
DELTA

OPPLEV

ENGASJER DEG

LÆR AV HISTORIEN

ÅRETS TEMA

DEMOKRATI
4. - 9. JUNI 2019

Forsidefoto: Hands on History
Alle arrangement er gratis, med unntak av de som er merket med * Vi tar forbehold om  
endringer av tidspunkt. Følg med på våre facebooksider. På www.sagauka.no finner du også 
nyheter og mer detaljert informasjon. facebook.com/sagauka @sagauka

Tirsdag 4. juni Onsdag 5. juni Torsdag 6. juni Fredag 7. juni Lørdag 8. juni Søndag 9. juni

Sagavandring 4. trinn 
Skolearrangement

Sagavandring 4. trinn 
Skolearrangement

Sagavandring 4. trinn 
Skolearrangement

Sagavandring 4. trinn 
Skolearrangement

Avduking av milestein og  
vandring langs pilegrimsleia
Kirkflå 
kl. 10:30-16:30
Se eget program

Sagavandring
Oppmøte: Eid skole og 
barnehage
kl 09:00-11:30
Se eget program

Åpningsforestilling og lek 
med Trondheim vikinglag                   
Monsstuflata v/Melhus VGS  
kl 10:00

Kinovisning: 
Ett minutts stillhet*                      
Melhus kino 
kl 11:00

Åpent fotomuseum, land- 
bruksmuseum og skimuseum
Gåsbakken
kl 12:00-16:00

Utstilling: 
Kommunikasjon i et historisk 
perspektiv 
Melhus bibliotek
kl 10:00-16:00

Utstilling:  
Kommunikasjon i et historisk 
perspektiv 
Melhus bibliotek
kl 10:00-16:00

Utstilling: 
Kommunikasjon i et historisk 
perspektiv 
Melhus bibliotek
kl 10:00-19:00

Utstilling: 
Kommunikasjon i et historisk 
perspektiv 
Melhus bibliotek
kl 10:00-16:00

Utstilling: 
Kommunikasjon i et historisk 
perspektiv 
Melhus bibliotek
kl 10:00-15:00

Utstilling: 
Bilder og gjenstander fra 
Hølonda i «alders tid»                   
Hølonda helse- og omsorgs- 
senter i åpningstiden.

Utstilling: 
Bilder og gjenstander fra 
Hølonda i «alders tid»                   
Hølonda helse- og omsorgs- 
senter i åpningstiden.

Utstilling: 
Bilder og gjenstander fra 
Hølonda i «alders tid»                   
Hølonda helse- og omsorgs- 
senter i åpningstiden.

Utstilling: 
Bilder og gjenstander fra 
Hølonda i «alders tid»                   
Hølonda helse- og omsorgs- 
senter i åpningstiden.

Utstilling: 
Bilder og gjenstander fra 
Hølonda i «alders tid»                   
Hølonda helse- og omsorgs- 
senter i åpningstiden.

Utstilling: 
Bilder og gjenstander fra 
Hølonda i «alders tid»                   
Hølonda helse- og omsorgs- 
senter i åpningstiden.

Foredrag: 
Budstikka som en historisk kil-
de til samfunn og samferdsel 
Kommunestyresalen
kl 14:30

Åpent veksthus og hage, 
med kunsthåndverk av 
Tiril og Sigurd Julius                            
Veksthuset på Oppigard, 
Havdal
kl 12:00-17:00

Åpent veksthus og hage, 
med kunsthåndverk av 
Tiril og Sigurd Julius                            
Veksthuset på Oppigard, 
Havdal
kl 12:00-17:00

Gjenskaping av vikingeting 
med Melhus kommunestyre
Horg bygdatun 
kl 18:00

Foredrag:
Sagatidens mektige kvinner
Fjøset på Gimsan                    
kl 17:30

Familiepinsemoro                        
Ved Grendstuggu på  
Gåsbakken
kl 14:00 - 16:00       

Familiedag på Horg bygdatun
Horg bygdatun                         
kl 13:00-17:00

Sommerfest i Prestegårdslåna
Prestegårdslåna
kl 19:00

Foredrag: 
Gårdstunet på Foss Lian i 
Vikingtid og Middelalder
Putballphuset på Ler
kl 19:30

Foredrag med Leo Ajkic*
Kultursalen Melhus rådhus  
kl 19:00

Trøndersk øl fra fjord til fjell* 
Ølsmaking med Gulating 
Ølutsalg
Schei Jakobsen 
kl 19:00

Foredrag: 
På vei gjennom Trøndelag*
Gamle Hovin 
kl 19:00

Sagaukas festkonsert i fjøset*
Fjøset på Meeggen gård
kl 19:00



FESTIVALTEMA 2019: DEMOKRATI

Kjære publikum!
Tradisjonelt regnes de gamle grekerne som opphavsmenn til demokratiet, men forskere 
på sagalitteratur peker på det nordiske tingsystemet som en upåaktet tidlig form for 
folkestyre. I 2019 er det kommunevalg og 100-års jubileum for allmenn stemmerett. Tar 
vi demokratiet for gitt? Hva fremmer demokratiet og hva truer det? Sagauka ønsker å 
bidra til refleksjon rundt historien. Når vi skal skape vår fremtid, gjør vi klokt i å kjenne 
fortiden, slik at vi kan ta lærdom av denne. Årets festivalprogram vil belyse ulike sider 
ved et høyst aktuelt tema, og i demokratiets ånd skal vi fremme folkes stemmer! Bli med 
og gjenskap et vikingeting sammen med Melhus kommunestyre, hør Leo Ajkic fortelle 
om noe av det som truer demokratiet og få med deg avdukingen av kommunens første 
milestein i pilegrimsleden. La deg forføre av joik på Vassfjellet, plei smaksløkene på øl- 
smaking og feir pinsen sammen med oss! Det blir ei helg full av moro for hele familien, 
og attpåtil blir det festkonsert i fjøset! Velkommen!

Line Anni Solbakken
Leder i Sagauka

HILSEN FRA ORDFØREREN!

Årets festivaltema er «Demokrati». I Norge hadde vi allerede i sagatida systemer og in-
stitusjoner for et folkelig styre. Sagauka 2019 vil belyse dette, trekke linjene fram til vår 
tid og med et blikk framover. The Economist kåret tidligere i år Norge til verdens mest 
demokratiske land. Men har vi en garanti for at det vil holde seg? Og hvordan står det til 
ellers i verden?
Demokratiet har sine svakheter, og er stadig under angrep. Det vi gjør og det vi ikke gjør 
i dag, vil få betydning framover. Vi skal stå opp for demokratiet. Vi skal bruke det og 
utvikle det videre, slik at vi unngår at dårligere styreformer gradvis får tak. Vi har alltid 
mye å lære av fortida. Ved å kjenne historien har vi trygghet for hvor vi står, og vi er 
rustet til å møte framtida.

Gunnar Krogstad
Ordfører

«UNIK I HISTORIEN – RELEVANT I NÅTIDEN»

FOREDRAG MED LEO AJKIC 
Når Leo Ajkic kommer til Sagauka er det nettopp fordi hans  
erfaringer er svært relevant for Sagaukas festivaltema 
Demokrati. I sitt foredrag tar han oss igjennom sin personlige 
reise hvor han gir oss skråblikk og perspektiver på hvordan 
integrering eller mangel på integrering påvirker enkeltmennes- 
kers handlinger i samfunnet. Ajkic har ledet og bidratt til en 
rekke radio-og-tv-produksjoner, blant annet Flukt og URO med 
NRK. I programserien URO, som gikk på NRK våren 2019, tar 
Ajkic opp ulike temaer vi mennesker er urolige for.
HVA:  FOREDRAG
HVOR:  KULTURSALEN MELHUS RÅDHUS*
NÅR:  4. JUNI, KL. 19:00

GJENSKAPING AV «TING»
Sagauka har demokrati som festivaltema, det er kommunevalg 
og ikke minst; vi feirer at vi i Norge har hatt stemmerett for alle 
i 100 år. I den anledning har vi satt oss fore å gjennomføre noe 
unikt; Melhus kommunestyre skal gjenskape et ting fra vikinget-
iden. Med balansert humor og politisk satire kan vi belyse forsk-
jellene mellom Sagatidens og dagens samfunn og politikk. Det vil 
bli tatt opp saker som er relevante både i fortid og nåtid, og våre 
politikere får mulighet til å tale på tinget, med utgangspunkt i 
sitt eget politiske ståsted. Tinget er åpent for de som vil overvære 
begivenheten. Dette får du med deg bare én gang i livet!
HVA:  GJENSKAPING AV TING
HVOR:  HORG BYGDATUN
NÅR:  ONSDAG 5. JUNI, KL. 18:00

ØLSMAKING MED GULATING
Gulating Ølutsalg sin forretningsidé tar utgangs- 
punkt i kulturarven vår. Navnet viser til Gulatings- 
lova, som påbydde brygging av øl til konge og bisp. 
Gulating ønsker dessuten i god demokratisk ånd at 
folket skal bestemme, og at de små bryggeriene skal 
løftes frem. Denne kvelden får vi servert både smaks- 
prøver og kunnskap, sammen med kortreist mat fra 
Schei Jakobsens eminente kjøkken. Her er det duket 
både for en demokratisk og kulinarisk kveld!
HVA:  ØLSMAKING
HVOR:  SCHEI JAKOBSEN*
NÅR:  ONSDAG 5. JUNI, KL. 19:00

SAGAUKAS FESTKONSERT I FJØSET
Årets festivaltema gjør det naturlig for oss å fokusere på mangfoldet i folkets stemmer 
når vi arrangerer festkonsert i fjøset. Ikke alle stemmer har blitt like sterkt hørt opp gjen-
nom historien, men under Sagauka skal de løftes. Derfor skal vi under denne konserten 
få oppleve spennet mellom klassisk sang traktert av kulturstipendvinner Linn Sofie 
Sørlien, joik fra Thomas Gælok og rap fra Melhus sin egen Kjartan Gaulfossen. Det hele 
bindes sammen av virtuost trekkspill fra Jovan Pavlovic. 
Her smelter altså 1800-tallets høykul-
tur inn i fjøsveggene, joiken varmer oss 
fra folkedypet og den mer moderne, 
samfunnskritiske rappen minner oss 
på å alltid reflektere og ytre oss om det 
samfunnet vi lever i. Mangfoldet er en av 
demokratiets styrker. Velkommen til årets 
festkonsert i fjøset!
HVA: FESTKONSERT
HVOR: MEEGGEN GÅRD*
NÅR: LØRDAG 8. JUNI, KL. 19:00

PINSEMORO PÅ GÅSBAKKEN
I år inviterer Sagauka til familiepinsemoro på 
Gåsbakken! Her blir det stort bål og grilling av 
både helstekt gris og pølser. Det blir andeløp med 
premier, smeden demonstrerer sitt håndverk, du 
kan ta en titt på den gamle kverna i kvennbekken, 
karameller skytes ut fra kanon og du kan bli med på 
ridetur. Har du litt konkurranseinstinkt kan du bli 
med på «farmenleker» med både øksekast, saging, 
kunnskapsleker med mer. Salg av grillmat, kaffe 
og kaker. Museene på Gåsbakken vil også ha åpent 
mellom 12:00-16:00.
HVA: PINSEFEIRING
HVOR:  HEGGDALEN BAK GRENDSTUGGU, GÅSBAKKEN
NÅR:  LØRDAG 8. JUNI, KL 14:00-16:00


