
Foreløpig oversiktskalender med noen større markeringer i 2014. For hele jubileumskalenderen, se 
http://www.stortinget.no/no/Grunnlovsjubileet-2014/Jubileumskalender/   

Stortinget legger opp til markeringer som følger den historiske 1814- kalenderen, se http://www.stortinget.no/no/Grunnlovsjubileet-
2014/Jubileumskalender/?mid=1 

Oversikten for Rogaland vil bli løpende oppdatert og lagt ut på våre nettsider. Arrangementer i Rogaland som meldes inn til 
sekretariatet vil bli publisert på våre nettsider, se http://demokratirogaland.wordpress.com/ 

 

Dato  Aktivitet  Sted/Arrangør 

14. Januar Riksarkivet inviterer til historisk cruise til Kiel 13.-15. 
januar 2014 for å markere 200-årsdagen for 
undertegning av Kieltraktaten den 14. januar 1814. 
Åpent for alle interesserte å melde seg på båttur tur 
retur Oslo - Kiel 

Oslo – Kiel 

Deltagelse fra hele landet 

Arkivverket ( Riksarkivet og Statsarkivet) sentralt og 
Arkivverket Stavanger  

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Tema/1814/Historisk-
cruise-til-Kiel 

16.februar Offisiell jubileumsåpning på Eidsvoll Oslo/Eidsvoll 

Stortinget og Eidsvoll 1814 

 

23. / 25. 
februar 

Markering av valgene til riksforsamlingen på Eidsvoll 

som ble holdt rundt i landets kirker 25. februar 1814. 

Den norske kirke oppfordrer til felles nasjonal markering 

søndag 23. februar i alle landets kirker, se 

http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=372832 

Det oppfordres til markeringer i Rogaland 

I hele landet 

Lokale menigheter i samarbeid med kommunene  

http://www.stortinget.no/no/Grunnlovsjubileet-2014/Jubileumskalender/
http://www.stortinget.no/no/Grunnlovsjubileet-2014/Jubileumskalender/?mid=1
http://www.stortinget.no/no/Grunnlovsjubileet-2014/Jubileumskalender/?mid=1
http://demokratirogaland.wordpress.com/
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Tema/1814/Historisk-cruise-til-Kiel
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Tema/1814/Historisk-cruise-til-Kiel
http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=372832


15. mai Jubileumsmøte i Stortinget og folkefest på Eidsvolls 
plass 

Oslo 

17. mai Hovedarrangement ved Eidsvoll 1814 og 
Eidsvollsbygningen. Et større formiddagsarrangement 
ved Eidsvoll 1814, blant annet med barnetog med 
representanter for alle fylker og nordiske skoleklasser. 

Det oppfordres til en ekstra innsats for feiringen i 
alle kommuner i Rogaland 

Eidsvoll og hele landet.  

19. mai 

 

 

Historisk arrangement og nasjonal gudstjeneste i 
Eidsvoll kirke. Den norske kirke arrangerer en nasjonal 
gudstjeneste 19. mai 2014 i Eidsvoll kirke, som en del 
av en utvidet 17. mai-helg på Eidsvoll.  

Nasjonal markering på Eidsvoll 

7. juni 

 

Riksmonumentet Haraldstøtta i Haugesund. Haugesund 
kommune og Haugalandmuseene inviterer til et 
jubileumsarrangement ved riksmonumentet 
Haraldstøtta i Haugesund lørdag 7. juni 2014. 

Nasjonalt markering 

Rogaland og Haugesund 

 

9.September  

dato ikke 
endelig 
fastlagt 

Nasjonal konferanse om folkehelse og demokrati på 
Finnøy:  

 «Frihet, likhet, sunnhet – folkehelsens betydning for 
demokratiutvikling» 

 

Arrangementet er under planlegging  

Nasjonalt arrangement  

Felles fylkesarrangement for Rogaland 

Finnøy kommune, Rogalands komiteen for 
Demokratijubileene, Fylkesmannen,  Fylkeskommunen  
og andre aktører og sponsorer.  

4.november   Jubileumsmøte i Stortinget, formiddagen tirsdag 4. 
november. Møtet vil markere at det er 200 år 
siden Stortinget vedtok en revidert grunnlov tilpasset en 
personalunion med Sverige 

Oslo/Stortinget 

 

 


