
Rapport for delprosjekt Den digitale olavskilden 
 

Bakgrunn 

Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK)  har over tid opplevd en økende etterspørsel etter en 

nettressurs knyttet til olavarven. Oppgaven med å utvikle og drifte en slik olavsdatabase 

hører naturlig inn under SNKs nasjonale mandat. SNK gis i sitt mandat et nasjonalt ansvar for 

forvaltning og formidling av historien om Olav Haraldsson/den hellige og den brede 

virkningshistorien knyttet til hendelsen og symbolet. Siden olavshistorien også har en sterk 

internasjonal utbredelse så medfører det naturlig et samarbeid med internasjonale miljø. 

Gjennom interreg-prosjektet «Pilegrim utan grenser» har SNK fått bevilget 800 000 i 

investeringsmidler for perioden 2019 – 2021 til å utvikle en testpilot for en olavsdatabase. 

SNKs bidrag består av egeninnsats. Prosjektet har fått navnet Den digitale olavskilden.  

SNK har en nasjonal jubileumssatsing knyttet til 1000-årsmarkeringen av slaget på Stiklestad 

i 2030. Jubileet har overskriften «Nasjonaljubileet 2030 - NORGE I TUSEN ÅR», og det er 

opprettet et nasjonalt nettverk av ulike steder knyttet til olavshistorien som ønsker å 

etablere egne jubileumsår i årene 2021 til 2030. (se nettside norgeitusenaar.no) 

Selv om jubileet så langt har en nasjonal organisering, så er det internasjonale 

samarbeidsmuligheter i de fleste tema knyttet til jubileet. Fokuset vil være hvordan Norge 

har utviklet seg som noe eget i samspill med resten av verden. Det er derfor naturlig at det 

etter hvert knyttes flere internasjonale aktører til arbeidet. Pilegrimsfokuset er sentral en del 

av jubileumsarbeidet og vi ser pilegrimsbevegelsen som en viktig ressurs i arbeidet med å 

knytte internasjonale kontakter. 

SNK ønsker å bruke jubileumsarbeidet til å samle immaterielle og materielle spor etter Olav 

både nasjonalt og internasjonalt, og arbeidet med å utvikle Den digitale olavskilden er tenkt 

som et langsgående prosjekt i tilknytning til jubileumsarbeidet i årene 2021 - 2030.  

Mål for hovedprosjektet 

Målet er å samle inn, registrere immaterielle og materielle spor etter Olav både nasjonalt og 

internasjonalt og presentere dette på en digital plattform. SNK tar ansvaret for å drifte den 

digitale olavskilden. 

Mål for forprosjektet 

Forprosjektet skal utvikle en testpilot for Den digitale olavskilden og anbefale hvordan 

prosjektet skal drives videre. 

Organisering 

Prosjekteier SNK 

Styringsgruppe for forprosjektet er ledergruppen ved SNK  

Prosjektansvarlige:  Borghild Lundeby, prosjektleder 2030 SNK 

    Arnstein Indahl, leder seksjon publikum SNK avd. Stiklestad  

Prosjektleder: Tor Einar Siebke (engasjement) 



Ressursgruppe : 

Helen Ersson, Interregprosjekt «Pilegrim utan gränser» 

Hans Jakob Dahl, leder Dovre Pilegrimssenter 

Bodil Østerås, fagsjef forvaltning, stab, SNK 

Gunhild Rikstad, fagsjef formidling, stab, SNK 

Kristin Sørli, magasinansvarlig SNK avd Stiklestad 

Roald Veimo, leder Verdal historielag. 

 

Gjennomføring 

Det er etablert en testpilot for Den digitale olavskilden. 

Den tekniske plattformen er utviklet i samarbeid med Museenes digitale samarbeidspartner 

KulturIT, og bygger på systemene Kulturpunkt og Museum24. 

Innholdsmessig er det utarbeidet et system for kategorisering og registrering av spor etter 

Olav. Det er lagt vekt på at innholdet skal ha museumsfaglig kvalitet, at det er 

formidlingsmessig godt utformet og at det er tilknyttet en kartfunksjon som viser både 

Olavsspor i ditt nærmiljø og i resten av verden. 

SNK vil ha en redaktørfunksjon for innholdet i databasen og er eier av innholdet i databasen.. 

Vi er nå i ferd med å legge inn registreringer av ulike olavsspor og teste systemet. 

Det er utlyst en stilling som kommunikasjons- og formidlingsrådgiver for Nasjonaljubileet 

2030 som skal ha spesielt ansvar for innhold og videre utvikling av Den digitale olavskilden. 

Målet er at Den digitale olavskilden skal legges ut åpent innen utgangen av september 2022. 

Registrering av innhold vil være en langsgående prosess i hele jubileumsperioden fram til 

2030.  

 

Utforming 

Vedlagte pdf viser en foreløpig utforming av forsiden til Den digitale olavskilden. 

 

Vi takker for støtten, som har vært helt avgjørende for at vi har kunnet utvikle databasen. 

Vårt håp er at dette kan bli et verktøy som mange aktører både nasjonalt og internasjonalt 

kan ha nytte av! 

 

Stiklestad 27.05.22 

Borghild Lundeby, prosjektleder 2030 

Stiklestad Nasjonale Kultursenter 

 


