I 2011 er det 1100 år siden Rollo, eller Gange-Rolv, som vi
kaller ham, ble Hertug og grunnla Normandie. 25. september
2011 er det nøyaktig 100 år siden Ålesund under stor festivitas,
mottok statuen av Gange-Rolv som står i byparken. I den
anledning har Giske og Ålesund kommuner besluttet å markere
dette med et jubileum. Det har vært nedsatt en fellesgruppe av
administrasjon, politikere og ildsjeler fra begge kommuner og
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misjonen ble tidlig klar: "Å gjøre Gange-Rolv kjent, både lokalt
og nasjonalt". I godt samarbeid med lokalt næringsliv og frivillige
presenterer vi et rikholdig program gjennom flere dager, som
vi håper vil sette spor også i fremtiden. Gange-Rolv er nå synlig
både i Giske og Ålesund. Tusen takk til alle involverte og god
fornøyelse!
Med vennlig hilsen
Jubileumskomiteen

Våre støttespillere:

GISKE KOMMUNE

For informasjon:
www.giske.kommune.no
www.alesund.kommune.no

Program Gange-Rolv jubileet
30. aug. - 08. sept.: Godøy Kystmuseum og Sunnmøre Museum
Sunnmøre Museum og Godøy Kystmuseum tar i mot nærmere 700 elever fra 6.
klassene i Giske og Ålesund kommuner på en egen Gange-Rolv dag. Her får elevene
lære om Gange-Rolv som både rebell og samfunnsbygger.
11. sept: I Gange-Rolv's fotspor, ved Vigra Sogelag
Kulturminnevandring i regi av Vigra historielag. På Vigra er der mange vandrehistorier
om Gange-Rolv. Vigra historielag har samla nokon av dei og denne søndagen vandrer vi
gjennom landskapet på Vigra og krydrer den med sagn og myter om Gange-Rolv.
Kontaktperson: Olav Sindre Roald, Vigra Sogelag
14. - 21. Sept.: En reise i Gange-Rolvs fotspor til Normandie
I alt 70 personer blir med på turen. I Normandie vil vi bl.a. besøke aktuelle steder med
sterke bånd til Rollon’s vikingetid. Lørdag 17. september skal vi markere 1100 årsjubileet
ved Rollon statuen i Rouen, og arrangere en fransk / norsk aften.
Arrangør: Sunnmørsposten og Turistbussen. Kontakt person: Arnfinn Larsen
22. Sept.: Seremoni ved bautaen på Roald og nyrenovert parkområde
På Roald ble det i juni 1911 reist en bauta over Gange-Rolv av ungdomslaget Mjølner
på Roald. I anledning jubileet har bygdeutviklingsgruppa ”Et levende Roald” gjort en
stor jobb, og området vil bli stelt og fremstå som et parkområde til glede for alle
forbipasserende. Hildur Molnes vil lese diktet ”Trond” – væpner til Ragnvald Mørejarl,
og læremester og tjener for Gange-Rolv – skrevet av Hjalmar Synnes. Severin Haugen
vil fortelle segner om Gange-Rolv. Giske blandakor vil fremføre utdrag av ”Leikaren”,
et musikalsk syngespill med spesialkomponert musikk og tekster fra Håvamål og
Våleuspaa.
23. sept.-25. sept.: Gange-Rolv utstilling på Sunnmøre Museum
Har du hørt om Bayeux-teppet? Jean Renaud – kjent forfatter, har skrevet mange bøker
om vikingene i Normandie. I samarbeid med kjente kunstnere har han fått laget et teppe
om Rollon, basert på broderiteknikken til Bayeux teppet i Normandie som ble laget for
1000 år tilbake. Nå kommer han til Ålesund og stiller ut Rollo teppet på Sunnmøre
Museum fra fredag kl12.00. Teppet er 22 meter langt og 60 centimer høyt og innehar
30 ulike scener fra Rollons liv. I tillegg har Sunnmøre Museum lansering av informasjon/
utstilling om Gange-Rolv.
Arrangør Sunnmøre Museum, kontaktperson: Jarle Sulebust
Kontaktperson angående Jean Renaud: Arnfinn Larsen
Denne fredagen vil også representanter fra Det franske Kultursenter i Oslo besøke flere
skoler for å informere elever om muligheter for å være ett eller flere år ved videregående
skoler i Normandie regionen. Undervisningssteder i Rouen, Bayeux og Caen har egne
norske avdelinger / klasser. Dette ble startet i 1915 og i 2015 blir et 100 års vennskap
markert. Kontaktperson : Arnfinn Larsen

24. sept.: Bylørdag
I samarbeid med Ålesund Sentrumsforening vil det bli by – lørdag, og markering av
1100 års jubileet for Gange Rolv. Marked i Korsatunnelen og eget vikinge tog for barn.
Ålesund Filatelist klubb og Det franske Kultursenter vil ha egen stand på Ålesund
Storsenter. Ålesund Filatelist Klubb har i anledning jubileet laget et eget Gange-Rolv
frimerke og konvolutter, og på standen deres vil det bli mulighet til både å se det
endelige resultat og sikre seg noen eksemplarer av dette samleobjektet.
Kontaktperson: Trine Klemetsen
24. sept. kl. 12.00: Gange-Rolv, konferanse.
Historisk Forening og Gange-Rolv jubileet arrangerer en fagkonferanse på Rica Parken
Hotel. Foredragsholdere er professor Jean Renaud, Universitetet i Caen, professor
Jon Vidar Sigurdsson, Universitetet i Oslo, professor Torgrim Titlestad, Universitetet i
Stavanger, historiker Jarle Sulebust, Sunnmøre Museum og forsker Sturla Ellingvåg fra
NTNH.
Konferansen vil belyse Gange-Rolv’s røtter til Møre. Inngang: kr. 100,Kontaktperson : Arnfinn Larsen

25. sept: Offisiell feiring av Gange-Rolv, grunnlegger av Normandie!
Kl. 11.00: Gudstjeneste i Giske Kyrkje. Lokalhistorikeren Elias Giske vil under guds
tjenesten fortelle om Gange-Rolv si tilknyting til øyane i Giske kommune.
Kl. 12.00-14.00: Gange-Rolv dag i Giske spelamfiet. Her vil vikingane råde og sørge
for kaffe, mat og anna drikke.
Kl. 13:00: Premiere på tablået om Gange-Rolv. I anledning jubileet har Giskespelet
utvikla et eget tablå om Gange-Rolv, skrevet og instruert av Peter Drabløs som også
har vært instruktør for de fleste Giskespela. Dette er et humoristisk tablå som blir
karakterisert som ”ein uhøgtideleg (mis) bruk av fragmentariske historiske fakta.
Kl. 14.30: Vikingane kjem til Ålesund! Anført av vikingeskipet Embla – kvinner som
seiler for fred, og vikinger frå Giske, ankommer de Skateflukaia kl. 14.30. Derfra går
vikingegruppen opp i byparken til folkefesten.
Kl. 14.00-18.00: Folkefest i Byparken. Gange-Rolv jubileet blir avslutta i Byparken
med stort familiearrangement, og den offisielle markeringen av jubileet ved Giske
og Ålesunds ordførere. Her får familiens yngste ta del i spennende vikingeaktiviteter
sammen med Møre Frie Vikinger i et stemningsfullt landskap. Giske Blandakor stiller
med utdrag av ”Leikaren”, et musikalsk syngespill med spesialkomponert musikk og
tekster fra Håvamål og Våleuspaa. Giskespelet framfører det nyskrevne Gange-Rolv
tablået mens Sangens Fellesutvalg i Ålesund fremfører musikalskstykke komponert av
Kjell Kipperberg.

