
 

 

Biskop Tor Singsaas, brev til Liv Ullmann med invitasjon til «Samtaler i Domen»: 

 

Invitasjon til Olavsfestdagene 2011 
 

 

Kjære Liv Ullmann 

 

Jeg har som biskop i Nidaros gleden av å invitere deg til Olavsfestdagene i Trondheim i 

2011. 

 

Under Olavsfestdagene i 2009 hadde jeg en samtale i Nidarosdomen med 

”Snåsamannen”, Joralf Gjerstad. Det var en stor opplevelse. Over 1000 mennesker var 

tilstede. Vi samtalte om hans liv og virke gjennom mange år. Han har på underlig vis 

vært til hjelp for svært mange mennesker, ikke bare fra Trøndelag, men faktisk fra hele 

landet.  

I 2010 hadde presten Per Arne Dahl samtaler i Domen med kronprinsesse Mette Marit og 

utenriksminister Jonas Gard Støre, også i en fullsatt kirke. Dette var samtaler som fikk 

stor oppmerksomhet.  

Jeg hadde noen dager senere en samtale i katedralen med sangeren Elias Akselsen fra 

taterfolket.En samtale ikke minst med stor symbolverdi. 

Nidarosdomen er en fantastisk ramme rundt en samtale om viktige spørsmål i liv og 

samfunn. Denne kirka har gjennom alle tider hatt en spesiell rolle som symbolbærer for 

viktige verdier for kirke, folk og samfunn. Med sin rolle som nasjonalhelligdom og 

pilegrimskirke, er den med på å legge en ekstra ”tyngde” i en slik samtale om verdier. 

 

Jeg ønsker å synliggjøre og bevisstgjøre denne viktige rollen for Nidarosdomen også i vår 

tid.  

Erfaringene med ”Samtaler i Domen” under Olsok i 2009 med Joralf Gjerstad og i 2010 

med kronprinsessen og utenriksministeren og Akselsen fra taterfolket, var så gode og 

sterke, at jeg også i 2011 ønsker å invitere en sentral person i vårt samfunn til en samtale 

om viktige verdier i samfunnet.  

 

Jeg er derfor så fri at jeg inviterer deg, Liv Ullmann, til en samtale om viktige verdier for 

enkeltmennesker og samfunn i Nidarosdomen 30. juli 2011 kl 13.00.  

Hvilke tema vi konkret tar opp, må vi selvsagt i fellesskap bli enige om. Samtalen vil 

dessuten kunne bli innrammet av forskjellige kunstneriske innslag. 

 

Jeg tror dette kan bli en helt spesiell erfaring – og jeg er sikker på at det vil bli en samtale 

med et innhold som mange vil lytte til med oppmerksomhet og interesse. 

Det ville selvsagt være en helt spesiell opplevelse for oss om du som ”bysbarn” og 

æresborger av Trondheim, kunne gi oss den glede å komme til din egen Domkirke på 

denne måten. 



 

Jeg håper inderlig at du tar utfordringen, og ønsker deg alt nå velkommen til Trondheim 

og Nidarosdomen under Olsok 2011. 

 

  


