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Videreføring av en 300 år gammel båtbyggertradisjon

Trysilbåten holdt vann
TRYSIL: Onsdag
formiddag ble en
nyprodusert Trysilbåt satt ut på Trysilelva. Båten Kåre Joar
markerer en videreføring av den 300 år
gamle båtbyggertradisjonen.
Ola Kolåsæter

ola.kolaseter@ostlendingen.no

Onsdag formiddag var det endelig klart for dåp og sjøsetting
av den nyproduserte Trysilbåten.
Prosjektet med å gjenoppta
produksjonen av den tradisjonsrike båten er initiert av
Østerdalen festivalforening.
Femundbåten og Trond Håvard Joten tar seg av framtidig
produksjon. Det er Kåre Joar
Graff som har videreført kunnskapen om den over 300 år
gamle båtbyggerkunsten til Joten.
Derfor var det naturlig at båten ble oppkalt etter den tidligere fløteren og båtbyggeren
fra Jordet i Trysil.
– Jeg synes det er artig, sier
Graff.
81-åringen var også den første til å prøve båten ute på Trysilelva.

KÅRE JOAR: Båten er døpt Kåre Joar, etter båtbyggeren og fløteren Kåre Joar Graff.alle foto: Ola Kolåsæter

Innlandschampagne
Båten ble døpt i en blanding av
rød saft, nyco og hjemmebrent
– såkalt innlandschampagne.
Og det var fylkesordfører og
tidligere fløter, Dag Rønning
som fikk æren av å døpe båten.
– Jeg jobbet som fløter i fem
år, fra 1986, og jeg husker det
som en fin jobb. Vi var ute i alt
slags vær, og det var en god avlastning fra det skogsarbeidet
som mange hadde på vintertid,
forteller Rønning.
Trysilbåten ble brukt av fløterne, men har siden fløtinga
ble avsluttet i 1992 vært et sjeldent syn ute på Trysilelva.
Under dåpsseremonien ble
det servert kake og kaffe fra

DÅP: (Fra v.) Fylkesordfører Dag Rønning, Trysilordfører Erik Sletten og ordfører i Engerdal Lars
Erik Hyllvang.
Trysilsenteret slik det ofte ble
gjort til fløtera da de passerte
sentrum. Erik Lukashaugen
underholdt med musikk.

Fått bestilling på båt
Joten og Graff startet byggingen av båten i februar. Joten
anser seg nå som utlært Trysil-

FLØTERE: Fra venstre: Odd Mandfloen og Martin
Myhr.

båt-bygger, og har allerede
mottatt sin første bestilling.
– Jeg har fått en bestilling på
en båt som jeg skal bygge til
vinteren, smiler Joten.
Leder i Østerdalen festivalforening, Espen Brekke sier at
Trysilbåten har vist seg å være
et populært prosjekt.

– Et av målene til festivalforeningen er å bidra til lokal og
regional utvikling og i den
sammenheng har Trysilbåten
og dette prosjektet blitt veldig
viktig, sier Brekke.

UNDERHOLDNING: Espen
Brekke ønsket velkommen og
Erik Lukashaugen spilte og sang
under dåpsseremonien.

Inviterer til kurser om skattefunn
TRYSIL: – Det er muligheter
til å spare mye penger for
næringslivet i Trysil gjennom denne ordningen, sier
Gro Svarstad.

Ola Kolåsæter

ola.kolaseter@ostlendingen.no

Trysil kommune vil kurse lokalt næringsliv i å benytte seg
av den såkalte skattefunn-ordningen. 30. mai inviteres det til

-50%

på motor og fjernkontroll

ved kjøp av solskjerming innen 30.0
06.
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temamøte og kursing på rådhuset i Trysil.
– Det er en mulighet for bedrifter til å redusere økonomisk risiko ved at det gir ekstra
bidrag på både små og store utviklingsprosjekter, sier næringssjef i Trysil kommune,
Gro Svarstad. Det har ifølge
næringssjefen vært forholdsvis
få søknader til skattefunn-ordningen i Hedmark de siste årene.
– Noe av årsaken til det er at
mange tror det er vanskelig og
komplisert, og at de trenger

store prosjekter for å kunne
søke. Det er ikke tilfellet, sier
Svarstad.
Skattefunn er en finansieringsordning for bedrifter
som driver med forskning og
utvikling. Små og mellomstore
bedrifter kan få 20 prosent av
prosjektkostnadene sine tilbake på skatten. Store bedrifter
kan trekke fra opptil 18 prosent.
– Vi ønsker forhåndspåmelding til kurset slik at foredragsholderne kan skreddersy programmet, sier Svarstad.

SKATTEFUNN: Næringssjef
Gro Svarstad inviterer til kurs i
Skattefunn-ordningen.

