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Forslag til Trysil kommunes kulturpris 2022 
Jeg vil med dette foreslå at Tørberget historielag, Søre Trysil historielag og Søre 
Osen historielag blir tildelt Trysil kommunes kulturpris for 2022. De tre historielagene 
har sammen og hver for seg i en årrekke arbeidet med å løfte fram lokalhistorien i 
sine grender, og de senere årene har de hatt et særlig fokus på finneinnvandringen til 
Trysil. Det er særlig dette arbeidet jeg synes fortjener oppmerksomhet og den heder 
og ære som følger av å bli tildelt Kulturprisen. 
 
Tørberget, Søre Trysil og Søre Osen historielag har synliggjort og gitt Trysil Finnskog 
et stort løft. 352 år med historie fra de første finninnvandringene i Trysil er i ferd med 
å bli dokumentert og systematisert. Utstilling på Trysil bygdetun, reising av Finnhesja 
ved Tørberget, guidete turer på Lutnes til jordkjellere i Bustad, merking av stier, 
datering av hus (Norges største dendrokronologi-prosjekt) og ikke minst utgivelse av 
boka Trysil Finnskog – de første generasjonene er noe av det store arbeidet som er 
lagt ned.  
 
Skogfinner er anerkjent som en av de 6 offisielle norske minoriteter. Selv om mye av 
språket har gått tapt er tradisjoner, kunnskapen, kulturarven og historiene noe vi skal 
fortelle om igjen og igjen, og få gjør det bedre enn historielagene. Trysil kommune 
har et særlig ansvar for å ta vare på og støtte opp om arbeidet for historien, 
kulturarven og levekårene. Historielagene har på en forbilledlig måte løftet dette 
arbeidet, og mange i Trysil legger ned en formidabel frivillig innsats gjennom blant 
annet historielagene for at vi alle skal kunne ta del i dette. 
 
Å kjenne sin egen historie er viktig for å kunne utvikle seg framover. Historielagene er 
derfor med på å berike Trysilsamfunnet både gjennom forvaltningen av vår muntlige 
kulturarv og ivaretakelse og dokumentering av gjenstander, bygninger, stedsnavn og 
ferdselsårer.  
 
I statuttene for kulturprisen heter det: «Prisen kan 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.» Ved å løfte de skogfinske historiene, tradisjonene og kulturen i Trysil så har 
historielagene også knyttet sterke bånd sørover både i Norge og i Sverige. Den 
grenseløse Finnskogen har kommet nærmere oss, både som sted men også i 
bevisstheten. 20% av kommunens arealer ligger på Finnskogen, og 13% av 
kommunens innbyggere har skogfinske aner. Arbeidet med det skogfinske har 
medført økt internasjonalt samarbeid som utvilsomt styrker kulturbygda Trysil langt 
utover kommunens grenser.  
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