LEVANGER KOMMUNE
Velkommen
til årets Marsimartna!
Det eldste vitnesbyrd om Levanger som markedsplass, er et skjøte datert Levanger 2. mars
1473. Her selger Hallgeir Skallufson sin gård Vi i Ness sokn i Jamtland til sin frende Anund
Guttormson og åtte jamter har undertegnet som vitner. Dette viser at det allerede den gang
var marsimarked i Levanger med besøk av jamter. Alt tyder på at denne virksomheten fant
sted i Levanger helt fram til slutten av det attende århundret. Da åpnet Meråkerbanen og
endret kommunikasjonslinjene til Jamtland med den følge at Trondheim tok over som handelsknutepunkt mellom kystbefolkningen og svenskene.
Marsimartnan i Levanger er et arrangement som
gjenskaper denne delen av Levangers historie. I
år blir denne arrangert for fjortende gang og
denne martnan har hele tiden hatt en positiv
Interessen har vært, og er fortsatt, meget stor, med pågang fra hele landet.
Dessverre har det ikke blitt plass til alle, men det er vel en viss grunn til
å tro at dess større konkurranse, jo bedre blir produktene som blir å få
kjøpt. Martnashandelen i Levanger har alltid vært god, noe følgende historie skulle vise: Kongen klaget over at lensherre Ludvig Munk sendte for
lite smør og mel i ledning og landskyld i 1597. I sitt forsvarsskrift av 30.
mars 1597 unnskylder Munk seg med at bøndene solgte sitt smør og sitt
mel på markedet i Levanger slik at det ble for lite igjen til kongen. Dette
viser at den sikreste måten å tilegne seg varer på var å handle på martnan
– slik er det ennå!
Marsimartnan har også andre innslag enn handel. Fakkeltoget fredag
kveld tør jeg påstå er unikt i verdenssammenheng. Her blir byen mørklagt
og langs togets rute får vi oppleve en rekke historiske tablåer. Dette er
kort og godt en opplevelse for store så vel som for små. Etter toget er det
også mulig å ta del i ulike arrangementer rundt omkring på byens utesteder.
Levanger har de siste to årene arbeidet for å bli medlem av den internasjonale Cittaslowbevegelsen. Under et besøk i Greve i Italia for ett år
siden ble vi bedt om å arbeide for et nordisk nettverk for denne bevegelsen. Dette har vi gjort og har i den anledning invitert til et Cittaslowseminar, som arrangeres under martna. Her vil det være deltakere fra
Sverige og Italia i tillegg til andre norske byer.
På vegne av Levanger kommune vil jeg benytte anledningen til
å takke alle som på frivillig basis stiller opp og gjør hele
arrangementet mulig. Denne innsatsen kan ikke
verdsettes godt nok.
Nok en gang. Velkommen til Marsimartnan.

Odd Thraning
ordfører

utvikling, og lite tyder på at Marsimartnan ikke
vil utvikle seg videre i årene som kommer, blant
annet ved et nærmere samarbeid med Rørosmartan og Gregoriusmarknaden.

