
 
 

Bokliste pr. april 2017 
 

 
 

 

Signe Drevsjø:  

Nå er bind 3 av «Engerdal før i 

tida» på markedet! Enda en 

praktbok full av gamle og fine 

bilder fra Engerdalen.   

Kun kr. 380,oo  
I bokhandelen – eller fraktfritt 

fra Trysil-forlaget    

Hans Løvmo:  

«Felleski» som er blitt så veldig 

populære særlig denne vinteren, 

var faktisk i bruk for flere tusen 

år siden!   

Kun kr. 285,oo  
I bokhandelen – eller fraktfritt fra 

Trysil-forlaget    

 

 

   

 

I denne boka møter du et 
mangfoldig knippe med grepa 
kvinnfolk gjennom 500 år: Hun 
som en gang eide hele Trysil, 
hun som ble beskyldt for å ha 
innført synden i bygda.  

Kun kr. 339,00  
I bokhandelen - eller fraktfritt 
fra Trysil-forlaget 

 

«Tradisjonsmat» er ikke bare 

mat. Det er lokal historie og det 

er resultat av et fantastisk 

innsamlingsarbeid fra et stort 

antall mennesker fra ulike 

generasjoner. Den første 

utgaven ble raskt utsolgt. Dette 

er ei helt ny bok, som 

inneholder alt fra den første 

pluss mye mer! 

Kun kr. 298,00  
I bokhandelen - eller fraktfritt fra 
Trysil-forlaget 

 
 

    

file:///C:/Users/Tor%20Olav/Documents/Trysilforlaget/Engerdal%20før%20i%20tida%20-bind%203.htm


 

En må kunne si at «Nytte og 
nytelse» er ei spesiell og 
spennende bok. Den handler 
om noe så tradisjonelt og 
jordnært som luer, 
sirupstynnkake, elghakk og 
truger! Gamle tradisjoner blir 
som nye når Hans Løvmo 
trekker fram de historiske 
sammenhenger fra fortid til 
nåtid.  

Kun kr. 275,oo  
I bokhandelen – eller fraktfritt 
fra Trysil-forlaget  

 

   

 

Nå er «Engerdal før i tida – Bind 
2» på markedet! Årets julegave 
for alle engerdøler og folk med 
røtter i dalen. Signe Drevsjø har 

gjort en ny kjempejobb.  
 

 

Kun kr. 380,oo  
I bokhandelen – eller fraktfritt fra 

Trysil-forlaget   

 

 

Thorbjørn Bakken: 
Sjokkerende! Det er den 
entydige tilbakemeldingen fra 
folk som har rukket å lese vår 
nye utgivelse, «Overgriperne». 
Boka handler om makt og 
avmakt når sykdom rammer. 
Den dekker et tidsperspektiv på 
16 år, der en familie i Trysil 
stadig møtte veggen på sykehus 
og i det offentlige byråkratiet.   

Kun kr. 285,oo  
I bokhandelen – eller fraktfritt 
fra Trysil-forlaget  

 

 

Thorbjørn Bakken: 
Ta ikke fra meg sorgen er 
annerledes enn andre bøker om 
emnet. Den handler om sorg og 
vemod, om tanker og 
stemninger. Den inneholder 
både dikt og tekst i fortellerstil.   

 

Kun kr. 240,oo  
I bokhandelen – eller fraktfritt 
fra Trysil-forlaget  

 

 

Kristian Overskaug: 
Ulveslekt er ei bok om 
dramaene i naturen. Egil Torin 
Næsheim har laget noen 
fantastiske illustrasjoner.  
I boka følger vi tett på dyrenes 
kamp for tilværelsen. Sau og elg, 
ulv og bjørn, ørn og kjøttmeis… 
alle er vi en del av den samme 
naturen, den samme verden.   

Kun kr. 390,oo  
I bokhandelen – eller fraktfritt 
fra Trysil-forlaget  

 

 

Kjetil Skaslien:  
I ”Didi dam dei…” ser forfatteren 
med skøyerblikk på Finnskogens 
tradisjoner og møter mellom 
disse og finkulturen. Hans fetter 
Tore Hansen har levert 
glimrende illustrasjoner til boka. 
Hansen er landskjent 
billedkunstner, og gir boka en 
ekstra kvalitet.   

Kun kr. 260,oo  
I bokhandelen – eller fraktfritt fra 
Trysil-forlaget  

 



 

Rise Grønoset:  
Fra hjertet er ei samling av 40 
enkeltstående artikler med 
høyst ulike temaer. Det er 
skildring av stemninger og 
landskap, uttrykk for tanker og 
meninger om mye og mangt, – 
om telefonselgere, kjærlighet i 
livets høst, hedmarkingers 
særpreg, kjerringklubb og 
likestilling.  

  

Kr.280,oo  
i bokhandelen - eller fraktfritt  
fra Trysil-forlaget  

 

 

Engerdal før i tida – Gamle 
bilder, samlet og redigert av 
Signe Drevsjø – er blitt en stor 
suksess i Engerdal.  

 
Boka koster kun 380 kroner! 

 

 

Nina Kim Stoum:  
Diktsamlinga Dypere enn øyet 
kan se har en spesiell bakgrunn: 
Forfatteren er født i Sør-Korea 
og adoptert til Norge. Diktene 
hennes er observasjoner, 
erfaringer, opplevelser, følelser 
og meninger sett fra hennes liv, 
som menneske og som 
adoptert.  

  

Kr. 190,oo  
i bokhandelen - eller fraktfritt  
fra Trysil-forlaget  

 

Oddvar Karvainen Øieren (red):  
Med boka Å male med sordin har 
Hedmark forfatterlag presentert 
årets vakreste bok i et samarbeid 
med maleren Arne Martinsen i 
Eidskog. 42 av hans malerier er 
gjengitt i boka, som har fått 
tittelen “Å male med sordin”.  

  

Kr. 270,oo  
i bokhandelen eller direkte fra 
Trysil-forlaget. Ved sending i 
posten kommer porto i tillegg 
med kr. 50,oo fordi utsalgsprisen 
er satt svært lavt. 

 

 

Sven R. Gjems:  
- Kunst og kjærlighet i 
Femundsmarka er en gripende 
og spesiell livshistorie om en 
landskjent naturfotograf og en 
maler med internasjonalt ry. 
Boka inneholder et stort utvalg 
av bilder, har stort format, god 
lesbarhet og solid papir.   

Kr. 320,oo  
i bokhandelen - eller fraktfritt  
fra Trysil-forlaget 

 

 

Rolf Rønning:  
Romanen Under Ukkos himmel 
skildrer ei folkestamme som 
holder til ved Ladoga, og som 
senere flytter inn i Finland. Flere 
slike stammer fikk etter hvert 
fellesbetegnelsen skogfinner.  

  

Kr. 250,oo  
i bokhandelen - eller fraktfritt  
fra Trysil-forlaget  

 

http://trysil-forlaget.no/diktsamling.htm
http://trysil-forlaget.no/diktsamling.htm
http://trysil-forlaget.no/malemedsordin.htm
http://trysil-forlaget.no/malemedsordin.htm
http://trysil-forlaget.no/spenningsroman.htm
http://trysil-forlaget.no/spenningsroman.htm


 

Thorbjørn Bakken:  
-Værprofeten Frang handler 
naturlig nok om vær og 
spådommer, men langt fra bare 
om det. Værprofeten Frang er 
boka om Bjørn Frang i Solør i 
Hedmark som ble rikskjendis da 
NRK viste et TV-program om 
ham.   

Kr. 320,oo  
i bokhandelen - eller fraktfritt  
fra Trysil-forlaget 

 

 

Sven R. Gjems:  
Den satt! 2007 – er en oppfølger 
til «Den satt!» som ble utgitt i 
2006. Også denne boka 
inneholder ei omfattende 
samling av historier fra mange 
steder i Hedmark.   

Kr. 220,oo  
i bokhandelen - eller fraktfritt  
fra Trysil-forlaget 

 

 

Sven R. Gjems:  
- Jaktens gleder, ei bok som 
trygt kan sies å inneholde et 
stykke norsk jakthistorie. I 
betydelig grad er boka også et 
kraftig og velbegrunnet innlegg i 
den norske rovviltdebatten.   

Kr. 250,oo  
i bokhandelen - eller fraktfritt  
fra Trysil-forlaget 

 

 

Thorbjørn Bakken (red):  
-Frem fra glemselen 
inneholder historien om 
platesuksessen og 
skillingsvisetradisjonen – og den 
inneholder 50 sangtekster med 
bakgrunnsstoff.   

Kr. 198,oo  
i bokhandelen - eller fraktfritt  
fra Trysil-forlaget 

 

 

Roar Moe:  
-Jaktopplevelser er blitt en 
spennende og rikt illustrert 
skildring av jaktopplevelser 
gjennom flere tiår og i mange  
deler av verden.   

Kr. 250,oo  
i bokhandelen - eller fraktfritt  
fra Trysil-forlaget  

 

Kari Gjerstadberget:  
-SANATORIET  
Gjøsegården – en pioners kamp 
mot tuberkulosen er ei bok som 
setter tuberkulosen  
i en større sammenheng.  

  

Kr. 230,oo  
i bokhandelen - eller fraktfritt  
fra Trysil-forlaget 

 

http://trysil-forlaget.no/sanatoriet.htm
http://trysil-forlaget.no/sanatoriet.htm


 

Amund Lindberget:  
-Lauvfallstid, har fått 
betegnelser som ”solid” og 
”vakker”. Diktsamlingen er 
ruvende i mer enn en forstand. 
Boka vil være en glede å eie, og 
en glede å gi.  

  

Kr. 225,oo  
i bokhandelen - eller fraktfritt  
fra Trysil-forlaget 

 

 

 

Henry Johnsen:  
-I svedjerøkens rike er ei bok om 
skogfinnenes mat og levemåte. 
Den første i sitt slag i Norge.  

  

Kr. 250,oo  
i bokhandelen - eller fraktfritt  
fra Trysil-forlaget 

 

 

Odvar Nordli:  
-Skråblikk fra godstolen er blitt 
ei bok, med betraktninger om så 
vel storpolitiske hendelser som 
de helt nære ting som multe, 
fossekall og peishygge.   

Kr. 285,oo  
i bokhandelen - eller fraktfritt  
fra Trysil-forlaget 

 

 

 

Torbjørn Bakken:  
-Til sjøs! omhandler en av de 
mange tusen nordmenn som 
midt på 1900-tallet realiserte 
drømmen om sjømannsliv, 
penger og eventyr.   

Kr. 225,oo  
i bokhandelen - eller fraktfritt  
fra Trysil-forlaget 

 

 

Harald Holt:  
Forfatteren har interessert seg 
for gamle ferdselsårer i skog og 
fjell. I boka forteller han om 
bakgrunnen for de gamle stier 
og veger, og om arbeidet med å 
finne dem.   

Kr. 195,oo  
i bokhandelen - eller fraktfritt 
fra Trysil-forlaget 

 

 

 

Sven R. Gjems:  
-Den satt!, er ei omfattende 
samling av historier fra mange 
steder i Hedmark, med noe 
overvekt fra sør-fylket.   

Kr. 220,oo  
Utsolgt 

 

http://trysil-forlaget.no/amund_lindberget.htm
http://trysil-forlaget.no/amund_lindberget.htm
http://trysil-forlaget.no/svedjerokensrike.htm
http://trysil-forlaget.no/svedjerokensrike.htm


 

 

Arne Lund:  
Arne Lund har tatt vare på 
muntlige overleveringer og egne 
minner. Her er det både spøk og 
alvor, og interessante innblikk i 
levekår og fangstmetoder. Litt 
erotikk også, faktisk…!  

Kr. 195,oo  
i bokhandelen - eller fraktfritt 
fra Trysil-forlaget 

 

 

Thorbjørn Bakken:  
Den store boka om Vidar 
Sandbeck - en av Norges 
dyktigste og mest allsidige 
kunstnere gjennom tidene. 

  

kr 335,oo 
i bokhandelen – eller fraktfritt fra 
forlaget.  

 

 

Thorbjørn Bakken (red):  
Denne boka er tilegnet en  
av de fremste kultur- 
personligheter i Hedmark fylke, 
Juel Stubberud, Eidskog, og er 
utgitt i anledning av hans 80-
årsdag.  

  

kr 250,oo 
i bokhandelen – eller fraktfritt 
fra forlaget  

 

 

 

Ingrid Gjesteby:  
Forfatteren er 86 år når hun 
debuterer på bokmarkedet. 
Boken handler om livets mange 
sider, om sorger og gleder, 
medgang og motgang.   

kr 250,oo 
i bokhandelen – eller fraktfritt fra 
forlaget  

 

 

Dag Arne Syverinsen:  
Forfatteren har gått til verket 
med buksa nede – bokstavelig 
talt – godt plassert på en 
tilårskommen utedass. Der har 
tanker og meninger fått fritt 
spillerom.  

K r 165,oo 
i bokhandelen – eller fraktfritt 
fra forlaget  

 

 

 

Thorbjørn Bakken (red):  
Boken er den 8. i rekken, og 
inneholder både aktualiteter og 
historiske tilbakeblikk. Du kan 
lese om hundreårsjubileet for 
oppløsningen av unionen med 
Sverige.   

kr 250,oo 
i bokhandelen – eller fraktfritt fra 
forlaget  

 

http://trysil-forlaget.no/gladejuel.htm
http://trysil-forlaget.no/gladejuel.htm


 

Thorbjørn Bakken (red):  
Årboka Trysil - før og nå, 2003. I 
boken møter du bl.a Anita Moen 
og datteren Karoline, og en som 
var doktor i Trysil i 50 år!   
 

kr 230,oo 
i bokhandelen – eller fraktfritt 
fra forlaget  

 

Linda Merethe Ellefsrud:  
fra Sør-Odal overlevde den 
alvorlige togulykken på Åsta i 
Hedmark. Hun var heldig. Men 
nettopp dette ble hennes 
mareritt:   

kr 285,oo 
i bokhandelen – eller fraktfritt fra 
forlaget  

 

 

Magne Engernes: 
Selv om gjeting var både farlig, 
vanskelig og slitsomt, var det 
barna som ble brukt til denne 
oppgaven 

  

Kr: 245,oo 
i bokhandelen – eller fraktfritt 
fra forlaget  

 
 

 

Velaug Eidem Løvaas: 
Bare det var lørdag 
Gripende roman som er den 
første boka i trilogien.  

 

 

kr 180,oo 
i bokhandelen – eller fraktfritt fra 
forlaget  

 

 

Velaug Eidem Løvaas: 
Boken er en gripende roman. 
Innkjøpt av Norsk Kulturråd. Nr. 
to i en trilogi. Jørund er født 
utenfor ekteskap og har en vond 
oppvekst. Så møter han Elisabet 
-  
 

kr 195,oo 
I bokhandelen – eller fraktfritt 
fra forlaget  

 

Velaug Eidem Løvaas:  
Stikkelsbær, kjærlighet og Bare 
hverandre er den tredje boken i 
trilogien om Elisabet og Jørund.  

  

Kr: 230,oo 
I bokhandelen – eller fraktfritt fra 
forlaget  

 

 

Bjørn Frang  
I boken setter Bjørn Frang ord 
på følelser. Han skriver om 
overvåkingen og om 
kreftmarerittet. Han formidler 
tanker og meninger om så 
mangt. 

  

Kr: 170,oo  
I bokhandelen – eller fraktfritt 
fra forlaget  

 

Kjell Hegdalstrand  
Boken er et spennende og 
verdifullt historisk dokument, rikt 
illustrert med gamle bilder. Hilde 
Aaseth har bidratt med livaktige 
tegninger.  

Kr: 260,oo 
I bokhandelen – eller fraktfritt fra 
forlaget  

http://trysil-forlaget.no/barehverandre.htm
http://trysil-forlaget.no/barehverandre.htm


 

 

Thorbjørn Bakken (red): 
Årboka Trysil - før og nå, 2001 
I boken kan du blant annet lese 
om Trysil-doktoren som 
tilbrakte meste av sin tid på 
landeveien, og om Fridtjof 
Nansen som søkte spenning i 
Trysil  
 

kr 230,oo 
I bokhandelen – eller fraktfritt 
fra forlaget  

 

Thorbjørn Bakken (red): 
Årboka Trysil - før og nå, 2002. 
Denne boka er rik på intervjuer  
og reportasjer, og presenterer en 
rekke interessante mennesker.  
 
 

kr 230,oo 
I bokhandelen – eller fraktfritt fra 
forlaget  

 

 

Thorbjørn Bakken: 
På ski i Hedmark i 100 år 
Her er et stort og viktig kapittel 
av vår nasjonale skihistorie. 
 
Nedsatt pris  
kr 100,oo 

 

Thorbjørn Bakken: 
Slik minnes vi flommen i Trysil 
Trysil var det kommune -senteret 
i Norge som ble hardest rammet. 
Katastrofen i 1995 skildret i tekst 
og bilder  

Nedsatt pris  
kr 100,oo  

 

 

Thorbjørn Bakken: 
Krigsår og fredsglede 
Krigsårene i Trysil, og 
markeringen av freden. 
Viktig dokumentasjon.  

Nedsatt pris  
kr 150,oo  

 

Thorbjørn Bakken: 
Rompa her omhandler fløtinga i 
Trysil-vassdraget, en 200 års 
tradisjon, tok slutt i 1991. 
Rikt illustrert.  

Nedsatt pris  
kr 147,oo  

 

 

Svein Viken: 
Dype sår 
Vonde barndomsminner fra 
Rendalen.  

kr 198,oo  

 

Thorbjørn Bakken: 
Finngubbe og værprofet 
Bygdeoriginalen Einar Adolfsen 
forteller om værtegn, finnekultur 
og mystikk.  

Nedsatt pris  
kr 89,oo  

 

 

Frank Eriksen: 
"Da er du hem'att" 
Samling av visetekster med 
noter, intervjuer og historiske 
streif.  

kr 190,oo  

 

Dagfinn Grønoset: 
Viser ved veien 
Dikt, noter, fortellinger og 
illustrasjoner.  

Nedsatt pris  
kr 98,oo 

 

http://trysil-forlaget.no/trysilbok2002.htm
http://trysil-forlaget.no/trysilbok2002.htm


 

Tradisjonsmat 
200 oppskrifter, samlet inn av 
Bygdefolkets Studieforbund i 
Engerdal og Trysil. 
 

kr 200,oo 
Midlertidig utsolgt  

 

Liv Wolan: 
Fra vattseng til Paris 
Liv er sterkt funksjonshemmet. 
Sin livshistorie har hun skrevet 
med haken!  

Nedsatt pris  
kr 85,oo 

 

 

Bjørn Frang: 
Finnskogen - der sagnene ennå 
lever 
Historier og dikt om og fra 
Finnskogen  

Nedsatt pris  
kr 100,oo  

 

Thorbjørn Bakken: 
Så liten han er! 
Du kan le deg skakk!!!  
Innkjøpt av Norsk Kulturråd.  

kr 175,oo  

 

 

Bjørnar Sømoen: 
Alltid et Cremona 
Diktsamling med seks temaer.  

Nedsatt pris  
kr 100,oo  

 

Vivi Andersen: 
Vondt, men vakkert 
Dikt om kjærlighet.  

Nedsatt pris  
kr 98,oo  

 

 

Magne Østby: 
Gjest i livet 
Østbys 20. bok, hans første og 
eneste diktsamling. Godt 
mottatt.  

kr 170,oo 
Utsolgt! 

 

Torbjørn Tjernsberg: 
Under Sydkorset 
Om utvandringen til New 
Zealand. Meget interessant! 
 

kr 198,oo  

 

 

Einar Pedersen: 
Der veiene møtes 
Roman om erotikk, sjalusi, 
kjærlighet, sykdom og død.  

Nedsatt pris  

kr 85,oo  

 

Kåre og Arne Lund: 
Grenseløse jakthistorier 
Om jakt fra 1700-tallet til vår tid 
(bl.a. om Fridtjof Nansen, og om 
jegeren som ble drept av bjørn).  

Nedsatt pris  
kr 100,oo  

 



 

Merete Wiger: 
Spillet om innvandrerne 
Skuespill om den finske 
innvandringen til Norge på 
1600-tallet. Illustrert. Innkjøpt 
av Norsk Kulturråd. 
 

kr 200,oo  
 

Thorbjørn Bakken: 
Cowboy-Laila 
Beretning i ord og bilder om et 
utrolig liv.  

Nedsatt pris  
kr 98,oo 

 

 

Thorbjørn Bakken (red): 
Årboka Trysil-før og nå, 1997 
Intervjuer, reportasjer og 
historiske streif. 

Utsolgt!  

 

Thorbjørn Bakken (red): 
Årboka Trysil - før og nå, 1998  

Utsolgt 

 

 

Thorbjørn Bakken (red): 
Årboka Trysil - før og nå, 1999. 
Spesielt: Navn på utflyttede 
tryslinger fra tidlig på 1800-
tallet. Dessuten: artikkel om 
Trysil i eldre tid.  
 
Nedsatt pris  

kr 75,oo  

 

Thorbjørn Bakken (red): 
Årboka Trysil - før og nå, 2000 
I denne utgaven kan du bl.a lese 
om gammellensmannen i Trysil, 
Bjørn Blikstad, om glideflyvning 
fra Trysil-fjellet og bjørnejegere 
på farlig oppdrag  

Nedsatt pris  

kr 195,oo  

 

 

 

Merete Wiger: 
Miss M. Tanker om dette og hint. 
Provoserende og undrende. 
 

Utsolgt!  

 

 

 


