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Trysil har på mange måter en unik finnskog. Ikke bare er det den kommunen som i areal
har Norges største finnskog (600 km²), det er også den kommunen i Hedmark (Innlandet)
som idag har flest innbyggere i de gamle finnegrendene. I mange år utgjorde de ca 20% av
kommunens befolkning, idag ca 14% eller drøyt 850 personer.
I området er det tre historielag: Søre Trysil, Søre Osen og Tørberget, som graver dypt i
historien og prøver å bevare og levendegjøre den skogfinske kulturen.
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Sommerkalender for Trysil Finnskog:
Tisdag 28. juni Kl. 18.00 ”Taisto lager en Mieskuva”, Finnehesja ved rv. 25 i Tørberget.
Onsdager i juli ”Døra på gløtt til Finnskogens kultur i Søre Trysil” (6., 13., 20., og 27. juli).
- mer info på annen plass i denne avisen.
Søn. 10. juli
Friluftsgudtjeneste i Varaholla, bevertning.

Søn. 10. juli

Lør. 16. juli
22.-23. juli
29.-30. juli
Lør. 13. aug

”Livet i skogene” Håberget gård - Elverum Finnskog (grenser mot Trysil).
Kl. 11.00 Guidet vandring på Finnskogleden til Nygarden, 2,5 km en veg.
Kl. 14.00 Åpning av kunstutstilling, Markering av Finnskogleden 30 år.
Kl. 15.00 Foredrag ”Mange finner på Elverums skoger” v/Bo Hansson.
Varaholla 300 år. ”Historisk grendevandring”.
Kulturinslag. Fotoutstilling, Mat og kaffe. Salg av Jubileumsskrift.
”Sammarstreff” ved Sjøenden i Søre Osen.
”Tørbergsdagene”, Samfunnshuset (Fiskekonkurranse 28 juli).
Kl. 11.00 - 15.00 ”Trysil Finnskog 350 år”, Trysil Bygdetun.
Finnskogutstilling. Foredrag. Bevertning. Aktiviteter. Boksalg.
Per Spelman - tolker Finnskogens musikktradisjoner

Bo Hansson

Den mest aktuelle informasjonen finner du på Facebook:
Alle grendene og historielagene har egne sider på Facebook. Der finner
man flere aktiviteter og eventuelle forandringer: ”Trysil Finnskog”,
”Tørberget Historielag”, ”Søre Trysil Historielag”, ”Søre Osen Historie
lag”, ”Søre Osen”, ”Tørberget”, ”Nyhus vel” og ”Søre Trysil”.

Finnskogleden og alternativet i Trysil
Fra Nygarden ved Håberget er det to alternative veger å velge mellom på sluttetappen til
Søre Osen. Storsvea Grendeforening og DNT Finnskogen med omegn har lagt en alternativ
rute litt lenger øst. Her arrangerer Tørberget Menighetsrådet, Storsvea grendeforening og
Tørberget Historielag den årlige ”Nygardsmarsjen” sammen med eier Marry Håberget.
På grunn av bispevisitas i Trysil blir den ikke arrangert i 2022. Denne strekningen går
høyere opp i terrenget og gir bedre utsyn over Elverum Finnskog og nordover til Trysilfjellet. Etter 4,5 km går den gjennom grenda Storsvea, Bogsvegårdene, utsiktsplassen Knuttjønnberget og det historiske grensemerket Midtskovsgrana. Etter ytterligere 4,5 km ligger
Midtskogsberget. Derfra går stien i samme trase som den Gamle Trysilvegen de siste 5,5
km mot Østenheden. Gamle Trysilvegen ble brukt til midt på 1800-tallet.

Nygardsmarsjen til ”Sterk-Mattis” rike
Sterk-Mattis Olsen rakk så vidt å bli selveier før han døde. Gården Håberget ble da delt
mellom hans sønner Henrik og Mattis. Høljebakken, eller Nygarden som den ble kalt i daglig bruk, ble utskiftet som 1/3 av hovedgården. Fortellingene om Mattis og hans kjempekrefter er mange. Den første må være den om at han fikk styrken ved at han som liten ble
fødd opp på merramjølk. Andre handler om da han jamnbyrdig sloss med bjønn, eller hvordan han bar dryge bører med mjøl og annen nødvendig mat hjem til gården.
Plassen Høljebakken bygde han på 1780-tallet, litt øst for hovedgården. Finnskogleden går
der, høyt oppe i terrenget med fantastisk utsyn over Elverum Finnskog. Turen dit kan du gå
sjøl fra Storsvea 4,5 km eller Håberget 2,5 km. Bygningene er fra årene 1856-1871.

Storsvea. Leden går over høyeste punktet der Erik Paulsson Siekkinens bastu lå 1786.

Oppmerkede og ryddede stier i Vestre Trysil:
Stabbursknappen i Søre Osen

Starter ved campingen på Sjøenden og går opp til
Stabbursknappen, med utsikt nordover hele
Osensjøen. 4,1 km en veg.
https://ut.no/turforslag/1112155785/stabbursknappen-vandringsrute-68

Kløvjarvegen: Ryssjøberget - Tørberget
Vegen er ca 8 km og
går mellom Ryssjøberget og Tørberget. Fra
fv 208, Rundflovegen
947-952, til Bastbergsvegen nær Tørbergsåa.
I grenselinja, ved
vegen mellom Nordre
og Søndre Otteråsen
ligger den såkalte
gravningsekra. Den er
en av fire midlertidige
gravplasser som i
følge skogfinsk tradisjonen finnes på Trysil
Finnskog.

Gamle Trysilvegen: Østenheden - Varaholla
Vegen er ryddet og merket av DNT fra
Elverum til Østenheden i Søre Osen
(stikryss). Derfra via Midtskogsberget
(stikryss) og Tørberget til Varaholla.
I Tørberget går vegen forbi Mattisgarden
Familiegolf, som ligger vakkert og høyt
oppe i grenda. Derfra kan du ta en avstikker på 800 m til Norges eneste finnehesje. Overnatting på Villa Karlberg.
I enden av den delen av vegen som er
ryddet ligger finnegrenda Varaholla, som
i 2022 feirer 300-års jubileum. Ved å
følge grendevegen 800 m oppover fra
riksvegskrysset kommer du til Grendehuset, der det arrangeres flere jubileumsaktiviteter gjennom sommeren. Derfra er
det vakker utsikt sørover og inn i Sverige. Der står også grendas finnestein til
minne om dem som kom i 1722. Fra
grenda finnes flere merkede og ryddede
stier nordover Varahollsberget.

Allmennvegen/Prestvegen:
Ble brukt av presten i Elverum da han noen ganger i året besøkte annekskirkene i Trysil,
Särna og Idre. Dette er samme veg som den Gamle Trysilvegen fra Elverum til Søre Osen.
Derfra er den merket via Munksjøen til Trysil Innbygd.
Allerede ved Finnemanntallet i 1686 forteller presten at han brukte denne vegen om sommeren og overnattet hos finnene i Søre Osen. Trolig er den atskillig eldre. De nå svenske
sognene er dokumentert fra middelalderen. DNT Trysil-Engerdal har i 2022 fått midler fra
Riksantikvaren til å forlenge vegen dit.

Vestre Trysil IL og Tørberget Historielags toppturer
For andre året på rad arrangerer idrettslaget og historielaget toppturer til steder med lokale,
mest finske stedsnavn. Mer informasjon om dette finnes på lagenes Facebooksider. Du finner stolpene ved hjelp av koordinater for de forskjellige stedene. Når QR-koden på stolpen
scannes kommer hjemmesiden for www.trysilnavn.no opp på mobiltelefonen og gir informasjon om stedet du besøker og opprinnelsen til navnet. På Trysil Finnskog er 250 finske
stedsnavn bevart, koordinatsatte og publisert i boka ”Trysil Finnskog - de første generasjonene”.

Pilgrimsleden i Søre Trysil
https://www.trysil.com/A/Trysil-kommune/pilegrimsleden/
Fra Aspbergets finnegrend på svensk side går leden over berget Potmäk via Långflon og inn
i Trysil. Ved samfunnshuset Oddheim, der Lutuåa renner ut i Trysilelva står Vonfurustubben og en minnesten over finneinnvandringa. Her er det gapahuk og badestrand. Du kan
også oppleve elveidyllen ved å krysse Lutuåa
på ei hengebru.
Pilegrimsleden er merket ca 80 km innen Trysil
kommune, fra Lutnes til Eltdalen.Deretter videre over til Rendalen og helt til Nidaros. På
Trysil Finnskog går den gjennom eller like i
nærheten av de fire finnegrendene langs Trysil
elvdal: Lutnes, Rundfloen, Grønoset, Grønneset/Plassen.

Lutnes – Plassen: 16 km
Ved samfunnshuset Oddheim finner du Trysil
kommunes pilegrimssten som viser at det er
379 km igjen til Nidaros. Leden ble åpnet i
2000 og kommer inn fra Sverige ved grenserøys 118B, bare 3 km sør for grenda .

Plassen - Kolos: 8,5 km
I Plassen er det en nærbutikk som har det meste.
Du finner butikken ved å gå over brua på fv 26
og noen hundre meter sørover. For å gå videre på Pilegrimsleden må du følge grusveien 150
meter forbi Grønnæset gård. Der svinger stien av til venstre og inn på den såkalte Svenskvegen, som tidligere ble brukt som handelsveg mellom Norge og Sverige. Ikke minst kom
Limakarlenes ljå- og låsarbeider denne vegen. Til Trysil kom også rosemalere fra Lima.

Mandfloen
Etter ca 3 km ligger denne husmannsplassen mellom fylkesvegen og Trysilelva. Etter avtale
tilbyr Elfrid Skjærassen overnatting for ”pilegrimer” på det gamle
småbruket. Tunet og bygningene
på Mandfloen er restaurert og verneverdige kulturminner knyttet til
kulturlandskap og historie i Trysil.

Koloskvern
Søre Trysil Historielag
restaurerte Midtgardskverna med tilhørende
anlegg ved Kolos i
årene 2015 - 2018.
Det er nå mulig å male
korn på den. Kvenna
ligger ved fylkesvegen der Finnskogen
slutter i nord og Svenskevegen går østover
mot Galåsen.
I perioden 9. - 24. juli
2022 arrangeres det
enorme loppemarkedet
i Landsjøåsen.

Svenskvegen over Galåsen
Svenskvegen er en forlengelse av Vinterallmenvegen fra
Elverum, som krysser Trysilelva ved Sætre. Derfra går den
sørover til Kolos, før den svinger mot øst. Den var både
vinterveg via Ingvallshögen ved Rörbäcksnäs og sommerveg lenger nord langs Tandåa og nær Flermoen, før den
går sørøst mot Dalälven.
Ved grendehuset i Galåsen står en statue, laget av Knut
Åsheim, over nybyggerparet Henrik Henriksson Himainen
og Ingeborg Mortensdotter Liitiäinen, som hadde fått sin
bygsel godkjent ved tinget. Ved siden av statuen er det retningsvisere til nærliggende plasser med finske stedsnavn.

Norges eneste finnehesje er i Tørberget
Det er velkjent og godt dokumentert i tingbøker og annet kildemateriale at finnene i første
rekke tørket rugen på store hesjer ved svedjene. Enkelte år fikk de enorme avlinger, noe som
innebar at både tørking og tresking pågikk langt utover vinteren. Var det ikke plass til
avlingen på gården, kunne rugen lagres flere år i store stakker ute på skogen. Det beste var
å frakte den hjem på vinterføre. Ettersom treskingen var den kanskje mest omfattende og
tungvinte jobben, ble den utført på ulike vis. Man unngikk så langt mulig å være inne i ria
etter sluttørkingen på grunn av støvet, og søkte derfor andre alternativer for treskingen. I
Risberget på Våler Finnskog ligger Trøsketjernet, der jobben ble gjort ute på isen. På
bondemuséet Pien-Toijola nær Pellosniemi finnes steinheller på gårdstunet der det ble
tresket. Det finnes sikkert flere varianter. Det er beskrevet at man planla for tresking en dag
i uken, derimellom ble rugen fraktet hjem til tørk i ria.

Ved Trysiltinget var svedjebruket oppe til behandling for nybyggerne i Galåsen og
Tørberget mot slutten av 1600-tallet. Den mest detaljerte protokollen stammer fra høsten
1689, da grunneier Maren Didrichsen Roll i Kristiania stevnet sine leilendinger for ulovlig
svedjing. De ble frifunnet på bakgrunn av en kontrakt som ifølge domsslutningen ga dem
full frihet til å bruke utmarka. Detaljene om svedjebruket er særlig interessante. Finnene
erkjente ved tinget at de hadde sju hesjer på skogen, motsvarende 130 tønner rug eller cirka 18 000 liter (18 m³).
I tillegg hadde de en nysådd svedje og en branntomt som
skulle sås en halv mil fra gården. Hvis det som ble erkjent
ved tinget var samme såkorn som det hadde blitt redegjort
for tre år tidligere, betyr det at hvert korn ga en avkastning
på 126 ganger mengden som ble sådd. Informasjon i
tingboka fra et større område viser at svedjene oftest var
mellom 5 og 10.000 m³ (1/2 – 1 ha eller 5-10 mål).
Et spleiselag i grenda gjorde det mulig å bygge ei finnehesje
på 6x5 meter, med tilhørende infotavle. Denne sommeren er
plassen utvidet med kaffebord og skilt med finske stedsnavn i
området. Kartkoordinatene finnes på www.trysilnavn.no.

Døra på gløtt til Finnskogens kultur og
hemmeligheter i Søre Trysil

Onsdagene 6., 13., 20., 27. juli kl. 12.00
Turen starter med frammøte ved Lutufallet kraftstasjon og en orientering om Trysilelva.
Så kjører vi til samfunnshuset Oddheim på Lutnes, like ved minnesteinen over finnenes
bosetting og Vonfurustubben, som kurerte det meste. Turen fortsetter oppe i Bustad, hvor
skogen ble brent og finnerugen sådd. Vi besøker jordkjellere og snakker om mattradisjoner, neverarbeid og magi. Kaffe med noe til serveres i Gammelstua.
Påmelding
senest tirsdag
kl. 12.00 til:
Agnete Kjellin
telefonnr
+ 47 90044596
eller e-post:
agkjelli
@gmail.com
Kr. 100 pr pers

Skogfinsk billedmagi i Tørberget
En gammel tradisjon som skal ha vært brukt i Finland, var såkalt Mieskuva.
Mieskuva ble brukt hvis man ville skade noen. Da kunne man risse eller skjære
et bilde av personen i barken eller stammen på et tre og etterpå skade det ved å
rispe, stikke det med kniv, eller slå i en spiker hvis man ville skade alvorlig.
Magien sies å hatt størst virking hvis den ble hogget i ei rogn, skogfinnenes
hellige tre. I Tørberget vil den bli skåret i ei spesiell furu med fem topper.

TAISTO
LAGER

MIESKUVA
Tirsdag 28. juni kl. 18.00
Finnehesja ved rv 25
Arbeidet vil starte litt før og kan
eventuellt fortsette neste dag

Taisto Nykänen
er en moderne skogfinne som kommer til Tørberget for å lage Mieskuva for
publikum. Han er treskjærer på hobbybasis og godt kjent med den finske
mystikken og tradisjonen. Et helt unikt arrangement.
P-plass ved kirken.
SPONSORER:
www.villakarlberg.net →
← Mattisgarden Familiegolf

Søndag 11. september: ”Skogkulturdag på Trysil Finnskog"
Prøv håndverk. Smak skogsmat. Lær om skogfinsk historie. Møt lokale organisasjoner.
Arrangementet er en del av MIN kulturminnedag og de nasjonale kulturminnedagene.
For hele familien.
Arrangør: Ungdomslaget Samhold i samarbeid med Trysil Finnskog nettverket,
Fortidsminneforeningen Trysil/Engerdal og Finnskogen Natur & kulturpark.

"Livet i skogene" - Kulturdag i Håberget
Vi på Håberget inviterer til en innholdsrik kulturdag den 10. juli. Vi byr på natur, kultur,
kunst og historie. Bli med på guidet vandring til Nygarden med Bo Hansson. Ta gjerne med
niste til rasten på Nygarden. Det blir markering av 30 års-jubileum for Finnskogleden ved
Iren Carlstrøm, Finnskogen Natur og Kulturpark. I kapellet blir det både musikkinnslag, litt
historie om Finnskogleden og foredrag av Bo Hansson. I galleriet kan du se utstillingen
"Livet i skogene", med foto, trearbeider og søm ved familien Schjøll Hansen.
Det blir salg av kaffe og vafler i gammelstua. Vil du sykle eller gå, og ha med egen nistemat
kan du nyte den på tunet. Adkomst fra rv 25 ved Kjernmoen (8 km).

Program Søndag 10. juli:
11.00-13.30: Guidet vandring langs Finnskogleden fra Håberget til Nygarden
Tema: Tørkehus og gårdshistorie v/Bo Hansson (2,5 km en vei).
14.00:

Åpning av utstillingen, med musikkinnslag
v/Veronika Johnsen Lepperød med familie.
Markering av 30 års-jubileum for Finnskogleden, i kapellet.
v/ Irén Carlstrøm, Finnskogen Natur & Kulturpark.

15.00

Foredrag: "Mange finner på Elverums skoger",
v/ Bo Hansson, Tørberget.

16.00

Musikk: Erik Lukashaugen og Bjørge Verbaan
spiller og synger viser og sanger, blant annet med inspirasjon fra skogene.
Åpent til kl 20.00
Kunstutstilling åpen Mandag 11. juli til og med fredag 15. juli fra 11.00 - 20.00.

Første bosetning i Varaholla 300 år
I grenda Varaholla bosatte tredje generasjon Tørbergsfinner seg i 1722. Sørhellinga ga gunstige betingelser for korndyrking og dyrehold, og i motsetning til mange andre grender
trengte de aldri kornforstrekning fra sognet. Stedet ble skrevet både ”Warhollen” og
”Nyhus” i gamle dokumenter.

Ved grendehuset, 800 m fra rv
25, står minnestenen over finneinnvandringen. Ved huset er
det nydelig utsikt sørover og
inn i Sverige. Det finnes et kaffebord og skal nå lages et informasjonspunkt for området.
Historiske stier er ryddet og skal merkes opp. Varaholla er en liten, men levende grend. I anledning av jubiléet har Nyhus vel og Tørberget Historielag skrevet ned gammel og ny historie som tidligere ikke er publisert. Jubileumsheftet er på 48 sider, med nye og gamle bilder,
kart etc. Den koster 100 kr + porto og kan bestilles fra Historielaget (se annen plass) eller
Nyhus vel. VIPPS # 633035. Oppgi navn og adresse.

Jubileumsarrangement:
Onsdag 8. juni kl. 18.00 ”Kulturminner i utmarka”
i Grendehuset ved Fylkesarkeolog Ove Holseng.
Foredrag med befaring ca en km.
Søndag 10. juli kl. 11.00 ”Friluftsgudtjeneste”
Grendehuset ved sogneprest Veronika Johnsen Lepperød.
Kaffe med kake.
Lørdag 16. juli kl. 11.00 ”Historisk grendevandring”
Kulturinnslag, fotoutstilling, servering av motti & flesk,
rømmsoll, kaffe m.m.

Tørbergsdagene 28. - 30. juli 2022
Torsdag 28. juli kl. 16.30-19.00
Fisking ved Tørbergsjøen
Gratis familiearrangement i regi av
Tørberget jeger- og fiskeforening.
Påmelding innen startskuddet.
Det er bare tillatt å fiske fra land.
Det serveres mat og drikke.
Premier til alle unga.

Fredag 29. juli Samfunnshuset
Kl. 20.30 - 01.00 Quiz og Pub-aften
Kl. 21.00

Quiz: 1. premie: 2500 kr, 2. premie: 1000 kr, 3. premie: 500 kr

Kl. 22.00

Pubadurer Martin og Dag
Inngang quiz og pub 200 kr, 100 kr - 15-18 år

Lørdag 30. juli:
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Kl. 09.00 - 11.00

Gratis Frokost - sponsor Coop Søre Osen.

Kl. 10.00 - 16.00

Loppis og boder.

Kl. 11.00

Åpning. Familieaktiviteter kl. 11-15

Kl. 11.30

Allsang med Tørbærsgutta.

Kl. 12.00 - 14.00

Sjakkturnering.

Kl. 12.00 - 15.00

Åpen utstilling av 30 miniatyrhus fra Tørberget, på Galavegen 22.
Bygget i tro kopi 1:10 av Snorre Gleditsch. Gratis ingang!

Kl. 13.00 - 14.00

Snekring av fugle-/ humle-/ biekasser. Ta med hammer!

Kl. 13.00 - 16.00

Middagssalg - elghakk og wienerpølse.

Kl. 14.00

Elgauksjon - sponsor Statskog.

Kl. 15.30

Trekning av loddbøker.

Kl. 19.00-21.30 Jubileumsfestforestilling
Åpner kl. 18.30. Inngang 150 kr voksne.
Barn 7-18 år 50 kr. Gratis under 7 år.
Brus/kaffe og ett kakestykke inngår.
Se mer info på Facebook: Tørberget om
quiz, bodplass, konfirmantjubileum m.m.

TRYSIL FINNSKOG 350 år
- Jubileumsdag, Lørdag 13. august
Trysil Finnskog skulle egentlig ha jubilert i 2020, men både da og i fjor kom covid i
vegen. Boka ”Trysil Finnskog - de første generasjonene” kom i tide og et bokslipp kunde
gjenomføres på Solbakken. Første opplag av boka på 1 000 eks er utsolgt og 500 nye er
trykket opp.

Program på Trysil Bygdetun, Solbakken, kl. 11.00 - 15.00
Kl. 11.00

Åpning
Per Spelman (fra Klässbol, Arvika) spiller bl.a. lokal finnskogmusikk på allskens instrumenter gjennom dagen
Finnskogsutstilling, Håndverkere i arbeid. Stompbaking på sætra.
Boksalg. Salg av svedjerug. Barnepyssel. Naturstig.
Servering av Motti & Flesk, kaffe, vafler m.m.

Kl. 12.00

Foredrag: Trysil Finnskog, ved Bo Hansson

Kl. 14.00

Eventyrstund for barna

Kl. 14.00

Foredrag: ”Je skar åt gropa, sa a bessmor”, ved Agnethe Kjellin

Utstilling om «Skogfinnene i Trysil»
Bygdetunet Solbakken i Trysil Innbygd viser en utstilling om skogfinnene i sognet.
Der settes fokus på den skogfinske etableringen i Trysil og besøkende får vite hvordan
skogfinnene satte sitt preg på bygda. Mange av de opprinnelige skogfinnene i Trysil ble
store skogeiere. Dette er også en spennende integreringshistorie.
I 1784 ga sognepresten i Trysil ut sin bok: Beskrivelse
over Trysil Præstegjeld. Der beskriver han skogfinnene,
deres livsform og hvordan de hadde blitt en del av
Trysil. Hundretusenvis av nordmenn er etterkommere av
skogfinnene. I Trysil finnes den dag i dag mange spor
etter den skogfinske kulturen; tørkebadstuer, rieruiner,
gjenstander, 250 stedsnavn, 28 slektsnavn, fire midlertidige gravplasser, mattradisjoner og sagn.
Bygdetunet har en tørkebadstu med hvelvmurt røykovn i
midten og hjeller for tørking av korn på sidene.
Tørkehuset kommer fra Grønoset i Søre Trysil og forteller om skogfinsk historie der. Av utstillingen kan du
lære om magiske symboler, magiske ord og annet fra
finnskogen. Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom
Anno Museum og Historielagene på Trysil Finnskog.

Utstillingen er åpen hele sommeren, fra 18.6 - 14.8, tirs-søn kl. 11-16.

Velkommen til Norges eldste
bygdemuseum!
Museet omfatter i dag 21 våningshus, driftsbygninger og utmarksbebyggelse som viser
hvordan folk i Trysil levde på 1700 og 1800tallet. Den eldste er fra ca. 1650. Kontrasten
mellom østlig og vestlig påvirkning er noe
som bidrar til å gi byggeskikken sitt særpreg.
Samlingen omfatter bl.a. de tre mest vanlige
typene av våningshus; treromsstua, loftstua og
det akershusiske stueplan som har tilnærmet
samme grunnplan som treromsstua. Trysil er
en typisk skog- og fjellbygd, og i lia bak tunet
viser museet et komplett seteranlegg.

Trysil Finnskog har tre historielag
Den største finnskogen har også de fleste historielagene, alle omtrent like gamle og
etablert årene 1997 og 1998.

Søre Trysil Historielag har hatt flere store prosjekter igang de senere årene. Kartlegging av magiske tegn på bygninger, innsamling av gamle klesdrakter, innhenting av navn
til prosjektet Trysilnavn.no og restaurering av Midtgardskverna er noen av dem. Forsommeren 2017 gjennomførte de den største Skandinaviske skogfinnekonferensen noensinne ,
i samarbeid med FINNSAM (120 deltakere). Laget har nå i fire år gitt ut et årsskrift med
beretninger fra Trysil elvdal og andre steder innen sitt virkeområde: Galåsen, Plassen/
Grønneset, Grønoset, Rundfloen, Lutnes og Skjærberget.
Leder og kontaktperson: Odd Mandfloen, omandfl@start.no, telefon 90516520,

· Fuglsand i Åmot

Finnskog
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Tørberget Historielag har hvert år siden starten laget et ”Årsskrift”. Tilsammen har det
blitt 270 artikler med lokalhistorisk stoff. Nygardsmarsjen fra Storsvea til Håberget er gjennonførd de fleste år og stands under Tørbergsdagene er obligatorisk. En Finlandstur i 1999
var et høydepunkt, liksom den Skandinaviske Skogfinnekonferansen i 2003. De siste årene
er gamle ferdselsveger ryddet og skiltet. Dette arbeidet fortsetter. Laget har vært faglig rådgiver for Grendeutvalget i arbeidet med Finnehesja. Ideen kom opprinnelig fra en medlem i
historielaget. En stor jobb pågår med innsamling av stedsnavn i prosjektet Trysilnavn.no.
Leder og kontaktperson: Gunilla Tangen, gunilla.tangen@accountor.no, telefon 90763391

Søre Osen Historielag har sin virksomhet på begge siMinnesten over finneinvandringen
ved Sjøenden i
S Osen

der av Osensjøen, i grenselandet mot Elverum.
Nybyggerfamiliene Raatikainen og Tossavainen kom dit
fra Rotberget i Hof og Risberget i Våler, 1679 og 1690.
I perioden 1999 - 2014 la historielaget stor vekt ved å
publisere egne bygdebøker,.”Søre Osen Bygdebok” Bind 1,
inneholder gards- og slektshistorie, Bind 2 er en grendehistorikk inndelt i temaer, og de to påfølgende ”Det gamle
Søre Osen i bilder” er beviset på den fantastiske jobben
som er nedlagt på å samle inn gamle bilder og identifisere
personene på dem. 25-års jubiléet ble dessuten feiret med å
gi ut en skrift med gammelt og nyere samlet i et hefte.
Kontakt/Leder: Inger Karín Halberg,
ingerkarinhalberg@hotmail.com, telefon 90474553

Til salgs i historielagene:
”TRYSIL FINNSKOG - de første generasjonene”
Jubileumsåret 2020 ga historielagene i
Søre Trysil og Tørberget ut boka om
Trysil Finnskogs eldste historie. Det er
den eneste i sitt slag i Norge som speiler hele finnekulturen og samtidig setter
den inn i sin lokale sammenheng
gjennom historier fra lokalmiljøet.
Boka har en historisk del, et stort temakapittel, flere viktige originalkilder i sin
helhet og nye slektslister for de første
generasjonene, som i bygdeboka og
andre publikasjoner er feil.
Boka er innbundet, har 248 sider i farger med illustrasjoner på alle oppslag,
inkludert gode kart og tabeller.
Boka koster 450 kr. Den er å få kjøpt:
Norsk Skogfinsk Museum på Svullrya,
Glomdalsmuséet Elverum, Coop Søre
Osen, Nærbutikken i Plassen.

Hvis du vil ha den tilsendt kan du bestille fra Søre
Trysil Historielag, konto: 1813 28 04253 eller
VIPPS # 583862, eller Tørberget Historielag,
konto: 1822 58 33326 eller VIPPS # 557489 .
Husk å oppgi navn, adresse og betale 100 kr i tilllegg for porto og emballasje.
Heftet ”Skogfinnene i Skandinavia” gir basiskunskap om den skogfinske kulturen fra Finland
gjennom Sverige til Finnskogen og bosettingsområdene lenger vest. Det er oppdatert med senere
tiders forskningsresultater, slik at også de som tidligere har lest om skogfinnene vil finne nytt og interessant stoff. Heftet er i farger med masse illustrasjoner og har 34 sider. Det koster 50 kr og
kan kjøpes eller bestilles på samme steder som
boka.

”Søre Osen bygdebok” bind 3 og 4 har
tema ”Gamle Søre Osen i bilder”. Lagets
fotoarkiv innholder mer en 30 000 fotor
fra området. Desse og bind 1 ”Gårds– og
slektshistorie er å få kjøpt for 150 kr på
Coop Søre Osen.
Butikken er også her infopunkt i grenda.
På Sjøenden, like ved Osensjøen med
badplass, samfunnshus og Finnskogens
eneste kommunale skole.
Svedjerug i grå tøyposer med instruksjon
Ca 2 000 korn svedjerug, eller en dl, er det i de
grå tøyposene som Tørberget Historielag selger.
Opprinnelig kommer de fra Grue, men er prøvd
med godt resultat både i Trysil og på Hadeland.
Et korn har gitt alt fra 0 til 3512 korn tilbake.

Grendeutvalget i Søre Trysil har laget en samlingsplass med kaffebord ved Nærbutikken i
Plassen.
Den såkalte ”Svenskebua”, som har sin egen spesielle historie fra grenselinia ved Lutnes/
Långflon, er flyttet og satt i stand. Den brukes nå til utstillinger, salg og andre arrangement. I butikken like ved, etter fv 26 langs Trysilelva, kan du også kjøpe mange av de
bøker som er presentert her , liksom Søre Trysil Historielags ”ÅRBOK” som nå er kommet for fjerde gang (250 kr)

