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                   Stavanger, 30.09.2013
        

Demokratijubileene i Rogaland.  Status og veien videre i 2014. 

 

Engasjementet i Stemmerettsåret har vært overveldende! Vi er imponert over 
innsatsen og engasjementet og med dette brevet ønsker vi å oppfordre dere til å ta 
med dere dette videre til Grunnlovsjubileet.  

Fylkeskomiteen for demokratijubileene i 2013 og 2014 har valgt å se disse i 
sammenheng. Jubileene gir en anledning for å belyse demokratitema som 
stemmerett, likestilling og folkestyre. Utgangspunktet er historiske hendelser, men 
temaene berører også viktige spørsmål i vår egen tid.  

Organisering og koordineringsarbeid 
I fjor høst sendt vi ut en oppfordring til å utvikle jubileumstiltak. Samtidig ble det også 
opprettet et jubileumssekretariat i kulturavdelingen i Rogaland fylkeskommune for å 
koordinere planer og samarbeid. En egen nettside for Demokratijubileene i Rogaland 
ble åpnet, http://demokratirogaland.wordpress.com/.  Nettstedet har blitt en idé og 
informasjonsbank og et forum for å dele arbeid som mange nå bruker.  

Det er ingen oppskrift eller mal på hvordan arbeidet organiseres. Vi vil allikevel trekke 
fram hvordan Dalane – komiteen for Stemmerettsåret har organisert seg med en 
regional komite med både politiske og administrative representanter fra de fire 
kommunene i Dalane samt fra Dalane folkemuseum.  

Komiteen har i 2013 med glede registrert alt det som har kommet fram av initiativ og 
tiltak lokalt i hele fylket. Vi ser det som vår rolle å bygge opp under det dere skaper 
og ivaretar dette gjennom prosjektleder og sekretariatet i fylkeskommunen der dere 
er velkommen til å søke råd. Nettsiden for Demokratijubileene er til bruk for dere, så 
fortsett å sende inn det dere ønsker skal publiseres her.  
 
Grunnlovsjubileet i Rogaland 
Komiteen har tatt initiativ til at kommunene som sendte Eidsvollsmenn i 1814, 
Finnøy, Eigersund, Rennesøy og Stavanger skal skape en ekstra markering av den 
historiske begivenheten i sine kommuner. Planarbeidet er startet og vi har 
forventninger til resultatet. 
 
Det historiske valget i 1814 foregikk 25. februar, og dette blir det sannsynlige 
startskuddet for jubileumsåret i Rogaland. Biskopen utfordrer sine 9 prostier i 
bispedømmet til å lage egne programmer i kirkene søndag den 23. februar 2014 for å 
markere den historiske begivenheten. I Stavanger, der de historiske bygningene 
Rosenkildehuset og Domkirken står intakt, vil dette blir behørig markert.  
 
Feiringen av 17. mai vil være det naturlige tidspunkt for alle kommuner å synliggjøre 
jubileumsfeiringen. Vi antar at planer allerede er påbegynt for å gjøre noe ut av 
denne markeringen - både med et historisk perspektiv og med tanker om de 

http://demokratirogaland.wordpress.com/


demokratiske utfordringene vårt sammensatte samfunn har i dag. Vi oppfordrer dere 
til å dele gode ideer på nettsiden for jubileet i Rogaland. 
 
En annen viktig dato er 7. juni hvor det blir lagt opp til en stor markering i 
tilknytningen til riksmonumentet Haraldstøtta i Haugesund. Denne markeringen 
inngår også i det nasjonale programmet for jubileumsåret. 
 
Vi legger med en enkel oversikt over noen datoer til neste år vi ser blir sentrale i 
feiringen (vedlegg 1). Det er lagt opp til at markeringene i jubileet skal følge den 
historiske kalender fra 1814.  Gå gjerne inn og les om de nasjonale jubileumsplanene 
på de nasjonale nettsider på http://www.stortinget.no/no/Grunnlovsjubileet-2014/ 
Her er det en jubileumskalender, oversikt over historiske merkedatoer og mange 
ressurser og ideer å hente. Vedlagt er også en liste med kontakter og ressurser med 
nettadresser til bruk (vedlegg 2).  
 
Grunnlovsjubileet i Norge i 2014 blir formet og planlagt av mange aktører og 
stemmer. Det vil være nasjonale og lokale program med offisielle og mindre offisielle 
arrangementer. Mange av disse vil ha et historisk perspektiv, men minst like viktig er 
det å se på hva idealene fra 1814 om frihet, likhet og brorskap betyr for oss i dag. 
Hvordan vil vi forvalte disse verdiene inn i framtida og hvilke utfordringer står vi 
overfor? 
  
Jubileumskomiteen får ny leder med skifte av fylkesmann 1. november. Komiteens 
arbeid vil bli ført videre i tråd med det som har vært gjort i 2013. For at vi skal kunne 
tilrettelegge jubileet best mulig forventer vi en god og tett dialog med dere. Sammen 
kan vi skape et bredt folkelig engasjement, opplevelser og dialoger som blir bragt 
videre når jubileumsåret er gjennomført. 
 
 
Fortsatt godt jubileumsarbeid! 
Med hilsen komiteen for Demokratijubileene i Rogaland 
 
Vedlegg:  
1. Foreløpig kalenderoversikt  

2. Oversikt over ressurser, nettsteder og kontakter 

3. Kontaktliste til komitémedlemmer 
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