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Stiklestad og kirka  
 

Stiklestad hører uløselig sammen med kristendommens innføring i Norge og virkningene av 

dette. Stiklestad som begrep i vår historie og tradisjon er ensbetydende med en forventning 

om at det kristne er utgangspunkt og orientering for det som skjer der.   

Derfor står ikke kirka sin selvsagte og sterke plass i livet på Stiklestad til diskusjon.   

Kirka må utvilsomt også slik bli tydelig synliggjort innenfor den totale virksomhet på 

Stiklestad.  

Den norske kirke, med sine lokale og regionale organ, og Stiklestad Nasjonale Kultursenter 

(SNK) har forskjellige roller og oppgaver på Stiklestad. Det pågår en stadig samtale omkring 

hvordan en skal inkludere og samordne sin ulike virksomhet, slik at dette gir styrke og positiv 

oppmerksomhet til alt som skjer på Stiklestad. Dette handler ikke bare om Olsokdagene, men 

gjennom hele året.  

Det pågår kontinuerlig samtaler om felles verdier og verdiforankring. Dette er viktig for alle 

organisasjoner som er forpliktet på samarbeid.   

Grunnlovsendringene av 21.mai 2012 fastsetter de grunnleggende verdiene for vår nasjon; § 

2; «Verdigrunnlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv». Her er ikke « et 

nøytralitetsprinsipp» i livssyn og religiøse verdier lagt til grunn. Det er heller ikke tilfelle for 

SNK, selv om noen har forsøkt å fremme dette synspunkt i debatten om SNK sin 

verdimessige forankring. Nidaros biskop, prost og lokalmenighet vil fortsatt aktivt delta 

sammen med SNK i samtalen om felles forståelse av viktige verdier på Stiklestad, blant annet 

med bakgrunn i at vårt verdigrunnlag er vår kristne og humanistiske arv.    

Nidaros biskop er takknemlig for samarbeidet mellom Den norske kirke og SNK. Det er 

positivt og godt, og i stadig utvikling. Vi har utfordringer og et stort potensiale på Stiklestad, 

som enda ikke er utnyttet fullt ut. Men de gode samarbeidsrelasjonene som er etablert med 

SNK, gir meg godt håp om at vi i fellesskap vil makte å innfri målsettingene for Stiklestad, 

som er et enestående viktig sted for kirke og samfunn.   

   


