Verdal kommune vedtok Kommuneplanens samfunnsdel i kommunestyret 
27 . september 2021 . 

Kommuneplanens samfunnsdel har tre satsingsområder . Satsingsområdene 
skal bidra til å skape ei stolt og bærekraftig framtid i Verdal, og peker på de 
områdene som skal ha ekstra oppmerksomhet i planperioden .

I satsingsområdet «Skapende, kompetent og framtidsrettet – en offensiv driv-
kraft i Trøndelag» trekkes Nasjonaljubileet i 2030 fram som en unik mulighet 
Verdal skal gripe, både til å skape ny næring og til å styrke tilhørigheten og 
fellesskapet i verdalssamfunnet . Dette er helt i tråd med kommunens nye 
visjon, «sterk fortid – stolt framtid», vedtatt i 2021 . Visjonen peker nettopp 
på hvordan vi skal bruke den sterke historien vi har i Verdal til å bygge ei 
framtid vi kan være stolte av . 

FORANKRING

I Riksvåpenet holder løven en 
øks om var Olav den Helliges 
symbol. Kommunevåpenet og 
fylkes kommunens våpen har 
olavs korset som sitt symbol.  



6

NOR EG I TUSEN ÅR
NÖÖRJE TÅVSENE JAEPIEH

NORGA DUHÁT JAGI
MILLENIAL NORWAY

Olavs martyrøks i  
det norske riksvåpen

E t tusenårsjubileum gjør det natur-
lig 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 mangfold 
og i rask endring, er denne samtalen 
viktigere enn noen gang!

Olav Haraldssons død og helgenkårin-
gen som gjorde ham til Olav den hel-
lige 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 forskjel-
lig og de kan tillegges ulik vekt. Fram 
mot 2030 skal derfor ulike stemmer og 
fortellinger løftes fram – historier som 
viser at Norge alltid har vært mangfol-
dig, 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 anled-
ning både for storslått feiring og til å 
spørre: hva bygger det norske fellesska-
pet egentlig på?

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. 

JUBILEUMSPLATTFORM 2030

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

Vikingbarn, Trondenes

Krossen på Vetahaugen, 
Moster

Nidarosdomen, Trondheim

Spelet om Heilag Olav, 
Stiklestad

Genesis / Den unge Olav, 
Sarpsborg
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Mange steder og aktører i Norge vil være med 
å fortelle sine historier i en jubileumssta-
fett som startet allerede i 2021. SNK har også 
etablert et nasjonalt nettverkssamarbeid av 
stedene som ønsker å være med på feiringen. 
Sammen er vi Nasjonaljubileet 2030 – NORGE 
I TUSEN ÅR!

Vår felles ambisjon er å skape en jubileums-
fering som er inkluderende og samtidsrele-
vant. 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.

På samme måte som fortellingene om Norge, 
er nasjonaljubileet en vev av tråder. I tillegg til 
de mange involverte aktørene, har hvert år fått 
et tema. Temaet er valt med utgangspunkt i en 
historisk hendelse og olavsarven, men skal også 
åpne for samtaler om nåtiden og framtiden.

Vi er utrolig glade for at så mange vil være 
med på jubileumsfeiringen, og flere er vel-
komne 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.

TUSEN ÅR MED HISTORIE GIR  
TUSEN HISTORIER Å FORTELLE! 

SAMFUNNSBETYDNING

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

Et jubileum skal skape storslåtte opplevel-
ser, men det skal også bidra til meningsfylte 
møter og varige verdier. Målet med plattfor-
men er å skape et jubileum som tar utgangs-
punkt 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 et 
viktig bidrag for å utvikle sosial bærekraft i 
samfunnet.
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VERDIGRUNNLAG 
Verdigrunnlaget for jubileet er formulert i fem spørsmål. Hensikten med spørsmå-
lene er å åpne for viktige samtaler 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?

OLAVSFLAMMEN 
29. juli 2020 markerte vi at det var 10 år igjen til 2030 ved å tenne et olsokbål på Stikle-
stad. Bålet ble bygd av barn fra Verdal og tent av representanter for frivillighetsappa-
ratet 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 engasjement for samtida og håp for framtida. Olavs-
flammen 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!

norgeitusenaar.no

Olavsflammen . Foto: Birgit Hagerup Andersen

Tenning av olsokbål på Stiklestad, 29 . juli 2020 .  
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Perioden fram til 2031 vil være preget av at jubileumsarbeidet har oppgaver som vil måtte ha ulikt fokus etter hvert som 
prosessen går framover . Det vil være glidende overganger mellom fasene, men med en hovedinndeling som følgende:

Storhaugene i Hegstadmarka gravfeltområde er et av flere fornminneområder som bekrefter at Innherred var et maktsentrum . 
Foto: Anders Vinje, Innherred .

ORGANISERING AV ARBEIDET MED NASJONALJUBILEET  
I PERIODEN 2022 – 2025 I VERDAL

2022 - 2025 HOVEDFASE 1
Tiltakene i temaplanen er for 2022 – 2025
Jobbe med forankring, grunnlagsarbeid, noen 
arrangement/markeringer

2026 – 2029 HOVEDFASE 2
Etablere hovedkomite og prosjektorganisasjon, 
forberedelsesarbeid, skape engasjement, utprøving, 
gradvis flere arrangement/markeringer

2030 HOVEDFASE 3 
Jubileumsfeiring med bred medvirkning og deltakelse 

2031 – HOVEDFASE 4
Jubileum helgenkåring
Fokus på etterbruk, varig verdiskaping
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I tillegg opprettes det to administrative koordineringsgrupper:
• En tverrfaglig gruppe som har ansvar for koordinering, arrangement  

og dialog med aktuelle aktører . 

• En gruppe for skole som har ansvar for utvikling av skoleprogrammet 
knyttet til Nasjonaljubileet 2030 .  

Det kan også opprettes ad-hoc komiteer ved behov .
Kulturkontoret har den samlede prosjektlederfunksjon i perioden .
Arbeidsgruppenes politiske forankring ligger til Utvalg mennesker og 
livskvalitet . 

Arbeidsmåten foreslås for perioden 2022 – 2025 . En annen organisering må 
forberedes og igangsettes for perioden 2026 -2030 .

Arbeidet starter høsten 2022 med en stor kick-off med overskriften:  
Hvilke muligheter gir Nasjonaljubileet oss som lokalsamfunn?

I perioden 2022 – 2025 må det legges godt til rette for at innbyggere, frivilligheten, 
næringsliv og tros- og livssynssamfunn kan engasjere seg . 

Ordføreren vil lede dette arbeidet . 

KOMMUNAL ARBEIDSMÅTE FOR PERIODEN 2022 – 2025

Trones Bruk hadde 75-års jubileum i 1988, og ga i den anledning ordførerkjedet 
i gave til Verdal kommune . Medaljongen i midten viser «Kong Olavs fall» og er 
tegnet av Halvdan Egedius, som også har laget illustrasjonene i Snorre, Heim-
skringa . 
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TILTAKSOMRÅDER

1. Kunnskap, arrangement og formidling

Temaplan Nasjonaljubileet 2030 har fire tiltaksområder . Til hvert av tiltaksområdene er det knyttet mål, strategier og tiltak . Mål og strategier er hentet fra Kommuneplanens samfunnsdel . Det er to 
typer tiltak i denne planen . Det ene er tiltak som innebærer økonomiske ressurser og disse er tallfestet i planen . Det andre er tiltak som innebærer arbeidsinnsats i form av ansattressurs o .l . Disse er 
beskrevet som «oppdrag» . Tiltakene i planen skal revideres årlig i forbindelse med økonomi-  og handlingsplan, mens mål og strategier revideres i forbindelse med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel .

40 .000 mennesker var til stede på Stiklestad under friluftsgudstjenesten 29 . juli 1930 .

SAMFUNNSMÅL
Hvordan vil vi ha det?

HVORDAN SKAL  
VI GJØRE DET? TILTAK BESKRIVELSE

ANSVARLIG 
FOR  

TILTAKET

SAMARBEIDSPART-
NERE

ØKONOMI

KOSTNAD FINANSIERING

2022 2023 2024 2025 Eget 
budsjett

Økte kostnader 
i økonomiplan

Eksterne 
tilskudd

MÅL 3.2

Verdal er stolt vertskap 
for nasjonaljubileet 
2030 – den største 
begivenheten i vår levetid.

Samarbeide med andre 
relevante aktører regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt

Verdal kommune skal delta 
i nasjonal styringsgruppe /
regionalt samarbeid

Verdal kommune skal være 
med i relevante samarbeid om 
Nasjonaljubileet 2030 .

Kulturkontoret 50 000 50 000 50 000 50 000 x

Dialog med aktuelle 
formidlingsaktører om å bli en 
del av nasjonaljubileet .

Det kan være flere aktuelle . 
Eksempel: Riksteatret, 
Turneteatret i Trøndelag, 
frivillige aktører innen flere felt .

Kulturkontoret SNK Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag

Verdal kommune skal delta i 
nasjonale nettverkssamlinger

Hvert år arrangeres det en 
nettverkssamling for alle 
jubilumsaktører på det stedet 
jubilumsstafetten er .

Kulturkontoret Virksomhetsleder skole, og 
andre aktuelle 30 000 50 000 50 000 50 000 x x

Framføring av Verdalsoratoriet 
i Nidarosdomen i 2023

Styrke linken mellom Verdal 
og Trondheim (speiselt 
Nidarosdomen)

Foreningen 
Verdalsoratoriet

Kor og korps som er 
medlemmer i Foreningen 
Verdalsoratorier, 
Nidarosdomen, SNK, 
Verdal kommune

150 000 x

Utrede og vurdere å stå 
som arrangør av «Veteran-
båtstevnet» i olsoktida 2030 . 

Kulturkontoret

Arbeide for å skape 
eierskap og begeistring hos 
innbyggere og næringsliv

Kommunen medarrangør i 
båltenningsarrangmenetet 
årlig

Skal arrangeres 29 . juli hvert år 
som en nedtelling mot 2030 SNK Kulturkontoret er 

medarrangør 20 000 20 000 40 000 40 000 x

Forankre og utvide 
kompetansen hos lærere og 
ansatte i Verdal kommune

Kompetanse om slaget på  
Stiklestad, olavshistoriene og 
Nasjonaljubileet 2030

Kommunedirektør Skole, kulturkontoret m .fl . 30 000 30 000 40 000 40 000 x

Arbeide for å skape 
eierskap og begeistring hos 
innbyggere og næringsliv .

Jakta på «ur-verdalingen»

Møteserie som belyser 
kunnskapsgrunnlag som 
finnes for å kunne si noe om 
verdalingene som levde i 1080 
og hvor de kom fra .

Verdal historielag Verdal bibliotek 40 000 x

Videreutvikle 
partnerskap med frivillige 
organisasjoner

Stimulere til og støtte opp om 
lokale frivillige arrangement 
og tiltak

Eksempel: Framføring 
av Olavssuiten for korps 
i Borggården i 2022, 
boklansering m .m .

Kulturkontoret
Blant annet Arbeidernes 
musikkorps og Vinne 
musikkorps, Verdal 
historielag m .fl .

10 000 50 000 50 000 50 000 x

Nasjonaljubileet 2030 ønsker å bruke anledningen til å arbeide for et nasjonalt kunnskapsløft 
om hva Norge har vært, hva Norge er og hva Norge skal/bør være . Kunnskap kan formidles på 
mange ulike måter og med mange innfallsvinkler . Det vil derfor være plass for arrangement 
med ulikt innhold . Like viktig er det også at vi gir rom for refleksjon og dialog rundt temaer og 
fortellinger som har vært viktig g jennom tusen år, og som fortsatt er like aktuelle . Slik bygges 

også kompetanse som styrker innbyggernes evne til å delta i samfunnet, herunder evne til å skille 
historiske fakta fra myter og fortellinger . Barn og ungdom skal skape gode samfunn å leve i inn i 
framtida og det er derfor viktig å gi de en god ballast med på vegen . Vi vil derfor ha ekstra fokus 
på denne aldersgruppen i jubileumsarbeidet . I skolen når vi alle og det vil bli den viktigste arenaen 
for å involvere barn og unge .
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SAMFUNNSMÅL
Hvordan vil vi ha det?

HVORDAN SKAL  
VI GJØRE DET? TILTAK BESKRIVELSE

ANSVARLIG 
FOR  

TILTAKET

SAMARBEIDS-
PARTNERE

ØKONOMI

KOSTNAD FINANSIERING

2022 2023 2024 2025 Eget 
budsjett

Økte kostnader 
i økonomiplan

Eksterne 
tilskudd

MÅL 3.3

Verdal møter framtida 
med kunnskap 
og kompetansekraft, og er 
ledende innen innovasjon 
og digitalisering

 Videreutvikle samarbeidet 
mellom skole, arbeids- og 
næringsliv for å bygge 
kompetanse for framtidas 
samfunn 

Utvikle og ta i bruk 
skoleprogram i 
verdalsskolen

Det opprettes en arbeidsgruppe 
med pedagoger fra ulike skoler 
som jobber fram en helhetlig 
plan for hele skoleløpet .

Skole SNK 100 000 100 000 200 000 x

Forske på/evaluere 
skoleprogrammet i 
verdalsskolen

Søke eksterne forskningsmidler 
til forskning og evaluering av 
skoleprogrammet med hensikt å 
utvikle nasjonalt skoleprogram

Kommunalsjef 
oppvekst SNK Oppdrag Oppdrag x

Samarbeide med SNK og 
andre jubileumskommuner 
om utvikling av nasjonalt 
skoleprogram

Utredes med bakgrunn i 
forskning og evaluering . SNK Skole Oppdrag

 Være en aktiv deltaker i 
forskning, utvikling og innovasjon, 
både regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt

Jakta på «ur-verdalingen» Mulige forskningsprosjekter Verdal historielag

Aktuelle: SNK, 
Trøndelag 
fylkeskommune, 
aktuelle 
forskningsinstitusjoner, 
Saemien Sijte

40 .000 mennesker var til stede på Stiklestad under friluftsgudstjenesten 29 . juli 1930 .
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2. Stedlig utvikling

Siden 1030 har Stiklestad vært en arena for religion og politikk, for symbolske markeringer, for folkefest og ulike kulturelle uttrykk, for debatt og læring, og for turisme . 
Alle disse dimensjonene har satt – og setter fortsatt- sine spor på Stiklestad . Stedstilnærmingen er derfor et viktig premiss for videre utvikling på Stiklestad . SNK har satt 
i gang arbeidet med Formidlingsarena Stiklestad med formål å videreutvikle Stiklestad fram mot 2030 . Viktige elementer vil være plassering og bygningsmessig utforming 
av ny hovedutstilling, samt oppgradering av eksisterende hovedbygg . Infrastruktur mellom stedets ulike formidlingsarenaer står også sentralt .

 I et utviklingsperspektiv vil det også være viktig å se Stiklestad som en del av landskapet rundt – et landskap med rikholdige menneskelige spor som har en historie som 
strekker seg lengre tilbake enn til 1030 . Det vil være naturlig å legge til rette for å tydeliggjøre denne sammenhengen . Stedlig utvikling kan ikke bare knyttes til Stiklestad . 
Skal Verdal framstå som et stolt vertskap for en storslått jubileumsmarkering i 2030 vil det også være nødvendig å g jøre grep både i sentrum og andre steder i kommunen .

SAMFUNNSMÅL
Hvordan vil vi ha det?

HVORDAN SKAL  
VI GJØRE DET? TILTAK BESKRIVELSE

ANSVARLIG 
FOR  

TILTAKET

SAMARBEIDS-
PARTNERE

ØKONOMI

KOSTNAD FINANSIERING

2022 2023 2024 2025 Eget 
budsjett

Økte kostnader 
i økonomiplan

Eksterne 
tilskudd

MÅL 3.2

Verdal er stolt vertskap 
for nasjonaljubileet 
2030 – den største 
begivenheten i vår 
levetid

Bidra til å g jøre Stiklestad Nasjonale 
Kultursenter i stand til å ta en aktiv 
og offensiv rolle i tiden fram mot, 
under og etter nasjonaljubileet

Verdal kommune 
avklarer eierskapet til 
SNK .

Verdal kommune og Trøndelag 
Fylkeskommune er i dag eiere 
av SNK . Det er g jort vedtak om 
at vertskommunene Steinkjer, 
Inderøy, Levanger og Stjørdal 
skal inn på eiersiden . Det 
arbeides med en politisk sak som 
beskriver hvordan eierskapet 
struktureres framover .

Kommunedirektør

MÅL 3.3

Verdal er en attraktiv 
reiselivsdestinasjon

* Styrke natur- og kulturbasert 
næringsliv .*Bidra til at kulturminner 
og kulturmiljø kan være grunnlag 
for næringsutvikling og nyskaping 
*Bruke nasjonaljubileet til å skape 
ny næring basert på vår historie og 
kultur 

Styrke dialogen med 
Visit Innherred om 
Nasjonaljubileet

Verdal kommune har sammen 
med kommunene Snåsa, 
Steinkjer, Inderøy og Levanger, 
en avtale med Visit Innherred 
om destinasjonsutvikling .

Kommunedirektør Kulturkontoret, 
Landbrukskontoret Oppdrag

Arbeide sammen med 
Verdal Næringsforum, 
Tindved kulturhage 
og Proneo om 
Nasjonaljubileet .

Kommunedirektør

Aktuelle i 
administrasjonen, 
f .eks . kulturkontor, 
samfunnsutvikler, 
skole

Oppdrag

Samarbeide med nabokommunene 
om en felles destinasjonsutvikling 
for Innherred

Videreføre dialogen 
om nasjonaljubileet i 
Innherred regionråd

Ordfører 
Kommunedirektør Oppdrag
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3. Destinasjons- og næringsutvikling

Nasjonaljubileet i 2030 er en unik mulighet som Verdal må gripe . Hovedarenaen for 
jubileet blir Stiklestad, men det gir oss en mulighet til å skape ringvirkninger som har 
varighet etter 2030 . I Verdal finnes en rik og mangfoldig kulturhistorie i kombinasjon 
med variert og vakkert natur- og kulturlandskap .  

Det ligger et uutnyttet potensiale til å skape ny og/eller utvikle næring på dette 
grunnlaget . Med å aktivere hele Innherredsregionen i et godt samarbeid vil potensialet 
som reiselivsdestinasjon være ennå større . 

SAMFUNNSMÅL
Hvordan vil vi ha det?

HVORDAN SKAL  
VI GJØRE DET? TILTAK BESKRIVELSE

ANSVARLIG 
FOR  

TILTAKET

SAMARBEIDS-
PARTNERE

ØKONOMI

KOSTNAD FINANSIERING

2022 2023 2024 2025 Eget 
budsjett

Økte kostnader 
i økonomiplan

Eksterne 
tilskudd

MÅL 3.2

Verdal er stolt vertskap 
for nasjonaljubileet 
2030 – den største 
begivenheten i vår 
levetid

Bidra til å g jøre Stiklestad Nasjonale 
Kultursenter i stand til å ta en aktiv 
og offensiv rolle i tiden fram mot, 
under og etter nasjonaljubileet .

Verdal er en attraktiv 
reiselivsdestinasjon

Støtte opp om arbeidet med 
å videreutvikle og oppgradere 
Stiklestad som hovedarena for 
nasjonaljubileet .

Bidra i prosessen med 
Formidlingsarena 
Stiklestad

SNK er inne i en prosess 
med stedlig utvikling og ny 
hovedutstilling på Stiklestad for 
å være rustet til 2030 .

SNK
Landbruk, miljø 
og arealforvaltnig . 
Kulturkontoret .

Oppdrag Oppdrag

Arbeide for å skape eierskap og 
begeistring hos innbyggere og 
næringsliv

Profilere 
Nasjonaljubileet i 
sentrum

Fargevalg på beplantning, 
bannere langs hovedveger/
gater, samt innhold og aktivitet i 
Stiklestad Park .

Teknisk drift 
og Landbruk, 
miljø og 
arealforvaltning

Kulturkontoret 300 000 x x x x
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4. Forankring, profilering og kommunikasjon

Å ta i bruk en profil for Nasjonaljubileet 2030 gjør vi for å skape og opprettholde identitet, eierskap og engasjement . Det vil ha en positiv innvirkning internt i kommu-
neorganisasjonen og samtidig kan det å ha en felles profil knytte innbyggere, næringsliv, frivilligheten og kommunen tettere sammen . Når en gjenkjennelig profil kom-
muniseres er målet at det skal bidra til å g jøre Nasjonaljubileet attraktivt å være en del av . Å ta i bruk logo/profiler og å utarbeide profileringsmateriell for g jenkjennelse 
er et virkemiddel som kommunen bør prioritere i en tidlig fase . Videre bør det arbeides med en strategi for kommunikasjon for de nærmeste årene hvor bl .a . det plottes 
inn hvilke arenaer og arrangement det er viktig å være til stede på for å synliggjøre Nasjonaljubileet 2030 .

SAMFUNNSMÅL
Hvordan vil vi ha det?

HVORDAN SKAL  
VI GJØRE DET? TILTAK BESKRIVELSE

ANSVARLIG 
FOR  

TILTAKET

SAMARBEIDS-
PARTNERE

ØKONOMI

KOSTNAD FINANSIERING

2022 2023 2024 2025 Eget 
budsjett

Økte kostnader 
i økonomiplan

Eksterne 
tilskudd

MÅL 3.2

Verdal er stolt vertskap 
for nasjonaljubileet 
2030 – den største 
begivenheten i vår 
levetid

Arbeide for å skape eierskap og 
begeistring hos innbyggere og 
næringsliv

Kick-off
Kick-off hvor det inviteres bredt 
for å skape engasjement om å 
delta i jubileet . Ordfører leder 
arbeidet .

Kulturkontoret 30 000 x

Utarbeide 
profileringsmateriell til 
kommunale bygg m .m .

Profileringsmateriell i samsvar 
med SNK sine retningslinjer . Kulturkontoret Teknisk drift 60000 60000 60000 60000 x x

Profilere 
nasjonaljubileet 
i forbindelse 
arrangement i regionen 
og mediekanaler

I samarbeid med SNK profileres 
Nasjonaljubileet under 
arrangement som VM på ski i 
Trondheim i 2025 o .l . Det skal 
også arbeides for å synliggjøre 
jubileet i relevante TV-program 
og andre mediekanaler .

SNK Kulturkontoret Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag
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   OLAV II HARALDSSON
  også kjent som Olav Digre  
 og Sankt Olav, Olav den Hellige  
 «Rex Perpetuus Norvegiae» Norges evige konge

  Norges konge fra år 1015 til 1028 

 Født 995 e .Kr ., Ringerike

 Døpt Olav ble trolig døpt i Rouen i Frankrike  
  vinteren 1013-1014

 Døde 29 . juli 1030, Stiklestad

 Mor Åsta Gudbrandsdatter 
 Far Harald Grenske etterkommer av Harald Hårfagre  
  (døde mens Åsta gikk gravid med Olav)

 Stefar Sigurd Syr 

 Fosterfar Rane 

 Halvsøsken Harald (Sigurdsson) Hardråde  
  og Halfdan Sigurdsson

 Barn Magnus den gode og Ulvhild

 Ektefelle Astrid Olofsdatter  

OLAV BLIR HELGEN
Etter slaget ble Olavs lik fraktet til Nidaros 
og begravet ved bredden av Nidelva . Snart 
begynte folk å fortelle historier om mirakler 
som skjedde rundt kroppen til kongen . I 
1031, ett år og fem dager etter slaget, ble 
graven åpnet og Olav ble helligkåret . De 
som var tilstede fortalte at kongen så ut 
som han sov . Liket var uforandret, men 
hår og negler hadde vokst .

Helgenens kropp ble lagt i et vakkert sølvskrin . 
Skrinet sto først i Klemenskirka, men ble 
senere flyttet til kirka som ble bygget over 
graven hans . Her sto det ved alteret gjennom 
resten av middelalderen . Historiene om Olavs 
mirakler spredte seg, både i Norge og resten 
av Europa, og helgengraven i Nidarosdomen 
ble det viktigste pilegrimsmålet i Nord-Europa . 
(nidarosdomen .no)

Trond Espen Seim i rollen som Olav i Spelet om Heilag Olav på Stiklestad . Foto: Johan Arnt Nesgård, Trønder-Avisa .


