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finsikter: Læremester Egil Røsten finsikter arbeidet
til Trond Håvard Joten. 

håndtverk: Svein Joten gjør klar høvelen før nye
bord til Femundsbåten skal høvles til. 

Østlendingen

I all sin prakt: Slik ser en moderne Femundbåt ut.
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Søskenbarn fra Sømådal går i lære for å bli båtbyggere:

Tar tak og redder Femu
De sier opp trygge
jobber og satser på
å bli båtbyggere i
Elgå. Slik reddes
den tradisjonsrike
Femundbåten.

nytt båtliv
rune hagen

rune.hagen@ostlendingen.no 901 23668

D

et sages, siktes, høvles
og klinkes som i tidligere tider i det rødmalte
båtverkstedet til Egil Røsten
(67) i Elgå i Engerdal. For ti år
siden ga den kjente båtbyggeren opp produksjonen av Femundbåten. Da hadde han
bygd rundt 300 båter i 30 år og
skaffet seg et navn langt utover
Engerdals grenser.
Nå strutter Egil på nytt av
båtbyggerlyst. Hans teknikker
og hemmeligheter skal videreføres. Femundbåten er ikke
død – den skal på nytt produseres etter snart ti år i dvale.

Overtar båtbyggingen
– Her er gutta som vil overta,
smiler Egil Røsten og ser i retning av sømådølene Svein Joten og Trond Håvard Joten. De
kurses flere ganger i uka av Egil
Røsten for å kunne stå på egne
båtbyggerbein.
– Det blir som å hoppe etter
Wirkola. Men det er båtbygging
vi drømmer om – og da fins det
knapt bedre trebåter enn Femundbåten til n'Egil, sier
Trond Håvard Joten (49).
Han har solgt hus og sagt opp
sikker jobb på Os og flyttet
hjem til Sømådal for å bli båtbygger etter først å ha vært
tømmerhogger, snekker og arbeidsleder i et større byggefirma. Søskenbarnet Svein Joten
(48) har lang erfaring som
snekker og sauebonde. Sauene
vil han beholde, men nå skal
det snekres båter og ikke hus.

Liv laga
– Vi gleder oss veldig og har
trua på at dette er liv laga. Vi

!

Vi er opptatt
av å føre stolte
kulturtradi
sjoner videre.
Svein og Trond Håvard joten

har allerede muntlige bestillinger på 12–15 båter før vi er kommet i gang, sier Svein Joten.
Det eneste Joten-slektningene angrer på er at de ikke startet med båtbygging for ti år siden da begge var under 40.
– Vi snakket om det allerede
da, men hadde så mange forpliktelser. Og så sviktet motet
litt. Men heldigvis er det aldri
for sent å følge drømmene. Vi
vi lever bare en gang, forklarer
Trond Håvard Joten.

Status å være hendt
Begge er en del av den sterke
håndverkstradisjonen i det
vesle bygdesamfunnet Sømådal. Her har det alltid gitt status å være hendt.
– For oss har båtbygging vært
som å begynne på nytt igjen. Vi
kan å snekre hus og restaurere
bygninger. Men båt er noe helt
annet med nye teknikker, ny
utnyttelse av treet og ny bruk
av redskaper. Båtbygging er
presisjon og håndverk, i motsetning til husbygging som i
stadig større grad består i å
montere elementer laget på fabrikk, sier Trond Håvard Joten.
– Vi er opptatt av å føre rike
tradisjoner videre. Femundbåten er kulturhistorie. Den har
vært viktig for sikfisket i Femunden og for lokal ferdsel.
Egil har satt en standard som
blir vanskelig å nå. Men vi skal
gjøre vårt beste. Det er viktig å
føre nedarvet kunnskap videre
før den blir borte, sier Svein Joten.

Skreddersydd
Egil Røsten lytter i bakgrunnen. Han føler at livsverket er i
de beste hender. Som unggutt
begynte han i tømmerskogen
før han fikk problemer med
ryggen og så etter en lettere
jobb. Valget falt på Femundbåten og på sambygdingen Ole

Får opplæring: Egil Røsten (tv) fra Elgå viser Trond Håvard Joten og Svein Joten fra Sømådal hvordan
Femundbåten skal lages. Nå gjenopptar Joten-slektningene den kjente båtproduksjonen etter 10 års
pause. Det går fire tømmerstokker og rundt hundre arbeidstimer på å bygge en båt Foto: Rune Hagen
Elgaaen som hadde bygd båt i
åtte år før han la inn årene.
– Jeg angret aldri på valget
selv om dagene kunne bli lange
og utfordrende. Men det var
kjekt å stå under tak når styggvær og kulde herjet utenfor. Da
savnet jeg ikke tømmerskogen.
Egil Røsten utviklet Femundbåten videre og skreddersydde den for røffe forhold
på Femunden. Båten er rundt
5.30 meter lag, 1.60 meter på
det bredeste og er en planende

båt. Alt er laget for hånd, det er
bare luftklinkehammeren som
er teknisk nyvinning siden Egil
drev på.
– Båten er usedvanlig stabil i
vannet. Den planer fint med en
10 hestersmotor, og har heller
ingen problemer med en 25
hester på Femunden, forteller
Svein som selv har en Fumundbåt.

Egilbåten
Femundbåten er solgt over sto-

re deler av landet, fra Vadsø i
nord, til Bergen i vest, Mjøsa i
sør og Sverige i øst.
Mange har vært så fornøyde
at de rett og slett har kalt båten
for Egilbåten, oppkalt etter
båtsnekkeren. I Rørostraktene
kalles den også for Elgå-båten
blant enkelte. Men det offisielle navnet er: Femundbåten.
– Og det er et navn vi ønsker
å fortsette med. Med sin sterke
historie og mange fornøyde
kunder er Femundbåten en
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Fikk 70.000 i støtte

Fjellstyret i Engerdal har gitt Svein og Trond Håvard
Joten 70.000 kroner i støtte til båtbygging i Sømådal.
30.000 kroner er gitt for opplæringen de to har fått av
båtbygger Egil Røsten. 40.000 kroner er til ervervelse
av bygdesag i Sømådal med produksjonshall til båtbygging. – Vi er imponert over at lokale ildsjeler klarer å
skape egne jobber. Trond Håvard flytter til Sømådal,
Svein Jotens sønn, Nils Ole Rønes Joten tar båtbyggerlinje på folkehøgskole. Her kan det bli varige arbeidsplasser innen båtbygging som har tradisjoner og skaper
identitet, sier leder i fjellstyret, Halvor Hansson (t.v.),
her med Egil Røsten, Svein og Trond Håvard Joten.

undbåten
KLAR: Mo fra Hamar gleder seg til kvelden MGP-finale.
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– Jeg får frysninger
– Tenk at jeg skal opptre på
denne scenen i kveld! Det
er en drøm som går i
oppfyllelse, sier Mo. Han
framfører ett av tre Hedmarks-bidrag i Melodi
Grand Prix-finalen.
Brynhild M. B. Møllersen

brynhild.mollersen@ostlendingen.no
950 60 932

De har øvd og øvd, og øvd litt
til. I kveld braker det løs for ni
spente MGP-finalister i Oslo
Spektrum, og det under et
show som ifølge prosjektleder Stian Malme blir stort på
alle måter.
De fleste innslagene er en-

dret ganske så mye siden semifinalene og det er mange
detaljer som skal huskes.
– Jeg glemte et par kamera,
men i kveld er det full skjerping. Da kan jeg det, lover Mo
etter å ha kjørt igjennom
«Heal» på scenen.
Ved hans side står Linnea
Dale, som gleder seg til å yte
100 prosent med sangen
«High Hopes», skrevet av Kim
Bergseth fra Folldal.
Tredjemann ut i kveld er
Knut Kippersund Nesdal fra
Stange, som synger «Taste of
You». Den internasjonale finalen arrangeres i København
10. mai.

NORDBOLIG jobber innen fagområdene bolig og eiendomsutvikling, salg og boligproduksjon. Hovedkontoret er på
Hamar, med salgskontorer på Elverum, Lillehammer, Gjøvik
og Eidsvoll. Vi har ca. 60 ansatte, sunn økonomi, et salg på
130 boenheter og en omsetning på 200 mill. kroner i 2013.

ning Søndmør, også han en
anerkjent håndverker, eier firmaet Sømåen Tradisjonshåndverk AS som på sikt ønsker å
sikre seg rettighetene til Femundbåten. Selskapet har planer om å kjøpe Hullbekkmoen
Sag og høvleri i Sømådal der de
tre sømådølene kan arbeide
under samme tak.
Trond Håvard har erfaring
fra tømmerskogen, Svein har
sagkurs og kan skjære tre mens
Henning har utdanning i re-

staurering fra Sverige og er ekspert på restaurering av gamle
hus.– Vi håper å gjøre hele prosessen selv.
– Om vi vil klare oss?
– Opplæringen fra Egil Røsten har gitt mersmak. Interessen for båten er stor selv uten
markedsføring. Og godt håndverk overlever alltid, sier Svein
og Trond Håvard Joten.

se video på
østlendingen.no
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merkevare vi ønsker å utvikle
videre, sier Trond Håvard Joten. De to sømådølene får i utgangspunktet en lang kjøreveg
på jobb; i alt 14 mil tur-retur.
Om sommeren kan det bli aktuelt å ta privatbåt tvers over
sjøen. Svein som er ivrig turløper med 497. plass i årets Vasalopp, drømmer også om en og
annen skitur over isen.
På sikt har begge planer om å
flytte båtproduksjonen til Sømådal. Sambygdingen Hen-

BESTILL VÅR NYE HUSKATALOG
Bestill katalogen på nordbolig.no
eller ring oss på telefon 40 00 28 90

