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Einar Tambarskjelve,
Tora fra Rimol, Kark, og
flere av de sagnomsuste
skikkelsene som Snorre

Sturlason har skildret i sine saga-
bøker har alle ett fellestrekk – og det
er nettopp Melhus. De dramatiske
hendelsene som endret det histor-
iske løpet i Norge for flere hundre år
siden skal nå framheves, og Melhus
kommune, Næringsforeningen i
Trondheim avd.Melhus og Melhus
Historielag har samlet troppene.
De har kommet fram til et variert
program spekket med godbiter i det
som kort og greit skal kalles “Sagauka”.

VIL BYGGE IDENTITET OG
ENGASJEMENT
Styremedlem i Melhus Historielag,
Ronald Nygård, ser fram til uka og
med stor entusiasme forteller han
om hvorfor de nå endelig lanserer
Sagauka. – Det er mange bygder
rundt om i Norge som er nevnt i
sagabøkene, blant annet i Snorres
Heimskringla. Men, det er få steder
som er nevnt like mye somMelhus.

At vi kaller det sagabygda er ingen
tilfeldighet, her skjedde ikke bare
lokalhistoriske hendelser, men også
rikshistoriske begivenheter som har
endret det historiske løpet. Samar-
beidet mellom kommunen, nærings-
foreningen og historielaget har vært
en stor styrke og selve målsettingen
med uka er å være identitetsby-
ggende både for tilflyttere og de
som er vokst opp her i Melhus. Å
føle tilhørighet ved å vandre i dette
historiske landskapet er viktig.
Samtidig er det å være ei sagabygd et
flott varemerke og dette ønsker vi å
formidle gjennom det store engas-
jementet blant alle deltakerne som
skal bidra under uka, sier Nygård.

DEN FØRSTE AV FLERE I
ÅRENE SOM KOMMER
Det har vært mange diskusjoner
rundt om i Melhus, både i lag og
foreninger, på politisk hold og i
kulturliv, hvorfor man ikke skal
gjøre noe ut av historien som
Melhus bygger på. Styringsgruppa,
med ordfører Jorid Jagtøyen, leder

i Næringsforeninga i Melhus, Hans
Petter Øien Kvam, styremedlem i
Melhus Historielag, Ronald Nygård,
og kultursjef Jan Erik Landrø, syr nå
sammen ei hel uke med et rikholdig
program. Programmet er bestemt
ut ifra innspill fra ulike ressursper-
soner, lag, foreninger og skoler, og
kriteriene har vært at det skal være
aktiviteter med kvalitet i tillegg til
at det skal skape engasjement. – Det
har vært veldig gøy i prosessen å
se hvordan for eksempel skolene
har jobbet opp i mot dette. At både
lærere og elever har tatt i et ordentlig
tak har gitt resultater og det er flott
å se at engasjementet er så stort,
forteller Jagtøyen. Kultursjef Landrø
presiserer at årets Sagauke er en start
på noe som er ment å arrangeres
hvert år. – Vi har fått mange forslag
på aktiviteter, ikke alle er med i år,
men det blir muligheter i årene som
kommer. Det har overhodet ikke
vært vanskelig å fylle programmet,
og det har vært gledelig.

RIKHOLDIG OG VARIERT
PROGRAM
Daglig leder i Næringsforeningen i
Trondheim avd. Melhus, Hans Pet-
ter Øien Kvam, presiserer at det er
styringsgruppa som har laget og de-
finert paraplyen på det som skal skje,
men at aktivitetene er varierte og
lagt opp til å passe alle aldersgrup-
per. – Det er et stort spenn i pro-
grammet, og absolutt noe for enhver.
I tillegg har vi prøvd å organisere
det slik at forskjellige programposter
ikke skal kollidere så flest mulig får
med seg det de er interessert i. Som
leder i næringsforeninga er det også
min jobb å motivere handelsstanden
til å bidra med aktiviteter, og være
synlige. Vi er stolte av det arbeidet
som er gjort i forkant og selvfølgelig
forventningsfulle på mottakelsen.
Alle som har bidratt, både nærings-
foreninga, kommunen, historielaget
og alle ressurspersonene har vært
med å legge grunnlaget for ei
innholdsrik Sagauke!

Nå er det endelig på tide å anerkjenne hva Melhus står for og feire
bygda med sin mangfoldige sagahistorikk. Det er tid for sagauke.

SIKTER HØYT: Styringsgruppa bak Sagauka har store forventninger til den kommende Sagauka, og sikter høyt med variert innhold av god kvalitet. Ronald Nygård fra Melhus Historielag illustrerer
villig en av de mest omtalte skikkelsene i sagahistorien, Einar Tambarskjelve, som var en fremragende bueskytter. Bak ses Hans Petter Øien Kvam, Jorid Jagtøyen og Jan Erik Landrø.

Av Karen Gunnes


