
 

 

 

Skaun kommunes kulturpris, frivilligpris og kulturstipend 2016 

 
Helse-, oppvekst- og kulturutvalget vedtok i møte 29.11.2016 å gi kommunens kulturpris til John 
J. Dalen, frivilligprisen til Leif Olav Syrstad og kulturstipendet i Cathrine Blaavinge Bjørnevog.  

 

 

Kulturprisen 2016 
John Dalen har gjennom mange år vært sentral i kulturhistoriearbeidet i Skaun. Dalen var 
foreslått til kulturprisen av to separate forslagsstillere. Fra begge forslagsstillerne ble det lagt vekt 
på hans utviklingsarbeid med konfirmasjonsbøkene i Skaun kommune. Disse bøkene må med 
rette kunne kalles en suksess.  

I det ene forslaget sto det blant annet:  

John hadde ideen om å lage den populære konfirmasjonsboka som etter hvert finnes i de 
fleste hjem. Den første han lagde var oversikt over konfirmanter i Skaun fra 1900-2001 
og ble utgitt i 2002.  Dette produktet skapte enorm interesse i Skaun og avstedkom 
produksjon av tilsvarende bøker for både Børsa og Buvik. 

Fra andre forslagsstiller ble det også trukket fram Dalens innsats i Skaun historielag:  

Han har i mange år vært et særdeles aktivt medlem i Skaun historielag og har vært både 
leder og vanlig styremedlem i laget. John er den som hadde ideen til å gi ut 
konfirmantbøker, og han har for egen rekning (og risiko) gitt ut to bøker for Skaun. Dette 
førte til at historielaget ga ut bøker for Børsa og Buvika, og har inspirert mange andre 
bygder til å gi ut sine egne konfirmantbøker. 

  



 

Frivilligprisen 2016 
Leif Olav Syrstad er mottaker av Skaun kommunes første frivilligpris. I omtalen av Syrstad sin 
innstas er det vist til blant annet følgende  

Leif Olav Syrstad har gjennom en årrekke vært engasjert i det frivillige arbeidet i Skaun 
kommune. Det er særlig i Skaun historielag og i Skaun bygdamuseum at Syrstads arbeid 
har blitt synlig, men også i andre fora har hatt stått på som frivillig.  

Syrstad har vært medlem i styret i Skaun historielag siden 2006, og tok over som leder der 
i 2009. Han gikk ut av styret i 2015, og tok da på som leder i Skaun bygdamuseum. 
Syrstad har, sammen med en kjerne av frivillige vært sentral i planlegging og bygging av 
det nye museumsbygget på Skreddarhaugen. 

Av andre områder der Syrstad har vært engasjert er som guide i Skaun kirke og på 
Husaby, som frivillig i Kristin på Husaby og oppsettingene av Skottet og Eldkorn. Han 
har også de siste 10 årene vært den, sammen med miljøet ved Skaun menighetshus, som 
har gjort den største innsatsen for vedlikehold og formidling av pilegrimsarbeidet i 
kommunen. 

 
Foto: Fra Avisa Sør-Trøndelag 

  



Kulturstipendet 2016 

Kulturstipendet gikk i 2016 til Cathrine Blaavinge Bjørnevog. Hun viser i søknaden sin til at hun 
debuterte som forfatter høsten 2016, med boken Um sakne springe blome, i sjangeren 
lyrikk/poesi. Boken er skrevet på en blanding av nynorsk og gammelnorsk, og handlingen har 
utgangspunkt i eventyret om Kvitebjørn kong Valemon.  

Bjørnevog skriver:  

Å skrive og få muligheten til å formidle historier er blitt det viktigste i mitt liv, og jeg er 
heldig som nå fikk debutere som forfatter. Boken har blitt meget godt tatt imot av lesere 
og kritikere.  

Nå skriver jeg på mitt andre manuskript, med arbeidstittel "Boud", også dette en blanding 
av roman, lyrikk og poesi.  

I Adresseavisens anmeldelse av Bjørnevogs bok står det:  

Den leser som klarer å bryte ned motstanden i seg selv mot det insisterende målføret som 
forfatteren kler denne klagen i, belønnes med å få tre inn i et mystisk univers som på 
mange måter er utenfor tid og rom. Sånn sett kan man si at dette avsides-liggende språket 
kler diktene.  

Her er sagastil, litt folkeeventyr, litt erotisk poesi av den intense sorten, gammel-
testamentlig besvergende og folkeeventyrlig bevinget på samme tid.  

 
    Foto: Fra Westerdahls 

 

Kulturpris og frivilligpris vil bli delt ut i forbindelse med åpningskonsert for Vinterkulturuka 2017 
i Børsa kirke lørdag 28. januar. Det er ikke avklart når kulturstipendet vil bli delt ut.  

Begge prisene består av et kunstverk og diplom, mens kulturstipendet er på kr 10 000,-.  


