
dahlia
hagemøbelgruppe
brun rotting
inkl puter Kun kr 3990,-

liNum ViNKelSOFa
med høYT bOrd
sort eller grå rotting
inkl puter Kun kr 7990,-

OrNaTa møbelSeTT
med uTTreKKbarT bOrd
160/210x90

6 stoler med justerbar rygg
farge rotting
naturbrun
inkl puter Kun kr 15790,-

Næringsveien 3
2340 Løten

Tlf. 62 54 71 00
www.taigaen.no
Hverdager 10–20

Lør 10–18 • Søn 12–18

Kjøp nå betal 30.07. uten ekstra kostander. Representativt eksempel for delbetaling 12 måneder, kredittbeløp/kjøp 15.000,- kr, årsrente 0%, adm.gebyr/mnd 45,- kr, etableringsgebyr 497,- kr, effektiv rente 12,45%, kredittkostnad 1.037,- kr, ord.delbet./mnd 1.295,- kr, totalbeløp 16.037,- kr.

Innlandets største ca 1300 m2 HAGEMØBELUTSTILLING
Direkte fra importør uten forDyrenDe mellomleDD.
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En nyprodusert Trysilbåt settes på elva i midten av mai

Tradisjonen videreføres
TRYSIL: En 300 år 
gammel båtbygger-
tradisjon føres vide-
re. En nyprodusert 
Trysilbåt settes på 
elva i midten av mai. 
I framtida skal båten 
bygges og produseres 
i Engerdal. 

OLA KOLÅSÆTER
ola.kolaseter@ostlendingen.no

Den første Trysilbåten, etter at 
fløtinga tok slutt i 1991, er nå 
under produksjon.

Det er Østerdalen festivalfo-
rening som har tatt initiativet 
til å starte opp igjen båtpro-
duksjonen. Festivalleder Es-
pen Brekke forteller at han tok 

kontakt med Femundbåten og 
båtbygger Trond Håvard Joten.

– De ønsker å ta på seg pro-
duksjonen av båten framover. 
Bakgrunnen for vårt engasje-
ment er at festivalforeningen 

har et mål om å bidra til lokal 
og regional utvikling. Da er det 
viktig å spille på identitet og 
historie, og her kommer slikt 
som Trysilbåten inn, sier Es-
pen Brekke.

Brukes i VM
Båten som nå er under produk-
sjon i verkstedet hos Kåre Joar 
Graff i Trysil skal være klar til 
midt i mai, da får den sin første 
tur på Trysilelva, før den frak-
tes til Osen.

– Der skal den brukes under 
VM i tømmerfløting og under 
spelet Fløtarguten. Så fraktes 
den tilbake til Trysil. I vinter 
skal den stå utstilt på Trysil-
senteret, forteller Brekke.

Båten er finansiert av næ-
ringslivet i Trysil.

– Vi har solgt andeler på 
1.000 kroner, og det har vært 
stor interesse for prosjektet, 
forteller Brekke.

Trysil- og Femundbåten
Graff er en av få som sitter igjen 
med kunnskapen om hvordan 
Trysilbåten blir bygget. Han 

lærer nå opp Trond Håvard Jo-
ten i Femundbåten.

– Jeg er glad for å kunne føre 
tradisjonen videre, sier Graff.

Dermed får også båtbygge-
ren fra Engerdal en ny båt i sin 
portefølje.

– Jeg synes det er veldig fint å 
lære å bygge denne båten. Det 
er en gammel kunst, som ikke 
må gå i glemmeboka, dessuten 
får man ikke bedre båter. Opp-
gaven min må bli å lære dette 
videre igjen, sier Joten. Han ser 
for seg å produsere Trysilbåter 
for salg. Joten har siden opp-
starten av Femundbåten for to 
år siden, produsert og solgt 10 
båter.
I det lille verkstedet litt nord 
for Jordet i Trysil har Kåre Joar 
Graff drevet båtbyggingen sin.

– Her har jeg vel produsert 
rundt 30 båter. 

BÅTBYGGERE: Espen Brekke (fra venstre), Trond Håvard Joten og Kåre Joar Graff. Trysilbåten er tilbake i produksjon. BEGGE FOTO: OLA KOLÅSÆTER

KAN KUNSTEN: Kåre Joar Graff er en av få tryslinger som sitter på 
kunnskapen om å bygge Trysilbåten. Nå føres tradisjonen videre.


