
Åpent brev til Skaun kommune 

 

Skaun Kirke – Et historisk minnesmerke 

Jeg har vært så heldig å være med på å gjennomgå historien til Skaun kirke. Dessuten er jeg inne i 

mitt tredje år som pilegrimsvert og gaid i kirka på Venn. Jeg fikk i år med meg det meste av det som 

skjedde under Kristindagene. 

Etter å ha vært med på dette har jeg stilt meg spørsmålet: Hvorfor kan vi ikke ta utgangspunkt i Kirka 

og Menighetshuset som et «fredet» område og en slå sirkel rundt? 

Etter mitt skjønn bør denne sirkelen være fri for gjennomgangstrafikk. Skolen må bygges et annet 

sted. Det er ingen mening i å bygge en svær koloss av en bygning tett inn på et historisk 

minnesmerke. I debatten/folkemøtene er det kommet mange gode forslag til plassering av den nye 

skolen. Jeg ser for meg fem steder hvor det kan bygges et skoleområde som vi med stolthet kunne 

vise resten av Norge. De fleste av plasseringene jeg ser for meg vil ikke bruke dyrkajord i det heletatt. 

Dessuten kan skolen på Venn brukes under byggingen av den nye. 

Det må handling til, nå, og det jeg ser for meg når det gjelder Venn som et knutepunkt er at alle 

eiendomsbesittere i området involveres med sikte på å få trafikken lagt utenom kirkeområdet. En 

trafikkløsning for området må finnes uavhengig av gjeldende eiendomsgrenser. Dessuten må det 

foretas undersøkelser av grunnforholdene nord for kirka. Vi må ha i mente at dette er gammel 

havbotn. Leirlagene rundt Laugen var 13 m tykke på det meste, men det ble konstatert først etter at 

rasene skjedde i forbindelse med kraftverket som ble bygd rundt 1920. Jeg har ikke tall for hva som 

gikk med av dyrkajord den gangen, men det kunne nok totalt dreie seg om bortimot 100 da. 

Registrerte setninger i grunnen der kirka står skulle være grunn god nok for å ta den utgiften. Det å få 

konstatert om det finnes kvikkleire i området kan være en god investering. 

 

Jystad, 4. juli 2019 

Endre Jystad Bjørgum  

 

 

 


