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Nordkapp kommune 150 år i 2011  

I 2011 har Nordkapp kommune 150-års jubileum og det skal både markeres og feires ! 
 
I Nordkapp kommunes historiebok ”Nordkapp en fiskerikommune” står det slik (s. 192):  

 
I kongelig resolusjon av 18. mars 1861 heter det at Kjelvik annekssogn skulle overføres 
fra Kistrand til Måsøy prestegjeld fra 1. juli 1861. 
Det om i moderne øyne bare synes å være en overføring i geistlig administrativ 
betydning, innebar imidlertid at Kjelvik ble opprettet som egen kommune.  
 

I følge historieboka fant det første kommunestyremøte imidlertid sted i Kjelvik allerede 21. juni 
1861 under ledelse av ordfører Jørgen O. Wiig. Nevnte dato kan formodentlig regnes som 
Kjelvik kommunes (nå Nordkapp kommunes) fødselsdag. 
 
Formannskapet i Nordkapp har bestemt at kommunens 150-års jubileum skal markeres. 
Planlegging av jubileumsmarkeringen skal organiseres som et prosjekt med formannskapet som 
styringsgruppe. 2011 skal være et jubileumsår for og i Nordkapp kommune.   
 
Planlegging av jubileet er i gang. Vi ser for oss, ikke bare ett arrangement og en markering, men 
en rekke arrangementer og markeringer og slik gjøre hele 2011 til et jubileumsår. En av 
hovedmålsettingene er bred involvering og bredt engasjement. Vi ønsker på en ettertrykkelig 
måte å vise fram dagens moderne, vitale og mangfoldige Nordkappsamfunn, samtidig som vi 
også skal framstå som et samfunn, som er seg sin historie bevisst.    
 
Dere som tilskrives i dette brevet representerer både ressurser og talenter som vi er helt 
avhengige av å få mobilisert, for å få til ovennevnte og dere til sammen står i posisjon til å 
engasjere antakelig hele kommunens befolkning. Vi håper derfor å ha dere med på lag; at dere 
vil være med og bidra til å markere Nordkapp kommunes 150-års jubileum i 2011.  
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Det vil bli en koordinerende instans i kommunen, men det er ikke fastlagt enda hvor eller hvem 
som skal ha denne funksjonen, så det vil vi komme tilbake til. I mellomtiden oppfordrer 
undertegnede dere til å planlegge markeringer i 2011;  det være seg pedagogiske opplegg, egne 
markeringer, legge 150-års jubileet inn som tema i allerede innarbeidede arrangementer, søke å 
få regionale arrangementer lagt til Nordkapp kommune i 2011, etc., etc. Innspill og gode ideer 
tas også imot med takk.  
 
Det planlegges å holde et møte / informasjonsmøte om jubileet i nær framtid. Det vil være mulig 
å komme med innspill og gode ideer på dette møtet eller de kan formidles på e-post til 
undertegnede eller til Stig Hansen ved Nordkapp Næringshage.  
 
kristina.hansen@nordkapp.kommune.no 
stig.hansen@nordkappnh.no 
 
Da gjenstår det bare å ønske dere lykke til med planlegging og oss alle lykke til med Nordkapp 
kommunes 150-års jubileum i 2011. 
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