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– Jeg er stolt over å ha 
fått prisen. Kulturprisvin-
ner Olaf Lydvo satte ord 
på det de tre prisvinnerne 
tydelig følte.
Det har blitt en tradisjon at kul-
turprisen, miljøprisen og Ole Vig-
prisen deles ut i et felles arrange-
ment, og nok en gang ble det en 
høytidelig og stilfull seanse med 
rause, rosende og velfortjente ord, 
i tillegg til mer synlige bevis på 
prisene. Årets tre prisvinnere ble 
behørig feiret ved Stjørdal Mu-
seum tirsdag kveld. 

Mr. friidrett
Olaf Lydvo (72) fikk kulturprisen 
for sin utrettelige innsats i idrett-
smiljøet generelt og friidrettsmil-
jøet spesielt. Helt siden 1979 har 
Lydvo hatt en finger eller to med i 
det meste som har foregått på frii-
drettsbanene i Stjørdals-området. 

– Vi flyttet til Stjørdal i 1977, 
og jeg involverte meg tidlig i 
idretten. Stjørdal var en helt 
ukjent plass for oss, men den had-
de så mange likheter med Voss 
(Lydvos hjemsted). Begge steder 
var handelssentrum, skolesenter, 
landbruksbygd, begge steder er 
det lakseelv og begge er trafikk-
knutepunkt, sa Lydvo blant annet 
da han takket for prisen. Og ikke 
minst trakk han fram det brede 
kulturlivet i Stjørdal.

– Jeg startet med sprinttrening 
for mine to gutter og et par kom-
piser på skoleplassen på Kvisla-
bakken, men etter hvert ballet 

det på seg. Vi var vel 30-40 unger 
og da ble det til at vi delte inn i 
to fotballag og spilte fotball. Jeg 
husker at Kvislabakken stilte med 
hele fire lag i Gataserien, mimret 
Lydvo, som også fortalte om ti år 
i mannskoret, da han meget takk-
nemlig mottok kulturprisen for 
2012.

Stadig flere venner
Årets miljøpris gikk til mer enn 
200 venner. Olav Bakken mottok 
prisen på vegne av Stjørdal Mu-
seums Venner, som har vokst og 
vokst.

– Vi får omtrent nye medlem-
mer hver uke, sier Bakken, som 
innrømmer at museumsvennene 
ble noe overrasket da de hørte at 
de skulle få miljøprisen. 

– Når vi fikk høre hvorfor 
og bakgrunnen så forsto vi at vi 
kanskje hadde gjort oss fortjent 
til miljøprisen likevel, sa Bakken 
med et smil om munnen da han 
på vegne av de drøyt 200 muse-
umsvennene mottok og takket for 
prisen. Og at de skal fortsette ar-
beidet er det ingen tvil om. 

– Det er noen som sutrer over 
at de husene vi setter opp på nytt 
her ved museet burde fått stått i 
Gata. Det kommer aldri til å skje. 
Men ved å ta vare på dem tror 
vi at vi gjør noe fornuftig når vi 
lager «Hæsjgata» her, sier Olav 
Bakken. 

Sårbare barns talskvinne
Kveldens tredje pris, Ole Vig-pri-
sen delt ut av Ole Vig-fondet, gikk 
i år til Cecilia Margarita Dinardi. 

36-åringen kom til Norge som 
politisk flyktning fra Chile som 
12-åring.

– Jeg er utrolig glad for å få 
denne prisen, og det er kjempe-
flott å få være her i kveld, sa Di-
nardi, som blant annet fikk prisen 
for sin innsats for folkeopplysning 
om barns rettigheter. Hennes 
innsats for sårbare barns situasjon 
enten de er barnevernsbarn eller 
asylbarn kan trygt sies å være mer 
enn vanlig god innsats, het det 
blant annet i begrunnelsen fra 
Ole Vig-fondet. 

– Stå på!
Under prisarrangementet fikk 
hun også se og høre fra fem 

ungdommer som er engasjert 
i Kulturverksted for ungdom i 
Lokstallen. Innvandrerungdom-
mer fortalte om sine erfaringer, 
sitt arbeid, og et nylig utarbeidet 
manifest.

– Jeg ble rørt da jeg hørte dem 
fortelle om sin situasjon. Tenk å 
få muligheten til å være med på 
noe sånt, sa Dinardi, som hadde 
et klart og godt råd til de lokale 
ungdommene: – Stå på videre!

Imponerende og rørende
Innimellom velfortjente priser og 
taler var det som seg hør og bør 
kulturelle innslag. Det var både 
langeleik og innslag av kulturkon-
torets egen Joachim Engan. Og 

Prisvinnere satt pris på
STOLTE VINNERE: Tre fornøyde prisvinnere med hendene fulle av priser. Fra venstre: Olav Bakken, som er leder i Stjørdal Museums Venner, Cecilia Margarita 
Dinardi og Olaf Lydvo.

STERKT MØTE: Årets vinner av Ole Vig-prisen Cecilia Margarita Dinardi ble rørt av å høre ungdommene fra Kulturverk-
sted for ungdom fortelle. Her er hun i prat med Foad Soltani (fra venstre), Meysam Hosseini, Maryam Essa Hamud og 
Saido Essa Hamud.

STJØRDAL KOMM. KINO
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www.stjordalkino.no
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the epic finale 
that will live forever.

Facebook.com/TwilightNorge
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ikke minst de fem ungdommene 
fra Kulturverksted for ungdom. 
Deres klare meldinger og innstil-
ling rørte ved publikum.
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