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For å ha en ekte relasjon til 
navnet Kunes er både melke 
spann kasting og annen «ku
galskap» med i programmet 
når nyskapningen Kunes
dagan lanseres 31. juli i år.

sonja e. andersen

– Da jeg i fjor begynte å etterspørre be-
hov for et arrangement på Kunes som ska-
per samhold og trivsel, ba jeg om ku-tips,. 
Det handler jo om Kunes, humrer Alf Edvard 
Masternes, inititativtaker og primus motor for 
de aller første Kunesdagan som går fra 31. 
juli til og med 3. august i år.

Skape tradisjon
Kongstanken til Masternes er at Kunesdagan, 
som i år arrangeres for aller første gang, skal 
bli en tradisjon til glede for både lokalbefolk-
ningen, hyttefolk og tilreisende. Kongstanken 
omfatter også tilbud til alle aldersgrupper.

– Så i fjor at det er veldig mye folk i områ-
det i månedsskiftet juli-august. Noen kommer 
hit for å besøke slekta, mens andre kommer 
mest for å fiske, ofte både på sjø og til fjells. 

Håper sterkt at folk har behov for litt kulturelt 
påfyll også, sier han.

Litt som Pippi
Oppglødd over responsen på ideen, brukte 
Masternes vinteren til å planlegge, finne te-
matikk og vinkling for Kunesdagan 2014.

– Vi er litt som Pippi Langstrømpe: Dette 
har vi aldri gjort før, så det får vi sikkert til, 
smiler han. Med humor og alvor jevnt fordelt i 
bunnen, har Masternes med god hjelp fra ku-
tips fått snekret et program som inkluderer al-
le fra liten til stor, og som går over fire dager.

Løfter historien
Fordi han mener det er lite nedtegnet hvordan 
det har vært å bo på Kunes gjennom tidene, 
har Masternes i forbindelse med seniordage-
ne gjort flere avtaler som går på å løfte områ-
dets historie fram i lyset. 

Blant dem med historiker Steinar Pedersen 
og tidligere NRK-journalist Toril Olsen som 
begge vil bidra med det. I tillegg skal en ut-
flyttet «kuneser» som sitter med nedtegnelser 
om Kunes helt tilbake til 1860, holde foredrag 
via Skype.

Bredt tilbud
Forsker Hans Kristian Strand fra Havforsk-
nings instituttets avdeling i Holmfjord i Pors-

ang er vil komme for å prate om fjordøkologi. 
I tillegg er de store smoltanleggene i Friarfjord 
og Land ers fjord utfordret til å komme til Ku-
nes for å fortelle om sine virksomheter.

– Og selvfølgelig skal vi ha underhold-
ning, fotoutstilling og linedance-kurs. Hver 
kveld blir det underholdning i musikktel-
tet, og kafeételtet vil daglig friste med kort-
reist mat som Laksefjordlaks og kongekrabbe 
og auksjoner. I tillegg har vi utfordret frilufts-
livsbransjen til å ha stand disse dagene, sier 
Masternes.

Brattholmen
Kunesdagan 2014 skal avsluttes med som-
mergudstjeneste på Brattholmen. Det har tid-
ligere blitt holdt gudstjenester der ute, slik at 
dette blir en videreføring i samråd og samar-
beid med grunneiere og kirkelig fellesråd.

– Vi må berømme Lebesby kommune for å 
ha vært behjelpelig med å låne oss partytelt. 
Programmet er ikke helt spikret ennå, men i 
store trekk er linjene lagt. Som de fleste an-
dre lignende arrangmenter trenger også vi litt 
frivillighet, men vi vil så godt det lar seg gjø-
re fordele oppgavene slik at ingen blir over-
belastet, lover Alf Edvard Masternes.

sonja@sagat.no

Ba om kutips for å få 
innhold i Kunesdagan

HåPer På ny tradiSjon:
Alf Edvard Masternes håper nykomlingen Kunesdagan blir så godt 
mottatt at den kan bli en tradisjon.

(Foto: Sonja E. Andersen)

Får egne dager:
Det ser øde ut på dette bildet, men det legges opp til et yrende folkeliv 
på Kunes i tidsrommet 31. juli - 3. august.

(Foto: Privat)

Kulturelle 
planer for 

sommeren? 

Wigdis strømsnes

narviK

Det er veldig synd at det ikke 
blir noe Márkomeannu-fes-
tival. Jeg har vært der flere 
ganger, blant annet en Mari 
Boine-konsert for noen år 
siden. Det er en veldig viktig 
festival, både for distriktet og 
for samene generelt. 

Jeg har vært på Festspillene i 
Nord-Norge og skal en tur til 
Hamsun-senteret. Ellers blir 
det bare kos på hytta. 

Cecilie stenbro

evensKjer

Veldig trasig at Márkomean-
nu er avlyst i år. Jeg har vært 
der et par ganger, og det er 
en fin opplevelse, både kon-
sertene og resten av pro-
grammet.

I sommer blir det nok ingen 
andre festivaler på meg, jeg 
skal jobbe hele sommer, som 
vikar i hjemmesykepleien og 
på Evenes-senteret. 

inna Marja amundsen

LiLand

Det er dumt at det ikke blir 
noe Márkomeannu i år. Jeg 
bruker å være der hvert år. 
Det er bra med alle akti-
vitetene for barn, skogs-
vandringer, teater og annet. 
Håper det blir til neste år og 
alle årene etterpå. Jeg skal 
til Snubba-dagen i sommer, 
hvor jeg skal opptre med 
sang. Jeg har også vært på 
Pippira siida i Ballangen, og 
der også sang jeg for gjest-
ene. Og så blir det ferietur til 
Russland. 

trio


