Kulturminnedagsprisen 2019 går til to arrangører:

Nærsnes kystlag og Øksnes kystlag
Juryens begrunnelse

Blant landets 200 påmeldte arrangement til Kulturminnedagene 2019 var det spesielt to
som skilte seg ut. Da disse to i tillegg er lokallag av samme organisasjon var det lett å dele
ut prisen til begge. Forbundet Kysten feirer i år sitt 40-års jubileum og blant forbundets
125 kystlag har de to vinnerne utmerket seg på hver sin måte i forbindelse med Kulturminnedagene. Øksnes kystlag og Nærsnes kystlag har begge vist at deres innsats har stor
betydning for lokalmiljøet, både under Kulturminnedagene og ellers. Aktiviteten som
kystlagene bedriver engasjerer mange. Arbeidet med formidling av kystkulturen treffer
barn og unge, nye innbyggere, båtentusiaster og mange, mange flere.
Nærsnes kystlag har arrangert Kulturminnedagene hvert år etter at laget ble stiftet i 2000.
De deltar altså for 19. året på rad og har Kulturminnedagene som en av sine store
satsinger i løpet av året. Kulturminnedagene i Nærsnesbukta er et samarbeid mellom
kystlaget, Røyken husflidslag, Slemmestad Speiderne og Norges livredningsselskap og
arrangementet besøkes årlig av rundt 1000 gjester. Her kan man få med seg en rekke
aktiviteter og opplevelser - alle med kyst og kystkultur som fellesnevner. Arrangementet
er en dør til den lokale kulturarven, tilhørigheten til havet og samværet med nye og kjente folk i lokalmiljøet. Her blir det mye folk og god stemning!
Øksnes kystlag har sammen med flere lag, museer, kommunen og næringslivet laget et
helstøpt program for årets Kulturminnedager. Samarbeidspartene har i flere år på ulikt
vis jobbet med å ta vare på og formidle kulturarven for barn, unge, den voksne befolkningen, fastboende, tilreisende og tilflyttere i kommunen. Juryen mener samarbeidet mellom de forskjellige aktørene vil ha store ringvirkninger i lokalmiljøet. Inkluderingsarbeidet som Øksnes kystlag bedriver er også svært forbilledlig, engasjerende og virkelig noe å
ta av seg hatten for. I tillegg har kystlaget brukt årets tema ”Fremtidens kulturarv” på en
oppfinnsom måte ved å fokusere på mat som er en sentral del av vår kulturarv.
Nærsnes kystlag og Øksnes kystlag deler i år kulturminnedagsprisen på 30.000,-.

Vinner 2019:

Øksnes kystlag
for arrangementet
”Fra steinalderkost til føde
i framtida - en ”tidsreise” i
matkultur”

Dato: 15.september, kl. 12 - 18 + kurs og mindre arrangementer hele kulturminneuka
Sted: Løftingen, heimsommarøyveien 1, 8430 MYRE
Medarrangører er Øksnes Historielag, Museum Nord avd. Øksnes, Øksnes kulturkontor, skoler,
voksenopplæring/flyktningkontor, Øksnes Frivilligsentral, Ungdomsklubben Skarven og lokalt næringsliv.
Om arrangementet:
Arrangementet handler om mat, hva tradisjonene våre er, bærekraft i nåtidens matproduksjon og inntak,
og hva vi viderefører til kommende generasjoner. For å øke bevisstheten om mat både som eksisterende og
framtidig kulturminne arrangerer Øksnes Kystlag en ”tidsreise i mat” fra den maten man tenker steinalderfolket brukte og fram til den maten folk i Øksnes kanskje vil spise i årene som kommer. Det blir boder som
presenterer tidsreisen - med smaksprøver, ungdommer viser eksempler på moderne matvaner, tilflyttere,
innvandrere og flyktninger vil vise mattradisjoner de har tatt med seg til Øksnes, barn og unge inviteres til
å presentere fremtidens mat gjennom tegninger, videoer og tekster, næringslivet vil presentere innovative
prosjekter om tangproduksjon, næringsmidler som raudåte, utnyttelse av fisk osv. og det vil holdes foredrag
knyttet til mat før og nå. I tillegg vil det i løpet av kulturminneuka gjennomføres tre kurs:
Kurs 1: Tilberedning av mat på steinaldervis i kokegroper
Kurs 2: Banking av fisk på gammelmetoden
Kurs 3: Kurs i fermentering (gjæring) for konservering av mat og drikke (Museum Nord avd. Øksnes)
Se kulturminnedagenes hjemmeside for mer informasjon her

Kontaktinfo arrangør:
Leder, Øksnes Kystlag
Jan Einar Andersen
Mail: jan.einar.andersen@vkbb.no
Telefon: 48008676

Vinner 2019:

Nærsnes
kystlag
For mangeårig
engasjement
som Kulturminnedagsarrangør

Dato: 8. september kl. 12.00 - 16.00
Sted: Promhavn slipp i Nærsnesbukta
Samarbeidspartnere: Slemmestad speiderne, Røyken husflidslag, Livredningsselskapet
Sponsor: Røyken kommune, Indre Oslofjord Kystlagssamling
Om arrangementet:
Nærsnes kystlag vil sammen med Røyken husflidslag, Slemmestad Speiderne og Norges
livredningsselskap skape et stort og variert arrangement. Her kan du møte en trebåtbygger og en
seilmaker og du vil kunne høre lyden av semidieselmotoren Wichmann (1958). Ungene får prøve flere
forskjellige typer vev, spinne og kare ull. Tjærebrenning og en smed i arbeid er andre aktiviteter verdt å
få med seg. Om man vil kan man prøve seg på repslaging på mini-repebane, spikke en båt med mast og
seil, spikring med skipsspiker og prøve seg på båtklink. Her kan man ro en oppmerket led og få diplom og
”rokanppen” med seg hjem. Speiderne stiller med kanoer som også kan prøves i bukta og
livredningsselskapet vil demonstrere livredning i sjøen.

Se kulturminnedagenes hjemmeside for mer informasjon her

Kontaktinfo arrangør:
Leder, Nærsnes Kystlag
Asgeir K. Svendsen
Mail: asgeir@ticon.no
Telefon: 90526267

Om prisen
I forbindelse med årets kulturminnedager som arrangeres i tidsrommet 7.-15.september
deler Kulturvernforbundet ut prisen til en lokal arrangør som enten ved årets program og/
eller ved innsats over tid best har oppfylt Kulturminnedagenes målsetning om
«å tilgjengeliggjøre kulturminner for allmennheten og bidra til å skape forståelse og
interesse for kulturminner og kulturmiljøer».
Temaet for årets kulturminnedager er ”Fremtidens kulturarv”. Tematikken utfordrer
arrangørene til å formidle kulturarven på en engasjerende måte, se på historien i et
bærekraftsperspektiv og holde kulturarven levende - også for barn og unge.
Kulturminnedagene vil bli markert over hele landet med rundt 150 arrangementer fra sør
til nord. Kulturvernforbundet har det koordinerende ansvaret for dagene, mens det er de
lokale foreningene, historielagene, kystlagene, husflidslagene, museene, kommunene osv.
som står bak de enkelte arrangementene.
«Kulturvernforbundet er imponert over det glødende engasjementet, kreativiteten og
kunnskapen hos de lokale arrangørene. Kulturminnedagene er som en diger, spennende
skattekiste som åpnes opp for publikum hvert år, og bidrar til å spre kunnskap og
nysgjerrighet rundt våre kulturminner» sier generalsekretær i Kulturvernforbundet
Toril Skjetne.
Styret i Kulturvernforbundet har i forkant av årets kulturminnedager nominert fem
lokale arrangører til den gjeve Kulturminnedagsprisen på kr. 30.000,-.
Prisen vil bli delt ut til en av de nominerte under årets kulturminnedager.

De 5 nominerte til Kulturminnedagsprisen 2019 er:
-

Drammen historielag
for flere arrangement under årets kulturminnedage
John Fiskvik
for arrangementet ”Offisiell gjenåpning av Fiskvikrokkdalsdammen i Rendalen”
Arrangører av Kulturminnedagen på Karmøy
for årets program
Øksnes kystlag
for arrangementet ”Fra steinalderkost til føde i framtida - en ”tidsreise” i matkultur”
Nærsnes kystlag
for mangeårig engasjement som Kulturminnedagsarrangør

