
Varaordfører Stine Akres tale til kulturprisvinner Knut Eggen  

på prisutdelinga i kommunestyremøtet 23.11.2021 
 

Trysil kommune kan hvert år dele ut kommunens kulturpris. Prisen skal deles ut til 

personer, grupper, lag/foreninger eller institusjoner som gjør, eller har gjort en særlig 

aktiv innsats innen kulturlivet i kommunen, eller som har bidratt særskilt til å styrke 

kulturbygda Trysil utad. 

 

Årets prisvinner har gjort begge deler. Prisen består av et diplom og et prisbeløp på 

10 000 kroner. 

 

Enhver kulturprisvinner fortjener en liten ode –  

 

Ode om stifinner-Knut 

Langs Engerns strand 
hørres gjetord om en aktiv mann, 
Om Hyllerås-Knut som gjekk på tur – 
Der are bare så trælet ur. 
 
På gamle stier og i argument – 
Dugnadstimer og søknad sendt. 
Han gjekk i spissen, hvor helst det gjaldt, 
Og ledet følgje – så ingen falt. 
 
Skagsvol-eggen, han så seg ut, 
Var ingen utfordring for Trysil-Knut; 
Om lag 66 000 har vurri med til topp, 
Stadig flere – vi sir ingen stopp. 
 
Gitarriff kom, mens hurrarop lød, 
Stringers-låter, som markjordbær sød. 
Det er en innsats, som var verdt en salutt å fyre 
sjøl innen dette kommunestyre. 
 
Og vidt og bredt man hans ry fornam; 
det er en hæder at ligne ham. 
Og skar en stifinner merkes ut, 
man ennå kaller ham - god som Knut. 
 

I begrunnelsen for årets Kulturpristildeling heter det: 

 

«Knut Eggen har arbeidet utrettelig med å få tryslinger og andre ut på tur i skog og 

fjell. Han har gjennom en årrekke jobbet for å tilrettelegge natur og turer i den hensikt 

å ta vare på folkehelsen, gjøre naturen tilgjengelig på en skånsom måte og 

tydeliggjøre og ivareta gamle ferdselsårer som har vært viktige for Trysilsamfunnet 

og Trysilkulturen. 



Han har gjort en formidabel innsats med tilrettelegging av Skagsvola, Trysils svar på 

Besseggen. Han har satt Trysil på turkartet. Han har også vært en ildsjel i DNT 

Engerdal og Trysil. 

 

Og i tillegg har han vært en aktiv del av musikkmiljøet i Trysil med bandet Stringers.» 

 

Kjære Knut, hjertelig takk for en fantastisk innsats gjennom mange år – vi er glade for 

at du valgte å bruke mye av tida di på å være vegviser for oss – både på nye – og 

gjengrodde stier. Med disse ord vil jeg på vegne av kommunestyret og hele Trysil 

kommune få gratulere deg med kulturprisen! 


