
Grunnlovsjubileet nasjonalt og regionalt. Oversikt over noen ressurser, kontakter og lenker 

Nasjonale og regionale 
instanser 
 

Aktivitet/tilbud Nettadresse 

Stortingets sekretariat for 
Grunnlovsjubileet 

Felles nettside for aktiviteter og ressurser. 
Se Jubileumskalender med oversikt over 
jubileumsåret og historisk kalender fra 1814. 
Se Verktøykasse for bruk av bilder og logo. 
 

http://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-
demokratiet/Grunnlovsjubileet/ 

Kunnskapsdepartementet 
og senter for IKT i 
utdanning  

Minstemme – et nettsted for læring om 
demokrati og deltakelse. 

http://www.minstemme.no/ 

Forskningsrådet  Forskningsrådet – har en satsing på 
forskning og kunnskap om Grunnlovens 
betydning for utviklingen av Norge som 
demokratisk stat. 
 

http://www.forskningsradet.no/grunnlov 
 

Nasjonalbiblioteket 1814 bibliografi: litteratur fra og om 1812–
1814 

30. januar 2014 åpner Nasjonalbiblioteket 
en utstilling om 1814 

 

http://www.nb.no/Hva-skjer/Jubileer/Jubileer-2014 
 
http://www.nb.no/bibliografi/1814/ 
 

Arkivverket ( Statsarkivet og 
Riksarkivet) er en av 
hovedaktørene i 
Grunnlovsjubileet 
 
 
Arkivverket i Stavanger er 
med i samarbeid om de 
nasjonale prosjektene og 
har også egne prosjekter i 
jubileene.  

Arkivverket har mange ulike tiltak i 
jubileumsårene, bl.a.:  
- Nettutstillinger  med historisk 

arkivmateriale  
- Hvem var det norske folk i 1814  
- Historisk cruise til Kiel, 13.-15. januar 

2014 
- I prosjektet Eidsvollsmenn søker de å 

finne etterkommere etter 
Eidsvollsmennene fra 1814 over hele 
landet 

Arkivverket  i Stavanger lager nettutstillinger 
og gir tilbud om rådgivning og bistand til å 
lete fram lokalhistorie i sine arkiver.   
 

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Tema/1814 
 
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Bergen/
1814-prosjektet 
 
 
 
http://www.eidsvollsmenn.no/ 
 
 
 
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Stavan
ger 
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Den norske kirke  
Stavanger bispedømme 

 
Valg og bededag 25 februar 1814 vil bli 
særskilt markert i den norske kirke: Søndag 
23. februar 2014 inviteres det til nasjonal 
bønnedagsgudstjeneste i Oslo domkirke. 
Alle menigheter oppfordres til å markere 
grunnlovsjubileet på gudstjenesten den 
dagen. Det vil bli utarbeidet et 
ressursmateriell til menighetene.  
 

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

Forbundet Kysten Forbundet KYSTEN inviterer hele kysten til 
tokt 2014. De anløper  25 norske havner 
mellom Kirkenes og Oslo. Anløper 12. juli i 
Haugesund og Stavanger. Vil med dette 
løfte fram kystens og sjøfartens rolle i 
utviklingen av det moderne Norge og 
folkestyret 
  

http://www.kysten.no/tokt-2014 
 
 
 

Demokratijubileene i 
Rogaland og Kommunenes 
nettsider 
 
 
 
Stavanger kommune  

Flere kommuner i Rogaland  har laget egne 
nettsider og facebooksider for 
Stemmerettsjubileet, følg med på nettsidene 
til fylket for oppdateringer på kontakter og 
lenker 
 
Stavanger kommune har laget egne 
nettsider for Demokratijubileene 

 
http://demokratirogaland.wordpress.com/kontakt/ 
 
 
 
 
http://www.stavanger.kommune.no/Demokratijubileene 
 
 

Den kulturelle skolesekken i 
Rogaland fylkeskommune 

Formidler produksjoner med temaer knyttet 
til demokratijubileene til elever i grunn- og 
videregående skole. 
 

http://www.skolesekken-rogaland.no/ 
 
 

Fylkesbiblioteket Hele Rogaland leser – prosjektet i Rogaland 
fylkeskommune med formidlingsturneer til 
bibliotek og arbeidsplasser. Boka «Makt, 
ofre og idioter» utgitt i anledning 
Demokratijubileene  
 

http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Kultur-og-
idrett/Litteratur-og-bibliotek 
 
http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Kultur-og-
idrett/Litteratur-og-bibliotek/Hele-Rogaland-leser 
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