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Stein fanget opp av sikkerhetsnettet
ÅMOT: Store steinblokker henger i
nettet langs fylkesveg 215 i Haugedalen. Til uka blir det befaring.

grøfta, men nettet tar mer enn en tror, sier
Nøkleholm som selv kjører på strekningen
innimellom.

KRISTIN SØGÅRD

Sprengkraft i vann

Byggeleder for drift i Statens vegvesen, Johan Nøkleholm, beroliger bekymrede bilister med at det ikke er noen overhengende fare for større skred.
– Det er ingenting som tilsier at en skal
bekymre seg. Du ser at det ligger nedfall i

Neste uke skal vegvesenets geologer befare området.
– Det har vært en foreløpig geologisk
vurdering der, så det er ikke fare for noe
stort skred, men Geo skal befare område
neste uke. Steinspranget er meldt inn fra
entreprenøren vår også, men ekspertene

(kristin.sogard@ostlendingen.no)

våre i Geo har sagt at det ikke er de store
tingene, sier Nøkleholm. To ganger i fjor
hadde Statens vegvesen oppsyn med fjellskrenten. – Vi har egne planer om rassikring, men den gang ble det heller ikke sagt
at det var større ting som var på tur ned,
bare mindre, og det har nettet tatt. Da har
nettet fungert etter hensikten.
Når vann trenger ned i sprekker, får det
enorm sprengkraft når det fryser. Det gjør
det nødvendig med befaring etter hver
vinter.

VED TRYSILELVA: Tidligere tømmerfløter Odd Mandfloen (til venstre), Tone Merete Øvergård og Espen Brekke fra Østerdalen festivalforening.

FANGET: De er fanget i nettet,
steinblokkene som har løsnet
og rullet nedover skrenten mot
fylkesveg 215 i Haugedalen.
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● 25 år siden siste fløtinga i Trysilelva ● Båtdåp med «innlandschampagne»

– Båten skal hete Kåre Joar
TRYSIL: Onsdag 18.
mai skal det markeres at det er 25 år
siden den siste tømmerfløtinga i Trysilevla. Samtidig sjøsettes en nyprodusert Trysilbåt.
OLA KOLÅSÆTER

ola.kolaseter@ostlendingen.no

Den første nyproduserte Trysilbåten siden fløtinga tok slutt
i 1992 er nå klar. Den 18. mai–
rundt datoen da fløtera ofte
passerte Trysil sentrum– skal
båten døpes og settes på elva.

Det er Østerdalen festivalforening som står i bresjen for arrangementet.
– Båten skal døpes i innlandschampagne. Og for den
som lurer på hva det er så består det av tre ingredienser; Elmørkjesaft, nyco for å få futt,
og den siste ingrediensen er
nok for et velkjent husflidsprodukt å regne, smiler Espen
Brekke i festivalforeningen.
Arrangementet finner sted
på flomvollen i Trysil sentrum.
– Vi har fått med oss en del
tidligere fløtere, blant annet
fylkesordfører Dag Rønning.
Ordførerne fra Trysil og Engerdal skal også være til stede på
markeringen, forteller Brekke.

– Større enn jeg trodde
Under arrangementet blir det
musikk av Erik Lukashaugen.
Det skal serveres kaffe og kake
fra Trysilsenteret akkurat slik
det ble gjort til fløtera de siste
årene.
Den ferske Trysilbåten får
navnet Kåre Joar, etter båtbygger Kåre Joar Graff som fra sitt
verksted nord i Trysil har produsert en rekke Trysilbåter.
Graff tok også på seg jobben
med å videreføre kunnskapen
til Femundbåten og båtbygger
Trond Håvard Joten som i
framtida tar seg av produksjonen.
Prosjektet med Trysilbåten
har ifølge Brekke vakt stor oppmerksomhet og entusiasme.

– Det er faktisk sjeldent jeg
undervurderer noe, men når
det gjelder Trysilbåten så er
det nok det enda større enn jeg
trodde, sier Brekke.

Savner fløtinga
Den siste løstømmerfløtinga i
Norge ble avviklet i Trysilelva i
1992. Odd Mandfloen arbeidet
som fløter i mange år, og var en
av de drøyt 30 fløterne som var
med på den aller siste fløtinga.
– Jeg var med som fløter i 14
år. Det var et meget spesielt
yrke og noe som jeg savner. Det
siste året var det mye folk langs
elva når vi kom nedover, forteller Mandfloen.
På det meste var det rundt
1.000 mann i Trysil som hadde

arbeid i forbindelse med skog
og fløting.
Etter dåpen og sjøsettingen i
Trysil skal båten fraktes til
Osen. Der skal den brukes under VM i tømmerfløting og under spelet Fløtarguten.
– Den blir også en del av en
stor fløterutstilling vi skal ha
på festivalen. Dit inviterer vi
skoleelever blant annet fra
Trysil. Det blir en utstilling
som blir veldig spesiell, særlig
for mange tryslinger som har
så nær kjennskap til fløtinga,
sier Espen Brekke.

