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Prolog

Det første mennesket kommer gående langs elven.
Hvor kommer han fra?
Vi vet det ikke
Han vet det ikke selv
kanskje leter han etter et sted
etter noen som ligner han selv
Han følger elven og finner en lysning
En åpning i skogen
Hvor elven smalner og blir stille
i et lite vann…
(Tomas Espedal fra romanen Året 2016).
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Forord
Det har vært en glede for meg å komme tilbake til Lutnes og Søre Trysil, hvor jeg gjorde
feltarbeid på 90‐tallet i forbindelse med hovedfag og senere også doktorgrad i
miljøantropologi. Det har vært en berikende erfaring. Spesielt har det vært hyggelig å
gjenopprette kontakt med mennesker jeg traff den gang, og som jeg har savnet i ettertid.
Ikke minst å bli kjent med sønner og døtre av dem jeg ofte besøkte frem til på slutten av 90‐
tallet, hvorav noen av dem nå er gått bort. Det har også vært berikende å bli kjent med nye
mennesker som har bidratt og støttet arbeidet i forbindelse med denne rapporten.
Mange tryslinger har som kjent, stor kjærlighet og god kjennskap til sitt terreng, og uten
deres tålmodige veivisning og hjelp ville dette prosjektet ha vært vanskelig å gjennomføre.
Opprinnelig var prosjektet ment å dreie seg om stedsnavn og persepsjon i elvelandskapet, i
tråd med temaer jeg har arbeidet med i Trysil tidligere (se siste kapittel i rapporten), men
etter hvert som Fylkeskommunen i Hedmark kom på banen, har arbeidet mer dreiet i
retning av tema om dammer og andre kulturminner knyttet til fløtinga i Trysilelvas
sidevassdrag.
To institusjoner har stått bak finansieringen av prosjektet: Fylkeskommunen i Hedmark og
Fetsund Lenser som er del av MiA‐ Museene i Akershus. Arbeidet i felt har stort sett bestått i
å oppsøke gamle fløtningsdammer og damkoier i terrenget. Jeg har avfotografert dammene,
notert GPS‐koordinater og gjort notater på stedet. Videre har jeg også snakket med, og
intervjuet personer som har et personlig forhold til et utvalg av de omtalte dammene og
fløterminnene. Det er blitt mye trasking langs elver og gjennom myr og kratt, for ikke å
snakke om de mange kilometerne bak rattet på kryss og tvers av Trysil kommune.

Visjon/Sammendrag
Trysil har en spennende skogbruks‐ og fløterhistorie som mangler sidestykke her til lands. I
denne rapporten har jeg forsøkt å rette fokuset på en del av denne historien, som ikke har
fått den oppmerksomheten som den fortjener. Jeg sikter til fløtingen i Trysils og Hedmarks
mange sidevassdrag, og kulturminnene relatert til denne virksomheten.
Fløtingen i bielvene ble avviklet tidligere enn i hoved‐vassdraget , men de er en minst like
viktig del av kommunens og nasjonens fløterhistorie, som den mer kjente historien fra
hoved‐vassdraget. Historien er viktig, dels fordi den er mindre dokumenter enn i
hovedvassdragene (Trysilelva og Glomma), men også fordi den nødvendigvis involverte en
større andel av befolkningen i fylket enn det fløtingen langs hovedvassdragene gjorde.
Restene av fløtningsdammene som står igjen i bekker og sideelver, er vitnesbyrd fra en
epoke i Trysils og Hedmarks skogbrukshistorie hvor en imponerende andel av kommunens
og fylkets mannlige befolkning var sysselsatt i skogen. Senere skjedde en omfattende
teknifisering og nedbemanning av hele næringen, fra 1960‐tallet og fremover.
Sporene etter fløterhistorien ligger langs elver og åer i Trysillandskapet, men er nå i ferd
med å forfalle og viskes ut, idet naturen tar damkoier og demninger tilbake.
Noe bør gjøres for at denne stolte og viktige historien ikke går i glemmeboka.
Det finnes, etter alt å dømme, ingen annen kommune i landet som har en større tetthet av
fløtningsdammer (og andre fløterinnretninger) enn Trysil kommune, og dette er i så fall et
underkommunisert faktum. Noe av grunnen er sannsynligvis at dammene er individualisert i
folks bevissthet.
De av tryslingene som er interessert forholder seg stort sett til en eller i høyden 2‐3
fløtningsdammer i nærheten av der de bor. Typisk har de en slektbasert relasjon og
interesse for denne ene, eller i høyden to‐tre dammer. Kanskje de har minner fra ungdom og
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oppvekst da de fikk være med sine fedre og bestefedre under fløtingen ved den lokale
fløtningsdammen.
Denne individualiserte relasjonen overfor fløtningsdammene har sannsynligvis delvis stått i
veien for å se mulighetene som ligger i å formidle helheten av dette nettverket av dammer
og vannveier! Her finnes en infrastruktur og et eget kulturmiljø av fløtningsrelaterte
kulturminner på unike steder langs nettverket av elver og åer i kommunen. Ved å
oppgradere og restaurere et utvalg av disse fløterbrakkene og damkoiene, vil de kunne
fungere som ypperlige lokale turmål, samtidig som det også kan skapes unike destinasjoner
som ledd i en type langsom kultur‐ og naturturisme i sommerhalvåret.
Det ligger her et potensial i det å spore opp, restaurere og reinnovere den glemte og mer
skjulte fløterhistorien relatert til nettverket av alle bielvene som renner ut i Trysilelva. Nye
turdestinasjoner og stier kan skapes, damkoier bygges opp igjen og restaureres langs elvene,
samtidig som denne spennende og dramatiske delen av fløterhistorien kan graves frem igjen
og reaktualiseres og formidles på nye og spenstige måter. (Ikke minst med bruk av ny IKT‐
teknologi og smarttelefonapper som hjelpemiddel). Dette er noe av den overordnede
visjonen bak dette prosjektet! Det er egentlig ingen ny idé, for I Handlingsplan for
Fløterinntretninger fra 1993 av Hedmark Fylkeskommune kan man blant annet lese:
Fløtningsinnretningene i Hedmark representerer et meget verdifullt
kulturhistorisk dokumentasjonsmateriale. For mange dammers vedkommende, er
det meget viktig at restaurering blir foretatt så raskt som mulig, slik at flest mulig av
disse kulturminnene blir bevart. Fløtningsinnretningenes utbredelse og antall viser
med all tydelighet hvor stor betydning fløtinga har hatt i skogfylket Hedmark.
(Hedmark fylkeskommune utarbeidet av Museumssenteret i Trysil/
Engerdal1993: XIII).
Dette ble skrevet i 1993. Nå er det på tide å komme videre med denne agendaen.
Poenget er å spore opp igjen den eldre fløterhistorien langs bielvene! Pusse opp dammene,
restaurere damkoier, båthus og få fram hvor enestående og besnærende disse stedene ofte
er! Dette er også i tråd nye internasjonale strømninger innen kulturminneforvaltning og
kultur/naturturisme (Se Vallerani, F. and Visentin, F. 2018).
Første steg i en slik overordnet agenda kan være å peke ut noen fløtningsdammer med
fløterbrakker og andre damhus, pusse dem opp slik at deres autentisitet ivaretas, og gjøre
dem om til lokale turmål og destinasjoner for den langsomme delen av reiselivsnæringen.
Dette vil også stemme godt overens med målsetningen om å skape ny sommerturisme i
Trysil.
Det finnes allerede fløtningsrelaterte kulturminner som er tilrettelagt for formidling i
regionen, som Støa kanal mellom Ljøra og Flersjøen og Sørligstøa fløtermuseum ved
Osensjøen, som er del av Norsk skogmuseum. Disse kan fungere som knutepunkter i et slikt
eventuelt fremtidig nettverk av natur‐kultur‐turistdestinasjoner langs Trysils vannveier, hvor
kommunen og fylkets unike skogbruks‐ og fløterhistorie kan formidles under passende
omstendigheter og i den rette atmosfæren.

Takk:
En stor takk til Hedmark fylkeskommune og Elisabeth Seip, som har støttet dette prosjektet
økonomisk og kommet med verdifulle faglige råd og innspill. En stor takk til Bjørn Bækkelund
ved Norsk Skogmuseum for støtte av prosjektet og inspirerende faglige samtaler og råd og
vink underveis.
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Takk til Thomas Støvind Berg og Anna Kristine Jahr Røyne ved Museene i Akershus/Fetsund
Lenser for faglig og økonomisk støtte fra dem og deres institusjon.Takk til Marit Nerhagen
ved Museumssenteret i Trysil/Engerdal for støtte og inspirerende samtaler.
Framfor alt vil jeg også takke: Ola, Ingrid, Ingunn og Snorre Bustad for deres enestående
gjestfrihet, støtte og varme mens jeg har vært i Trysil. Spesielt vil jeg takke Tom Granli,
raserbilsjåføren og kartleseren som har vært følgesvenn og veiviser på flere av turene langs
Trysils vannveier. Jeg vil takke Trond Vidar Grønnæss og Randi Bråten Andersen for fine
turer, interessante samtaler og god humor. Stor takk til: Ola Bustad, Jon Arne Bye, Arne
Engerbakk, Kåre Joar Graff, Kjell Reidar Lutnæs, Rolf Lutnæs, Odd Mandfloen og Erik og
Anders Nyhuus som generøst har delt av sin tid og kunnskap og vært med ut på befaringer i
terrenget.
Ellers vil jeg takke følgende personer for deres gjestfrihet og generøse deling av sin tid,
kunnskap og erfaringer: Norvald Doksrud, Per Ola Engernes,Thor Kjernåsen, Rolf Kvile, Ove
Lilleng, Robert Lund, Nils Ole Lutnæs, Sigmund Lutnæs, Jan Ove Lyseggen, Finn Moen, Liv
Solveig Myrvang, Berit Marie Rønning, Svenn Petterssen, Gjermund Skjærholden, Jon
Stengrundet, Bjørn Støa, Bjørn Vidar Teppen og Inge Øvergård. Takk til Egil Brodshaug og
Hanne Grytbakk for hjelp med kart og layout.
Jeg vil tilegne denne rapporten og det eventuelle videre arbeidet med fløterkulturen i Trysil
til fløter, knivmaker og kulturpersonlighet i Trysil,
Koll Granli (1922‐2011). Det var Koll og hans eldre søster Gislaug (mine nærmeste naboer i
Bustberget) som tidlig på 90‐tallet trigget min interesse, ikke bare om fløting, men om
historien, livet og kulturen i Trysil generelt. Koll var en enestående inspirator, og jeg tenker
tilbake på de mange turene vi hadde med stor glede.
Michael Hundeide
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Innledning
Et nettverk av vannveier
Et nettverk av blå linjer er tegnet inn i Trysils geografi. Selv om elvene og bekkene
går på kryss og tvers, renner de største og fleste av dem mot sørøst. Det tetteste
nettverket av vannveier er å finne i den sørlige delen av kommunen. Med få unntak
ender de fleste elvene og åene opp i Trysilelva/Klarälven, som i Trysil går for å være
”selve livslinjen gjennom kommunen”. Trysilelva er hovedpulsåra i dette systemet av
vannveier, og den har hatt uvurderlig betydning for fløtinga og skogbruket i
kommunen. Det er også noe av grunnen til at elva fremdeles har så stor symbolsk
og identitetsmessig betydning for tryslingene.
Andre viktige elver i kommunen er Eskildsåa, Varåa, Kolåa, Grøna, Tannåa, Ljøra og
mange flere. Av disse er det kun Ljøra som ikke renner ut i Trysilelva/Klarälven. I alle
disse bielvene har det vært drevet fløting i stort monn. (Se bilder av bielver foran).
Fløtinga i Trysils bielver har sin egen heroiske historie, som både er eldre og mindre
dokumentert enn fløtinga i hovedvassdraget.
Fløtingen i Trysils bielver hadde en storhetstid på 1950‐ 60 tallet, samtidig med at
sysselsetningen innen skogbruket nådde et høydepunkt. På denne tiden var en stor
andel av den mannlige befolkningen i Trysil kommune sysselsatt innen skogbruket. I
1950 var ifølge Statistisk sentralbyrå, 52% av yrkesaktive i Trysil sysselsatt innen
”skogbruk og jakt”. 1
I en rekke bøker fra 1980‐tallet og senere, er fløtinga i Trysilvassdraget godt skildret
og dokumentert. (Bakken 1991, Lundén 1986, Thorseth 2014). Først og fremst er det
trysilfløtingas nyere historie i tiårene før nedleggelsen i 1991 som omtales. I denne
rapporten derimot, vil fokuset rettes mot fløtningsdammene i Trysilelvas bielver og
den fløtningshistorien som disse kulturminnene aktualiserer. Vi vet at mange flere
var involvert under fløtinga i bielvene enn i hovedelva. Fløtinga var også villere,
mindre regulert, mer lokal og mer risikofylt enn i hovedelva. Det var i bielvene de
store tømmerflokene ble dannet, og unge våghalser kunne risikere livet for å løse
opp flokene.
De mange restene av dammer som står igjen etter fløtinga i bielvene er et tydelig
vitnesbyrd om omfanget av fløtervirksomheten og skogsdrifta som har vært drevet
her. Hadde man tegnet inn alle fløtningsdammene fra tidligere, og som det
fremdeles finnes spor av langs tverråer og bekker, ville kartet nærmest sett ut som
om det var blitt skutt på med hagle. Trysilkartet er pepret med fløtningsdammer.

1

Folketellinga fra 1950 oppgir at Trysil på dette tidspunktet hadde 2831 yrkesaktive, hvorav 1461 oppga å ha
”Skogbruk og jakt” som inntektskilde. Det er grunn til å tro at de fleste av disse hadde kontantinntekter fra
skogsarbeid, og at jakta i denne sammenheng var matauk. Kilde: Statiskstisk sentralbyrå (1956): Folketellingen 1.
desember 1950, tredje hefte, side 108.
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Oaser i den skrinne furuskogen
(Fløtningsdammene som steder)
Fløtningsdammer er unike steder, og for en utenforstående fortoner de seg som
fruktbare oaser i den skrinne og ensformige furuskogen. Fulle av liv og spennende
historier.
Ingen annen kommune i Norge har, så vidt vi vet, så stor tetthet av fløtningsdammer
som Trysil. I den moderne drevne barskogen, preget av markberedning, fremstår
disse dammene som verdifulle innslag i utmarka. Dette er steder som er godt egnet
som turmål, og her kan en sitte å tenke på hvordan livet fortonet seg for
skogsarbeiderne som var med i fløtinga for 75 eller 150 år siden.
Med den rette tilretteleggingen kan oppgraderte versjoner av disse
fløtningsdammene i fremtiden kanskje også tjene som ”oaser av kunnskap” om
Hedmark og Trysils fløterhistorie for den interesserte turgåer og turist.
Dammene er ofte omkranset av høye trær og tett vegetasjon.
Som regel finnes et vannspeil av stille vann. Vannspeilet vil variere i størrelse fra små
vannliljedammer til middels store innsjøer. Her finnes alltid en elv eller bekk, og
dermed også den allestedsnærværende lyden av rennende vann. Når man først har
kommet seg igjennom beltet med trær og vegetasjon, vil fløtningsdammene ofte
være lysninger i skogen med himmel som kan skimtes mellom trærne og en horisont
et stykke over vannspeilet. Her finnes som regel mer eller mindre intakt
fløterbrakke/damvokterkoie, kombinert med en utedo og en redskapsbod. Det kan
også finnes et båthus. Ofte kan det bare finnes rester eller ruiner etter slike damhus.
I dag fremstår fløtningsdammene og miljøene rundt dem som spennende steder for
rekreasjon, oppdagelse og nostalgi. Nærværet (og lyden) av vann skaper ro, og det
som på engelsk gjerne betegner med ordet tranquility. Slik har det selvfølgelig ikke
alltid vært, dambyggerne og fløterne som i sin tid tok seg ut til de avsidesliggende
stedene gjorde det fordi det var tvingende nødvendig. Dette var del av deres
levebrød som skogsarbeidere, dambyggere og tømmerfløtere. De hadde neppe det
samme turistiske eller lokalhistoriske blikket som folk ofte har i dag. Tidene
forandrer seg , og det gjør også våre oppfatninger av objekter, steder og landskap.
Fløtningsdammene i Trysil og deres omgivelser er et godt eksempel på nettopp det.
I dag er fløtningsdammene kulturminner som ikke lenger er i bruk. Flere av dem har
potensiale til å bli lokale turistmål. De er vitnesbyrd om en næring som i stor
utstrekning har forsvunnet.2 Og det er ingen hvilken som helst næring det her er tale
om. Fløtinga og skogbruket har vært selve livsgrunnlaget for tryslingene i lang tid, og
2

Skogbruket som næringsvei har strengt tatt ikke forsvunnet, men den manuelle utgaven av skogbruket som
sysselsatte en stor andel av befolkningen i kommunen og fylket, har forsvunnet, og det samme har fløtinga, som
ledd i produksjonsprosessen.

12

derfor er det også mye identitet og følelser knyttet til fløtningshistorien for
tryslingene og hedmarkingene. Fløtinga var noe positivt som skogsarbeiderne så
frem til om våren når dagene ble lengre og sola begynte å varme. Det var et eventyr
og kjærkommet avbrekk fra det tunge slitet i vinterskogen. Slik fremstilles det gjerne
av dem som selv var med på dette.
Det er fortsatt stor interesse og engasjement rundt fløtinga i Trysil, selv 27 år etter at
den har opphørt! Dette eksemplifiseres blant annet ved den årlige fløterfestivalen, i
tillegg til det store kanalspelet ved Støa, som arrangeres annet hvert år. Det er også
stor interesse for de mange fløtningsdammene i Trysil, selv om de ikke er like kjent.
Det typiske er at en liten gjeng lokale entusiaster har interesse og engasjement rundt
en eller i høyden to dammer som finnes nær der de kommer fra. Til denne ene
dammen er det knyttet mange historier og erindringer som illustrerer hvordan
fløtinga og det sosiale livet var ved den spesifikke dammen og bi‐ vassdraget.
Interessant nok er det få som vet noe særlig om de andre fløtningsdammene, eller
det store nettverket av fløtningsdammer som finnes i Trysil. I den grad man vet noe
om det, dreier det seg vanligvis om erfaringer, anekdoter og fortellinger fra
fløtningsdammen(e) i ens eget nabolag. Et eksempel kom tydelig fram da flere av oss
dro til Storhådammen i Varåa i begynnelsen av juni 2017. Storhådammen i Varåa er
Hedmarks største dam, og jeg ble overrasket da det viste seg at to av tre som var
med og kom fra Søre Trysil/Lutnes aldri hadde vært der før. Få har sett
sommerturistmulighetene som ligger i restaurering og bevaring av disse
fløtningsdammene og husene forbundet med dem. For å forstå potensialet som
ligger her, er det nødvendig å løfte blikket fra den enkelte fløtningsdam og heller se
nettverket av vannveier, fløterbrakker og dammer. I forbindelse med disse
dammene er det mulig å skape en infrastruktur av reisemål om sommeren som tilbyr
formidling og opplevelser om fløtningshistorien i bielvene, her går det an å
gjenskape et eget kulturmiljø. Fløtningsdammene er også interessante steder for
naturturisme.
Håpet er at et utvalg av disse fløtningsdammene kan oppgraderes og restaureres,
slik at de kan bli til attraktive turmål for lokal‐ og annen turisme. De restaurerte
dammene vil være naturlige reisemål for alt fra skoleklasser på ekskursjon med
formidling av skogbruks‐ og fløtningshistorien, til grupper av historisk interesserte
pensjonister. Dammene vil også være ypperlige steder for ekskursjoner i naturfag og
biologi. Noen av dammene kan også tjene som serverings‐ og overnattingssteder til
ulike grupper, for eksempel sportsfiskere og kulturinteresserte turister. Et nettverk
av slike restaurerte fløtningsdammer vil være en gave til kommunen og fylkets
beboere, og som lokalhistorisk interessante turmål vil det også stimulere til å få folk
ut av sofaen og ut i det fri på tur. Således ville det også ha en viktig
folkehelsegevinst. 3
3

I en eventuell videreføring av et prosjekt med mål om restaurering av fløtningsdammer for kulturturisme, vil
det være viktig at ikke bare kulturminneobjekter alene tas med i betraktningen (ekspertise på dette området er
godt ivaretatt). Det vil i tillegg være nødvendig å få fram kvalitetene ved de unike stedene og miljøene som
omgir og samvirker med fløtningsdammene og koiene på et opplevelsesmessig plan! For å få frem det unike ved
fløtningsdammene som helhetlige ”steder”… vil det være viktig å trekke inn egnede perspektiver fra den
fenomenologisk inspirerte litteraturen om ”place” innenfor arkitektur, geografi og antropologi. Jeg vil her særlig
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Typer av fløtningsdammer
Det finnes forskjellige typer fløtningsdammer (Ødegaard 1991). Med ett unntak vil vi
her ta for oss de egentlige fløtningsdammene, dvs. dammer hvor tømmeret går
gjennom dammen og damåpningen. Kun en magasindam som utelukkende brukes
som vannreservoarer tas også med i rapporten, og det er Kråkeggdammen.
Kriteriene som her vil bli benyttet for å kategorisere fløtningsdammene vil være
a) Inndeling etter hvilke mekanisme som ble brukt for å kontrollere damåpningen
samt
b) Kriteriet om hva slags materiale dammene er bygget av.
Utfra første kriteriesett kan de egentlige fløtningsdammene deles in i tre
hovedtyper:
i)
Lukedammer
ii)
Nåldammer
iii)
Bjelkedammer eller settedammer.
Lukedam. Som navnet tilsier åpnes og lukkes damåpningen med luker. Problemet er
at det kan feste seg stokker eller røtter slik at lukegangene tilstoppes, og derfor
krever lukedammene jevnlig vakthold (tilstedeværelse av damvokter). Videre er det
også begrenset hvor mye en kan finjustere vannstrømmen.
Nåledam. Her åpnes og lukkes damåpningen ved hjelp av relativt tynne bjelker eller
planker (nåler) som står vertikalt i damåpningen. Nålene står kant i kant ned i
damløpet slik at de danner en tett vegg. Justering av vannstrøm kan skje ved at
enkeltvise nåler løses.
Bjelkedam/Settedam. Her åpnes og lukkes damåpning med tykke og oftest
firkantede bjelker, dvs. såkalte setter, som legges horisontalt i damåpningen.
Settene legges oppå hverandre på tvers av damåpningen. Dette gjøres ved at
settene anbringes i spor eller skinner av støpejern. Her finnes som regel også et
støpejernsspill med en slags vinsjeanordning med tannhjul og sveiv av jern, som gjør
at en ganske enkelt kan løfte opp settene når vannet skal sleppes. Bjelkedammene
eller settedammene som de også kalles, er de mest ideelle med henblikk på å
finjustere vannstrømmen. Bjelkedammene kommer fra Sverige og har en begrenset
utbredelse i Norge, hvor de kun finnes i Trysil kommune. Her ble flere luke‐ og
nåledammer i kommunen ombygd til settedammer på 1950‐tallet. Dette skjedde i
regi av Klarälvens flötningsforening. Etter denne utbygningen er settedammene nå
den vanligste damtypen i Trysil.
b) Inndeling etter byggemateriale

fremheve den norske arkitekten og stedsteoretikeren Christian Norberg Schulz og hans begrep genus loci stedets
sjel/særpreg (Norberg‐Schulz 1992), i tillegg til en innflytelsesrik antologi om tema innen antropologi (Basso &
Feld 1996) og geografi (Seamon & Mugerauer 1989), samt (Cresswell 2015). Det vil være en interessant og
utfordrende oppgave å ta disse perspektivene i bruk for å kommunisere stedenes særpreg og verdi overfor
turistnæringen. Det er særlig sommerturismen som er relevant i Trysil i denne sammenheng.
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De fleste dammene i Trysil kommune er såkalte steindammer av tilhogd stein (kilt
stein/granitt). Noen få i Hedmark er også bygd av ubearbeidet naturstein. De fleste
av steindammene ble bygget fra midten av 1800‐tallet og frem til rundt 1920. Flere
av steindammene i Trysil ble i sin tid bygget som erstatning av eldre såkalte
trekistedammer. Et eksempel er Storhådammen i Varåa, hvor det først ble bygget en
trekistedam i 1860, så ble denne erstattet av en steindam som ble bygget i 1911‐
1912. (Bygningshistorien i dette konkrete tilfellet kan ha vært noe mer kompleks,
men man kjenner i alle fall til disse to utbygningene).
De aller yngste dammene i Trysil er betongdammer der delene av dammen som
tidligere ble bygget av stein, er støpt av betong.
Disse rendyrkede betongdammene må imidlertid ikke forveksles med steindammer
som i ettertid er blitt pusset opp og har fått forsterkninger av betong. Dette er svært
vanlig, nesten regelen heller enn unntaket, og når betongforsterkningene er særlig
omfattende, er det mulig å forveksle de to damtypene.
Andre typer dammer
Skådammer
er en hyppig brukt betegnelse på stein eller trevegger som er satt opp langs et
vassdrag for å lede vann og tømmer.4

Fløterminner i terrenget som del av et ´taskscape´
Tar vi utgangspunkt i antropologen Tim Ingolds artikkel om temporalitet i landskapet
(Ingold 2000), vil dammer og andre kulturminner i utmarka ikke bare være del av et
landskap, men de vil også være del av det han kaller et taskscape.
I artikkelen forsøker Ingold å lansere et mer aktivt og virksomhetsorientert
perspektiv på landskapet og tidsdimensjonen i landskapet. I tråd med denne
intensjonen drøfter han den konvensjonelle måten å tolke begrepet landskap på, der
form vektlegges over prosess, noe som fører til at landskapet (og kulturminner i
landskapet) lett blir noe som betraktes på en statisk og passiv måte. (I artikkelen
drøftes også beslektede begreper som environment og land etc).
Ingolds intensjon5 er i stedet å åpne opp for et mer aktivt og engasjerende
perspektiv på kulturminnene i landskapet, og det er i denne sammenhengen han
bringer inn begrepet taskscape, hvor aktivitet og prosess vektlegges mer enn
struktur og form.
Kulturminner er vitnesbyrd om tidligere menneskers liv og beboelse i et landskap,
deres ”dwelling”… Her inspireres Ingold i tillegg av fenomenologi, fremfor alt av
filosofen Heidegger og dennes perspektiv på det å bygge og det å bo (to ”inhabit”).

4

Skådam/damarm: Det er viktig å ikke forveksle skådam med damarmene til en fløtningsdam. Damarmene er
de to utstikkerne på hver side av fløtningsdammen som bidrar til at vannet i fløtningsdammen kan demmes opp
til relativt høy vannstand. Skådam, derimot, er en innretning som bidrar til å avhjelpe transporten av tømmeret i
elva, dvs. å sørger for at tømmeret ikke flyter ut på jorder eller inn i viker osv. Damarmer vil som regel stå i
"påtvers‐retning" av elva (dvs. i tilnærmet 90 graders vinkel i forhold til elva), mens skådammer vil som regel gå
langs elva.
5

Om ikke det er hans uttrykte intensjon, så er det i alle fall en implikasjon av hans perspektiv.
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Et slikt mer aktivt og deltagende perspektiv på fløterminnene i landskapet stemmer
godt overens med tryslingenes egne erindringer fra skogsarbeidet og fløtinga.
Skogsarbeidernes og fløternes liv i Trysil erindres best gjennom en aktiv deltagende
prosess. Mens landskapet blir noe en kan se på som et maleri, vil taskscapet også
være noe en kan høre. En kan tenke seg lyden av vannet i elva, stokkene som støter
mot hverandre, fløterhakene og stemmene fra fløterne (Støvind Berg 2012) mens de
leder stokkene nedover elva eller hinter til hverandre mens de er i gang med å løse
opp en tømmerfloke… Dette er taskscape, som intuitivt oppfattes med ørene vel så
mye som ved øynene. Gjennom hørselen oppfatter vi prosesser og handlinger, mens
med øynene ser vi de mer statiske formene i landskapet, kanskje med mer distanse?
Det kan virke som hørselsinntrykkene maner frem de mer personlige og sosiale
minnene fra fløtinga.
Ingold skriver:
The landscape is the congealed form of the taskscape (…)The landscape
seems to be what we see around us, whereas the tascscape is what we
hear (Ingold 2000: 199) (…)
To be seen, a thing need do nothing itself…
To be heard, on the other hand, a thing must actively emit sounds or,
through its movement, cause sound to be emitted by other objects with
which it comes into contact (Ingold 2000: 199).
…The taskscape must be populated with beings who are themselves
agents, and who reciprocally `act back` in the process of their own
dwelling. In other words, the tascscape exists not just as activity but as
interactivity (Ingold 2000: 199).
Dette er også i tråd med selve fløteraktiviteten og dens kollektive koreografi. Her
forutsetts tilstedeværelse, oppmerksomhet og evne til å improvisere. Fløterne måtte
hele tiden være oppmerksomme for umiddelbart å kunne respondere i forhold til
omgivelsene og hverandre… ( ”å spille med naturen”). Selve fløtervirksomheten
fordret (kollektiv) deltagelse og individuell improvisasjon6 mer enn distansert
observasjon, i alle fall når det stod på.
Fløternes relasjon til hverandre og elvelandskapet under fløtinga bar således preg av
å være en del av det Ingold kaller taskscape. Men til syvende og sist blir form og
prosess, det auditive og det visuelle, to sider av samme sak, dvs. av opplevelsen av
kulturminnene i landskapet.
Fløtinga er en av flere aktiviteter som i siste instans måtte ”tunes inn” i forhold til én
eller flere av de naturlige rytmene som er del av landskapet, og dets temporalitet.
Fløtinga som sosial aktivitet måtte tunes inn i forhold til årstidene, snøsmeltingen,
vindretning og flommen i elva osv.

6

Improvisasjon under fløtinga forutsette at man hadde ”skills”, dvs. kroppsliggjorte ferdigheter i den aktuelle
virksomheten som var tilstrekkelige til at man følte seg trygg nok til å kunne improvisere. Denne tryggheten
hadde også en sosial rolledimensjon slik dette blant annet beskrives av Jeane Lave i hennes begrep om
mesterlære og såkalte ”communities of practice” (Lave & Wenger 1991).
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Ingolds taskscape‐perspektiv på erindringene i elvelandskapet kan virke berikende
ved at det bringer inn en mer aktiv og engasjerende dimensjon i vår opplevelse og
erindring av kulturminnene, og det kan kanskje også inspirere til en mer deltagende
(og mindre nostalgisk?) måte å formidle kulturminnene på? Perspektivet er således
spesielt nyttig i en museal‐ og formidlingssammenheng, der en ønsker å formidle
fløtingas ”livsverden” på en levende og autentisk måte.
Ingolds perspektiv om landskap/taskscape og miljø er også interessant ved at
mennesker, teknologi og samfunn betraktes som en integrert del av landskapet og
naturen.7

En interessant samtale:
Opplevelse av et kulturminner i utmarka
Etter turledsager Tom Granli8 og jeg hadde besøkt ytre Nesvollbekkdammen, som
ikke bare er en av de eldste og mest interessante dammene, men også en av de
fineste stedene vi har besøkt i løpet av dette prosjektet, spurte jeg Tom om han
kunne tenke seg hvordan det ville være hvis denne dammen ble restaurert,
oppgradert og gjort tilgjengelig for lokale og andre interesserte turister. Tom dro litt
på det og var ikke overbevist. Hvis dammen og damkoia ble restaurert, ville mye av
magien og ektheten av stedet og fløtningsdammen gå tapt, mente han. Det som gjør
den spennende er at vi får opplevelsen av å oppdage den selv, og at en kan se tiden
som har gått gjennom sporene etter tidligere generasjoners liv osv.
Dette er interessant, og det aktualiserer en diskusjon som kan være av mer generell
interesse når det gjelder forvaltning og formidling av kulturminner i utmarka: Dvs.
opplevelsen og kunnskapsverdien av det å bevare et kulturminne som ruin vs.
tilsvarende overfor et oppgradert og restaurert kulturminne.
Hva er opplevelsesverdien vs. den pedagogiske/kunnskapsmessige verdien av et
kulturminne (i dette tilfelle en fløtningsdam med damkoie) i utmarka som ruin versus
som oppgradert og restaurert fløtningsdam? Vi vil holde oss til fløtningsdammene i
Trysil som eksempel. 9
Ruinen bombarderer våre sanser med umiddelbare inntrykk av tiden som har gått.
Derfor er de engasjerende, de får oss til å oppleve tiden og historien på en rå og
konkret måte. Her er også et viktig element av oppdagelse og mystikk. Vi ser sporene
7

Ingold er kritiker av det å splitte opp miljøet og naturen i et konseptuelt domene av kultur og/eller samfunn på
den ene side og natur på den annen. I henhold til hans perspektiv prioriterer synergien mellom person og
omgivelse fremfor det konseptuelle skillet mellom kultur og natur. I enkelte sammenhenger kan det være meget
nyttig, mens i andre sammenhenger kan det fortone seg som en ideologisk tvangstrøye.
8

Tom Granli har vært inspirerende’ følgesvenn og veiviser under besøk av flere av fløtningsdammene og
fløteranleggende som omtales i denne rapporten. Uten hans hjelp ville mange av fløteranleggene vært
vanskelige å finne. Tom Granli er for øvrig sønn av Koll Granli, knivmakeren og kulturpersonligheten som jeg ble
kjent med under mitt første feltarbeid i Trysil på første halvdel av 90‐tallet, da jeg skrev hovedoppgave om
natursyn og rovdyrdebatt i Trysil.

9

Et annet tema som dette spørsmålet aktualiserer, er måten vi mennesker fenomenologisk opplever og
fortolker historien og tidens konkrete manifestasjonsformer på i landskapet. Tiden og historien har sin konkrete
uttrykksform ”og biologi”, som umiddelbart oppfattes av våre sanser.
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etter tidligere generasjoners liv, men vi mangler svarene på spørsmålene som disse
sporene kan romme eller oppfordre oss om å stille!
Ruinen appellerer til mystikk og fantasi10 med spørsmål om hva slags personer og liv
som helt konkret har utspilt seg på stedet. Opplevelsen av fløtningsdammer som
ruiner er således engasjerende i kraft av alle de ubesvarte spørsmålene de bærer
med seg. De appellerer til vår fantasi og forestilling, for eksempel om hvem de var og
hva slags liv de hadde de som bodde og arbeidet ved dammen for 100 eller 150 år
siden. Et eksempel på dette opplevde vi veldig konkret da vi besøkte Lysfossdammen
i Erskildsåa, en av Trysils mest avsidesliggende fløtningsdammer, hvor det i tillegg til
dam og damkoie var fire ruiner etter en husmannsplass på stedet. Opplevelsen av
ruinene vekket en kø av spørsmål i hver av oss, som ble luftet under pausen og på
veien tilbake.
Den restaurerte fløtningsdammen med damkoie derimot gir en helt annen (og for
noen) mindre engasjerende opplevelse. Er ikke det paradoksalt? Rent pedagogisk og
kunnskapsmessig er det liten tvil om at den restaurerte dammen er mer effektiv i å
formidle kunnskap om dammen og fløternes liv knyttet til fløtinga, men likevel
oppleves den av flere som mindre engasjerende enn ruinen av den opprinnelige
dammen og damkoia.
Hva er grunnen?
Først er det viktig å presisere at dette kan oppleves forskjellig alt etter ens
posisjonering og grad av kjennskap til objektet og involvering i det eventuelle
restaureringsprosjektet (dvs. ruin vs. restaurert kulturminne). For en besøkende og
turist vil ruinen av fløtningsdammen kanskje oppleves som engasjerende og magisk i
kraft av å være mer autentisk. Her vil tidens konkrete og sanselige manifestasjoner
(rust, råte, sopp etc.) skape en opplevelse av ekthet, og dermed en type sanselig
delaktighet i historien som har gått.
Den restaurerte dammen og damkoia derimot vil mer fortone seg som et
kunnskapsobjekt uten samme engasjerende opplevelsesverdi (fra utsiden) som
ruinen. Når treverk og støpejernsspill er nybeiset, oljet og nylakkert uten tegn til råte
eller rust, blir det vanskelig å la seg umiddelbart engasjere i tiden som har gått, fordi
de konkrete manifestasjonene av ”tidens tann” uteblir.
Den restaurerte dammen gir dermed mer informasjon, men oppleves ofte (ikke
alltid) som mindre engasjerende og magisk ut ifra den utenforstående besøkendes
perspektiv.
For en av de lokale som har tatt initiativet til restaureringen (eller på annen måte
vært aktivt med i den), vil dette fortone seg annerledes. Spørsmålet er om ikke det å
delta i selve restaureringsprosjektet skaper en annen og mer praktisk form for
10

Her aktualiseres også ideen om det pittoreske som estetisk ideal, dvs. det umiddelbart billedskjønne. Det
pittoreske er i motsetning til det sublime preget av åpne menneskevennlige (og ofte rurale) idyller med innslag av
busker, trær og bekker i kombinasjon med gamle ruiner eller forlatte bygninger.
Innen det sublime derimot, er det naturens storslagenhet og ugjestmilde kraft som opphøyes. Som regel er det
en nostalgi knyttet til det pittoreske, der en bringer inn elementer av tidligere tiders storhet (gullalder) eller
tidligere sivilisasjoner. Dette nostalgiske aspektet kan grense mot det sentimentale. Den engelske naturhagen er
et godt eksempel på realisering av pittoreske estetiske idealer. Miljøene knyttet til fløtningsdammene i Hedmark
har både en pittoresk og sublim appell på samme tid.
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engasjement gjennom en aktiv dialog med autentiske materialer og byggeprosesser,
og dermed også med historien og formidlingen av den.
Restaurering av gamle fløterminner (og andre kulturminner) i landskapet, er i seg
selv av stor verdi som lokalhistorisk bevisstgjøring og identitetsbygging for de lokale
aktørene som deltar. Restaurering er således en aktiv og ikke‐nostalgisk måte å
skape bevissthet om fløterminner på ved at de besøkende selv kan få prøve seg.
Restaurering av fløtningsdammer og brakker tilrettelegger for igjen å gjøre
dammene til deler av et turistisk taskscape, der lokale og andre turister igjen kan ta
anleggene i bruk og ”re‐inhabit” fløtningdammene, så å si.
Slike prosjekter skaper tilhørighet og eierskap til lokal kultur og historie, men
samtidig er det også viktig at byggeprosjektene og fortellingene som formidles er
faghistorisk korrekte.
Dette er en annen form for autentisitet enn den som oppleves ved å la ruinene stå å
forfalle, men det ene trenger ikke å utelukke det andre. En idé kan være at man både
lar ruiner fra tidligere damvokterkoier og fløterbrakker få stå igjen, mens man
samtidig rekonstruerer en autentisk kopi like ved. Dermed blir det mulig for
besøkende å oppleve begge deler. 11 (Et eksempel hvor dette er gjort er
Kolodammen/ Kolosjødammen. Se bilde).
Et godt eksempel på et lokalt restaureringsprosjekt er gjengen jeg møtte i
Engerneset vel i juni 2017 idet de var i ferd med å pusse opp og restaurere ei
gammel fløterbrakke som tidligere hadde stått langs veien og som var i ferd med å
forfalle. For Jon Stengrundet, som er initiativtager til dette prosjektet og som
tidligere har vært fløter i Trysilelva, var det nettopp gjennom dette
restaureringsprosjektet12, at han lærte mer om fløtningshistorien i Trysil og kom til å
identifiserte seg ennå mer med den. Dette vil i så fall være helt i tråd med Tim
Ingolds perspektiv om taskscape, samt en rekke andre praksis og
virksomhetsorienterte perspektiver hvor involvering i historien oppfattes å skje
gjennom aktiv og kollektiv deltagelse.
Diskusjonen over (om restaurering av kulturminne i landskapet vs. ruin) aktualiserer
en meget interessant distinksjonen som trekkes frem i en nylig utkommet bok om
vannveier og kulturlandskap (Vallerani & Visentin 2018), hvor det gjøres et
interessant skille mellom såkaldt restorative and reflexive nostalgia (distinksjonen er
hentet fra Boim 2001). Med restorative norstalgia menes å gå tilbake til en
etterlengtet versjon av fortiden, mens med reflexive norstalgia blir fokuset rettet
mot lengselen i seg selv, uten noe mål om å gå tilbake til noen versjon av fortiden i
det hele tatt… Vi ser her at denne begrepsdistinksjonen er ganske treffende i forhold
til diskusjonen over om opplevelsen og fortolkningen av et restaurert vs. ikke‐
restaurert kulturminne (ruin) i landskapet, og de eventuelle
kulturminneforvaltningsmessige implikasjoner av en slik diskusjon.
11

Et alternativ kan også være å flytte en tilsvarende koie fra et annet sted i regioen slik man blant annet har
gjort ved Kolosjødammen og til deles også ved Støa kanals søndre spill, slike flyttinger vil imidertid ofte være
kontroversielle fra et kulturminnefaglig ståsted.

12

Samt planene om å gjøre fløterbrakka om til et lite lokalt fløtermuseum.
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Ut ifra denne distinksjonen vil Jon Stengrundet og gjengen fra Engerneset Vel mest
være eksponenter for en restorativ form for nostalgi, mens Tom Granlis umiddelbare
preferanse av å la Ytre Nesvollbekkdammen få ligge uberørt, mer vitner om
en refleksiv form for nostalgi. Begge disse perspektivene er sentrale elementer i en
forvaltningsfilosofi rundt bevaring av kulturminner i landskapet.

Kulturminner som lokal reinnovering av utmarka?
”… Det er jo det som er det triste at vi mister en del av identiteten vår fordi
kulturlandskapet blir borte…Det er itte noe anna å sjå, det er skog og det er mygg.
Sånn som her, vi ser itte elva, men vi sitter 60 meter fra a.”
(Jon Arne Bye. leder i Søre Trysil historielag, på tur til Storhådammen oktober 2017)

Dammene er kulturminner som er integrert i landskapet, de er ikke tatt ut av sin
sammenheng og puttet inn i et museum. Kulturminner i utmarka har noen egne
kvaliteter, og de kan sies å være en viktig del av det som er den trysilske
(lokale/regionale) måte å oppleve skogen og naturen på. Med det menes en
”naturopplevelse” som i vesentlig grad dreier seg om å vekke til live (eller å
rekapitulere) en bevissthet, kunnskap og identifikasjon med hva slags liv og relasjon
menneskene som bodde i området hadde til skogen og naturen i tidligere tider.
(Dette er en tendens som har tiltatt i styrke. Aldri har historielagene vært så aktive
og så mange som de er i Trysil i dag).
Da jeg gjorde feltarbeid i Søre Trysil i første halvdel av 90–tallet, fantes det ikke noe
historielag her, og interessen for finnehistorien var så vidt begynt å gjøre seg
gjeldende hos noen få. Andre var ikke opptatt av dette i det hele tatt og
underkommuniserte sine finske aner mer enn å fremheve dem. I dag har dette
endret seg, og en ny generasjon av historiebevisste trysilbeboere er stolte og
identifiserer seg med sine finske forfedre som kom og slo seg til her på 1600‐1700‐
tallet, og ryddet seg en plass i skogen. Dette er også en del av en slags
kulturminnebevissthet.
Dette nyervervede lokalhistoriske engasjementet har en mer aktiv og praktisk side
som er interessant. Det handler ikke så mye om å sitte fordypet i bøker og arkiver,
slik faghistorikere gjerne gjør, men vel så mye om å bruke sin lokale
”kjentmannskompetanse” i terrenget for å finne spor i landskapet (eller å refortolke
kjente spor), og dernest å gjøre ting med disse sporene, registrere dem, eller til og
med å restaurere dem. I Trysil er den historiske bevisstheten intimt knyttet til
terrenget og landskapet. Tiden og vitnesbyrdene om den er konkrete og spredt ut i
terrenget!
Bare i løpet av de siste tre månedene jeg har vært til og fra i Trysil, har en drevet
med følgende lokalhistoriske prosjekter:
i)
Arrangere stor finnsamkonferanse i Søre Trysil,
ii)
Restaurere et gammalt kvernehus
iii)
Rekapitulere og registrere gamle stedsnavn
iv)
Kartlegging av gamle setre i Søre Trysil,
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v)

Det er også gjort funn av ei gammel grenserøys mellom Norge og Sverige
som skriver seg tilbake til 1750‐tallet, før den offisielle grensa ble stadfestet.
Dette er typer av prosjekter som pågår, og som hele tiden involverer
aktivitet i utmarka.
Arbeidet med registrering og evaluering av fløtningsdammer og andre fløterminner i
Trysils utmark føyer seg inn i dette bildet.
Det at lokalhistorien i så stor grad kombineres med praktisk aktivitet ute i
landskapet, er et vesentlig poeng som kanskje kan ses i sammenheng med det
generelle bakteppet som preges av at lokale (primær‐) næringsaktiviteter i utmarka i
større og større grad minker og er i ferd med trekke seg tilbake/ opphøre. Tanken er
at det dermed oppstår et kompensatorisk behov for å rekapitulere og ta tilbake
historien og et kulturelt eierskap over utmarka. Dette skjer ved at man gjør den
meningsfull på nye måter og identifiserer seg med den gjennom nye praksiser.13 Den
moderne tilbaketrekningen av beboelse og aktivitet i skogen og utmarka genererer
et kompensatorisk behov for å reinnovere nye aktiviteter og meninger. Parallelt
oppstår også et behov om en reaksentuering av nye kulturelle meninger og
identiteter. Et viktig poeng er imidlertid at denne lokale og moderne reinnoveringen
og reaksentueringen av mening og aktivitet i utmarka er konkret og praktisk og skjer
i kontinuitet med tidligere historie og tradisjoner på stedet. Se (Appadurai 1996/93)
og (Eric Hobsbawm & Terence Ranger 1983).
Det dreier seg om en form for appropriasjon eller re‐appropriasjon.
Arkitektteoretikeren Kimberly påpeker den interessante dobbelheten som ligger
implisitt i dette begrepet ” It embodies the dual qualities of both caring for the world
and taking from it”. (Dovey 1989: 37). På latin betyr appropriare, ”det å gjøre noe til
sitt eget”. Det å inkoorperere en del av verden i oss selv. Vi ser dermed hvordan
appropriering er nært knyttet til identifikasjon og identitetsprosesser. Det å
restaurere, oppgradere og pusse opp gamle kulturminner i landskapet blir dermed
en form for appropriasjon eller re‐appropriasjon. Man forsøker å ta tilbake historien
gjennom å etablere praktiske (jf Heideggers ”readiness ‐to –hand”) og mer
autentiske relasjoner til ting i miljøet av stor kulturell betydning. Med et slikt
perspektiv kan man lettere forstå etableringen og aktivitetene til de mange nye
historielagene som er etablert i Trysil i senere tid. Og ikke minst gjøres motivasjonen
bak deres praktiske fokus på fløterminner og andre kulturminner i utmarka mer
forståelig.
Her kan det passe å trekke inn et utsagn fra Trysils forhenværende ordfører Ole
Marin Norderhaug, som flere informanter jeg har snakket med i dette prosjektet har
sitert: ”Hvis man ikke vet hvor man kommer fra, kan man heller ikke vite hvem man
er!” Parafraseres dette utsagnet blir det: ”Hvis man ikke vet hvor man kommer fra,
og hva ens forfedre drev med (og levde av), da kan man heller ikke vite hvem man

13 Med et slikt perspektiv kan man også forstå den kollektive og moderne elgjakta, som tidligere aldri var

kollektiv på samme måte som den er blitt fra 60‐tallet og framover (Brottveit og Aagedal 1999, Hundeide 1995,
2013).
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er.” Noe sånt tror jeg kan være utgangspunktet for den eksepsjonelle interessen for
fløtningshistorien og kulturminnene i Trysils omfangsrike utmark.

Fløtningsdammenes natur

Blåvinge vannymfe. Bilder fra Trysil av undertegnede.

Det unike og særpregede ved fløtningsdammene i Hedmark er ikke bare et resultat
av deres kulturhistorie, de er også unike steder fra naturens side. Dammenes
naturpreg og naturhistorie kan være like interessante å spille på som deres historie
og kulturminneverdi når de skal lanseres som reisemål. Dammenes særpreg som
sted fremkommer nettopp i samspillet og synergien mellom deres kultur‐ og
naturelementer.
Natur som objekt eller tilstand?
I en reiselivssammenheng er det viktig å minne om at naturen både kan oppleves
som objekt og tilstand. Som objekt er naturen noe konkret og eksternt som en kan
peke på (for eksempel en bever eller en fossekall). Som tilstand derimot, handler det
mer om en opplevelse av tilhørighet – hvor det oppstår samklang mellom indre og
ytre omgivelser. Begge disse ”naturene” dvs. som objekt og tilstand, er viktige i en
naturbasert reiselivssammenheng.
Naturen fra dammen som sted kan både formidles som et eget tema (aspekter av
dammens økologi og naturhistorie) eller som estetisk innpakning. Selv om en ikke
skulle velge å formidle stedets natur som særskilt tema, trengs det likevel en
naturestetikk i måten dammen formidles på. Denne estetikken bør være treffende i
å få frem dammens særpreg.
Naturen som estetisk innpakning
Her er det viktig med gode bilder som yter dammen og stedet rettferdighet. Noen
bilder kan vise naturens særpreg på stedet som objekt. Andre bilder derimot kan vise
”naturen som tilstand” og således korrespondere til turistens forestillinger om den
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idealtilstand de (mer eller mindre bevisst) ønsker å oppnå når de oppsøker et sted
som dette. Det er her begrepet ”tranquillity” kommer inn i bildet.
Ønsker en å trekke til seg turister, bør en tilstrebe å bruke bilder fra stedet som
korresponderer til turistenes ideelle forestillinger om hvordan de tenker seg at
oppholdet på den aktuelle feriedestinasjonen kan komme til å bli (dvs. naturen som
tilstand og/eller utopi).

Naturen som objekt
En kan også bruke særskilte dyr eller organismer som er typiske (og emblematiske)
for dammenes miljø som symboler eller ”logoer” i formidlingen av
fløtningsdammene. Dette kan gjøres som del av den naturestetiske innpakningen,
noe som kan bli effektfullt fordi det skaper gjenkjenning og identitet. Disse
merkedyrene kan også bli en innfallsvinkel om en ønsker å gå videre i å formidle
naturhistorien og økologien på stedet.
Her er 5 forslag til slike stedegne merkedyr:

Blåvinge vannymfe (Calopteryx virgo).
(Bildene fra nettet).

Vintererle (Motacilla cinerea).

Blåvinge vannymfe er Norges største og vakreste vannymfe, og den er svært typisk
og vanlig ved fløtningsdammene i Trysil. Det samme gjelder vintererla, som både er
typisk og vakker. 3) fossekall, 4) bever og 5) ørret, er ikke avbildet, men skulle være
kjent for de fleste. De er også typiske arter i miljøet rundt fløtningsdammene.
Formidling av den lokale naturen ved fløtningsdammene
I utgangspunktet finnes det et stort spektrum av naturformidlingstiltak som kan
gjøres fra en restaurert fløtningsdam med koie. (Sopptur, fisketurer,
naturfagekskursjoner osv.)
En nærliggende mulighet er å lage en fast naturutstilling som får frem den
særpregede naturen og økologien fra disse fløtningsdammene.
Et forslag: Vi vet at flere av Trysil/Hedmarks fløtningsdammer befinner seg i vassdrag
med gode fiskemuligheter. Vi vet også at hedmarkinger og tryslingers naturinteresse
i stor grad realiseres gjennom jakt og fiske.
Om en lar denne fiskeinteressen være utgangspunktet, kan en konstruere en
naturutstilling som både får frem den særpregede naturen ved disse dammene og
vassdragene, samtidig som fokuset vil være på organismer og næringskjeder som har
relevans for ørret, harr og andre ettertraktede fisker i elva. Poenget er å lage en
stedegen naturutstilling som trekker inn de elementene (og artsinventaret) fra
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ferskvannsbiologien som er relevant for sportsfiskerne i området. Et tema kan for
eksempel være: Hvilke insekter er fiskefluene etterligninger av? osv. Hvilke arter av
døgnfluer, steinfluer og vårfluer er aktuelle her, og hvordan lever de? Når i deres
livssyklus er de interessante som mat for ørreten? osv. Dette er eksempel på
biologisk mangfold som gjøres relevant i en lokal sammenheng.

Husbyggere i elvekanten (kanskje mest for barn)
Et annet tema det kan spinnes videre på er elvas hus‐ og dambyggere fra naturens
side! Her kan en tenke seg en sammenheng der byggingen av fløtningsdammer og
damkoier i utgangspunktet formidles, men så videreføres dette ved å påpeke at:
”Det ikke bare er mennesker som bygger hus og demninger i elva!”… Og dermed
ligger det til rette for å trekke inn beveren og vårfluelarvenes ( Trichoptera)
byggekunst, både når det gjelder hus og demninger. Fossekallens reirbygging kan
også bringes inn i en slik sammenheng.

Beverhus og demning

(Bilder fra nettet)

Vårfluelarvers hus (Bilder funnet på nettet)
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Verdier og kriterier for vern av kulturminner i utmark
I det følgende vil en serie fløtningsdammer og andre fløterrelaterte kulturminner
presenteres i tekst og bilde. Samtlige av disse fløtningsdammene og kulturminnene
er fra utmarka i Trysil og Engerdal kommune. (Tre av de omtalte fløterinnretningen
er fra Engerdal Kommune, de resterende er fra Trysil). Gjennom bilde og tekst vil det
gjøres en forsøksvis evaluering av tilstand og betydning som kulturminne ut fra de
kriterier det opereres med innen kulturminneforvaltningen.
I henhold til skriv om kriterier for vern fra Kulturminneavdelingen i Hedmark
fylkeskommune, opereres det med et sett av verneverdier og vernekriterier.
Verneverdiene det opereres med er:
Kunnskapsverdi
Opplevelsesverdier
Utviklingsverdier
Kunnskapsverdier: (Fløtningsdammene som kunnskapsbank).
”Kulturminner og kulturmiljøer er uerstattelige fordi de er den primære
kilden til kunnskap om menneskers liv og virke gjennom tidene…” (Utdrag
fra Generelle Verneverdikriterier. Hedmark Fylkeskommune).
Ut fra kriteriet om kulturminnenes kunnskapsverdier, er det nærliggende å betrakte
et kulturminne i utmarka som en kunnskapsbank. I praksis kan dette oversettes til
følgende problemstilling:
Hva slags informasjon av relevans kan leses eller fortolkes ut av restene etter
fløtningsdammen (kulturminnet) slik den fremstår i dag? For å lese eller fortolke seg
fram til verdifull kunnskap om fløtningsdammen/kulturminnet forutsettes
forkunnskaper. Jo mer spisskompetanse evaluereren av kulturminnet har, dess mer
verdifull informasjon kan vedkommende ”lese”/fortolke ut av den tilgjengelige
empirien fra restene etter fløtningsdammen/kulturminnet i terrenget.
Et eksempel her kan være Knutsjødammen i Tannåa: Restene som står igjen av
fløteranlegget i terrenget er som et reservoar av mer og mindre relevant
informasjon om alt fra tekniske detaljer til kunnskap om regionens og landets
fløterhistorie, og således kan kulturminnet betraktes som en kunnskapsbank.
Mer konkret vil jeg her trekke inn strukturer og detaljer forbundet med
fløtningsdammen som vi fant da vi besøkte den, og som var overraskende og delvis
ukjente. Her siktes det for det første til støpejernsspillet anbrakt på egen sokkel ca.
300 meter unna selve dammen. Og for det annet til detaljene i noen jernlenker og
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bolter som tilsa at de var håndsmidd. (Se bildene i gjengivelsene av dammen). Begge
disse eksemplene vitner om hvordan restene av fløtningsdammen (kulturminnet)
kan bære på hemmeligheter som mer eller mindre ligger skjult ved objektet og
stedet rundt.
Kunnskapsverdien dreier seg ikke bare om de ukjente og ikke manifeste sidene ved
kulturminnet, men også om det som er kjent og manifest, som f. eks. de tre
tømmerkistene som er så karakteristiske for Knutsjødammen, og som vitner om
rester fra en eldre type av damkonstruksjon. Kunnskapsverdien av et kulturminne i
utmarka, er måten selve objektet fungerer som inspirasjonskilde og
kunnskapsreservoar for dem som besøker stedet. I tillegg kommer at
kunnskapsverdier også handler om håndverkstradisjoner/ ferdigheter og den teknisk
industrielle historien. Dette er også en vesentlig del av kunnskapsverdien relatert til
et kulturminne.
En annen problemstilling av praktisk relevans når det gjelder evalueringen av et
kulturminne i landskapet og dets kunnskapsverdi, kan formuleres med følgende
spørsmål:
Hvilke videre geografisk og/eller funksjonell sammenheng/helhet /kulturmiljø inngår
kulturminnet i?
Opplevelsesverdier:
”Kulturminner er identitetsskapende og gir grunnlag stedskarakter,
tilhørighet og stabilitet i miljøet. (…)”(Utdrag fra Generelle
Verneverdikriterier, Hedmark Fylkeskommune).
Opplevelsesverdier er ting som allerede er godt dekket tidligere i denne
innledningen, men som i sum kan sies å dreie seg om stedets karakter og kvaliteter,
identifikasjon og estetikk. Dette er ting som umiddelbart kan erkjennes uten altfor
store forkunnskaper. For mange lokale vil dammene (og kulturminner i utmarka
generelt) ha en sterk symbolsk betydning i kraft av at de kjenner kulturminnets
historie, og dermed blir fornemmelsen av historien en del av opplevelsen, og
motivasjonen for å besøke stedet.
Utviklingsverdier:
”Opplevelsesverdien et kulturminne representerer kan øke kvaliteten på et
bo‐ eller næringsområde og kan være avgjørende for konkurranseevnen til
reiselivsmål og overnattningssteder.” (…) (Utdrag fra: Generelle
Verneverdikriterier, Hedmark Fylkeskommune).
Kulturminnenes utviklingsverdier dreier seg om hvilken resurs kulturminnene er,
blant annet for å spre kunnskap og anerkjennelse av dem i fremtiden, men også for
forskning og verdiskapning. I vårt konkrete tilfelle med fløtningsdammene i Trysil og
Hedmark, vil et konkret eksempel være å se på hvordan noen av disse
fløtningsdamstedene kan oppgraderes og omgjøres til interessante reisemål og
overnattingsdestinasjoner for den interesserte turgåer og turist innen de relevante
segmenter av reiselivsnæringen.
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Kriterier for vern
I tillegg til verneverdier opereres det også med et sett av konkrete vernekriterier. Her
er de viktigste: Representativitet, sjeldenhet, identitet/symbolverdi, autentisitet,
tidsbilde, tidsdybde, sammenheng/miljø, miljøbetydning, bruksverdi, utviklingsverdi…
etc. Flere av disse vil aktualiseres under de konkrete beskrivelsene av de enkelte
fløterminnene i landskapet.

Autentisitet som nøkkelbegrep
(Den lokale og museale jakten etter autentisitet)
I tillegg til å være ett av mange kriterier for vern av kulturminner ut fra Hedmarks
fylkeskommunes generelle vernekriterier (se over), er også autentisitet eller
ekthet/opprinnelighet et nøkkelbegrep innen all form for kulturminnevern og
forvaltning, og egentlig all annen analyse av spor og ting i landskapet basert på
fortolkning. I denne rapporten vil drøftinger om autentisitet trekkes inn i forbindelse
med presentasjonen av fløteranlegget ved Støa kanal. (Det såkalte friluftsmuseet
ved Støa kanal). (Se side 131). I rapporten vil autentisitetsbegrepet aktualiseres på to
overordnet forskjellige måter:
i) Den ene, som også er hovedtematikken, vil dreie seg om kulturminner i landskapet
og ulike dimensjoner ved deres autentisitet. Som del av denne diskusjonen vil
fløterminner, og spesielt anlegget ved Støa kanal (dvs. friluftsmuseet ved Støa
kanal), brukes som eksempel. Her vil ulike grader og versjoner av
autentisitetsbegrepet bli belyst, og vi vil blant annet stifte bekjennskap med
begreper som materiell autentisitet, prosessuell autentisitet, kontekstuell
autentisitet, visuell autentisitet osv. Her vil også ulike museumsideologier og
ideologier om restaurering og bevaring av kulturminner bli belyst.
ii) Den andre tilnærmingen vil dreie seg om Trysils beboere og deres opplevelser av
(og higen etter) autentisitet i relasjon til stedet og landskapet hvor de bor. Denne
versjon av autentisitet er allerede behørlig introdusert tidligere i denne
innledningen (Jf. diskusjonen fra Nesvollbekkdammen, side 17), selv om ordet
autentisitet sjelden ble brukt. Under dette punktet vil både slekts, steds‐ og
naturbrukshistorie være vesentlige bestanddeler av diskusjonen. Etnisitet kan også
være en vesentlig dimensjon ved denne diskusjonen, som i senere tid i tiltagende
grad er blitt aktualisert i forbindelse med bevisstgjøringen om skogfinnenes tidlige
innvandring i regionen.
Selvfølgelig kan ikke disse to overordnede måtene autentisitetsbegrepet
aktualiseres på (versjon i og ii) fristilles helt fra hverandre. Begge versjonene av
lengsel etter autentisitet, både den lokale og den museale, er knyttet sammen på
interessante måter, men kan også være gjenstand for ulike prioriteringer.
Tidligere i denne innledningen har jeg vist hvordan en vedvarende fraflytning fra, og
nedprioritering av, Hedmarks utkanter (deriblant deler av Trysil) skaper et
kompensatorisk behov for å ta nytt eierskap over de gjengrodde landområdene, og
gjenoppbygge eller restaurere de gamle husene og kulturminnene slik de var i gamle
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dager. En vesentlig del av motivasjonen som ligger under her, dreier seg om en form
for jakt etter autentisitet! Mange tryslinger, som i godt voksen alder flytter tilbake til
sin barndoms grend etter å ha jobbet eller gått på skole i Oslo, Bergen eller
Trondhjem, vil gjerne omgi seg med fortidens idyller når det gjelder byggeskikk og
kulturminner. De vil gjerne ha det slik det var da de vokste opp, eller ennå bedre, da
deres besteforeldre vokste opp! Autentisitet i denne sammenhengen kan knyttes til
identitet, mening, og forankring. Og det er også helt i samsvar med den økende
interessen for lokalhistorie og slektsforskning i regionen.

Elvas betydning for fløterne
Siste del av rapporten handler om stedsnavn i elvelandskapet. Med fokus på fløtinga
som praksis og stedsnavn skapt i forbindelse med fløtinga (og andre virksomheter i
elevelandskapet), gis det innblikk i hvordan konkrete omgivelser blir betydningsfulle
for mennesker gjennom praksis, erfaring, språk og fortelling.
Fløterne var avhengig av å ha et nyansert vokabular om fløtinga og ulike trekk ved
elva. De var blant annet avhengige av å kunne referere til aspekter ved elva, og
steder i den, uten samtidig å måtte peke på den. Dermed utviklet det seg et nyansert
og detaljrikt språk knyttet til elva og fløtinga. Dette språket måtte være relevant,
adaptivt og adekvat i forhold til virksomheten fløterne var involvert i. Hvis ikke,
kunne folk miste livet og drukne. Enhver virksomhet i terrenget vil ha sin egen
relevansstruktur som stedsnavn og annen virksomhetsspesifikk terminologi vil føye
seg etter. Dette viser at språket ikke bare passivt referer den fysiske virkeligheten,
men at det også har en aktiv virkelighetskonstituerende rolle.
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Storhådammen i Varåa
GPS:
61,21123333 N
12,6472 Ø
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De tre øverste bildene viser selve fløtningsdammen. De små bildene er båthus, fløterbrakke fra utsiden og innsiden. Bildet
nederst til høyre viser rester av en tømmerkiste.

Storhådammen i Varåa er den største fløtningsdammen i Hedmark. Den er bygget av
tilhogd granitt (på trysilsk såkalt ”kilesten”), som i ettertid er forsterket med betong
på oversiden. Dammen har både luker og såkalte setter (dvs. bjelkene i
bjelkedammen). Det var opprinnelig en lukedam, men senere har deler av den blitt
omgjort til en settedam.
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Dammen har hele tre damkar (midtrabatter) av stein ute i elva. Slik den nå står, har
den fire løp, men fem løp skal ha vært virksomme tidligere.
Foruten selve dammen hører det ei smie, ei ganske stor fløtebrakke, ei
vedbod/redskapsbod som en gang har vært stall, et båthus og to utedoer til
anlegget. To hytter har kommet til senere, begge har sannsynligvis tidligere vært
damvokterkoier. Ovenfra ser en også at dammen er bygget på og forsterket med
betong. En kan også se hvordan settene/bjelkene fungerer ved at noen av disse er
på plass på den ene siden av dammen. Det at dammen både er en luke‐ og
bjelke/settedam samtidig, er ganske uvanlig, men kan være ideelt i en
formidlingssammenheng. Vi fant også rester av en gammel fløterbåt som var i ferd
med å gå i oppløsning.
Historisk:
Den første Storhådammen man kjenner fra Varåa ble bygget i ca. 1860 og var en
såkalt trekistedam. Trekistedammen ble bygget noe lenger ovenfor (oppstrøms)
steindammen som er der i dag. Steindammen, slik vi kjenner den i dag, ble bygget i
1911‐12. Trekistedammen var ikke ødelagt da den nye steindammen ble bygget, og
deler av den ble benyttet under bygging av den nye steindammen. Man kan
fremdeles se restene etter en smal trekiste fra trekistedammen. Disse ble brukt som
skådammer i den nye dammen. (Se bilde).
Utfra 50 år jubileumsskriftet for Trysilvassdragets skogeierforening kan man lese:
”Den 25. Mars 1855 ble det opprettet kontrakt mellom Ola T. Sætre og ”Almäna Flottningen på Klara
älv” om leie av grunn til damfeste. I kontrakt datert Nyhuus 14. mai 1860 gir markeierne ved Storfloen
på Øvre Varåa direksjonen rett til å oppføre dam på sine eiendommer. Markeierne gir også
direksjonen rett til å ta tremateriale til dammens ”Opførelse og benyttelse under flødningstiden paa
den maaden at dammen ikke beskadiger slaatte eller høavlinger…”
(Trysilvassdragets skogeierforening 50‐år jubileums festskrift 1966: 278‐279)

Dette er den aller første Storhådammen i Varåa man vet om, og den ble bygget av
tre.
…Men så, allerede fra 1903, ble det diskutert å gjenoppbygge Storhådammen. Den
gamle trekistedammen var blitt ca. 50 år gammel.
”Den 10 juli 1909 hadde Ola P. Sætersmoen, H Sætre, O . Nordgaard og M. Nyhuus og
damoppsynsmannen Karl Regnaasen møte på Storhådammen for å avgjøre om ”hvorvidt dammen
kunne ansees å være såvidt sterk, at den påtenkte nybygning af dam kan udsættes i 1á 3 år”.

De konkluderte med at utbyggingen av dammen kunne utsettes i 2‐3 år.
”Den nye steindammen som i dag ble bygget i 1911‐12.” Det siktes her til Storhådammen i
Varåa som står der i dag. (Trysilvassdragets skogeierforening 50‐år jubileums festskrift 1966:
282).

Tilstand: Med unntak av treverket, er dammen i relativt god stand og ville egne seg
ypperlig til formidling, ikke minst for skoleklasser. Treverket på dambrua er gammelt
og deler av det er råttent, selv om det fremdeles synes å være trygt å gå på. (Enn så
lenge). De råtne delene av treverket på dammen bør skiftes ut.
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Kulturminneverdier:
Fløtningsdammen er av optimal betydning som kulturminne. Dette er kanskje den
mest interessante fløtningsdammen i Trysil. Kulturlandskapet rundt anlegget er også
viktig å ivareta. Slik det nå står, er det i ferd med å gro igjen. Det holder ikke bare å
ta vare på hus og damanlegg, selve kulturlandskapet rundt dammen bør også åpnes
opp. Da vi besøkte dammen høsten 2017, og tok pause med kaffe, beklaget Jon Arne
Bye seg over at vi satt mindre enn 60 meter fra elva, men kunne likevel ikke se den
fordi hele området var igjengrodd. Jon Arne Bye er leder av Søre Trysils Historielag.
I henhold til Handlingsplan fløterinnretninger av Hedmark fylkeskommune fra 1993,
betraktes Storhådammen i Varåa å være i kategorien (kategori 1) av de høyest
prioriterte fløterinsinstallasjonene når det gjelder verneverdi og fremtidige
restaureringstiltak. Dammen skårer høyt i henhold til samtlige av de tre
verdikriteriene dvs. Opplevelsesverdi, kunnskapsverdi og utviklingsverdi.
Når det gjelder vurderingskriterier for vern/ bevaring, kan det argumenteres for at
Storhådammen både skårer høyt når det gjelder representativitet og sjeldenhet.
Dammen er representativ ved at selve konstruksjonen av dammen manifesterer
ulike perioder i Trysils fløtningshistorie.
Blant annet er dammen både eksempel på en luke‐ og settedam på samme tid. Det
finnes også rester fra den aller første fasen av dammens historie da den var en
tømmerkistedam. Dammens sjeldenhet dreier seg kanskje først og fremst om dens
omfang i kraft av å være Hedmarks største fløtningsdam. Utenom Støa kanal er
Storhådammen sannsynligvis det mest markante og kjente kulturminne/kulturmiljø
fra fløtinga i Trysil, og således skårer den også ganske høyt på Identitet/symbolverdi.
Målet med et eventuelt videre bevarings‐ og oppgraderingstiltak bør imidlertid være
å øke denne Identitet/symbolverdien av fløtningsdammen og dets miljø ytterligere.
Når det gjelder autentisitet vil Storhådammen skåre høyere enn Støa kanal, fordi de
mest iøynefallende delene av Søndre spill ved Støa kanal er kopier.
Når det gjelder kriteriet om Sammenheng/miljø var Storhådammen som et senter
for hele Varåafløtinga, og dermed også samtlige av fløtningsdammene som inngikk i
dette systemet (Se skildring 2 på s 35). Et annet nærere eksempel på kriteriet om
Sammenheng/miljø er den såkalte ”fløterbrakka ved Gammelsaga” i Varåa, ca. 4 km
nedenfor Storhådammen. Mye tyder på at denne fløterbrakka ble tatt i bruk helt
frem til fløtinga opphørte i Varåa.
Eiendomsforhold:
Terje Nyhuus (broren til Erik Nyhuus) eier grunnen på begge sider av dammen. Terjes
datter, Maud Nyhuus, har tatt over styringa med dette i det siste.
Ankomst:
Ankomsten til dammen er litt ugrei pga. en veibom. På veien mellom Nybergsund til
Plassen går ei smal bilbro over Trysilelva. (Rett etter Kolos, ta til høyre over brua).
Kjør over brua og ta av til venstre i første kryss mot Vestsjøberget. Kjør dernest
videre mot Vestsjøen. Ta så til venstre ved kryss nær Vestsjøen. (Moderat lav
tilgjengelighet). Storhådammen i Varåa kan gjøres mer tilgjengelig ved eventuelle
forhandlinger og avtale med de aktuelle skogeierne.
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SKILDRING 1:
En kort samtale med Odd Mandfloen ved Storhådammen i Varåa

Bilde til V: Odd Mandfloen foran fløtebrakke ved Storhådammen. Bilde til H: fra V: Berit Marie Rønning, Trond Vidar Grønnæss,
Tom Granli, Anders Nyhuus og Odd Mandfloen på tur til Storhådammen i juni 2017.

Odd Mandfloen er en av de første jeg snakket om fløtinga med i Trysil så tidlig som i 1992, da jeg var
på mitt første feltarbeid. Odd har arbeidet som fløter i en årrekke, og var en av primus motorene i å
skape interesse og engasjement for fløtinga i Trysil etter at den opphørte i 1991. Sammen med Martin
Myr og Jan Ove Lyseggen startet han firmaet Fløtarliv, som tilbød fløterrelaterte opplevelser‐ og
formidling til turister og andre besøkende i Trysil. Odd har både lang erfaring som fløter fra Trysilelva
og ved Storhådammen i Varåa. Det korte intervjuet under skjedde mens en gjeng av oss var på tur til
Storhådammen i juni 2017. Odd forteller litt om sine erindringer fra Storhådammen og fløtinga i
Varåa. I hans beretninger fremkommer også noen av Varåfløtingas markante personligheter.
Kort Intervju med Odd Mandfloen
OM: Den siste damvokteren på Storhådammen det var han Eivind Tannåneset, og han arbeidet jeg
med i flere år faktisk. Jeg hadde veldig lyst og være med å sjå og lære dette med dammer, og det å
passe dammer og være damvokter, men dem anså meg for å være for liten og lett, for det var et
tungt arbe. Så på dammen her da, så er det både setter og så er det luker. Lukene er veldig tydlig, og
så er det disse settene, og da var det best hvis en var to. Da skulle man senke setten likt ned i
skinnen(…). Så det var manuelt arbeid…
M: Men hadde du ikke disse sveivene?
OM: Jojo men det var bare for å dra det oppat det…
M: Hvor gammel var du da?
OM: Nei detta var da… det var jo fløting frem til 1991, og midt på 80 tallet var vel siste gangen jeg
fløtte i Varåa tenker jeg, og som sagt Varåa, den fløtte vi 2 år og det var vel tidlig på 80‐tallet, men det
var bare fra Skjærberget og nedover åt Høljessjøen. Det var for å opprettholde rettighetene som
Fløtningforeninga hadde med å bruke de damma. Mange grunneiere blir berørt, men det var itte så
mange grunnneiere her da egentlig, men som i Grøna systemet der berører det veldig mange
grunneierer, og da har du også veldig mange viljer og forholde deg til.
Og i senere tid, da jeg var med på fløting, da hadde damvokteren kummi her for det hadde regne noe
voldsomt så han visste han måtte hit for å sjå etter åssen det stod til med dammen her, og da var han
for sent ute så da gikk vatnet over damgølvet der…da stod det å dirre her vettø slik ei kraft var det!
Han torde ennå å gå utpå, så fækk han opp luker og setter da… så at han…. Ellers kunne dammen ha
reist.
M: Så dette var altså broren til han Odd Tannåneset?
OM: Det stemmer…. Eivind Tannåneset.
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Så jeg var i lag med både han Eivind og han Maurits Tannåneset og dem var brødre, men de var
bestemte brødre, for de var aldri enige om noe. Der var det et kjeftleven hele tida. Hehehe
Og jeg som var 15 år da jeg begynte å væra med. Jeg var jo redd altihop jeg. hehe
Og de første åra jeg var med på fløting da var jeg med den gjengen her i Sør Trysillaget som det het
itte sant. Det var altså orginaler og det var personligheter uten dess like vet du! Så jeg var litt redd
hver dag for å væra med dem. Hehehe.
Neri Rundfloden en gang det var et kjefteleven, nesten som de kutte på hinnanden vetø! Så jækla
sinte var dem…. Og det handlet om hvovidt de skulle feste lensa der eller om dem skulle dra a opp
der… det handlet om 50 meter og vanvittige diskusjoner!
M: Spørs om det ikke lå litt til slekta det der, for jeg husker jo godt han Odd Tannåneset, han kunne
være ganske bestemt han og.
OM: Ja det var jo utrulige personligheter hele den gjengen der.
M: Er det noen andre ting du husker fra fløtinga i Varåa som du?
OM: Ja, altså for jeg var med de to siste åra som det vart fløting… ja, det var da som sagt for å
opprettholde damrettigheter så da var jeg eneste unggut… og da var det itte noe gøtt å bruke båt den
siste biten ta Varåa, så vi hadde itte med oss noe båt og der låg mange hauger, og så var det en da
som kunne være utpå hauga og det var den yngste og den letteste, så det vart meg. Ja, jeg tykte det
var stas jeg at jeg var uunnværlig ei lita stund hehe, neida så når en skulle passe hauger så var det
fordel å værra lett og ung da så klart.
M: Det var ikke helt ufarlig?
OM: Eeeehh det var itte noe kritisk episode for min del i alle fall, det var det ikke. Men disse tværråen
det var mer resikabelt på dem enn det kunne være på hovedelva i og med at det vart brukt
damvatten. En mått bruke nok vatten og vattenet gjekk fort, og det var fæl fart i tømmeret og, så der
skulle en væra rask for å komma seg til lands eller oppi båten atte.
Etter vår interessante og begivenhetsrike ferd til Hedmarks største fløtningsdam, foreslo Odd at vi
kunne dra til Langfloen på svensk side for å spise middag, og alle var stemt for det. Langfloen har
imidlertid gjennomgått en radikal forandring i senere tid, og blitt til det amerikanerne kaller en
shopingmall. Da jeg gjorde mine feltarbeider i Søre Trysil på 90‐ tallet, dro jeg ofte til den forrige
versjonen av Langfloen for å møte og snakke med folk. Under elgjakta kom jegerne ned dit for å gjøre
sine innkjøp, og en gang var jeg med på en minnerik svensk elgfest i selskapslokalet over butikken.
Det var litt av et sted! …Å si at stedet hadde karakter, blir som en understatement å betrakte! For å
være mer konsis så var Langfloen en kombinasjon av flere ting: Det var dagligvarebutikk,
bensinstasjon, kafé, selskapslokale og vertshus alt på samme sted. Og dagligvarebutikken var ikke helt
som andre dagligvarebutikker. I tillegg til billige svenske matvarer, solgte de også fiskeutstyr, sykler og
bildekk og mye annet. Framfor alt var Langfloen et sosialt senter, der lokale folk møttes og satte seg
gjerne ned og tok en kopp kaffe og pratet med kjentfolk.
Mens vi satt der på kafeen i det flunkende nye Langfloen og drakk kaffe etter ”dagens middag”, var
det ikke fritt for at vi mimret oss litt tilbake til det særegne miljøet på den forrige Langfloen.(Som
forøvrig fremdeles ligger som et forlatt spøkelseslokale, visavis ei gammal bensinpumpe et par hundre
meter lenger ned i veien). Trond begynner å fortelle om Søre Trysils mange personligheter som
pleide frekventere Langfloens forrige kafe. Han beretter en anekdote fra en av disse
bygdeoriginalene, idet vedkommende ga komplementer til ei pen dame som kom og satte seg:
”Åh så fina lår du har!” Sa han først… Noe som avstedkom en pinlig stillhet, men så kom
fortsettelsen:
”Åhh så pena tenner du har!... Er dom dina??”
Det var ikke fritt for at Tronds historie avstedkom en viss munterhet rundt bordet.
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SKILDRING 2:
En samtale om Storhådammen, Varåfløtinga og det å eie skog …
Intervju/samtale med skogeier Erik Nyhuus.

Fra venstre: Erik og Anders Nyhuus i heftig diskusjon inne på kjøkkenet til Erik.

I juli 2017 var jeg på besøk hos Erik og Anders Nyhuus, primært for å snakke om fløtinga i Varåa og
Storhådammen, Hedmarks største fløtningsdam. (Erik Nyhuus er en av Trysils største skogeiere, og
hans sønn Anders Nyhuus har i senere tid tatt over eiendommene).
Erik Nyhuus og jeg satt ved kjøkkenbordet mens kaffetrakteren surklet i bakgrunnen … Jeg stilte
spørsmål, som han velvillig svarte på. Senere kom også sønnen Anders inn på kjøkkenet og deltok i
samtalen.
Livet rundt Storhådammen
Fremfor alt var Erik opptatt av å få kommunisert det særpregede ved det sosiale livet rundt
Storhådammen og fløtinga i Varåa på den tida han vokste opp, (på 50‐60‐tallet) med alle de spesielle
personlighetene, dramatikken og galskapen som utspilte seg i dette miljøet. (Det karnevalaktige). Han
vokste opp sammen med disse fløterne og damvokterne og ble godt kjent med hele miljøet. ”Det var
litt av noen typer mange av disse”, sier han mens han humrer. Storhådammen var som et spennende
senter, og her var det alltid noe som skjedde. Hele tre damvoktere bodde her mesteparten av tiden.
De hadde ikke noen annen jobb enn dette, og det var kanskje ikke tilfeldig at stedet gjerne ble kalt
”kvileheimen”… Erik mente de hadde gode dager disse damvokterne eller dampuka/dampukene som
han kalte dem, og som de også ble kalt i Trysil på den tida. (”Puke” er opprinnelig et ord som betyr
djevel på trysilsk).
Storhådammen og fløtinga i Varåa
Fløtinga i Varåa ble, i motsetning til de fleste andre vassdrag i Trysil, ikke organisert i regi av
Klarälvens Flottningsförening, men i stedet av en egen grunneierdrevet fløtningsforening, Varåens
Felles Fløtningsforening. Dette var tilfellet frem til i 1959. Da tok Klarälvens Flotningsförening over
Varåfløtinga. Det var faren til Erik Nyhuus som var sjef for fløtningen i Varåa og i Eskildsåa før denne
ble underlagt Klarälvens Flottningsförening.
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Under oppveksten og i unge år var Erik Nyhuus, som så mange andre gutter i Trysil, opptatt av fløting,
og han syntes alltid det var spennende å få seg en tur til Storhådammen. Eriks forkjærlighet for
motorer, biler og kjøring i kombinasjon med hans sans for gode historier, gjorde at han stadig var på
besøk ved Storhådammen og de andre dammene i Varåasystemet. Storhådammen var som et sosial
senter her på den tiden, det var alltid noe interessant som skjedde eller interessante historier en
kunne plukke opp, mintes Erik.
Fløtinga i Varåa startet ved Storflodammen rundt vårløsninga ca. 15‐20 april. De måtte ha en drøy
måned, eller bortimot en og en halv måned for å fløte Varåa ned til grensen, forteller Erik. Siste
stasjon var ved grensa, og der tok svenskene over.
Det var (er) flere dammer i Varå‐systemet, og det var viktig at de koordinerte bruken av damvann.
Storhådammen var avhengig av vannet fra dammene lenger oppe i Varåa for å fungere. Alt dette var
et sinnrikt og koordinert system. Det var derfor damvokterne kommuniserte med hverandre med
primitive telefonlinjer som ble lagt ut hver vår, og som var et ”helsike arbeid med å få strukket ut.”
Erik minnes følgende dammer i dette systemet: Storflodammen, Tørbergdammen, Føndammen. Og så
går vi opp i Varå ‐Grøna, der var det to dammer, Øvre og nedre Grøndammen. Flekkdammen (denne
ble ødelagt på 1920‐tallet og ble liggende brakk helt frem til på slutten av 50‐tallet). Så var det
Holldbrudammen og Storhådammen, han nevner også Lusfossdammen i Eskildsåa. I alt 9 dammer i
dette systemet, mener Erik.
Rett nord for Storhådammen ligger en ganske stor innsjø, Vestsjøen.
Erik forteller at måten tømmeret ble fraktet over Vestsjøen var det samme systemet som ble brukt
under fløtinga i Osensjøen og i Engersjøen (Ikke Sennsjøen). Det vil si ved hjelp av ”bomming”, man
bommet virket helt ned til Storhådammen. Tidligere hadde man manuell trekking av bommer over
Vestsjøen, da brukte man flåter med vinsjespill og sveivet for hånd.
I forbindelse med moderniseringen og forbedringen av Storhådammen i 1952 ble det også iverksatt
en modernisering av dette systemet, slik at flåtene ble erstattet med såkalte varpbåter av stål. Disse
brede, flatbunnede stålbåtene med oljemotor ble brukt for å trekke tømmerbommene over
Vestsjøen og frem til Storhådammen. Båtene var også utstyrt med store vinsjespill. Man fikk dermed
en motorisering av varpingen som også bidro til at tømmerbommene ble fraktet tettere innpå den
moderniserte versjonen av Storhådammen. (Etter utbedringene i 1952).
Mannjevning gjennom slusa…
Erik fortalte om hvor stor begivenhet det var når tømmeret ble sluppet igjennom slusene i
Storhådammen. Da kom det folk fra alle kanter for å se på.
Tømmeret var i utgangspunktet ringet inn med lenser like nord for dammen, men når de besluttet å
åpne slusa og etter hvert også lensene, så var det et mektig skue. De lot vannet først renne gjennom
slusene en tid først for å fylle åa med vann, før de slapp gjennom tømmeret.
Erik forteller:
”Når den siste stokken hadde reist igjennom slusa, da var det mannjevning (konkurranse) blant
fløterne om ”å segle båta igjennom slusa … ja, for det var ganske vill foss nedover der altså!”… ”det
var dramatikk!”...” Og de aller tøffeste de tok en flåte og seilte igjennom. De stod på flåtan og holdt
fast med hakan, så dem sto jo med vann til livet, men dem klarte det. ”
”Slusinga (dvs. Dam sleppet) var jeg med på hvert eneste vår fra da jeg var så gammel at jeg kunne
dra ned selv… Men jeg så aldri noen som kullseglet eller noe slikt noe. ”
Beretningen om ei fløterulykke og en synsk dreng (Nedre Grøndammen i Varå‐Grøna)
Erik fortalte en underlig historie fra den eneste drukningsulykken som angivelig skal ha skjedd under
Varåa‐fløtinga i nyere tid:
Det var i forbindelse med at Grøndammen (i Varåa‐Grøna) brast i flommen. Hele dammen gikk. Det
var altfor mye vann. Damvokteren skulle utpå for å ordne noe, men så brast dammen og han
druknet. Dette skjedde en gang på 1920‐tallet eller kanskje ennå tidligere.
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Erik fortalte at de (faren til Erik) pleide å ha en dreng på den tiden som het Olav Ensrud. Han gikk for
å være en anelse synsk. Ifølge faren til Erik var drengen inne på det rommet der (Erik peker ut i stua)…
Plutselig blir han så stille og rar, før han sier:… ”Nå hendte det en ulykke i fløtinga! ”…
Et par tre timer senere ringer telefonen og min far får beskjed fra Martin Nilsson, som var
fløtningssjef for en del av dette her… om drukningsulykka som skjedde i Grøndammen.
En landeiers relasjon til skogen
Et mer overraskende poeng som fremkom under vår samtale, var svaret på spørsmålet jeg stilte om
hva slags relasjon skogeieren har til sin skog. Her kom jeg tydeligvis inn på et tema som Erik har
sterke følelser for, nemlig betydningen av det å eie skog over flere generasjoner og det å overføre
eiendommen i best mulig stand til neste generasjon i arverekka. (Helst i bedre stand enn den standen
en selv mottok eiendommen i). I siste instans dreide det seg om betydningen av land/skog.
Et kjernepoeng for Erik var at det å eie skog ikke dreide seg om å eie i snever forstand, men om å
forvalte et stykke av moder jord som du skulle gi videre når din tid var omme. Det var ingen tvil om at
det lå tunge eksistensielle føringer i dette for Erik. Dette var noe av det aller viktigste! Gården og
skogseiendommen har, i følge Anders, vært i slektens eie så langt tilbake det finnes skriftlige kilder,
helt tilbake siden 1528. Erik og Anders representerer 16. Og 17 generasjon. Få ting, om noen, er mer
betydningsfullt enn dette! I Eriks forklaringer om betydningen av landeiendommen og dens
videreføring dreide det seg mer om forpliktelse enn privilegium. Selv om han vedgår at det er et
privilegium å arve en slik eiendom og at ”mange ville selge sjela og skjorta” for det, vektlegger han at
dette først og fremst er en forpliktelse mer enn et privilegium. Han uttrykker videre at han nå kan ha
ro i sjela fordi han har overført eiendommen til sønnen Anders, i de aller beste hender. Videre vet han
at eiendommen er overført til sønnen i bedre stand enn han selv mottok den fra sin far – med andre
ord ytterligere en grunn til sjelefred. Det er heller ikke fritt for at han også tenker på at eiendommen
en gang skal tas over av Anders´ sønn, som nå er 14 år.
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Flekkdammen/Flekksjødammen i Varåa
GPS:
61,20981667 N
12,5482 Ø

Rester av Flekkdammen. Nederst til høyre vises bilde av Peter Borg fra Karlskoga i Sverige, som peker ut restene av dammen
som ble bygget i 1900. Peter Borg har tilknytning til stedet via sin mor og morfar.

Selv om det knapt nok finnes rester igjen etter Flekkdammen i Varåa, er den
interessant, dels fordi den er gammel og dels også fordi den er bygget i minst tre
omganger. Her står en merkestein hvor tre forskjellige årstall er markert (se bilde).
Årstallene angir byggeårene til de tre versjonene av dammen: 1866, 1900 og 1954.
På min jakt etter denne dammen var jeg så heldig å treffe Peter Borg fra Karlskoga i
Sverige. Han fortalte at han pleide å komme hit hver eneste ferie under oppveksten
fordi hans mor har tilknytning til stedet. Peter Borgs morfar, Martin Enger, var
trysling og fortalte en hel del om dammen under Peters oppvekst.
38

Peter forteller om hvor magisk det var rundt denne dammen da han lekte her som
barn. Blant annet var det fryktelig spennende å finne spiker på over 50 cm. De
dykket også etter tømmer som hadde sunket til bunns, og en gang bygde de en flåte
med fire 200 liters dieseltønner. Den brukte de til å få opp tømmeret fra bunnen.
”Utrolig hvor mye jobb man kunne legge ned når man var barn”, sier Peter. Peter
Borg er tydeligvis svært interessert i alt rundt denne dammen, og han viser restene
etter de forskjellige versjonene av dammen. I og med at vannet står så høyt, skimter
vi bare noen tømmerstokker fra fundamenteringen av den aller siste dammen, som
ble bygget i 1954. Dernest følger vi elva ca. 70‐80 meter lenger opp i retning
Knappsjøen. Vegetasjonen er ekstremt tett, men omsider kommer vi ut til elva, og
der ser vi restene av damgulvet som ble bygget i 1900. Man kan faktisk stå oppå
damgulvet bygget av tømmerstokker ute i elva. Når treverk er nedsunket i vann
holder det seg bedre enn når det vekselvis utsettes for luft og vann på land. Peter
hopper ut på selve damgulvet og peker ut strukturer fra dammen lenger ute i elva.
Til slutt har vi den eldste dammen, som ligger øverst, dvs. nærmest Knappsjøen, og
som ble bygget i 1866. Peter har aldri sett noe spor etter denne eldste dammen. Det
er bestefaren som har fortalt at det fantes en dam over den som ble bygget i 1900.
Flekksjødammen var utstyrt med en damvokterkoie og en fløterbrakke, som var delt
med skillevegg. Dette er nå blitt ombygd og modernisert til en privat hytte som tas i
bruk av Peter Borgs slektninger. Peter kan huske at det var en vegg mellom
damvokterkoia og fløterbrakka, da han var fire år. Han forteller også at ytterveggene
er de samme nå som før. I dag er hytta som sagt i privat eie og brukes til ferieformål.
I tillegg til damvokterkoie og fløtningsbrakke, som i dag er ombygd, finnes også et
båthus som står der den dag i dag.Når det gjelder selve dammen (den nyeste) får jeg
rede på at den består av fire seksjoner av betong og tregulv. Tregulvet er fremdeles
intakt. Jeg får vite at bestefaren, Martin Enger ikke var med på fløtinga selv, men at
han jobbet i skogen.
Peter forteller ellers at det er kusiner av hans mor som eier grunnen hvor dammen
og damvokterkoia står.
Peter Borg synes det er synd at det ikke blir bevart. ”Historie er viktig. ”
Historisk:
”I kontrakt datert 22.august 1866 erverver direksjonen rett til dam ved Flekken”
(Trysilvassdragets skogeierforening 50‐år jubileums festskrift 1966: 280).

Tilstand
Kun rester etter dammene bygget i 1954 og i 1900 eksisterer. Den aller eldste
versjon av dammen nærmest Flekksjøen (fra 1866) så vi ingen rester etter.
Fløterbrakke og damvokterkoie, opprinnelig under samme tak, er omgjort og
modernisert til privat hytte. Båthuset er også modernisert og brukes privat.
(Interessant eksempel på omgjøring og privatisering av eldre og verneverdige
bygninger).
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Kulturminneverdier
Det er ikke så mye igjen av Flekkdammen å bevare, men for spesielt interesserte kan
stedet være interessant (kunnskapsverdi) av to grunner:
1) Restene etter de tre ulike utbyggingsfasene av dammen og deres forskjellige
plassering i vassdraget.
2) Eksemplet på hvordan fløtebrakke og damvokterkoie (under samme tak) er bygget
om til en privat hytte.
Privatiseringen og moderniseringen av båthuset er også interessant. Her er også
viktig å presisere at Flekkdammen i sin virksomme periode var en del av
Varåafløtinga.
Ideelt sett ville det være ønskelig med et informasjonsoppslag om de tre versjonen
av fløtningsdammer som har vært oppført på dette stedet/tomta, og deres funksjon
og betydning for fløtinga i Varåa.
Ankomst:
På riksvei 25. mellom Trysil Innbygd og Elverum, ta av til venstre mot Solstad. Kjør
grusveien helt frem til elva der dammen skulle stå, og veien stopper.
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Tørbergsjødammen i Kvernåa
GPS:
61,20981667 N
12,5482 Ø

Kvernåa fra Tørbergsjøen møter og går over i Varåa.

Bildene over viser Tørbergsjødammen omgjort til bilbro. Bildet nederst til venstre viser ”setter” eller bjelker.

På veien mellom Elverum og Trysil forsøker jeg å finne Tørbergsjødammen. Det er
ikke vanskelig, men det ble en skuffelse at dammen er omgjort til bilbro, noe som
forringer dens verdi som kulturminne. Tidligere har Tørbergsjødammen vært en
såkalt nåledam, en uvanlig damtype i Trysil, men så ble den, på samme måte som de
mange lukedammene i kommunen, ombygd til en settedam/ bjelkedam på 1950‐
tallet. Denne ombygningen til settedammer er typisk for Trysil. Settedammene
kommer fra Sverige.
Dammen er en klassisk bjelke/settedam av tilhugget stein. Ved siden av dammen er
det fremdeles rester av en stabel av bjelkene som har vært tatt i bruk for å regulere
løpet i dammen. Bjelkene er i ferd med å brytes ned, men har fremdeles
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metallkomponentene i god behold. Noen rustne jernkonstruksjoner står vertikalt
opp fra den gang dammen ble benyttet under fløtingen, men ellers er det meste tatt
bort. Brofunksjonen av dammen er forsterket av noen store stål‐ eller jernbjelker
under.
Historisk:
I Trysilvassdragets Skogeierforenings 50‐årsbok (1966) kan en lese følgende om
dammen ved Tørbergsjøen:
År 1900 ble det oppført dam for Tørbergsjøen til en kostnad av kr. 7058,87. Det er Forshaga
Sulfitaktiebolag som leier ut grunn og demniningsrett til Klarälvens Flottningsförening (…) Om Varåens
øverste del skriver Axel Mørner i 1885 at det ikke kan ansees som sikkert at fløtningen kommer ut
første året. Tørbergsjødammen bidrog til at dette ble sikrere idet denne hadde et magasin som kunne
holde igjen vann for fløtningen på de nederste deler av Varåa. (Trysilvassdragets skogeierforening 50‐
år jubileums festskrift 1966:280‐181).

Byggingen av Tørbergsjødammen har med andre ord vært en forutsetning for at
tømmeret kunne fløtes, fraktes og selges i Karlstad samme året som det ble hugget.
Denne dammen har således meget stor betydning for fløtinga i Varå‐ systemet.
Tilstand:
Dammen er, som nevnt, omgjort til bilbro, og er derfor av redusert
kulturminneverdi. Kan hende det er mulig å finne flere interessante spor etter
fløtningshistorien ved dammen og i vassdraget.
Kulturminneverdier:
I forbindelse med dammens ombygning til bilbro, er dens autentisitet som
kulturminne noe redusert, men som det fremgår av teksten over, har dammen hatt
stor historisk betydning for fløtinga i Varåa. Det vil således være ønskelig å rigge opp
et informasjonsoppslag hvor dammens historie og betydning i Varå‐fløtingen
fortelles på en engasjerende måte. Dammen har stor kunnskapsverdi.
Hadde fløtningsdammen vært mer autentisk og bedre bevart, ville den kunne inngå i
en videre sammenheng av restaurerte og oppgraderte kulturminner knyttet til
Varåa‐fløtingen. Dette kunne i sin tur ha konstituert et eget landskap av
kulturminner fra Varå‐fløtingen, men slik det nå står kan vi, for Tørbergsjøens
vedkommende, bare nøye oss med kunnskap om dammen som kulturminne på et
immaterielt plan.
Ankomst:
Det er enkelt å finne denne dammen. På vei fra Nybergsund til Elverum (riksvei 25).
Ta av på skogsbilvei til venstre når du er i nærheten av Ønsberg. Ta deretter til
høyre ved første kryss og til venstre ved neste til du ankommer en bru like ved
Tørbergsjøen. Fløtningsdammen er selve brua.
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Kverndammen i Grøna som renner ut i Varåa
GPS:
61,2359697949 N
12,1715160177 Ø

Bilde av Kverndammen

Kverndammen er en steindam av tilhogd granitt med forsterkninger av betong lagt til
senere. Det ble ikke funnet rester etter fløterbrakke, båthus eller lignende. Ei
damvokterkoie eller liten fløterbrakke kan imidlertid ha stått hvor moelvenbrakke
med morsom design står nå.
Jeg ankom et kryss på skogsbilveien. En vei svinget til venstre over ei bru, og den
andre fortsatte rett frem nordover. Overfor krysset ikke så langt unna brua ligger ei
brakke (se bildet). Ca. 40‐50 meter ovenfor brua ved siden av ”brakka” lå restene
etter en fløtningsdam av tilhogd stein og betong. Det var også en god del treverk
som lå igjen fra damkonstruksjonen, men som var vanskelig å bli klok på.14 Det ble
også funnet vannrette trebjelker som så ut som del av selve damkonstruksjonen.
Steindammen var av vanlig type med noen seksjoner som var styrket med betong.
Det var også ganske høye og kraftige damarmer av tilhogd stein på minst 30 meter
på hver side av elva. (Ofte er disse damarmene av naturstein og fyllmasse, men her
var de av tilhogd stein hele veien).
Tilstand: Dammen er i dårlig stand, først og fremst fordi de fleste av de tilhogde
steinene ligger hulter til bulter. Særlig er dette tilfelle jo nærmere elveløpet en
kommer. Det kan se ut som noen bevisst har forsøkt å demontere eller ødelegge
dammen, kanskje med en ladning dynamitt? Eller har den vært utsatt for

14

Det jeg først trodde var rester av vertikale nåler, er sannsynligvis rester av et damgulv.
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frostsprengning eller flom? Men restene etter steinene og betongen er ikke tatt
bort, og store deler av dammen står som den alltid har gjort.
Kulturminneverdier:
Vanskelig å vurdere uten å kjenne mer til dammens historie.
Mulig restaurering/vern? Det kan bli dyrt å restaurere denne dammen. Et alternativ
kan også være å la dammen stå som den er med en informasjonstavle om hvordan
dammen så ut og ble brukt i tidligere tider. Dammen og stedet har åpenbare
opplevelsesverdier, og kan også vise seg å være bærer av vesentlige
kunnskapsverdier. Blant annet er den delen av dammen som består av tilhogd stein
(såkalt kilestein), uvanlig lange og omfangsrike og strekker seg ut til hver side av
damarmene. (Det vanlige er at damarmene ble bygget av naturstein og fyllmasse,
mens selve dammen ble bygget av kilestein). Videre er også de enkelte tilhogdede
steinblokkene uvanlig store.
For en person med spisskompetanse om konstruksjon av fløtningsdammer kunne
disse observasjonene hypotetisk sett vær et grunnlag for å gjenvinne tapt kunnskap.
Eller alternativt kan det kanskje si noe om en egen tidsavgrenset byggeskikk, eller til
og med en helt spesifikk dambygger som var aktiv i Hedmark i en gitt tidsperiode og
som hadde en særskilt måte å bygge fløtningsdammer på. Dette er hypotetiske
eksempler på typer av kunnskap som av personer med spisskompetanse muligens
kunne leses ut av restene fra dammen som står der i dag.
Ankomst:
Enkel ankomst med bil fra hovedveien mellom Trysil/Nybergsund og Elverum. Ca. 10
min fra hovedvei.
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Grøndammen i Grønfloden/dvs. Grøna som
renner ut i Varåa
GPS:
61,2655278093 N
12,1427855169 Ø

Bilde av Grøndammen.

Dammen ligger ca. 30‐40 meter unna ei moderne bilbro.
Dette er en betongdam med 2 løp og 3 høye damkar (betongseksjoner). Dvs. to
omfattende betongelementer på hver side av elva og et smalt og høyt damkar midt i
elva. Et av betongelementene tjener som damarm og strekker seg langt ut på den
ene siden for å demme opp for vannet. Dette har en gang vært en stor fløtningsdam,
og restene som står igjen er ikke særlig gamle. Her har det vært drevet fløting helt
opp til nyere tid. Dammen er fremdeles utrustet med damgulv av tre (nedstrøms).
Mest sannsynlig har det vært en eldre dam her før betongelementene har kommet
til.
Her fantes ingen fløterbrakke, damvokterkoie eller andre objekter relatert til
dammen. Fløtningsdammen ligger der Varå‐Grøna renner ut ifra ei diger myr ved
Storkjølen. På bildene ser en myra i bakgrunnen så langt øyet rekker.
Tilstand: Dammens tilstand fremgår av bildet over.
Kulturminneverdier:
Vanskelig å vurdere, men dammens unge alder tilsier at den, ut fra kriteriet om
autentisitet, kan være av begrenset kulturminneverdi. (Dvs. begrenset ´opplevelses‐
og utviklingsverdi, men kunnskapsverdiene om dammen er etter alt å dømme av stor
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interesse og verdi). En informasjonstavle om dammen og fløtinga som har pågått her
ville være relevant og viktig. Dette er spesielt relevant fordi det allerede finnes et
minnesmerke på stedet relatert til den første veien som ble bygget mellom Vestby
og Innbygda mellom 1853 og 1902.
Ankomst: Enkel ankomst. Kjør veien fra Trysil innbygd til Trysilfjellet mot Vestby.
Fortsett til bro like før Majorstua, og der ligger dammen på høyre hånd.

Stornesdammen i Vestre Grøna
GPS:
61,20981667 N
12,5482 Ø

Øverste bildet viser Stornesdammen. Nederst til venstre et godt bevart båthus, og nederst til høyre, bilbrua med
fløtningsdammen rett ved siden av.

Stornesdammen er en bjelkedam/settedam med to løp i Vestre Grøna. Den er delvis
godt bevart, og settene ligger oppå brodelen av dammen dekket med bølgeblikk.
Dammen er bygget av tilhogd stein, dvs. granitt. På et senere tidspunkt er den blitt
forsterket med betong. Støpejernspillet med ”tannhjul” er godt bevart. Dammen står
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rett ved siden av ei bro med grusvei og er således enkel å besøke med bil. Selv om
broa står nær dammen, er dam‐og bilbrofunksjonene tydelig separert, og dammen
er relativt godt bevart.
Like ved grusveien, ca. 50 meter fra dammen, ligger et intakt og godt bevart båthus
som hører sammen med fløterdammen. Båthuset er relativt stort og i god stand og
formodentlig av stor kulturminneverdi.
Historisk: Fra 50‐års jubileumsskriftet for Trysilvassdragets skogeierforening kan
man lese: ”På generalforsamling 12.mars 1921 i Grønenes fellesfløteforening ble det vedtatt å
bygge ny dam ved Stornesfloden.” (Trysilvassdragets skogeierforening 50‐år jubileums festskrift 1966:
287). Dette betyr at dammen, slik den nå står, sannsynligvis er bygget rundt 1921‐

1922, men det har også stått en dam her tidligere.
Tilstand: Treverket på broaspektet ved selve dammen er i ferd med å råtne. Det
haster å gjøre noe med dette.
Kulturminneverdier:
I henhold til Handlingsplan fløterinnretninger…, betraktes Stornesdammen i Vest
Grøna å være i kategorien (kategori 2.), dvs. i kategorien av de nest høyest
prioriterte fløterinsinstallasjonene når det gjelder verneverdi og fremtidige
restaureringstiltak.
Stornesdamen er et godt eksempel på en settedam. Alle komponentene til dammen
synes å være til stede, og her finnes også et fint båthus. Tilgjengeligheten til stedet
er god. Dammen er derfor av høy praktisk verneverdi, og det haster å gjøre noe med
treverket på dambrua og settene som råtner.
Ved eventuelle fremtidig restaureringstiltak av dam‐ og båthus ved Stornesdammen,
er det viktig at slike tiltak kombineres med et godt informasjonsoppslag hvor
fløtningsdammens historie og funksjon i Grønafløtinga kommer tydelig frem. Dette
er viktig, slik at de verdiene som ligger til grunn for kulturminnebevaringen av
dammen kan realiseres overfor et vidt publikum. Særlig er dette viktig ved denne
dammen, fordi publikumstilgjengeligheten er stor.
Formidling:
I og med at denne dammen ligger så nær veien, vil jeg foreslå at man utarbeider et
informasjonsoppslag om dammen og fløtinga i Vestre Grøna. Det finnes allerede et
provisorisk oppslag i form av et håndtegnet kart som viser båthuset og tomta hvor
fløterbrakka stod tidligere.
Ankomst:
Enkel ankomst med bil helt frem. Kjør til Plassen og ta veien derifra mot Galåsen.
Følg veien videre fra Galåsen mot Østby, og da kjører du rett på Stornesdammen få
km etter Galåsen. (Alternativt kan man kjøre fra Østby mot Plassen).
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Kvannstranddammen i Grøna
GPS:
61,15878333 N
12,6466 Ø

Øverste bilde vises to av i alt 6 støpejernspill på Kvannstranddammen. De små bildene viser dammen fra ulike perspektiv.

Kvannstranddammen består egentlig av to dammer, en stor over hovedløpet i elva
og en mindre over et sideløp som i dag er tørrlagt. Kvannstranddammen (begge
dammer) er settedammer/bjelkedammer som i all hovedsak er bygget av betong.
Det var verken båthus eller fløterbrakke å spore.
Den nye versjonen av Kvannstranddammen ble bygget i betong høsten 1978.15

15

”For å kunne opprettholde fløtingen i Grøna‐systemet ble Kvannstranddammen gjenoppbygget høsten 1978.”
heter det i Trysilvassdragets Skogeierforening 1966‐1999 i et kort kapittel om fløting (Solli, 1991: 69).
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Det er en stor dam (hoveddammen) som har tre løp. Den har to relativt smale
damkar (midtrabatter) av betong som står ute i elva. Disse damkarene mangler
vedheng av stein eller sement. Ellers består dammen av jernkonstruksjoner og
treverk. Her er et ganske komplett støpejernspill med 6 ”tannhjul” av jern og med
vaier fremdeles på plass. (Det første av de 6 ”tannhjulene” har riktignok løsnet og
henger skeivt). Den ene delen av broaspektet av dammen er utstyrt med stabler av
trebjelker (såkalte setter) som ble brukt for å stenge/regulere vannet i dammen.
Disse er delvis i ferd med å råtne og er ikke dekket til med bølgeblikk. Selve treverket
på dammen, som tjener som bro, ser ut å være i god behold. Det er således trygt for
publikum å bruke dammen som bro.
Historisk:
Den første versjonen av Kvannstranddammen man kjenner til ser ut til å ha vært
bygget så tidlig som i 1886. I Trysilvassdragets Skogeierforening (1966) 50‐års
jubileumsskrift, kan man blant annet lese:
A/B Mölnerbacka‐Trysil ved grev Mørner tok til slutt saken i sine egne hender, og dammene ved
Kvannstranda og Knutsjofossen ble endelig bygget i 1886. Utbyggingen foregikk imidlertid i ”
Allmänne Flottningens ” regi. (Trysilvassdragets skogeierforening 50‐år jubileums festskrift 1966:286)

Grunnen til at utbyggingen av disse dammene tok lang tid var uenighet med eierne
av gårdene i Galåsen angående retten til ”å demme ned engerne langs med
Grønernes Forening.” (Trysilvassdragets skogeierforening 50‐år jubileums festskrift 1966).
”… Det skulle betales 1100 kr. pr. år. for skader på enger som ble neddemt av Kvannstranddammen og
40 kr. pr. år for skader på enger i Knutsjødammen i Tandåa. Kontrakten ble opprettet 19.september
1885 og skulle gjelde i 30 år….” (Trysilvassdragets skogeierforening 50‐år jubileums festskrift
1966:286).

Vi ser eksempel på en interessant interessekonflikt som utspiller seg mellom
fløtingen og dens behov for å demme opp områder på den ene side, og
gårdbrukerne i Galåsen som ønsket å opprettholde beiteressursene på slåtteengene
langs Grøna på den annen side. Det endte med at fløtningsforeningen måtte betale
kompensasjon for beiteretten til galåsingene.
Tilstand:
Siden dammen ikke er veldig gammel, er den også i relativt god stand, men den
trenger vedlikehold. Noen av settene har allerede begynt å råtne, og de er ikke
dekket til med bølgeblikk. Ellers er treverket på dambrua ganske intakt. Det er bare
et tidsspørsmål før settene blir ubrukelige dersom de ikke dekkes til med bølgeblikk
og/eller annet. Sannsynligvis vil det også være en god investering å gjøre noe med
treverket i brua slik at det vil holde seg lenge. Det ene av de 6 hjulene i
støpejernsspillet har løsnet og henger skeivt.
Kulturminneverdier:
I henhold til Handlingsplan fløterinnretninger betraktes Kvannstranddammen å være
i kategorien (kategori 1) av de høyest prioriterte fløterinsinstallasjonene når det
gjelder verneverdi og fremtidige restaureringstiltak.
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Damkoia fra Kvannstranddammen er flyttet til Norsk Skogmuseum. (Se nedenfor)
Dammen har kulturminneverdi i kraft av dens sentrale funksjon for fløtinga i Grøna‐
systemet. Selv om den nåværende versjon av dammen er ganske moderne, har det
vært fløtningsdam her helt siden 1886 og kanskje ennå lenger.
Damkoie finnes!
Det viser seg at damkoia fra Kvannstranddammene på et tidligere tidspunkt er blitt
flyttet til Norsk Skogmuseum! Se linken nedenfor for mer utfyllende informasjon
eller søk på: Digitalt Museum SJF‐B.0026
https://digitaltmuseum.no/011052994981/koie‐damkoie
Ankomst:
(Bomvei) Kjør grusveien fra Plassen og forbi Galåsen ca. 3‐400 meter før en kommer
til Stornesdammen og brua over Vestre Grøna, ta til høyre. Følg denne veien i ca. 5
km til du kommer til et område med markberedning på venstre side. Etter denne
markberedningen står det ei gammal furu med et hvitt merke på høyre side. Ta av
vei til venstre ved denne furua, dernest første til høyre. Kjør ca. 1,5 km, parker i
svakt markert parkeringslomme til venstre. Følg sti til venstre til dammen.
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Kallfloddammen i Østre Grøna
GPS:
61,23913333 N
12,56958333 Ø

Øverst: Kallfloddammen med steinkiste. Nederst til venstre vises den flotte damkoia. Nederst til høyre er rester etter
telefonlinje som ble brukt av damvokterne i gamle dager.

Kallfloddammen er en bjelkedam/settedam bygget av tilhogd granitt. Store
betongforsterkninger er imidlertid kommet til i ettertid. Det står igjen noen rustne
skinner til bjelkene, men disse er avkuttet og selve støpejernsspillet med tannhjul og
sveiv mangler. Den mellomstore dammen er i relativt dårlig forfatning. Selve
treverket over dammen (”brogulvet”) var skeivt, og det var begynt å råtne noe, men
det virket fremdeles trygt å gå på. (Enn så lenge…). Rekkverk mangler på den ene
siden av brogulvet og bjelker/setter mangler helt.
På den andre siden lå en liten fin fløterbrakke/damkoie i ganske god forfatning, men
den trenger en god del reparasjoner. Denne brakka er egentlig et unikum fordi den
er så fint bygget og i relativt god stand. (Det er behov for å pusse den opp og

51

reparere den). Vi fant også rester av en telefonlinje som har vært strukket fra
fløterbrakka. To andre hus/hytter av ukjent opphav er også knyttet til dammen.
Mellom fløterbrakka og dammen kan en se rester etter en stabel med setter, men de
har kommet så langt i nedbrytningsprosessen at det ser ut som en haug jord.
Materialet som de gjenværende delene av dammen er bygd opp av, er av store
tilhogde steiner, og et damkar (en midtrabatt) som står ute i elva består av et stort
betongelement oppstrøms som er lagt til i ettertid. Selve damkaret er bygget av
tilhogde granittblokker med et interessant forlengelse nedstrøms, en såkalt
steinkiste, som består av kampesteiner som til dels holdes sammen av store
jernbøyler. Den ene sida av dammen er også utstyrt med en skådam av tilhogd stein
for å lede vannet. En av damarmene er bygget av tilhogd stein et godt stykke fra
elva.
Historisk:
Fra 50 års jubileumsskriftet for Trysilvassdragets skogeierforening kan man lese:
”På ekstraordinær generalforsamling 7. desember 1914 ble det vedtatt å bygge dam i Kaldfloen i
Østre Grøna. Dammen ble bygget i 1915.” (Trysilvassdragets skogeierforening 50‐år jubileums
festskrift 1966:287).

Tilstand:
Dammen og damkoia/fløterbrakka trenger vedlikehold. Deler av treverket på
dambrua er råttent, og dambrua er skeiv. Damkoia er gammel og meget fin, men
trenger sårt reparasjoner. Det vil være en god idé å reparere den på en måte som
bevarer det gamle treverket og dens grunnleggende særpreg. (jfr. kriteriet om
autentisitet). I sum: Det haster med restaurering/oppgradering av fløterbrakke med
stor grad av autentisitet, samt utskifting av råttent treverk på dambro.
Kulturminneverdier:
Dammen kombinert med damkoie/fløterbrakka er av stor betydning som
kulturminne, både når det gjelder opplevelses‐ og kunnskapsverdier, og kanskje også
utviklingsverdier. Dette er en steinkistedam. Både Kvannstranddammen og
Kallfloddammen er fløterminner med kunnskapsverdi, men når
Kvannstranddammens kunnskapsverdier først og fremst er historiske og ikke
manifeste, er Kallfloddammens kunnskapsverdier også materielle og manifeste. (jfr.
skille mellom materiell og ikke materiell kultur).
Fløtningsdammen har, på samme måte som Kvannstranddammen, også
kulturminneverdi i kraft av dens sentrale funksjon for fløtinga i Grønasystemet som
har en egen verneprioritering.
Ankomst :
Like ved bomstasjonen ved Østby går en skogsbilvei nedover langs Grøna i
retning Plassen. Dette er bomvei. Kjør eller gå ca. 1.5 km til liten parkeringslomme
på venstre hånd. Parker og følg sti til venstre et par hundre meter, og der er
dammen.
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Ytre Nesvollbekkdammen
GPS:
61,21145 N
12,74775 Ø

Øverste bilde viser Ytre Nesvollbekkdammen som er en ganske gammel lukedam. Nederst til høyre damløp med skådammer av
tre og stein.

Det finnes to Nesvollbekkdammer, dette er den sørligste og eldste av dem. Det er
også den fineste. Ytre Nesvollbekkdammen er etter alt å dømme bygget i 1886.
Nord for Flermoen i Trysil møtes Dulpebekken og Fugelleikåsbekken i Nesvollbekken,
og her finnes det et fantastisk lite fløtningsdamanlegg som bærer navnet Ytre
Nesvollbekkdammen. Nesvollbekken renner videre ut i Flera. Flera renner dernest ut
i Tannåa, og Tannåa på sin side renner ut i Grøna, som så renner ut i Trysilelva.
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Ytre Nesvollbekkdammen har en idyllisk beliggenhet i en frodig del av bekken, idet
bekken begynner å rette seg ut etter å ha snodd seg stille gjennom ei myr med mye
bever. På kryss og tvers i området lå det store løvtrær som nylig var felt av bever.
(Nesvollbekken kan trygt kalles ei lita elv, i alle fall i den tilstand jeg fant den i).
Nesvollbekkdammen er en ettløps steindam med 2 luker (av treverk) som åpner og
stenger for vannet. Dammen er bygget av tilhugget granitt. Selve løpet i dammen er
neppe bredere enn ca. tre meter. Nedstrøms er løpet på hver av sidene bygget ut
med noen eldgamle, smale og langstrakte tømmerkister, fylt med stein. De tjener
som skådammer, dvs. at de ledet vannet og tømmeret nedover. (Restene etter en
slik langstrakt steinkiste som fungerer som skådam finnes også i Storhådammen i
Varåa). Er det mulig å tolke disse tømmerkistene dit hen at Ytre Nesvollbekkdammen
tidligere har vært en tømmerkistedam, som senere har vært oppgradert til en
steindam, hvor man har beholdt noen av funksjonene fra den tidligere
tømmerkistedammen? Det er vanskelig å vurdere. Like sannsynlig kan det være at
de langstrakte tømmerkistene også ble brukt som skådammer ved utbygging av
nyere dammer av tilhogd stein på slutten av 1800‐tallet.
Dammen er spesiell, dels ved at det er en lukedam (etter 2. Verdenskrig har
bjelkedammer som tidligere anmerket, vært vanligst i disse trakter), men dels også
ved at den synes å være eldre enn de fleste dammene vi til nå har frekventert (på en
av jernskinnene står ”Hoesch 1886”).
Damanlegget består ellers av ei hytte (damvokterkoie/fløterbrakke), en stall og ei
redskapsbrakke, samt en utedo. Stallen og redskapsbrakka står tett sammen.
Tilstand:
Dammen er i relativt dårlig stand, ikke minst fordi treverket som konstituerer broa
over det enkle damløpet er i ferd med å råtne bort. Det er direkte farlig å gå på brua.
Treverket skulle imidlertid være en enkel sak å skifte ut.
Det viktigste er å oppgradere dammen på en måte som gjør at den ikke lenger er
utrygg, men ambisjonene burde være større enn som så: Det beste og mest
nærliggende ville være å oppgradere hele dammen med damkoie, stall og
redskapsskjul. Ytre Nesvollbekkdammen er en unik dam på et fantastisk attraktivt
sted. Hele damanlegget fortjener å bli restaurert og tilrettelagt for lokal turisme.
Damkoia er oppgradert som ei hytte og brukes i dag under elgjakt og annet.
Kulturminneverdier:
Optimal kulturminneverdi. (Se felles omtale av de to Nesvollbekkdammene i neste
innslag).
Ankomst:
Dammen har moderat tilgjengelighet.
Enklest er å kjøre mot Flermoen via Lutnes og Rörbäcksnäs i Sverige. Kjør forbi
Flermoen (ca. 1‐2 km) og ta av til høyre i et kryss hvor det går grusveier fra
hovedveien både til høyre og til venstre. (Bommen er vanligvis åpen). Følg grusveien
i ca. 3 km. I første kryss, ta da til høyre og kjør ca. 1 km til neste kryss. Her kan en
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parkere bilen og følg sti til venstre mot dammen. Det første du ser er ei rød hytte.
Alternativt via Østby: Kjør til Flermoen via Østbye og Nesvollberget (riksvei 25). Ta
av veien mot Rörbäcksnäs og Flermoen. Ta dernest av til venstre i kryss beskrevet
over 1‐2 km før Flermoen. (Dvs. krysset rett før Flermoen hvor en grusvei går til
høyre og en til venstre). Følg dernest beskrivelsen over.

Øvre Nesvollbekkdammen
GPS:
61,24345 N
12,71285 Ø

Øvre Nesvollbekkdammen er yngre enn den foregående.

Som sagt finnes det to Nesvollbekkdammer, Ytre‐ og Øvre. Ytre Nesvollbekkdam er
allerede behandlet over. Øvre Nesvollbekkdammen ble bygget i 1918 og ligger, som
navnet tilsier, lengst oppe i Nesvollbekken. Den er også betraktelig yngre enn den
ytre Nesvollbekkdammen.
Øvre Nesvollbekkdam er en liten lukedam med ett løp og to luker som dels er bygget
av tilhogd granitt og dels av naturstein. På hver side av selve steindammen finnes
damarmene, som er store voller, fra 1 til 3,5 meter høyde. Disse er bygget av
naturstein. Natursteinene i damarmene nærmest løpet er lagt på en spesiell måte,
(litt som takstein som skråner nedover). Dette er formålstjenlig når en bygger en så
høy dam som skal tåle så mye trykk fra vannmassene. Da jeg besøkte dammen for
annen gang den 06.09.17 var bassenget på oversiden av dammen helt fullt. Mye
vann lakk gjennom nedre deler av den ene damarmen, og siden damløpet var delvis
blokkert av røtter og slam, hadde vannet tatt et annet løp nær overgangen mellom
natursteindelen av den ene damarmen og delen som består av tilhogde
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granittblokker. Damarmen av naturstein på ankomstsiden av dammen (der bilveien
finnes) er den lengste på minst 50 meter, mens damarmen av naturstein på den
andre siden var kun ca. 25 meter lang.
Historisk:
”I 1918 vedtok skogstyret for Trysil kommuneskoger å bygge ny dam i Nesvoldbekken og å renske opp
bekkefaret som tidligere ikke var fløtlagt mellom den nye dam og dammen lengre nede.”
(Trysilvassdragets skogeierforening 50‐år jubileums festskrift 1966:288).

Dette betyr at den ovenstående, dvs. Ytre Nesvollbekkdammen , må være en god del
eldre enn 1918.
Tilstand:
Vi fant ingen damkoie, selv om det stod avmerket på kartet at den skulle finnes.
Dammen er i moderat stand. En del bør gjøres, men ikke så altfor mye arbeid skal til
for å få dammen i rimelig god stand. De to lukene av tre er åpne innenfor et stativ av
jern. Jernkonstruksjonene vil fremstå som en interessant severdighet for den
interesserte turist. Alt dette synes å være relativt godt bevart. Det enkle og relativt
smale damløpet er delvis tettet igjen med røtter og slam. Videre er også de delene
av dammen som består av naturstein, dvs. damarmene noe skadet, kanskje etter
flom.
Her trengs en arbeidsinnsats for å restaurere dammen. Treverket, som også fungerer
som en bro over damløpet, er i ferd med å råtne. Fundamenteringen av den ene
jernstanga til selve steindammen er løsnet helt og består av en betongklump.
Kulturminneverdier:
I henhold til Handlingsplan fløterinnretninger av Hedmark fylkeskommune fra 1993,
betraktes både den Ytre og den Øvre Nesvolbekkdammen å være i kategori 1, altså
blant de høyest prioriterte fløterinsinstallasjonene når det gjelder verneverdi og
fremtidige restaureringstiltak. Dette er ikke vanskelig å være enig i. Dels er Øvre
Nesvollbekkdammen interessant fordi det er en lukedam, som ikke lenger er så
vanlig i Trysil, etter at flere dammer på 1950‐ tallet ble ombygd fra luke‐ til
settedammer i regi av Klarälvens Flotningsforening.
Et annet moment er at de to Nesvollbekkdammene, bare igjennom sin blotte
eksistens, representerer et eksempel på det omfanget fløtingen i bivassdragene må
ha hatt på denne tiden (dvs. slutten av 1800‐tallet og første halvdel av 1900). ved det
faktum at hele to dammer ble bygget i en bekk som er en bielv til en bielv (Flera) til
en bielv (Tannåa) til en bielv (Grøna) av Trysilelva! Her snakker vi altså om fløtingen i
en bielv i 4. ledd fra hovedelva, hvor det ble bygget hele to fløtningsdammer i. Dette
er imponerende, og det forteller i tillegg noe om den relative verdien som tømmeret
må ha representert i den aktuelle tidsperioden.
Et tredje moment er at de to Nesvollbekkdammene er en del av det såkalte Grøna‐
systemet, som har høy priorit innen kulturminnevern av fløterminner.
Begge fløtningsdammene er i besittelse av stor grad av kunnskapsverdi og
opplevelsesverdi. Ytre Nesvollbekkdammen har i tillegg også stor grad av
utviklingsverdi fordi det finnes både damkoie og stall/redskapsbod.
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Ved en eventuell oppgradering av anlegget vil stedet potensielt kunne gjøres til et
attraktivt turmål for lokal turister og evt. også til en reiselivsdestinasjon for et videre
publikum. Vurderingskriteriet om bruksverdi vil her også aktualiseres fordi damkoia
ved Ytre Nesvollbekkdammen i dag brukes som jaktkoie under elgjakta. Et spørsmål
er hvorvidt denne bruken eventuelt kan kollidere med et eventuelt fremtidig
kulturminne vern og utvikling av stedet som lokal turmål?
Ankomstskildring:
Dammen er moderat tilgjengelig. Tom og jeg kjørte fra Rörbäcksnäs, dernest tok vi
av mot Flermoen og Østbye, og så til høyre mot Ljørdalen, forbi et hyttefelt, og like
etter svingte vi av på en grusvei mot venstre. Her står det et gammelt skilt
”Nesvollbekkdalen”. Vi kjørte 1 km på grusvei og parkerte. Dammen er på venstre
hånd. Etter litt kjøring frem og tilbake parkerte vi bilen og tok oss gjennom den tette
vegetasjonen mot der bekken skal ligge. Vi kom ut ved noe som mest av alt så ut
som et lite idyllisk tjern eller en dam. Ei gluttsnipe fløy opp og lagde mye leven,
sannsynligvis hadde den reir i området. I enden av dammen lå damanlegget, og
dammen var i relativt god stand. Selve fløtningsdammen var en liten lukedam
tilsvarende den Yttre Nesvollbekkdammen som ligger lenger nede i elva.
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Knutsjødammen i Tannåa
GPS selve dammen:
61,1789 N
12,70928333 Ø

Øverst Knutsjødammen oppstrøms med stor tømmerkiste. De to nederste bilde viser ett mystisk lensefeste med
støpejernsspill ca. 300 meter på oversiden av dammen.

Den 09.09.17 fikk jeg en gang for alle oppklart mysteriet rundt Knutsjødammen.
Takket være telefonsamtaler med Bjørn Vidar Teppen, som bekreftet at dammen
fremdeles står i Tannåa og fremdeles fungerer som en bro over elva.
I juni 2017 forsøkte jeg forgjeves å finne dammen, men fant kun en sokkel av betong
og tømmer med støpejernsspill, (se bilder) pluss stabler med tømmerstokker i ferd
med å bli til jord. Den gang tolket jeg dette dithen at fløtningsdammen sannsynligvis
var blitt demontert.
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Bjørn Vidar Teppen tok seg tid til å reise opp til dammen sammen med
undertegnede for å vise dammens plassering. Det viser seg at den ligger ca. 300
meter nedstrøms fra den løsrevne sokkelen med støpejernsspillet, (et kvadrat på 2 x
2 meter av betong og tømmer). Da jeg var der i juni var området fullstendig
igjengrodd, og det fantes ingen sti, selv om den var inntegnet på kartet.
Knutsjødammen er en stor og meget interessant dam, en settedam med tre
ansamlinger (stabler) av setter som ligger oppå selve dambrua med bølgeblikk over.
Dammen er utrustet med hele 6 støpejernsspill, (dvs. tannhjul av jern med sveiv,
som er typisk for settedammer). Videre er dammen bygget av tilhogd granitt og med
forsterkninger av betong, som er lagt til i ettertid. I tillegg er dammen også utrustet
med to tømmerkister nedstrøms og en større tømmerkiste oppstrøms, dvs. i
overkant av dammen. Disse kistene er meget interessante for de er bygget av laftet
tømmer og fylt med digre steiner. Dette siste kan indikere at det her er snakk om
rester av det som tidligere har vært en såkalt tømmerkistedam. Dvs. den aller eldste
versjonen av dammen. Om denne siste hypotesen skulle vise seg å holde stikk, betyr
det at dammen slik den nå står, er et vitnesbyrd om tre ulike utbyggingsfaser. For
det første den aller eldste versjonen av dammen som er en tømmerkistedam bygget
i 1886 (se nedenfor), dernest en dam av tilhogd stein bygget i 1916, og så en siste
utbedring av dammen på 1950‐tallet med bruk av betong.
Båthus og damvokterkoie
På den andre sida av elva finnes et gammelt båthus med tak av bølgeblikk som synes
å være i relativt god stand. Rett overfor båthuset og litt lenger opp på land, ligger ei
hytte som er av senere dato. Denne har vært brukt som damvokterkoie. På den ene
takbjelken ses en holder til telefonlinje brukt mellom damvokterne i de forskjellige
dammene.
Historisk: ”Dammene ved Kvandstranda og Knutsjøfossen ble endelig bygget i 1886 og utbyggingen
skjedde i ”Allmänna Flottningens regi” (Trysilvassdragets skogeierforening 50‐år jubileums festskrift
1966:286).
Den 19.09.1885 ble det tegnet kontrakter som skulle gjelde fra 1 august 1886 og 30 år fremover. I
kontrakten het det at Kr 1100,‐ skulle betales hvert år i kompensasjon for enger som ble neddemt av
Kvanstranddammen, og Kr 40. Pr år for skader på enger i Knutsjødammen i Tannåa.
(”Knutsjødammen ble bygget opp igjen i 1916.” August H. Sætre hadde det laveste anbudet på Kr
4800,‐ (Trysilvassdragets skogeierforening 50‐år jubileums festskrift 1966: 286‐287).

Tilstand:
Treverket på dambrua (dvs. gangbroaspektet av dammen) er i ferd med å råtne. Vi
gikk forsiktig på brua, men det vil ikke ta lang tid før det vil være farlig for folk å gå
på denne brua. Når vi sparket i treverket løsnet store flak. Om ikke annet av
sikkerhetsmessige hensyn bør dette treverket skiftes ut snarest mulig.
Kulturminneverdier:
Ut fra mine vurderinger kan jeg ikke forstå annet at denne dammen bør være av høy
verneverdi. Grunnen er at dammen rent arkitektonisk gestalter tre adskilte faser av
utbygging i ett og samme damanlegg, og dermed også tre forskjellige faser av
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bielvenes fløtningshistorie. I tillegg kommer at dammen er utrustet med gammelt og
flott båthus, samt damvokterkoie, som i restaurert stand kan bli et sted hvor folk kan
komme og varme seg, eller evt. å overnatte. Dette blir kanskje også mer
gjennomførbart i og med at båthuset og damvokterkoia står på grunn eiet av Trysil
kommune? Ut fra et kulturminneperspektiv vil det, i tillegg til å gjøre dambrua trygg
å gå på, sannsynligvis også være viktig å få sikret og bevart de tre tømmerkistene av
dammen. I henhold til Handlingsplan fløterinnretninger, betraktes Knutsødammen i
Tannåa å være i kategori 1. av de høyest prioriterte fløterinsinstallasjonene når det
gjelder betydning som kulturminne og fremtidige restaureringstiltak.
Som kulturminne aktualiserer Knutsjødammen og stedet rundt samtlige tre
verneverdier, samt alle de viktigste vurderingskriteriene for vern. I det følgende vil
jeg kun trekke fram et par‐tre av disse som har vært fremtredende i mitt møte med
dammen:
For det første aktualiserer en rekke kunnskapsverdier fysisk manifestert på stedet.
Eksempler er funn av håndsmidde jernlenker og smijernsspill på en sokkel av betong
ca. 300 meter unna selve dammen. Disse to eksemplene (pluss restene av de tre
laftede tømmerkistene ) aktualiserer hvordan et kulturminne kan fungere som en
kunnskapsbank for de som forsøker å finne ut detaljer om fløtningsdammens
funksjon og livet rundt den i ettertid.
Av vurderingskriterier vil jeg trekke frem autentisitet, som aktualiseres i forbindelse
med restene av dammens tre tømmerkister fra den eldste fasen av dammens
historie. Om ikke dammen har stor grad av Identitetsverdi/ Symbolverdi i dag, vil en
restaurering og oppgradering av den kunne bidra til dette i fremtiden, noe den
fortjener.
Eiendomsforhold: På hitsida av elva (dvs. ankomstsida der bilene står parkert), eies
grunnen av Flermoen Sameieskog og på andre siden eies grunnen av Trysil
kommuneskog.
Ankomst:
Tilgjengeligheten er ikke veldig høy. Om man kjører mot Flermoen fra Rörbäcksnäs i
Sverige, tar en av til venstre i et kryss hvor det går grusveier fra hovedveien både til
høyre og til venstre. En kommer da inn på en bomvei og følger veien frem til den
deler seg og ta av inn mot venstre. Man følger veien helt frem til det som en gang
var en veltplass og veien nærmest stopper. Dernest går en langs elva ( i myrlendt
område) tilbake samme retning som en kom i ca. 400‐500 meter.
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Kattugledammen i Lille Tannåa
GPS (Selve dammen):
61,15016667 N
12,70701667 Ø
GPS Damkoie:
61,15036667 N
12,70666667 E

Øverste Kattugledammen fra oversiden. Bildene nedenfor viser den sjarmerende damkoia som er vedlikeholdt på en forbilledlig
måte. Helt til høyre detalj av damkoie med lensekjetting (kobbel) og jernrammen fra en sette/bjelke som ble brukt for å
regulere damløpet

Kattugledammen ligger idyllisk til ved Lille Tannåa, som stille snor seg gjennom ei
myr som en sjøorm. På oversiden av dammen i en av elvas yttersvinger, hvor den går
dypt, ligger restene av noe som har vært ei påbegynt beverhytte… Det er mange
beverfelte trær på stedet. Selve fløtningsdammen er av det vanligste slaget i disse
trakter, dvs. en settedam bygget av tilhogd stein (granitt) med ett løp. I ettertid er
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dammen også forsterket med betong. Rustne jernskinner står igjen på dammen,
men dreiehjulene fra støpejernspillet er ikke bevart. Treverket i broaspektet av
dammen er i god stand. En planke festet til de gjenværende jernstolpene tjener som
et slags rekkverk, men kun på den ene sida av dambrua. Dammen er så liten at det
kanskje ville være overflødig med rekkverk på begge sider.
Nedstrøms finnes også et damgulv av rundtømmer (ikke planker!). Vi fant også
rester etter flere gamle setter.
Fløterkoia/damkoia er fenomenal, Tom kan fortelle at den ble bygget allerede i 1905
eller ‐06, like etter at fløtningsdammen ble bygget. Koia er restaurert og holdt
vedlike på en god måte. Her er nesten ingen spor av nye tiltak, så å si alt er bevart
som før. Det eneste er at det er lagt ny bølgeblikk på taket. Inne er det benker og
jordgulv. Tom kommenterer treverket i veggene, som er fantastisk, ved den
markante strukturen og fargen det har fått ved kombinasjonen av alder og
eksponering av sollys. Det ser nesten svidd ut, og strukturen og årringene trer meget
godt frem. Siste fløtinga ved Kattugledammen skjedde i 1961. Det begynner å bli en
stund siden nå.
Tilstand: Dammen, og særlig fløterbrakka, er i god stand. Det kunne nok gjøres ett
og annet for å oppgradere fløtningsdammen. En ting er at man burde se nærmere på
damgulvet, kanskje det også kan ryddes litt opp i damløpet.
Tidligere gikk det en tydelig sti frem til dammen og damkoia, men i senere tid er
store deler av denne stien harvet bort som et resultat av markberedningen som er
gjennomført i området.
Kulturminneverdier:
Fløtningsdammen kombinert med damkoia er av stor kulturminneverdi. Særlig
damkoia er gammel, fantastisk fin og godt ivaretatt. Stedet brukes allerede som
lokalt turmål for en del mennesker som bor i Søre Trysil. Det var knivmaker Koll
Granli (faren til Tom) som i sin tid tok initiativet til å gjøre dette stedet og koia til et
besøksmål, hvor det blant annet ble formidlet om stedets historie.
I henhold til Handlingsplan fløterinnretninger, betraktes Kattugledammen i Lille
Tannåa å være i kategori 2, altså av de middels prioriterte fløterinsinstallasjonene
når det gjelder betydning som kulturminne og fremtidige restaureringstiltak.
Tatt i betraktning at damkoia ved Kattugledammen allerede brukes mye som turmål
for beboere i området, samt den gode kvaliteten på både dam og damkoie, er det litt
vanskelig å forstå hvorfor ikke Kattugledammen når opp i første prioriteringskategori
for vern og restaurering. Fremfor alt er det damkoia ved Kattugledammen som er
godt vedlikeholdt og av høy kulturminneverdi, både ut fra premiss om tilstand, alder
og autentisitet.
Ankomst:
Kjør fra Lutnes til Rörbäcksnäs. Ta dernest veien mot Flermoen, sving av til venstre
rett etter eller i utkanten av Rörbäcksnäs, ta veien til Ingvallhøgen, kjør til du
ankommer en idyllisk og gammel gård (ubebodd). Parker der og følg veien/stien
videre. Idet en kommer ut i området med markberedning, skal en etter hvert ta av til
venstre.
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Dammen ved Rundsjøbekken
GPS selve Rundsjøbekkdammen:
61,08331667 N
12,6683 E
Rundsjøkoie pluss båthus og utedo:
61,08366667N
12,66591667E

Bilde av Rundsjøbekken.

Rundsjødammen er den nærmeste fløtningdammen for informantene fra Lutnes og
Bustad, som jeg ble kjent med da jeg var på feltarbeid under arbeid med hovedfaget
på 90‐tallet. Fløtningsdammen ved Rundsjøbekken er bare delvis nevnt i litteraturen
om fløtningsdammer i Hedmark fra 1990‐ og tidlig på 2000‐tallet.
Rundsjøbekken er en ganske liten bekk som renner ut i Lutåa fra Rundsjøen. Lutåa
kommer fra Sverige og renner ut i Trysilelva.
Selve Rundsjødammen er en bjelkedam/settedam, som i all hovedsak er bygget av
betong og av tilhogget stein (granitt). Det kan se ut som den nyeste dammen er en
betongdam bygget oppå en eldre dam av tilhugget granitt. Dammen har kun ett løp.
Ola Bustad forklarer at de brukte bjelker for å stenge elveløpet. Ingen bjelker kan ses
ved anlegget nå. Dammen har kun ett løp, og nedstrøms ses rester av tømmer som
har vært brukt til å bygge skådammer. Oppå selve broa over dammen er treverket
intakt.
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Dammen har tydeligvis vært godt vedlikeholdt. Slik dammen nå står, er det noen
jernskinner igjen, men intet tannhjul eller sveiv (Støpejernsspill). Kanskje det aldri
har vært tatt i bruk her.
En annen spesiell ting ved denne dammen er de lange damarmene på hver side av
dammen og elva. Vi fulgte stien, som går oppå den ene damarmen, for å komme til
dammen. Den var minst 100 meter lang. En tilsvarende damarm fortsetter på andre
siden. Der er også sti som er omtrent like lang. Fortsetter man å gå på stien oppå
damarmen på den andre siden av elva, kommer man til ei godt bevart og
nyoppusset fløtebrakke, som i dag brukes under elgjakta. Her er også et godt
ivaretatt båthus. I tillegg ligger en ruinhaug fra en uspesifisert bygning, kanskje et
redskapsskjul.
En kan også tydelig se hullet eller søkket i bakken hvor løsmassene er hentet ut for å
bygge damarmene. Det befinner seg nær enden av den ene damarmen nærmest
veien.
Tilstand: Dammen er i god stand. De uvanlig lange damarmene med sti oppå er også
intakte.
Kulturminneverdier:
Fløtningsdammen har uvanlig lange og intakte damarmer. Damkoia, som er i privat
eie, er i god stand og har stor bruksverdi idet den brukes aktivt av lokale jegere
under elgjakta. Dammen er også av stor lokal betydning fordi så vidt mange av
Bustad og Lutnes fedre, bestefedre og oldefedre var med under fløtinga i Rundsjøen/
Rundsjøbekken og i Lutåa da de var yngre. Det kunne være en god idé å få utarbeidet
et eget hefte hvor fløtningshistorien relatert til fløtinga i Rundsjøbekkdammen
/Rundsjøen og Lutåa samles. Dette ville i så fall være av stor lokalhistorisk betydning
(jfr. kriteriet om Identitet/Symbol verdi). Deler av et slikt materiale kunne også inngå
i en oppslagstavle på stedet, mens et noe mer omfangsrikt materiale kunne utgis
som et eget hefte som kunne distribueres i de aktuelle grendene i regi av Sør Trysil
lokalhistorie lag. (Se ellers skildring fra Rolf Lutnæs).
Ankomst:
Man kjører fra Lutnes mot Rörbäcksnäs. Et stykke før svenskegrensa tar en av inn på
en privat bomvei. Jeg kjente igjen veien fra den gangen Koll Granli og jeg var på
tiurleik i Bradansmoen tidlig på 90‐tallet.
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SKILDRING:
Fløtinga i Rundsjøbekken

”De siste moikanere”: Fra venstre, Ola Bustad, Rolf Lutnæs, og Tom Granli.

Allerede på 90‐tallet hadde Koll Granli og Odd Tannåneset snakket om fløtinga i Lutåa og i
Rundsjøbekken, og jeg hadde til og med sett gruppebilder av unge utgaver av de nå avdøde
informantene, da de tidlig i 20‐årene brisket seg med fløtehaker og ungdommelige fryktløse oppsyn i
ansiktet foran fotografen.
Lørdagen den 17.06.2017 tok vi turen til Rundsjødammen, Rolf Lutnæs, Ola Bustad ,Tom Granli og
jeg.16 Som ung mann var Rolf Lutnæs med under fløtinga i Rundsjøbekken og Lutåa flere sesonger, og
både Tom og Ola husker dette godt fra da de vokste opp.
Mens vi stod ved et oversiktspunkt like ved dammen stilte jeg de tre tryslingene følgende spørsmål:
Hva synes du (hver av dere) er viktigst å formidle når det gjelder fløtninga/ fløtningshistorien i Trysil?
Rolf Lutnæs, som har vært fløter i flere sesonger i Rundsjøbekken og Lutåa i sin ungdom, la vekt på
betydningen fløtinga hadde for folks økonomi i disse trakter. Fløtinga var godt betalt, og det var
trivelig, og det fantes ikke noe annet arbeide her omkring på sommerstid. Derfor var fløtninga et
viktig tilskudd til økonomien i regionen. (Dette er helt i samsvar med det forhenværende leder i Sør
Trysil historielag, Kjell Reidar Lutnæs fortalte da jeg besøkte han.
Tom Granli (sønn av Koll Granli som var med i denne fløtinga) var spesielt opptatt av det særpregede
felleskapet og stemningen. Det sosiale aspektene ved fløtninga. Tonen og vitsene rundt kaffebålet
midt på dagen er ting som er vanskelig å gjenskape, men som har stor verdi mente han. Han la også
stor vekt på at alle var avhengig av hverandre for å få til reelt samarbeid.

16

I løpet av natta ble det registrert ei bjørnebinne med to små unger like i nærheten, så det var med ekstra
spenning vi tok oss frem til Rundsjødammen. Laila Fredheim, som er ivrig lokal naturfotograf, fikk bilder av bjørn
inn på viltkameraet forrige natta, og i natt har hun vært ute i kamuflasjetelt i håp om å få bilde av binna og
ungene. Rolf forteller om sønnen Nils Ole , som er leder i den lokale viltnemda, og som også har fått bilde av
bjørnen i løpet av natta.
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Ola Bustad presiserte at han selv ikke hadde vært med på fløtinga, men at han som skogeier mente
det var veldig viktig å få fraktet alt tømmeret til kjøperne i Karlstad. Det fantes ingen annen måte å
gjøre dette på enn fløting. Og tømmeret hadde stor verdi for skogeierne og kommunen i Trysil. Vi
fortsatte å snakke litt om hvorfor fløtinga fremdeles er så populær i Trysil 27 år etter den har opphørt.
Idet vi står oppå selve dammen, forteller Rolf om hvordan dette pleide å foregå. Det er en liten
ettløps settedam vi står på, hvor det ifølge Rolf ikke ble brukt støpejernsspill, dvs. sveiv for å løfte
settene. I stedet ble det gjort manuelt. (Kan det ha vært en lukedam tidligere?). Rolf forteller at når
dammen ble tatt i bruk, og løpet var fullstendig lukket, ble vannstanden i Rundsjøen hevet med hele
tre meter! Det var voldsomme krefter i spill når de åpnet dammen og sluste igjennom tømmeret…
Men la oss ikke foregripe begivenhetenes gang.
Først ble tømmeret lagt ut på isen i nordenden av Rundsjøen om vinteren, og så ble det lagt ei lense
rundt tømmeret tidlig på våren.17
Minst tre båter ble benyttet ute på sjøen når tømmeret skulle sluses, og lensa med alt tømmeret
måtte roes med båt til fløtningsdammen, som ligger helt i sørenden av Rundsjøen. Man var avhengig
av medvind (dvs. nordavind) når dette skulle skje, ellers fikk man det ikke til.
Rolf fortalte at det av og til kunne skje at lensa røyk når det var kraftig sønnavær. To ganger hadde
han vært med på det, og da reiste tømmeret langt ut på myrene og det ble masse ekstraarbeid.
Tidspunktet for fløtinga i Rundsjøbekken pleide å være rundt 15. mai, og en var avhengig av nordavær
for at tømmeret kunne sluses gjennom.
Det var også viktig at svenskene hadde gjort seg ferdig med å fløte tømmeret fra Lutåa ut i
hovedelva18 før en satte i gang med å fløte virket fra Rundsjøbekken ut i Lutåa, (og dernest ut i
hovedelva Trysilelva). Dette måtte koordineres med svenskene. Lutåa var den siste av tverråene som
ble fløtt ut i Trysilelva på norsk side. Alt tømmeret i Rundsjøen og Rundsjøbekken skulle fløtes ut i
Lutåa i løpet av ett damslepp og ett døgn!
For at dette skulle gå greit måtte flere av fløterne troppe opp i damkoia ved Rundsjøbekken natta før
damvannet skulle sleppes. De hadde vakthold ved dammen, og her var en telefonlinje bort til
fløtningslederens koie.
Rolf fortalte at de måtte sleppe en del vann ut i Rundsjøbekken først, slik at bekken ble stor nok, før
de etter hvert kunne sleppe tømmeret igjennom. (Tømmeret går fortere enn damvannfronten i
bekken).
Det var ikke bare enkelt etter at vannet var sluppet, for da ble vannstanden i bekken så høy at det ble
umulig å se hvor bekken tidligere hadde rent. En måtte vokte seg vel, ellers kunne en trø feil uti de
frådende vannmassene.
To historier…
Rolf mintes en episode fra en av bygdas originaler som var med i fløtinga, Georg Verme. Vi var alle i
ferd med å renske oppi Rundsjøbekken, ”men så plutselig fekk vi sjå hatten til han Georg komme
flytende, mens gubben var borte hehe… Heldigvis dukket han opp like etter. Han var god til å
svømme, så han berge seg i land.” (Rolf fortalte at ingen fikk være med i fløtinga i Lutåa og
Rundsjøbekken uten at de kunne svømme).
Rolf hadde aldri hørt om noen dødsulykke under fløtinga i Rundsjøbekken eller Lutåa, men det var en
nære på i Oterfossen i Lutåa:
”Det var han Olaf Granli (faren til Koll, og farfaren til Tom), som var begynt å bli gammal… han
insisterte på å stå helt til siste mann ved stigbommen ved tømmerløpet i Oterfossen, og så var det
haka´n hans som glapp, og da reiste han uti dammen. Heldigvis hadde han Asbjørn sett dette, så han
tok fløtehaka´n og hogg tak i busserullen hans og dro han opp igjen! Hadde ikke det skjedd, da hadde
han reist uti fossen… ”Ja det var jaggu nære på asså!”

17

En kunne ikke levere sagtømmer etter 15. april, for det måtte tørke før det ble sendt på fløting.

18

Lutåa renner fra Sverige inn i Norge og så ut i Trysilelva rett før grensa.
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Kritiske punkter under fløtinga i Lutåa
På veien tilbake stoppet vi bilene flere steder og gikk ned til Lutåa. Rolf ville vise noen av de kritiske
punktene under fløtinga hvor tømmeret kunne danne hauger.
Etter en del tråkking gjennom myr, kjerr og kratt ankom vi elvekanten i et område hvor Lutåa gikk
ganske friskt. Det var bygget skådammer av store kampesteiner på hver side av elva. Vi har nå
kommet fram til Bustangstupet proklamerte Rolf. Her pleide 2‐3 mann å stå vakt for å forhindre at
det dannet seg floker under fløtinga. Rolf peker på en sekvens av elva hvor den faller fritt i en drøy
meter. En hvit front skapes i elva, og han forteller at dette ofte var et vanskelig punkt å forsere. Litt
lenger nede svinger elva, og midt i svingen er en fjellhammer hvor tømmeret ofte satte seg fast og
dannet store tømmervaser som forplantet seg oppover i vassdraget. Noen ganger kunne dette bety
flere dagers ekstraarbeid. Ikke sjelden måtte de bruke dynamitt her. Vanligvis hjalp det, men ikke
alltid.
Lengere ned snevret elva seg kraftig inn, som ei trakt, (vi er fremdeles i Bustangstupet), og Rolf
fortalte at dette var en av de aller mest kritiske stedene. Her festet tømmeret seg hyppig, og når det
skjedde, kunne tømmeret stoppe opp og floke seg til lengere opp i elva. Det kunne ta flere dager, ja til
og med uker, å løse problemet. Ofte var dynamitt den eneste effektive utvei, men det var ikke alltid
det hjalp. Rolf fortalte at det gjaldt å visuelt tolke seg frem til den kritiske stokken (eller de kritiske
stokkene… det kunne være flere) som måtte løses på for at resten av haugen skulle løse seg opp. De
hadde også en egen trestav som de brukte for å plassere dynamitten på rett sted.
Mens de andre drar hjemover i en av bilene, tar Rolf og jeg turen til Oterfossen. Her finnes en stor
dam og restene etter kraftverket. Frem til på 60‐tallet var det dette kraftverket som produserte all
strømmen til hele bygda i Lutnes og Bustad. (Det var også her farfaren til Tom holdt på å gå i
fossen…). Oterfossen representerte også et kritisk punkt i fløtinga kunne Rolf fortelle. Dammen var
oppdemt under fløtinga og vannet rant rolig, så tømmeret gikk sakte igjennom, og vi hadde lenser på
begge sider. Det stod mannskap her og skyflet tømmeret igjennom, ellers ville det tette seg. Hvis det
først tettet seg, forplantet det seg videre oppover. Det var et eget løp for tømmeret, som gikk utenom
selve kraftanlegget og dammen, og som tømmeret ble skyflet igjennom.”
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Kolosjødammen/Kolodammen
”Et verdig minne om en kultur som svant”
GPS:
61,25586667 N
12,38306667 E

Øverst vises bilde av den restaurerte Kolodammen/Kolosjødammen. Nederst til venstre vises restaurert støpejernsspill. Nederst
til høyre ser man ruinen etter den forrige fløterbrakka.

Takket være et initiativ og frivillig arbeid fra Grambolia Vel sto Kolosjødammen med
fløterbrakke, dambru og utedo ferdig restaurert i år 2000. Den restaurerte dammen
er videre del av et ganske ambisiøst formidlingsprosjekt, dvs. en kultursti med tre
hovedposter. Kulturstien er ca. 2 km lang, og Kolosjødammen er den siste posten på
ruta.
Post 1. forklarer groper i bakken som et jernblesteranlegg. Utførlig informasjon er
anbrakt på oppslag, som åpnes som lemmer, festet med hengsler for å beskytte mot
vær og vind.
Post 2. er en fint restaurert ljørkoie, men uten informasjonstavle.
Post 3. er Kolosdammen eller Kolosjødammen.
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Den restaurerte Kolosjødammen er et damanlegg bestående av: 1) ei ny koie som er
skjenket av Trysil Skog (Opprinnelig ”Tik–koia”) og flyttet fra nordøst for Korsberget i
Grassberget, dernest er den restaurert til fløterkoie. Foruten koia består det
restaurerte damanlegget av 2) Redskapsbod/ utstyrsbrakke. 3) Ei lita bro over en
bekk. 4) En utedo. 5) Selve fløtningsdammen er restaurert etter alle kunstens regler.
Her er til og med jernhjulene og alle komponentene av støpejernsspillet montert på
ny. Treverket er fornyet og et rekkverk er satt opp på hver side av dammen, slik at
fløtningsdammen i tillegg fremstår som en trygg gangbro over elva og dammen. På
den andre sida av dammen/gangbrua finnes et skur til å legge settene i. Taket er av
bølgeblikk. Den nyrestaurerte koia fungerer som ei åpen hytte som turgåere kan
stoppe og varme seg i.
Vi får også vite at fløtekoia som var her ble restaurert i 1950, men pga. mangler ved
taket, råtnet den ned. Ruinen etter denne nedråtnede koia står her fremdeles, og
man kan til og med se restene etter telefonlinjeholder som ble brukt av
damvokterne.
I tillegg til alt dette nye og restaurerte, er det interessant at man har valgt å la de
opprinnelige bygningene (dvs. fløterbrakka som ble forsøkt restaurert i 1950) stå
igjen som ruiner. Litt nedenfor den nye fløterbrakka, og nærmere dammen, ligger
ruinen etter den tidligere fløterbrakka. Det er også rester etter en vedovn, en utedo
og et hus av uspesifisert opprinnelse og funksjon. Til sammen finnes ruiner etter tre
hus inklusive utedoen. Det er prisverdig at man nettopp ikke har ryddet bort restene
av disse husene (jfr. diskusjon om dette i innledning).
Tilstand:
Enestående bra tilrettelagt for turgåere, som både kan ta en pause og få varme i
kroppen inne i hytta, samtidig som de kan lese om damanleggets historie.
Kulturminneverdier:
Hele anlegget er en demonstrasjon på hvor konstruktivt restaurering og
informasjonstiltak kan være. De to gangene jeg har fulgt denne kulturstien, har den
begge ganger vært besøkt av familier. En innvending kan være at det ikke fantes noe
informasjon om ljørkoia ved post 2.
Fløtningsdammen som er siste post på kulturstien (post 3), er et godt eksempel på at
en har kombinert restaurering av fløtningsdam og brakke samtidig som en også har
latt ruiner av tidligere fløterhus stå igjen.
Fløterkoia som er oppgradert og satt opp i år 2000, kommer som sagt fra et annet
sted, og er således ikke autentisk på denne lokaliteten, men den restaurerte koia
skiller seg ikke mye fra ei fløterbrakke og tjener derfor sin funksjon på en utmerket
måte. Koias funksjonen kan sies å være et kompromiss mellom en sportshytte for
lokale turgåere, og det å være fløterbrakka assosiert med fløtningsdammen med
tilrettelegging for formidling av fløterhistorien fra stedet.
Restaureringen og oppgraderingen av anlegget ved Kolosjødammen er et godt
eksempel hvor både opplevelsesverdier, kunnskapsverdier og utviklingsverdier er
godt ivaretatt.
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Stedet i seg selv har stor opplevelsesverdi i kraft av sitt særpreg og idylliske
beliggenhet. Dette forsterkes ytterligere ved oppgraderingen av selve dammen og
den nye fløterkoia som turgåere og andre besøkende kan ta i bruk. Videre har valget
om å la ruiner fra tidligere damhus stå igjen, bidratt å skape en egen atmosfære av
autentisitet og mystikk (pittoresk idyll). Jfr. diskusjonen i innledningen, men dette
gjelder nok ikke for alle.
Når det gjelder kunnskapsverdiene ivaretas de både gjennom selve
informasjonsoppslagene og ved den godt gjennomførte restaureringen av selve
dammen. I fremtiden kunne man tenke seg alternativer med mer moderne
formidlingsteknologi, men så langt fungerer disse oppslagene svært godt. De er
informative og relevante. Når tidligere ruiner av hus relatert til fløteranlegget står
igjen, ivaretar dette også en kunnskapsverdi ved at ruinene fungerer
som kunnskapsbank. I ruinene fant jeg blant annet rester av en gammel
telefonledningholder, samt ovn og kokeutstyr. Utviklingsverdier er allerede godt
ivaretatt ved at anlegget er oppgradert som del av en kultursti og en damkoie som
fungerer som turhytte åpen for besøkende.
Ankomst:
Kjør riksvei 25 fra Nybergsund mot Østby, ta av til høyre på relativt stor grusvei etter
Åsen og før Granli. (En må parkere ved bommen). Her er oppslag med kart for
markering av kultursti hvor dammen er siste post. Gå kultursti ca. 2 km til
Kolodammen.
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Storhådammen i Kolåa
GPS:
61,2191 N
12,42186667 E

Bildet viser Storhådammen i Kolåa. (Må ikke forveksles med dam av samme navn i Varåa).

Vi ankom dammen, som har en fantastisk beliggenhet. Fløtningsdammen er en
klassisk bjelke‐ og steindam, som er vanlig i Trysil (men ikke i landet ellers), bygget av
tilhogde steinblokker, og i enkelte områder forsterket med betong. Måten vannet
har vært sluppet ut eller stengt inne på er ved hjelp av bjelker eller setter.
Settene/bjelkene ble lagt vannrett ned ved hjelp av noen vertikale skinner av jern.
Dammen virker ganske intakt og støpejernsspillet, dvs. jernskinnene og dreiehjulene
(tannhjulene med sveiv for å løfte bjelkene) på hver side er i god stand. Dammen er
også utstyrt med et slags damgulv i to nivåer eller ”etasjer”(nedstrøms). Det øverste
platået av damgulvet består av fire betongplater med tre trebjelker imellom. Det
nederste platået som strekker seg lengst nedstrøms, er av trebjelker i samme retning
som vannstrømmen.
Det er ei bro over dammen av digre tømmerstokker som fungerer bra (riktignok intet
rekkverk på sidene), og på andre siden, få meter unna fløtningsdammen, ligger ei
koie med bord og benker utenfor. Koia er også utrustet med en vedovn. Ypperlig for
besøkende og turgåere. Opprinnelig har det stått en damvokterkoie eller ei
fløterbrakke her. Den nye koia er bokstavelig talt bygget oppå restene av den gamle.
Man kan fremdeles se gamle stokker fra ei eldre fløterbrakke eller damvokterkoie på
tomta, men denne er altså bygget opp igjen i form av ei nyere koie på samme sted.
Brakka var åpen da vi kom. Det er ikke usannsynlig at også denne nye koia kan ha
vært brukt i siste fase av fløtinga i Kolåa, men det kan også hende at den bare er satt
opp til rekreasjonsbruk i ettertid.
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Vi finner gamle setter eller bjelker som tidligere ble brukt for å stenge dammen, men
de er mosegrodde og i ferd med å tas tilbake av naturen. Vi finner også lensefester
hogget og murt inn i steindammen. Ca. 40 meter fra dammen ligger et par båter låst
fast til et tre. Den ene av disse båtene er bred og ganske flat og lagd av metall. Den
har flat bunn og mangler kjøl, Tom kan fortelle at dette er en spesialisert båt som ble
brukt i fløtinga, den ble kaldt eke eller eikebåt. Sannsynligvis ble denne båttypen
opprinnelig bygget av tre, men vi fant metallvarianten. Båten hadde butt bakstavn
laget av eik og var ustabil ved av og påstigning.
På oversiden av dammen svinger elva seg bredt som en idyllisk krokete innsjø.
(Lenger oppe ligger Mikkelstjerna). Her er det fisk, så det er sannsynlig at brakka og
båtene brukes i forbindelse med sportsfiske. Det finnes fiskestenger i brakka. Det er
store damarmer knyttet til dammen bygget av naturstein.
Damarmene fremstår som voller i terrenget der stien går oppå. Jeg skrittet opp 62
meter langs fortsettelsen av stien bak damkoia og 24 meter på andre siden av broa
der vi ankom (samme side som bilen parkeres).
Historisk:
”Fra 1833 og utover ble det kostet på en del elverensing i Koloåa. Men det var først etter kontrakten
av 1841 det ble fart i arbeidet. I 1843 ble det kostet på 1076 kr. til dam i Koloåa og 1033 kr til dam i
Myrsjøen. Det er ikke helt klart hvilken dam i Koloåa dette gjelder, men det er sannsynligvis
Hådammen(…) I 1850 ble det oppført dam for Kolosjøen som K.I. Moe beretter i sin bok.”
(Trysilvassdragets skogeierforening 50‐år jubileums festskrift 1966:288).

Tilstand:
Dammen er, som tidligere nevnt, i overraskende god behold. Alt av stein og metall
synes å være intakt. Damgulvene er også intakte. Settene eller bjelkene er imidlertid
i ferd med og bli tatt tilbake av naturen.
Kulturminneverdier:
Dammen er godt bevart og lett tilgjengelig. Kulturminneverdien er vanskelig å
vurdere, men sett i sammenheng med den allerede restaurerte Kolosjødammen,
burde også Storhådammen i Kolåa være av interesse, både som kulturminne og i
lokal reiselivssammenheng. Ved nærmere undersøkelser kan fløtningsdammen
således vise seg og inneha store kunnskaps‐ og utviklingsverier. Selve damstedet er
idyllisk og attraktivt (dvs. stor opplevelsesverdi) og byr på mange vannrelaterte
aktivitetsmuligheter. I dag brukes fløtningsdammen med ny damkoie (anbrakt på
tomta til den eldre damkoia) til ulike former for lokalt fritidsfiske ( jfr. kriteriet om
bruksverdi).
Ankomst:
Enkel ankomst. Kjør veien fra Nybersund mot Plassen og Lutnes. Ta av til venstre mot
Hegberget etter Heggemoen og Lysegga. Hold til venstre og kjør helt til veien
stopper i en parkeringsplass. Parker og følg stien over ei myr og forbi et lite tjern i
ca. 500 meter.
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Flersjødammen i Flera
Første versjon av Flersjødammen ble bygget i 1842!
GPS:
61,22585 N
12,77708333 E

Øverste bildet viser Flersjødammen. Nederst til venstre Flersjødammen med bilbro ved siden av. Til høyre den gamle og godt
bevarte damkoia.

Vi ankom i 19:30 tiden til en moderne, nylig utbedret og betongforsterket dam som
nå også tjener som bro over elva for biler. Brofunksjonen er imidlertid separert fra
det som tidligere var de viktigste damfunksjonene ved at den utgjør et separat og
lavere trinn i damkonstruksjonen. Det kan se ut som om dammen er bygget høyere
med betong i moderne tid. Denne siste utbygningen ser ut å ha skjedd så sent som
på 1980‐tallet. Opprinnelig er dette en dam som er bygget av tilhogd stein. Tidligere
har det vært en lukedam, men den er senere blitt bygget om til
settedam/bjelkedam. Noen bjelker (eller setter) ligger fremdeles stablet sammen og
er dekket med bølgeblikk oppå selve dammen. Noen få bjelker er til og med anbrakt
i jernsporene i dammen, slik at man kan se hvordan den suksessive blokkeringen av
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vannet skjedde ved bruk av disse bjelkene. Hele damanlegget og mekanismene
knyttet til stengning av vannet med bjelker ser ut til å være godt bevart.
Historisk:
Den første versjon av Flersjødammen ble bygget allerede i 1842. Den er dermed en
av de eldste fløtningsdammene som vi har besøkt i Trysil til nå. Dammen er med
andre ord eldre enn Støa kanal.
Historien om fløtingen i Flersjødammen er intimt knyttet til fortellingen om fløting av
tømmer igjennom Støa kanal. Ved Flersjødammen sluttet kanalfløtingen av
tømmeret fra Støa kanal, og dermed kunne tømmerets ferd mot Trysilelva til
Karlstad begynne: Først ble kanaltømmeret fløtt i Flera, dernest i Tannåa, videre til
Grøna, som munner ut i Trysilelva ved Grønoset. Før 1880 bød det på store
problemer å få tømmeret ned til Trysilelva i tide. Skulle virket fra Støa kanal komme
med til Karlstad samme året, måtte det være nede ved Grønoset før sluttrensken av
tømmeret i Trysilelva hadde passert. Noen ganger måtte stokkene overvintre i Flera,
men da ble det klaget fra sagbrukene, som mente at kvaliteten på tømmeret ble
forringet, og dermed ble prisen redusert med ca. 25 %.
Ved Flersjødammen finnes en ganske godt bevart fløterbrakke, som angivelig er en
av de eldste i fylket. I tillegg finnes et båthus og en utedo, som er av nyere dato.
Fløterbrakka er utstyrt med vedovn og 4 store brisker/benker til å sove på. Taket er
av bølgeblikk.
Tilstand: Dammen er i god stand, blant annet fordi den er fornyet i senere tid.
Kulturminneverdier:
I henhold til Handlingsplan fløterinnretninger av Hedmark fylkeskommune fra 1993,
betraktes Flersjødammen i Flera å være i kategori 1, altså blant de høyest prioriterte
fløterinsinstallasjonene når det gjelder verneverdi og fremtidige restaureringstiltak.
Fløterbrakka ved Flersjødammen er av høy verneverdi og bør vurderes av
fagkyndige for igangsetting av nødvendige restaureringstiltak. Selve
inngangspartiet/dørstokken(e) trenger blant annet oppgradering.
Fløtningsdammen er ganske ny slik den nå står. Fremfor alt er dammen av betydning
gjennom dens historiske (og funksjonelle) tilknytning til anlegget på Støa kanal (jfr.
kriteriet om sammenheng /miljø).
Ankomst: Kjør via anlegget ved Støa kanal.
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Kråkeggdammen
GPS:
61,24548333 N
12,81236667 E

Bildene viser Kråkeggdammen, som er en såkalt atthaldsdam. Den ble brukt som vannreservoar under fløtinga.
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Tom og jeg dro ut i 19:00 tiden. Denne gangen var det Flersjø‐ og Kråkeggdammen
som var målet for turen. Begge disse dammene ligger like ved grensa mellom Norge
og Sverige, og kan sies å være en integrert del av kanalsystemet ved Støa kanal.
Været var nydelig, den eneste ulempen var millioner av knott.
Kråkeggdammen ligger ganske nær Flersjødammen. Etter hvert viser det seg at det
ikke har blitt fløtt tømmer igjennom denne dammen, fordi det er en såkalt
atthaldsdam hvor vann ble magasinert opp til bruk under fløtinga. Dammen ble kun
brukt som et vannreservoar. (Dette er også senere blitt bekreftet av Bjørn Støa). Vi
ankommer et grunt tjern med mye vannplanter. Det står et skilt av tre med navnet
på dammen. Det er lite vann i tjernet, og i den ene enden er det bygget en stor voll
som damarm for å holde vannet tilbake. Det er dette som er selve dammen. På
toppen av vollen går en rett sti. ca. midt ute på demningen finner vi restene av ei
renne bygget av tre. Renna var løpet til dammen, som kunne lukkes igjen eller
sleppes opp. På den andre siden av Kråkeggdammens kortside, dvs. på den andre
siden av den oppbygde vollen med løp (demningen), ligger en ny og mindre dam på
et lavere nivå. Denne lavere dammen er også avgrenset i andre enden med en
bygget voll og med restene fra et løp av tre. I tillegg ser det også ut til å ha vært
bygget voller på den ene langsiden av denne mindre dammen. Her ligger altså to
dammer etter hverandre med et smalt løp av tre mellom.
Rett ved Kråkeggdammen ser vi restene av ei stor grop hvor mye av løsmassene har
vært tatt ut til å bygge de to dammene.
Kråkeggdammen er knyttet til Støa kanal‐ systemet, men det er ennå litt tidlig å si
hvordan dette har fungert.
Kulturminneverdier:
Dammen er i besittelse av åpenbare kunnskapsverdier vedrørende hva slags type og
funksjon av dam dette er. Kulturminner i landskapet, som for eksempel restene av
denne damkonstruksjonen, fungerer som primære kunnskapskilder. Ved å studere
damkonstruksjonen, som i sin tid ble brukt som vannreservoar for fløtinga, ligger
forutsetningene til rette for at personer med spisskompetanse kan bidra til en
gjenvinning av tapt kunnskap.
Kråkeggdammen er del av samme fløterlandskap som Flersjødammen og Støa kanal,
noe som tilsier at dens kunnskapsverdi bør ses i en større sammenheng. I sin tur
aktualiserer dette vernekriteriet om sammenheng/miljø. Det kan også hende at
vernekriteriet om sjeldenhet også kan være aktuelt.
Ankomst: Kjør via anlegget ved Støa kanal
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Høljefallsdammen i Hølja
GPS:
61,02766667 N
12,29028333 E

Bildene viser Høljefallsdammen med fløterbrakke. Dette er eksempel på en stor lukedam. Både dammen og fløterbrakka er
restaurert, og her finnes gode oppslag med informasjon om dammen.

Hølja er en sideelv til Trysilelva som renner ut i hovedvassdraget sør for Høljessjøen i
Sverige, men har sine kilder i myrområdene sør for Bastberget på norsk side. Det har
vært en omfattende tømmerfløtning her. Tømmerfløtingen opphørte i Hølja i 1968.
Høljefallsdammen er en lukedam av tilhogd stein som ligger i elva Hølja. Dammen
ligger like ved svenskegrensa og er ganske stor. I Trysil er det bjelkedammer som er
det vanligste, men Høljefallsdammen er en lukedam med hele seks luker. Årstallet
1927 står inngravert i damkrona, men man regner med at dette er ombyggingsåret.
Mest sannsynlig er det blitt drevet fløting her fra midten av 1800‐tallet. Det unike
ved denne dammen er at den er blitt restaurert. Restaureringen, som har skjedd i
regi av Tørberget jakt‐ og fiskeforening og Borregaard skoger19, har også omfattet
jerninnretningene i forbindelse med lukene og lukkemekanismen i dammen. I tillegg
består damanlegget av ei ganske stor fløterbrakke som er fornyet med peis, hems og
19 Flere andre aktører har bidratt med økonomisk støtte til denne restaureringen: Hedmark

fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Trysil kommune, aksjon vannmiljø og Norges Vassdrags‐ og
energiverk.
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benker. Brakka er ideell som turmål for mindre grupper eller skoleklasser. Utenfor
denne brakka er det bygget opp benker og en scene. Ideelt for skoleundervisning i
friluft. Dam‐anlegget består også av en lang damarm bygget av naturstein. Vi fulgte
elva nedstrøms fra dammen, og der fant vi en fint bygget skådam som er minst 60
meter lang. Skådammen lå på den andre siden av elva (i forhold til ankomstsida med
bil) og var bygget av tilhogd stein.
Tilstand: Dammen er restaurert og i god stand.
Kulturminneverdier:
Hele damanlegget er av stor kulturminneverdi og pedagogisk verdi. Her er både
store opplevelse, kunnskap og utviklingsverdier, (jfr. Hedmark fylkeskommunes
Handlingsplan Fløterinnretninger fra 1993). Damanlegget er verdifullt, dels pga. dets
omfang og særpreg/sjeldenhet (det at det er en stor lukedam med 6 luker) og dels
også pga. den vellykkede restaureringen av damanlegget, både selve dammen og
fløterbrakka. Anlegget har stor verneverdi ut fra premiss om at det inngår i en større
sammenheng/miljø, dvs. som del av kulturminnene etter fløtingsaktiviteten i
Høljesvassdraget. Høljefallsdammen er den største av de 4 fløtningsdammene som
finnes her, og i tillegg den eneste av de 4 som ikke er omgjort til bilbro.
Ankomst: Hvis en kjører Rundfloveien fra Elverum mot Lutnes (Riksvei 208). Ta av vei
til høyre mot Hølja.
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Krakkdammen i Hølja
GPS:
61,05031667 N
12,2151 E

Bilde av Krakkdammen

Krakkdammen er eksempel på hvordan det kan gå når en lar andre viktige
samfunnsinteresser overstyre hensynet til bevaring og formidling av kulturminner.
Det som tidligere har vært en fløtningsdam, er nå fullstendig transformert til ei
bilbro. Det eneste som gjorde oss helt sikre på at vi kunne si at dette en gang hadde
vært en fløtningsdam, var damgulvet av tre under brua. I tillegg var navnet også en
pekepinn. (Se bildene). Like ved dammen finnes ”Krakkdammen Utleiehytte”, som
tidligere har vært ei damkoie knyttet til fløtervirksomheten.
Tilstand: Dammen er redusert til bilbro. Tidligere damkoie(r) er ombygd og er nå del
av ”Krakkdammen utleiehytter”. I den eventuelle videre evalueringen av stedet vil
det være viktig å spore opp mer informasjon om fløtningsdammens historie, samt
det å avklare eventuelle damkoie(rs) historikk i relasjon til ”Krakkdammen
utleiehytter”.
Kulturminneverdier:
I utgangspunktet er dammen (eller det som er igjen av den) av begrenset
kulturminneverneverdi i og med at den er ombygd til bilbru. Men samtidig er det
vanskelig å vurdere dette før en kommer mer til klarhet om dammens historie, og
særlig damkoienes historie og deres relasjon til overnattingsstedet ”Krakkdammen
utleiehytter”. I en tenkt fremtidig kulturturismesatsing hvor en ønsker å formidle
fløtinga og fløtningsdammene ved vassdraget, kan dette overnattingsstedet også
vise seg å være en verdifull ressurs.
Ankomst: Se Høljefallsdammen.
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Søndagsmyrdammen i Hølja
GPS:
61,06473333 N
12,19843333 E

Øvest til venstre er bilde av en sette/bjelke som ble brukt til å regulere eller stenge damløpet. Øverst til høyre ei damkoie med
stikktak. Nederste bildet viser beskjedne rester etter Søndagsmyrdammen.

Søndagsmyrdammen er også en dam som er ombygd til ei bilbru, men i dette tilfellet
er det mulig å se flere rester etter dammens fløtningsdamfunksjoner enn i
Krakkdammen. Noe treverk lå fremdeles igjen i selve damløpet. Vi fant også gamle
setter eller bjelker med metallbeslag (se bildene).
Deler av dammen ser ut å være adskilt fra brua. Kan det være at vi her ser rester
etter to utbyggingsfaser av dammen? Og at brua er bygget oppå den ene?
Viktigst av alt var imidlertid damkoia med fantastisk beliggenhet, og som er i god
stand. Her er tydeligvis krefter satt i spill for å holde damkoia ved like! Taket på koia
er av tre, såkalt ”stikktak” anrettet på spesielt vis som taksten. Her er også et
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kalkingsanlegg (kalkdoserer) for vassdraget utformet som et slags tårn. Dette
anlegget er bygget av svenskene på 1980‐90 tallet.
Tilstand:
Dammen, som er omgjort til bilbro, finnes det kun få rester av, men damkoia synes å
være i god stand og er sannsynligvis av høy verneverdi. ( Og stor betydning som
kulturminne).
Kulturminneverdier:
Det viktigste er at den unike damkoia vedlikeholdes på en god måte. I fortsettelsen
av det vil det være hensiktsmessig å fortelle om dammen og fløtevirksomheten som
damkoia har vært en del av. I en slik sammenheng er det både interessant og
fordelaktig at man kan se rester etter fløtningsdammen i form av gamle setter og
annet. Damkoia er av stor kulturminneverdi, både når det gjelder kunnskap,
opplevelse og utviklingsverdier.
Ankomst: Se Hølefallsdammen

Høljesjødammen i Hølja
GPS:
61,06473333 N
12,19843333 E

Bilder av Høljesjødammen. Øverst til høyre viser bilde av kalkdoserer. De to nederste bildene viser steinansamlinger av noe
som kan ha vært en tidligere utgave av dammen.
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Høljesjødammen er den siste i rekken av dammer i Høljevassdraget. Dette er også en
bilbro‐dam, hvor damfunksjonen så å si er usynliggjort til fordel for bilbrofunksjonen.
Mange av fløtningsdammene har fungert som broer hele tiden, men det er særlig i
ombyggingene (og forsterkningene) av dammene knyttet til deres funksjoner som
bilbroer at mye av særpreget knyttet til fløtningsdammene har forsvunnet. Likevel
ser vi at dette er en steindam av tilhogd stein. Vi finner også restene av bjelker eller
setter som tidligere er blitt brukt til å stenge løpet i dammen. Dette har altså vært
en steindam av bjelketypen.
Litt nedenfor dammen finnes rester etter bjelker som kanskje kan ha vært en
demontert damvokterkoie eller fløterbrakke? Det kan heller ikke helt utelukkes at
det er eldre bjelker eller setter som har vært brukt i dammen.
Det finnes også rester etter noe som ser ut å være en mye eldre dam lengre
nedenfor den nye dambrua. Dette kan ses i form av store ansamlinger av naturstein
på hver side av elva. Kanskje dette er rester av noe som tidligere har vært en
tømmerkistedam… Tilsvarende som ved Søndagsmyrdammen finnes det også her et
kalkingsanlegg (kalkdoserer) utformet som et tårn. (Se bilde).
Tilstand: Dammen er redusert til bilbro. Det er lite materiale igjen som vitner om at
det tidligere har vært en fløtningsdam.
Kulturminneverdier:
Ut ifra et perspektiv om bevaring av kulturminner basert på ekthet (autentisitet), vil
fløtningsdammen være av begrenset bevaringsverdi gitt ombygning av
fløtningsdammen til bilbro. Men det finnes andre måter å se dette på, og det vil
være interessant og viktig å få en avklaring av fløtningsdammens historie på stedet,
særlig med henblikk på det som synes å være rester av en eldre dam lenger ned i
vassdraget.
En slik eventuell historisk redegjørelse ville i sin tur egne seg utmerket som et
informasjonsoppslag, hvor en ideelt sett både kunne trekke forbindelseslinjer
mellom steinrestene lenger nede i elva og den nyere fløtningsdammen. Kanskje også
vise gamle bilder fra hvordan damanlegget så ut tidligere da det var i drift. Forutsatt
at slike bilder i det hele tatt eksisterer.
Selv utydelige spor av damanlegg i landskapet kan gjøres til interessante
turopplevelser ved hjelp av de rette informasjonsoppslagene som kombinerer tekst
med gamle bilder.
(Bilder som illustrerer tidligere virksomhet og stedets radikale endring i forhold til
hvordan det fremstår i dag).
Ankomst: Se Høljefallsdammen.
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Svartlarskjelddammen i Lønsgrøna
GPS Selve dammen:
61,2962 N
12,61375 E
Damvokterkoie:
61,2964 N
12,61353333 E

Bilder av Svartlarskjelddammen. På bildet nederst til venstre ser man damkoia i bakgrunnen.

Ved ankomst kom jeg i prat med Norvald Doksrud, som er dammens nærmeste
nabo. Han kunne fortelle masse om dammen og dens historie. Etter besøket
inviterte han på kaffe, og jeg stilte spørsmål. ( Se skildring nedenfor).
Svartlarskjelddammen er en liten bjelkedam med ett løp, bygget av tilhogd stein.
Her ligger noen få setter på dambrua, og noen få er også lagt ned i selve damløpet.
Dammen er utrustet med støpejernsspill som ser ut å være ganske intakt. Her finnes
sveivehjul på hver side. Videre er det rekkverk (om enn vaklevorent) på begge sider
av dambrua. Den tilhogde steindelen av dammen er fremside og bakside av den
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vitale delen av dammen, mens rommet mellom frem og bakvegg er fylt med
ubearbeidet naturstein.
Nedstrøms er dammen også utrustet med to smale tømmerkister fylt med stein.
(Disse har sannsynligvis blitt restaurert og lagt til i senere tid). Deler av et damgulv av
tre er også så vidt synlig nedstrøms, men vannføringen i elva er stor, så det er
vanskelig å se.
I fortsettelsen av dammen på hver side finnes damarmer (store voller) bygget opp
av stein og jord. (Her er mindre store steiner og mere jord og løsmasser enn vanlig).
Damarmen på den andre siden av elva, dvs. den andre siden fra der koia ligger,
strekker seg langt av sted langs myra kanskje ca. 80–100 meter. Tidligere ville det
som i dag fortoner seg som ei stor myr, være demmet opp og fremstå som en liten
innsjø.
I en flom for få år siden ble dammen påført skader. Blant annet er store steiner blitt
flyttet, og det har etablert seg ett nytt løp (en kløft ) som har gravd seg dypt ned i
dammen. (Se bilde). Noe av det første Norvald Doksrud snakket om da jeg kom, var
disse skadene på dammen i etterkant av denne flommen, og behovet for å reparere
dette. Han spurte om jeg kunne skaffe penger, og i så fall var han klar for å sette i
gang. Oppstrøms er damløpet tilstoppet med noen trestokker og røtter som bør
fjernes.
Norvald Doksrud kan ellers fortelle at dammen og damvokterkoia ble delvis
restaurert for ikke altfor mange år siden.
Damvokterkoia er bygget av svartbeisede tømmerstokker og utrustet med tak av
bølgeblikk. Her finnes også et sideskur hvor bjelkene eller settene kan legges. I
sideskuret henger et gammelt rustent kobbel, eller lensekjettinger, som det også
heter.
Det gror igjen rundt damvokterkoia, og det ser ikke ut som den har vært brukt mye i
senere tid. Hytta bærer preg av et begynnende forfall.
På innsiden ser hytta ut som en helt ordinær sportshytte med nøktern innredning.
Her er det (dvs. på innsiden) med andre ord ikke gjort noe for å bevare et særpreg
knyttet til den tidligere bruken av hytta som damvokterkoie. Her finnes ei hyttebok
som er skrevet ut. Den siste datoen er fra 2013. Hytteboka tyder på at hytta hyppig
har vært tatt i bruk inntil for få år siden.
Historisk:
Dammen skal ifølge Doksrud ha blitt bygget en gang på slutten av 1800‐tallet. Dette
bekreftes av årstallet som står skåret inn i damvokterkoia, 1892‐1976. Mye tilsier
imidlertid at det har vært en dam her tidligere. (Tømmerkistene kan være en
indikasjon på det). Det er også sannsynlig at dammen tidligere kan ha vært en
lukedam, som i senere tid ble ombygget til en sette/bjelkedam, men Norvald
Doksrud kan ikke bekrefte dette. Han husker kun dammen som en bjelkedam, men
han kan imidlertid bekrefte at den første dammen som var her var en
tømmerkistedam. Ifølge Doksrud var det slutt på fløtinga i Lønsgrøna i 1974.
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Navnet Svartlarskjelddammen skriver seg angivelig fra en personen Svartelars og ei
kilde som finnes i lokalmiljøet Svartlarskjelda. Svartlars var en person som skal ha
bodd her på 1600‐tallet eller før, og som var kjent for å fremstille jern fra myrmalm.
Han pleide alltid å være svart i ansiktet fordi han var smed. Han skal også angivelig
ha solgt mye av jernet han fremstilte til Lima i Sverige. (Se mer om dette i
skildringen nedenfor).
Tilstand:
Tatt i betraktning at dammen er blitt restaurert i nyere tid, vil jeg si at den er i
relativt dårlig forfatning. Treverket i dambrua har begynt å råtne, men det virker
foreløpig trygt å gå over brua. Treverket bør byttes ut.
Flommen har bidratt med skader på selve demningen, dette bør gripes tak i og
gjøres noe med raskt. Det er imidlertid ikke skader av nevneverdig grad på den delen
av dammen som er bygget av tilhogd stein. Det er i overgangen mellom der dammen
er bygget av tilhogd stein og der den er bygget av naturstein/fyllmasse at flommen
har gravd et nytt løp. Dette betyr at det etter alt å dømme ikke burde være altfor
kostnadskrevende å få reparert flomskadene i dammen.
Kulturminneverdier:
Fløtningsdam med koie er av stor kulturminneverdi. Det er den eneste noenlunde
intakte fløtningsdam og koie som står igjen etter fløtinga i Lønsgrøna, og dessuten er
det allerede investert en del tid og penger i det å oppgradere damkoia på 1990–
2000‐ tallet. I henhold til Handlingsplan for Fløterinnretninger betraktes
Svartlarskjeldammen i Lønsgrøna å være i kategori 1 av de høyest prioriterte
fløterinsinstallasjonene når det gjelder verneverdi og fremtidige restaureringstiltak.
Når det gjelder den tidligere restaureringen av damkoias innside, har man, som det
fremgår av teksten over, prioritert bruksverdi fremfor autentisitet. Om vinteren
brukes koia blant annet som skihytte. På utsida er derimot kriteriet om autentisitet
og særpreg godt ivaretatt, men her bør en ny oppussing vurderes.
Ankomst:
Enkel ankomst. Kjør til Østby, ta veien mot Fjellbygda. Ta av stikkvei mot høyre
”Svartlarskildeveien” (eller lignende) rett før (ca. 1 km) Fjellbygda. Kjør inn veien
parker på andre siden av elva og broa. Gå tilbake til ”telefonstolper” med ledning,
følg traseen for stolpene ca. 700 meter til man ser hytte og dam.
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SKILDRING:
En samtale med Norvald Doksrud om Svartlarskjelddammen

Norvald Doksrud ute på terrassen like etter vår minneverdige samtale om Svartlarskjelddammen.

Jeg hadde akkurat parkert bilen etter å ha kjørt inn på en privat vei med åpen bom. Idet jeg går ut av
bilen blir jeg nærmest angrepet av ei bikkje som kommer løpende og som lager mye bråk. Etter hvert
kommer en kar som roer bikkja. Det er Norvald Doksrud, som er fra stedet. Jeg møter også ei
venninne av Norvald, som er fra Berlin, og hun og mannen er i ferd med å bygge hus ca. 100 meter
unna Doksruds hus. Når Norvald hører at mitt ærend handler om fløtningsdammen, som ligger ute på
myra like ved, blir han interessert! Han anmoder meg om at hvis jeg kan skaffe penger, så vil han
sette seg i gravemaskina å reparere flomskadene på dammen. Dammen fikk seg en trøkk i forbindelse
med flommen for et par år siden. Det viser seg også at det er blitt bevilget midler for noen år tilbake
for å oppgradere både dam og damkoie. Damkoia ser interessant ut fra utsida, men på innsida er den
omgjort til en helt ordinær turisthytte med enkel standard. Den er bl.a. åpen for skigåere om
vinteren.
Norvald forklarer hvordan jeg skal komme meg til fløtningsdammen og koia, og jeg lover å komme
innom for kaffe etterpå.
Etter at jeg har besøkt og fotografert dammen, setter vi oss ute på terrassen og det skjenkes kaffe fra
termokanne. Norvalds venninne fra Berlin er også tilstede.
Norvald gir først en detaljert redegjørelse for sin slektsmessige tilknytning til stedet og
skogeiendommen han har her. Det viser seg å være moren og faren hans som arvet dette stedet i
1955, men detaljene om eiendommen får ligge, nå er det fløtningsdammen det skal dreie seg om:
Norvald forteller om bakgrunnen for navnet Svartlarskjelddammen
Ifølge Norvald har det vært bosetning ved dammen i lang tid før det var noen fløtningsdam her.
Navnet Svartlarskjelda skriver seg fra en Svartelars, som var smed og skal ha bodd like ved dammen
på 1600‐tallet. Myra her er veldig jernrik, så han drev med jernutvinning i ganske stor utstrekning og
hadde flere som arbeidet for seg. Jernet ble fremstilt av myrmalm, og mye av det ble fraktet med
hest til Lima i Sverige. Det ble nesten som en slags eksportvirksomhet. Jern var veldig ettertraktet på
den tiden. Navnet Svartelars kommer av at han angivelig bestandig gikk rundt og var svart pga. denne
jernutvinninga han drev med. ”Kjelda” viser tilbake til en kilde som finnes her.
Jeg ber Norvald fortelle litt om fløtningsdammen: (Her gjengis utvalgte bruddstykker av vår samtale).
ND: Ja jeg mener bestemt det var i 1898 han ble bygget,alt tømmer gikk jo (ble fløtt) til
Sverige vet du … da var det de store svenske bolaga som eide mye ta skogen her øst i
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Trysil. Stora Kopparberg og Mölnbacka Trysil som det het. Og han oldefaren min, Geo
Floden …Han var tømmerbetinger for dessa bolaga, og dom drev med skoghandel og
kjøpte og solgte skog, og han, sammen med han Ola Haugen, som var bruker på
Løbergssetra da, dom var primus motorer for å få bygget denne dammen. For da ble det
jo fløtt på Lønsgrøna åt Storgrøna og videre åt Klara og til Karlstad.
M: Oldefaren din, sa du hva var det han het?
ND: Han het Geo Floden… ja han var egentlig fra Gjermundsfloden lengst nord i Ljødalen da,
men han hadde eiendommen Bekk i Ljødalen, og han var skogmann, og det var for så vidt
min bestefar og da… han Gjermund Skåret. Han var blant annet med å stifte
Trysilvassdragets Skogeierforrening i sin tid.
M: Sier du det ja …
ND: Ja det var´n… og broren til min oldefar, han Torvald Floden i Kvannbekksætra, det var
en kjempeflink arbeidskar, og han var den som stod for det praktiske med bygging og var
med blant annet og grov den kanalen for å få nok fløtervatten og kjørte med hest og stod
for sjølve det praktiske byggearbeidet ta dammen da.
(…)
M: Var du med på fløtinga her?
ND: Ja, ja je var… det var full fløting her da i 1955, for da drev vi ganske mye tømmer. I
1955, 56, 57… så da bygde vi vei ned hit vi. Men fløtinga, vi la ut i flåter her, og det ble
merke, og så ble det slått uti her og likeens på dammen kjørde dom på isen og merkte og
slo uti.
M: Akkurat, for det ser ut som det har vært et vann der, men nå er det mer som ei myr.
ND: Ja, men det er på grunn ta at dammen har grøvi seg ut, så det… ellers så har vi jo
pleid og hatt alle lukene demt så det har jo vært skikkelig dam ellers da.
M: Kan du huske litt fra fløtinga her ifra, når var det du begynte med…?
ND: Je var bare en 7‐8 år je da, men je husker godt det, for både faren min og bestefaren
min og flere skogsarbeidere hogg, og bestefaren min blant anne kjørde… og dom drev bare
på vinteren da vet du, for det er så myrlendt og veldig bløtt og dermed umulig og
drive tømmer her på barmark. Så dom begynte liksom senhøsten når frosten slo til og
snøen kom og en fikk fine vinterveier. Så slo dem uti og la på isen til våren kom og
vårvattnet. Og da var det lokale tømmermerkere som var her og sammen med snorgutter
og målte hver eneste stokk og hogg inn øksmerkja på hver enkelt skogeier og så ble det
fløtt …
(…)
M: Var det noe dramatiske episoder?
ND: Nei, jeg vil ikke si det, sjølsagt ble vi bløte. Det ble aldri brukt båt her da. Men det
hendte det var noe fæle floker, og da måtte vi ty til litt dynamitt for i det hele tatt å få
løsne flokene…
M: Sier du det ja?
ND: Jaja, for nedved storstenskroken aller lengst sør på skogteigen min, der gjorde
Lønsgrøna en veldig sving og der hopet det seg ofte opp huske jeg.
(…)
M: Hvordan opplevde du fløtinga da du var med på det? Hva slags begivenhet var det
egentlig?
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ND: Og det var veldig moro vet du, og særlig for oss som var unger og yngre da. Du vet
vatten og det gule, fine tømmeret, for alt ble jo handbarke vettu, og det var jo som gull som
fløt det da, og vi likte jo å drive ved vatnet vet du, så det syntes vi var veldig moro.
Norvald forteller at han i ettertid har arbeidet i skogen i 35 år, og at han har vært med i utviklinga helt
fra hest og barkspade til de mest moderne høgstmaskinene. Jeg ber han fortelle litt om denne
utviklinga:
ND: Nei aller koseligst var å være sammen med onkelen og faren min og bestefaren min
når det var hest. Det var liksom tingen, vi fikk kjøre hesten vettu og … Det var stas og sitta
på lasset og når de andre hadde lesse på da. Det var stas. Men det har jo vøri interessant
denna andre utviklinga. Du vet det tunge arbe ble jo borte da.
Norvald forteller at fløtinga opphørte i Lønsgrøna i 1974. Det var siste gangen.
M: Du husker fra da faren din fikk den aller første motorsaga, så hvis du kan fortelle litt om
denne endringa som har skjedd innen skogbruket … den teknologiske og hele prosessen
rundt arbeidet i skogen, og hvordan det har endret seg i løpet av den tida siden du var barn
og om du har noen kommentarer på det?
”Det var mye mer skånsomt vettu”
ND: Ja det livet som var på skogbygdene, det er jo borte egentlig. Det var mange
bureisere i Trysil vettu… sånne nærmest husmenn som fikk sitt eget bruk, og da hadde dom
kanskje 3‐4 kuer og litt dyr, så dem hadde et lite jordbruk ved siden av, og så hadde dem
innbringende arbeid om vinteren, og det vart det jo slutt på når denne mekaniseringa kom.
Arbeidsplassa ble jo borte. Det var en veldig trist utvikling egentlig. Og han ser jo det , da
pleide dem jo skoga her som om det var deres egen hage, itte sant. Dem hadde jo en kollosal
interesse for skogen, og såg at når dem tynna så vokste det frem fin skog , men slik er det
ikke lenger vettu, fordi du får ikke gjort samme tynningsarbeidet og pleiinga med skogen
med maskiner som du gjorde da når du drev mye mer skånsomt med manuell høgging og
utkjøring med hest. Det var mye mer skånsomt vettø, så det er største forskjellen.
M: Det er interessant, det du sier.
ND: Så liksom selve sjarmen er borte i skogen.
M: Nettopp ja, så det manuelle forholdet bidro til at man fikk en relasjon og en slags,
kjærlighet til skogen?
ND: Det er akkurat det… (Norvald stemmer i, og er veldig enig). Det var det som er
drivkraften, og slik er det ikke lenger, vet du. Det er det ikke… Så liksom sjølve kjernen ble
borte vil je si.
M: Ja vel, når var det du syntes du begynte å merke denne overgangen mest?
ND: Det var vel når de første kvistemaskinene eller hogstmaskinene begynte å komme for
fullt, og lastbæreren. Det var det som var den store revolusjonen, ikke sant. Med en sånn
lastbærer vet du, og høgstmaskin da, forsvant jo et høggelag på 10‐15 personer som en
mann og en maskin kunne utrette og betjene alene da.
M: Og når var det disse hogstmaskinene kom?
ND: Lastbæreren kom omkring slutten på 60, først på 70‐ tallet. Og
kviste og
hogstmaskin det var et lite tiår seinere. Da kom det for fullt.
M: Lastbærer det…
ND Ja, eller griplaster da, med kran, hydraulisk kran vettu, og utrulig framkommelighet da.
Samtalen med Nordvald Doksrud illustrerer typisk hvordan lokale beboere i Trysil ofte har sterke og
individualiserte (oftest slektsfunderte) relasjoner til en enkeltstående fløtningsdam (på det meste 2‐3
dammer), mens bevisstheten om andre fløtningsdammer og tettheten av dem i regionen er det
vanligvis lite bevissthet om. De individualiserte fløtningsdammene er som regel en del av tryslingenes
sterkt utviklede slektsbevissthet og inngår gjerne som sentrale elementer i beretningen om fedre,
bestefedre og oldefedres livshistorier.
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Bjørsetdammen i Lønsgrøna
GPS:
61,27433333 N
12,55466667 E

Det øverste bildet viser den ene og nesten usynlige damarmen etter Bjørsetdammen. Bildet nederst til venstre viser nedbrutte
rester etter noen setter/bjelker.

Etter et mislykket forsøk på å nå en dam i Vestgrøna, retter Tom og jeg fokuset mot
Lønsgrøna, en sideelv til Vestre‐Grøna. Her finnes det to fløtningsdammer, og en er
allerede funnet og beskrevet, Svartlarskjelddammen. Da er det en som gjenstår.
Vi tråkker langs elva og går igjennom et stort flatt område med store gresstuer og
mose mellom disse. Det er vanskelig å gå i det ”tuete” terrenget. Elva slynger seg
rundt hele området i en sløyfe. Myra, som er full av gresstuer, er kanskje på størrelse
med ca. 3 fotballbaner. Det er tydelig at området har vært demmet opp, men vi ser
mye spor etter bever, og kan dermed ikke utelukke at det kan være en beverdam i
enden av myra. Vi blir enige om at vi enten er i nærheten av en fløtningsdam eller en
beverdam.
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Helt i enden av den tuebevokste myra retter elva seg ut igjen og renner igjennom en
granskog. Ca. 30‐40 meter innenfor denne granskogen finner vi en lang og rett
forhøyning i landskapet, dekket med blåbærlyng og små grantrær. Høyningen (eller
vollen) treffer elva i 90 graders vinkel. Oppå høyningen er det en utydelig sti i rett
linje bort fra elva. Vi har funnet vollen eller damarmen fra fløtningsdammen. Vi ser
også en slags fortsettelse av dammen på andre siden av elva, med noen gamle
bjelker (setter) i ferd med å bli til jord, men det er vanskelig å se om denne
”fortsettelsen” på den andre siden av elva faktisk kvalifiserer til å kalles en damarm
nr. 2. Damarmen vi selv har stått og gått på er imidlertid tilstrekkelig bevis. Vi har
funnet restene av Bjørsetdammen!
Med unntak av damarmen og de råtne bjelkene, finnes tilsynelatende ingen andre
rester av dammen. Vi går oppå damarmen tilbake, og helt i den andre enden står et
gammelt treskilt: ”Fløterdam”, vi klarer bare delvis å tolke de utviskede bokstavene:
”Bjørsetdammen!” Dermed fikk vi også endelig bekreftelse på at vår hypotese
stemte.
Tilstand: Selve dammen er borte. Det eneste som står igjen er vollen, dvs.
damarmen på den ene siden av vassdraget. Hvorvidt damarmen fortsetter på den
andre siden av elva er uvisst. Hvorfor er så å si alle rester av dammen utvisket?
Kulturminneverdier/ potensiell formidlingsverdi:
Det kan argumenteres for at denne dammen er av redusert kulturminneverdi fordi
kun en damarm står igjen. (Hvorfor?)
På den annen side: I et opplegg hvor en ønsker å formidle Trysils
fløtningsdammer/fløtningsminner, kan denne dammen være viktig, nettopp fordi
den er blitt så usynlig i terrenget. Som elev eller turist appellerer dette til
nysgjerrighet. Hvorfor finnes det ingen rester igjen etter dammen? Kanskje
elever/turister kan gis anledning til å være detektiver/arkeologer å oppdage
aspekter av dammen på egen hånd? Resonnere seg frem til hvor den bør ligge etc.
Ikke manifeste rester og spor av kulturminner i terrenget (pluss ubesvarte
forskningsspørsmål) kan skape undring, spenning og appellere til nysgjerrighet og
”mystery”. Det ikke manifeste og ukjente kan snues til ressurser som kan tas i bruk i
formidlingen av et kulturminner og kulturmiljøer i et terreng.
Viktig spørsmål: Hva slags rolle har denne dammen hatt i forhold til den andre langt
mer synlige dammen i Lønsgrøna Svartlarskjelddammen?
Mer om det ukjente og ikke‐manifeste som pedagogisk ressurs for inspirerende
formidling:
(Å være kulturforsker er egentlig som å være detektiv!)
En tilnærming som baserer seg på det ukjente og ikke manifeste som pedagogisk
ressurs, og hvor elever/turister gis anledning til aktivt å undre seg og oppdage på
egen hånd, (learning by doing), vil være i samsvar med Ingolds mer aktive tascscape
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perspektiv på læring og oppdagelse. En slik tilnærming vil også inspirere elvene/
turistene til selv å tenke ut gode forskningsspørsmål. Her kan man inspirere
publikum til å ta på seg ”arkeolog/ kulturforskerbrillene” og fortelle dem at ”det å
være forsker er egentlig som å være detektiv!” Kulturminnene i landskapet er som
bruddstykker og fragmenter fra et manus, som det kun finnes noen få
igjenværende løsrevne ark fra (dvs. de manifeste kulturminnene). Som ”arkeolog‐
detektiver” kan de interesserte oppfordres til å bruke øynene, fantasien og kroppen,
til selv å utforske og finne ut mer om kulturminnene i landskapet, for dernest å
komme med forsalg som kan fylle ut noe av de manglende sidene i manuset.
Gjennom egen utforskning og eksplorering kan de besøkende oppfordres til å
konstruere sine egne hypoteser og gjette seg frem til hvordan livet og samfunnet var
på den tiden da kulturminne var del av et levende lokalsamfunn. De kan også finne
frem til nye og interessante spørsmål.
Ankomst: Lett ankomst. Vi kjører veien fra Østby mot Fjellbygda, et stykke før
Fjellbygda, tar vi til høyre og kommer til ei bru over Lønsgrøna. Vi parkerer bilen her.
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Voldammen i Østre Grøna
GPS Selve dammen:
61,36296667 N
12,48333333 E
Damvokterkoie:
61,36288333 N
12,48456667 E

Bilder av Voldammen

Jeg ankom Voldammen i Østre Grøna i 4‐5‐tida på ettermiddagen, det var mye vann i
myrene og stor vannføring i elva.
Voldammen er en ettløps bjelkedam/settedam bygget av tilhogd granitt. Fremside
og bakside av dammen består av tilhogd stein, men rommet mellom er fylt med
naturstein. Dammen er ellers utrustet med støpejernspill med to dreiehjul, disse er
rustne, men i relativt god stand. Det foreligger et enkelt rekkverk på hver side av
dambrua bestående av en enkelt tverrplanke. I et hjørne ligger en ansamling av
rustne bøyler fra bjelkene eller settene og andre rester av jern fra disse. Tidligere har
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dammen vært en lukedam, men den ble ombygd til bjelkedam i ettertid. (Denne
informasjonen ble formidlet av faren til dammens nærmeste nabo, som også eier
landet rundt dammen). Deler av dammen består av noe betong, som kan ha vært
tilført i forbindelse med ombyggingen fra luke‐ til bjelkedam. Dammen er utrustet
med eksepsjonelt lange damarmer eller voller på hver side. Disse har tjent til å
demme opp det enorme myrarelaet som elva renner igjennom. På den andre siden
av elva er damarmen minst ca. 100 m lang eller mer, og på hitsiden av elva ( i
relasjon til ankomststed og hvor husene står) er damarmen omtrent like lang eller
noe kortere. Vollene (damarmene), som vanligvis er bygget av naturstein og
løsmasser, var ikke så høye.
Det er tre hus ved dammen, samt en utedo. Det er litt vanskelig å vurdere husenes
funksjon i forhold til fløtinga. Huset som ser eldst ut, og er på grensen til at man kan
kalle det en ruin, brukes i dag som vedskjul. Det midterste huset, som har vært en
fløterbrakke, er i seinere tid blitt påbygd og modernisert. Det tredje huset, som
ligger fjernest fra dammen, ser ut til å ha vært en damvokterkoie, men er nå fornyet
og forsøkt løftet opp fra grunnen og anbrakt på lekablokker.
Tilstand (dam):
Et par av plankene i dambrua var meget råtne, og dambrua generelt begynner å bli
gammel og utrygg. Bortsett fra treverket ser dammen ut til å være i relativt god
stand.
Kulturminneverdier:
Min vurdering er at dammen er av moderat til stor kulturminnevernverdi. Den er en
viktig dam i det prioriterte Grøna‐systemet. Damkoier av ulike slag står fremdeles, og
er i privat eie. Så vidt jeg kan vurdere er det kun deler av treverket i selve dammen
som trengs å skiftes ut. I tillegg kommer informasjonsoppslag om dammen og dens
historie. I henhold til Handlingsplan fløterinnretninger, betraktes Voldammen i Ø‐
Grøna å være i kategori 1, altså av de høyest prioriterte fløterinsinstallasjonene med
tanke på prioritet av verneverdi og fremtidige restaureringstiltak. Fløtningsdammen
med brakker har gode opplevelses‐ og kunnskapsverdier, men
anleggets utviklingsverdi vedrørende eventuelle fremtidige formidlings‐og
turismetiltak, vil avhenge av eiernes velvilje og støtte i å være med på eventuelle
prosjekter.
Ankomst:
Kjør til Østby, ta veien videre der ifra mot Fjellbygda. Ta av vei til venstre (ca. 2 km
før Fjellbygda) mot Bjørkholla og Skjerholla.
Ved gården Skjerholla er det en bom. Stopp bilen her, og be om å få låne nøkkel til
veibommen. Parker ved Vorda, der veien går i ei sløyfe ved noen hytter, følg så stien
(utydelig traktorvei) ned til dammen og de 3 husene som står der.
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Lysfossdammen i Eskildsåa
GPS Selve dammen:
61,13081667 N
12,31786667 E
GPS Fløterbrakka på andre siden av elva:
61,13108333 N
12,31855 E

Bilder av Lysfossdammen
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Når jeg i løpet av de siste månedene har snakket med mange tryslinger om
fløtningsdammer i kommunen, er det en dam som utmerker seg som den mest
fjerntliggende av dem alle, og det er Lysefossdammen i Eskildsåa. Den ligger i Trysils
mest avsidesliggende villmark, og sånn sett hviler det et slags mystisk slør over
denne dammen.
Flere av oss besluttet å ta søndagstur til Lysfossdammen i Eskildsåa.
Ankomst: Det er ingen enkel ankomst til denne dammen. Vi kjørte Rundfloveien fra
Lutnes og til ca. 2‐3 km etter avkjørselen mot Høljefallsdammen og de andre
dammene i Høljessystemet. Dernest tok vi av på en grusvei med bom til høyre fra
Rundfloveien. Hadde ikke bommen vært åpen, måtte vi ha kjørt via Tørbergssjøen. Vi
parkerte ved ei koie (…) og etter kartet skulle vi gå ca.1,5 km på en merket sti. Stien
fant vi ikke, men i stedet måtte vi ta oss igjennom et ulendt terreng preget av
markberedning. (Dette betyr at stien sannsynligvis er harvet opp og forsvunnet i
forbindelse med markberedningen). Omsider fant vi dammen, men det var en
betraktelig mer anstrengende tur enn vi hadde forestilt oss. Dammen er omsluttet
av et stort myrlendt område. Eskildsåa renner igjennom disse store myrene. Deler av
denne myra ble demmet opp i forbindelse med fløtinga.
Dammen var liten og bygget av tilhogde granittblokker. Den hadde ett løp, som
tidligere har hatt lukestengsel. Dette var imidlertid ikke så enkelt å se, fordi både
lukene og store deler av ”jernstativet” som hører med til lukedammene var tatt bort.
Oppstrøms hadde dammen noe som antagelig var en stein‐ eller tømmerkiste. En
stor ansamling steiner var avgrenset på yttersida med gamle råtne trestolper. Det
stakk også rester av gamle og råtne trestolper ut fra selve steinhaugen. Dette så ut å
være restene etter en tømmerkiste som har stått oppstrøms i dammen. Mye tyder i
tillegg på at denne tømmerkista skriver seg fra en tidligere periode i dammens
historie, dvs. en periode før dammen ble bygget opp med tilhogde granittblokker.
På hver side av dammen finnes høye damarmer (voller) som er bygget opp av
naturstein. På ankomstsiden av dammen er damarmen minst ca. 50‐60 meter lang.
På den andre siden ca. 35 meter. På toppen av damarmene, som er i ferd med å gro
igjen av grantrær, finnes restene av en sti som leder til selve dammen.
Damarmene ved Lysfossdammen er uvanlig høye, dvs. ca. 3,5 meter på det høyeste.
Det må ha vært et formidabel oppgave å bygge disse steinvollene. I dag er vollene
dekket av mose og humus, pluss at smågraner (og noe større graner) har spredd seg
oppå vollene. Vollene vitner om de store myrlendte arealene som ble demmet opp
av dammen om våren. På den andre siden av dammen ender den 30‐40 meter lange
tett bevokste damarmen i et område hvor ruinen av det som må ha vært
fløterbrakka ligger (se bilde). Fløterbrakka er helt råtnet ned til grunnen. I disse
ruinene finner vi gaffelformede jernbøyler som har vært brukt for å holde lukene i
dammen på plass (se foto).
2‐300 meter unna ankomstsida av dammen finnes en stor gressdekket lysning i
terrenget. Dette har nok vært en slåttemark eller et beiteområde. I ytterkanten av
denne lysningen finner vi 3 ruiner etter hus av ulik nedbrytningsgrad og funksjon. Ett
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av husene har sannsynligvis vært et fjøs. Vi finner også en fjerde hustuft i tilknytning
til denne lysningen, men her er ingen ruin, kun svake rester etter en grunnmur av
stein. Til sammen har vi altså funnet rester av 4 hus på ankomstsiden av dammen og
ett hus på den andre siden. Sistnevnte har etter alt å dømme vært ei fløterbrakke.
Restene av disse husene vekker ”en kø” av spørsmål! Når ble denne plassen
fraflyttet for godt? Hvordan kunne folk leve så avsidesliggende som dette? Hva levde
de hovedsakelig av? Og hvordan fortonet det seg å leve her om vinteren? Hvordan
kom ungene seg på skole osv.
Tilstand: Den delen av dammen som består av tilhogde granittblokker, er i relativt
god stand. Alt treverk er i ekstremt dårlig forfatning og bør fornyes. Den interessante
delen av dammen, som synes å være restene etter en oppstrøms tømmerkiste, er i
meget dårlig stand. Det er sannsynlig at denne delen av dammen skriver seg fra en
tidligere periode i dammens historie enn dammen av tilhogd stein.
Treverket over dambrua er ekstremt råttent, og sannsynligvis farlig å gå over. Det er
viktig at dette treverket byttes ut. Treverket består av tykke stolper som er i ferd
med å bli til jord.
Kulturminneverdier:
Dammen er særs interessant i kraft av å være:
1) En lukedam med tømmerkiste som ikke ble ombygd til sette/bjelkedam.
2) Fjerntliggende i en bielv til Varåa, og dermed et interessant historisk
eksempel på omfanget og utbredelsen av fløtingen i bielevene i en egen
periode fra fløterhistorien i fylket, og således også et attraktivt turmål for
lokale og andre turgåre i dag.
3) Del av et fjerntliggende og isolert småbruk hvor folk levde i lange perioder på
helårsbasis. Fløtehistorien til dammen kan dermed integreres i et større
sosialhistorisk sammenheng.
Historien om denne avsidesliggende fløtningsdammen med småbruk like ved
fremstår som svært interessant, og det ville være av stor verdi å få en mer detaljert
forståelse av stedets historie og om dagliglivet til familiene som har bodd og vokst
opp her. (Se for øvrig skildring fra stedet). Fløtningsdammen med omgivelser skårer
meget høyt på kunnskapsverdier og opplevelsesverdi, men kanskje ikke like høyt på
utviklingsverdi pga. den vanskelige tilgjengeligheten. Kunnskapsverdier knyttet til
gjenvinning av tapt kunnskap og økologisk tilpasning blir særlig relevant med
henblikk på hvordan folk levde her for 150 ‐200 år siden.
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SKILDRING:
Sigrids skolevei fra Lysfoss til Skjærberget
Det er tidlig oktober 2017 og jeg er på tur til Storhådammen sammen med lederen i Søre Trysil
historielag, Jon Arne Bye. Jeg forteller litt om turen vi hadde til Lysfossdammen i Eskildsåa et par uker
i forveien, og det viser seg at han har hatt slektninger fra stedet.
Jon Arne Byes farmor, Sigrid Reinåsen, kommer fra Reinåsen som bare er en kilometer eller to fra
Lysfossdammen. Jon Arne forteller om farmoras dramatiske skolevei under oppveksten fra Reinåsen
ved Lysfossdammen til Skjærberget, hvor skolen lå.
”I førstninga så var dem borte hele uka. Da bodde dem på garda i Sjærberget og var hemme att i
helgen. Senere gikk de på ski frem og tilbake fra Skjærberget til Lysfoss/Reinåsen, en skolevei på 13‐
14 km hver vei.” På veien til skolen måtte Sigrid forsere to elver, Erskildsåa og dernest Varåa.
”Skoleveien kunne være dramatisk, spesielt vår og høst når isen var utrygg og en måtte krysse elva, og
likeens på høsten, da åene var store. Da var skoleveien lagt over Storhådammen, slik at elva kunne
forseres på en trygg måte” (Storhådammen fungerte som ei bru her). Farmora til Jon Arne fortalte at
når det var utrygt med isen eller høy vannføring, pleide faren å vente på henne på den andre siden av
Finnhåen (en sekvens av Varåa) når hun skulle over elva, enten med flåte eller på ski.
Mens vi sitter og drikker kaffe ved Storhådammen i Varåa, forteller Jon Arne en annen anekdote om
farmoras skolevei: ”Oppi lia her (han peker) husker jeg at farmora mi sa at det lå ei koie som het
Tore Bóle (Tore er trysilnavn for huldra), så det var huldra som bodde der… ”Så farmora mi var jo
livredd når hun kom forbi der på ski om vinteren og det var begynt å mørkne… da slo hjertet ekstra
fort.”
Jon Arne forteller ellers at morfaren hans pleide å være med på fløtinga i Eskildsåa, og han sa at
fløtinga i Ersildsåa var mye mer livat, spennende og dramatisk enn fløtinga i Varåa og Trysilelva…”Det
var jo mindre, men tømmeret kilte seg hyppigere” …”For skjærbergsinga var Eskildså‐fløtinga
høydepunktet”, mente Jon Arne… ”den var mer populær og ettertraktet enn Varå‐fløtinga”.
**
Jon Arnes relasjon til Lysfossdammen handler om mer enn ei farmor fra Reinåsen. Han fortelle at han
(og faren) egenhendig har demontert og flyttet det nyeste hovedhuset fra husmannsplassen ved
Lysfossdammen, for så å restaurere det og bygge det opp igjen hjemme på gården i Skjærberget. De
tok det ned og stablet det om sommeren. Dernest brukte de snøskuter og fikk fraktet stokkene til en
skogsbilvei om vinteren, så brukte de tømmerbil for å kjøre det til Skjærberget. Det var litt av en
prosess! Huset ble bygget ca. 1900.
Jeg spurte Jon Arne hvordan han så for seg hva slags liv de hadde de som bodde ved Lysfossdammen i
Ersildsåa? Han svarer:
Det var jo en husmannsplass som i likhet med andre husmannsplasser i Trysil, de
hadde noen kyr og litt dyr, og så er det klart at det var mye jakt. De hadde tilgang til mye
vilt, og i tillegg hadde de den funksjonen at de var dampassere. De hadde oppsyn med
dammen, og i den forbindelse var det også et system med matbuer og fløterbrakker og slikt,
så jeg trur også at kvinnfolka ved Lysfoss hadde et ansvar når det gjelder maten. De hadde
nok også en inntekt i forbindelse med det å organisere mat til fløterteamene. Så det er
sikkert grunnen til at husmannsplassen var anlagt akkurat der, fordi det er jo særdeles
ugunstige kår å tenke jordbruk på. Det er vel noe engslåtter og slåtter på noen av myrene og,
men det var kaldt så potetene frøs der. Så dem hadde potetåker hos naboene sine i
Reinåsen, og de hadde også noe potetåkre litt rundt omkring oppi liene, bare fordi det ikke
skulle fryse.
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Brennholdammen i Vestre Grøna
GPS:
61,31688333 N
12,43335 E

Bilde av Brennholdammen

Vi var en gjeng som tok søndagsturen til Brennholdammen i Vestgrøna.
Forhandlinger ble gjort dagen i forveien om lån av nøkkel for bom til skogsbilveien.
Brennholdammen er en ettløps bjelke/settedam bygget av tilhogd stein, som er den
vanligste typen av fløterdammer i Trysil. Noen beskjedne deler av dammen var også
blitt forsterket med betong. Dammen er utrustet med støpejernsspill med to
(tann)hjul. Tidligere var dammen en lukedam, men i 1957‐1958 ble den, som mange
andre fløtningsdammer i Trysil, ombygd til en bjelke/settedam. (Dette er godt
dokumentert av maleren Finn Moen). Her finnes et nedfallent rekkverk på den ene
sida av dambrua, og en planke mellom de to støpejernstannhjulene på den andre
siden. (Begge disse rekkverkene kan med fordel fornyes). Dambrua ser stort sett
ikke ut til å ha råtnet mye, og den virker trygg å gå på, enn så lenge. Det kan hende
at en og annen planke bør skiftes ut.
Her finnes også et damgulv som ser ut å være intakt. Like ved dammen ligger en
stabel med bjelker/setter med jernbeslag ( i relativt god stand) som ble brukt for å
regulere vannet i damløpet. På ankomstsiden av dammen fantes en mye eldre stabel
med setter, uten jernbeslag, som var i ferd med å gå i oppløsning.
På det høyeste er damarmene ca. 2‐2,5 meter. Damarmen på ankomstsida var ca. 25
meter lang og minst 45 meter på andre sida av elva. Damarmen på den andre sida er
bygget i to omganger, først frem til en naturlig kolle i terrenget og dernest fortsetter
den videre på den andre siden av kollen.
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Tidligere har det etter alt å dømme stått en damkoie (damvokterkoie) på den andre
siden av elva. Vi fant rester etter en gammel kokeovn med vedfyring på en flat tomt,
som en gang hadde utsyn over dammen. (Nå er dette utsynet gjengrodd).
Historisk:
Brennholdammen er antagelig bygget så tidlig som i 1852.
Fløting har foregått årlig helt siden 1862. Men allerede i 1833 ble det utbetalt kr 19,‐
for elverensking i Vestergrøna, så det har nok pågått fløting her helt siden den gang.
Trysilmaler Finn Moen har skrevet en levende og detaljert skildring fra slusinga av
tømmeret gjennom Brennholdammen våren 1957. Den gang var dammen fremdeles
en lukedam, året etter ble den omgjort til en bjelke‐ eller settedam.
Tilstand:
Med unntak av rekkverket på dambrua, er dammen i relativt god tilstand.
Her finnes ingen damkoie nå, men det har vært opp til flere tidligere. Som før nevnt,
fant vi rester etter en ovn på ei tomt under 100 meter fra dammen.
Kulturminneverdier:
Fløtningsdammen er representativ og typisk for fløtningsdammer i Trysil, dens
historie er også godt dokumentert gjennom maleren Finn Moens skildring og
maleri. I tillegg er dammen del av Grøna‐systemet, som er prioritert i
kulturminnevernsammenheng. I henhold til Handlingsplan fløterinnretninger,
betraktes Brennholdammen i V‐Grøna å være i kategori 1 av de høyest prioriterte
fløterinsinstallasjonene når det gjelder verneverdi og fremtidige restaureringstiltak.
Fløtningsdammen kan være bærere av store opplevelse og kunnskapsverdier, selv
om det ikke er bevart noe damkoie eller andre hus relatert til fløtningsdammen. Om
viljen er til stede, kan dette endres. En kan tenke seg muligheten av å få flyttet en
egnet koie til fløtningsdammen, slik at den kan illudere en damvokterkoie eller
fløterbrakke, jfr Kolosjødammen. En annen mulighet er å bygge en ny koie fra
grunnen av. Dette er to hypotetiske muligheter som skal til for eventuelt å øke den
fremtidige utviklingsverdien av fløtningsdammen.
Problemet med begge disse alternativene er et spørsmål om autentisitet sett fra et
rendyrket kulturminnefaglig perspektiv. Men så lenge en kan fasilitere bruk av
fløtningsdammen og formidling av fløtningshistorien fra stedet med
lokalbefolkningen som primær målgruppe, kan kanskje strenge autentisitetskrav ut
fra et rendyrket bevaringsperspektiv komme i annen rekke? Dette blir til syvende og
sist en museumsfaglig/kulturminnefaglig vurdering.
Det minst kostnadskrevende alternativet vil være å lage et oppslag som tåler vær og
vind om fløtningsdammens historie og betydning. I og med at Grønavassdraget
prioriteres i vernesammenheng, burde det kanskje være en minimumsambisjon å
sette opp slike informasjonsoppslag til samtlige fløtningsdammer som er koblet til
dette elvesystemet.
Øker en ambisjonene et hakk, kan en også tenke seg informasjonsoppslag som
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kombineres med en type leskjul med benk(er) av tre. På dette vis lages et tak over
informasjonsoppslaget. Dette kan designes som en slags gapahuk av tre, som er noe
mer lukket inn. En kan også tenke seg at en slik innretning kombineres med
tilrettelegging av en bålplass eller en enkel ovn. Et slikt alternativ vil formodentligvis
gjøre stedet mer attraktivt som turmål for folk i regionen.
Ankomst:
Enkel vei, men nøkkel må lånes til bommen.
Ta riksvei 25 fra Nybergsund mot Østby. Kjør til Enebo og fortsett ca. 1 km, ta
dernest første skogsbilvei med bom til venstre. Kjør helt til skogsbilveien stopper og
går over til å bli kjerrevei/traktorvei. Parker her og gå langs kjerreveien ca. 2,5 km. Ta
dernest til høyre over myr og følg elva (i ca. 500 m) til dammen blir synlig.
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SKILDRING:
Fløtinga i Brennholdammen
Finn Moen

Trysilmaler Finn Moen øverst, viser bilde av elvenatur fra hans nyeste bok, nederste to bilder: Finn Moen viser et postkort av
bildet han har malt fra Brennholdammen i V‐Grøna.

Finn Moen var sammen med sin bror Tor på fløting ved Brennholdammen i mai 195720. Han har
skrevet en fantastisk skildring fra denne opplevelsen. Her gjengis noen bruddstykker:
Han forteller blant annet om de to damvokterne på Brennholdammen på den tiden, Johan og Juul
Skjærbæk. Det måtte alltid være to damvoktere for å heve damlukene, det var tungt arbeid når det
stod på. Jobben deres bestod i å åpne og stenge dammen etter beskjed som de fikk på telefon, og
ellers passe vannstanden i dammen. Noen ganger måtte damvann bestilles fra Grasbergdammen,
som lå en mil oppstrøms. Telefonlinje var strukket ut mellom de to dammene.

20

Finn er påpasselig med å presisere at han kun var tilskuer til fløtinga.
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I Vestergrøna fantes det tre dammer på denne tiden, den som lå ovenfor Brennholdammen var
Grasbergdammen. Når dammen var full stod vannet helt opp til trappa ved koia ved Løbergsbrua,
som ligger 1 km lenger nord i luftlinje fra Brennholdammen. Når Finn og broren kom dit lå
mannskapet bare og latet seg, fordi det var sønnavind og da var det umulig å ro tømmerbommen
med båt sørover mot Brennholdammen. De ventet på at det skulle bli vindstille eller svak
nordavind. 21 ”I finevær nå, med frisk bris fra sør, var det ikke annet for fløterne å gjøre enn å ”ta
igjen seg”‐ få kvile skikkelig ut etter å ha fått tømmeret så langt.”
(Moen 2009: 23). Ute på dammen lå tømmerbommen bestående av 1000 kubikkmeter gullglinsende
tømmer innringet av lenser. Når vinden opphørte, eller dreide mot nord, brukte de flåter og en båt
for å ro tømmerbommen ned til dammen. Flåtene ble bygget av 5 tømmerstokker, og det var 2 mann
på hver flåte.
Når de skulle trekke bommen til dammen, åpnet de en av lukene for å skape et sug eller strøm i
vannet som bidro til at jobben ble lettere. Når sønnavinden omsider stilnet hen, sørget fløtersjefen
(Johan Løberg het han) for at det ble bestilt damvann fra Grasbergdammen… Det tok hele tre timer
fra bestillingen ble gitt til vannstanden begynte å øke ved slusene i Brennholdammen.
Klokka halv ti om kvelden begynte de å dra bommen utover for å få tømmeret til å nå frem til
dammen i løpet av natta.
Klokka ett nattestid ble det formidlet ny beskjed fra fløtersjef Johan Løberg om at dampasserne
måtte åpne ei luke til for tømmerbommen stod stille. De to dampasserne brukte spett for å åpne
trekvart luke, i tillegg til den som allerede var åpnet.
Klokka fire om morgenen var tømmeret like ved stopplensa ved Brennholdammen, og nå kom ny
beskjed fra fløtersjefen om at de skulle ta opp dammen for tapping. De to lukene som var åpnet
måtte lukkes for at tre ande luker skulle åpnes hvor tømmeret etter hvert skulle sluses igjennom.
”Nå høljet regnet ned, morgengryet var vått og grått”….
”Etter at lukene var åpnet, måtte de også brekke opp de tunge jernskinnene mellom
lukene, de som styrte lukene. Ellers ville det ikke bli skikkelig åpning for tømmeret. Hver
luke hadde en bredde av ca. 1,1 meter, og når tre luker var åpnet, ble det en fri åpning på
ca. 3,2 meters bredde. Å åpne og stenge dammen var et temmelig tungt arbeid,
brekkstengene som de brukte å bryte med, var nesten et mannsløft, i alle fall den største.
Spissen av brekkstanga passet inn i hullene i ei bred og tjukk jernskinne som satt på
”baksiden” av lukene, dvs. den siden som vendte nedstrøms. Det var 8‐9 cm mellom disse
hullene, slik at luke måtte heves så mye, før en fikk tak i neste hull med brekkstanga. Og
lukene var temmelig tunge, de var ca 2,7 meter høge, og, som nevnt, vel meteren brede.”
(…)
Omkring klokka fem begynte de å slippe tømmer, da regnet de med at det var gått så mye
vatn såpass lenge, at de kunne være sikre på at tømmeret ikke nådde igjen forkanten av
damvatnet .
(…)
Og så begynte det å røre seg i tømmerbrea(…)
Tømmeret kom av og til i hele velter, flere lag i høyden, og ble sugd ned gjennom slusen med
dunder og brak…(…)
Noen ganger gikk slusen full av stokker, og tømmeret dundret i damkistene på siden av
slusen så hele dammen skalv og ristet.22 (Moen 2009: 25‐26).
Finn Moen forteller videre at han var tilbake ved Brennholdammen året etter, men da var dammen
ikke til å kjenne igjen, den var nå blitt ombygd fra lukedam til settedam.

21
Finn Moen forteller om tomtingene til hele 4 koier som suksessivt har stått ved Brennholdammen, men nå
står det ingen igen. Da vi var der den 24.09. 2017 fant vi plassen hvor siste damkoia stod og noen rester fra en
kokeovn .
22

Disse damkistene var laftet av tømmer og fylt med stein, slik at de skulle ha tyngde og stabilitet til å kunne tåle
den behandlingen de nå var utsatt for.
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Fløterbrakka ved gammelsaga ved Varåa
GPS: 61,3169 N
12,26666667 E

Ruinen av fløterbrakka ved Gammelsaga i Varåa. Nederst til venstre er bilde av Jon Arne Bye, leder av Søre Trysil
Lokalhistorielag.
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Ca. 4 km fra Storhådammen parkerte Jon Arne bilen, og vi tok oss ned til restene av
ei koie som lå like ved elva (Varåa).
Jon Arne blir overrasket over at koia nå fullstendig er blitt en ruin. Sist han var her,
på slutten av 90‐tallet, sto veggene fremdeles oppe, men taket var ramlet ned. I dag
er veggene også ramlet ned. Det må ha vært ei stor fløterbrakke med plass til
mange. Vi finner holder til telefonledning. Like nedenfor brakka utvider elva seg før
den deler seg og renner videre. Midt mellom de to vannveiene er en stor holme i
elva. Utvidelsen av elva like ved koia fremstår som et idyllisk tjern. Sannsynligvis
kan det ha vært ganske trøblete med fløtinga nettopp her, fordi når vannet i elva har
stått høyt, kan stokker lett ha kommet bort innpå viker og myrer. Særlig på den
andre siden av elva grenser den til en ganske stor myr, men denne ligger på et noe
høyere nivå.
Jon Arne legger vekt på at denne koia representerte en avdeling eller lengde i
Varåfløtinga. Distansen fra Storhådammen og hit utgjorde en økt. Det
bakenforliggende spørsmålet er: Hvorfor står fløterkoia nettopp her, 4 km fra
Storhådammen?
Tilstand: Fremgår av bildene.
Kulturminneverdier:
Denne fløterbrakka har vært nært knyttet til fløtervirksomhten ved Storhådammen
og Varåa. Det har vært en stor fløterbrakke med plass til mange mann, og den har
vært tatt i bruk helt frem til fløtinga opphørte i Varåa. Alt dette tilsier at brakka er et
kulturminne av stor relevans og betydning i forbindelse med Varåafløtingen. I et
fløterlandskapsperspektiv vil denne brakka helt åpenbart befinne seg i det samme
landskapet som Storhådammen. Dette aktualiserer kriteriet om sammenheng/miljø.
På den annen side er fløterbrakkea fullstendig i ferd med å brytes ned. Hvis det blir
aktuelt å satse på vern, formidling og eventuelt det å gjøre kulturorientert
reiselivsdestinasjon av Storhådammen, da ville det teoretisk sett vært en god idé å
oppgradere denne fløterbrakka, å bygge en kopi fra grunnen av. I så fall kunne den
fungere som overnattingssted for besøkende som ønsker å gjenoppleve eller å sette
seg inn i hvordan fløterne faktisk hadde det. På stedet ville det også være muligheter
å igangsette diverse typer av fløterrelaterte aktiviteter i den brede og stilleflytende
delen av elva. Om ikke annet kunne man hatt en fløterbåt her.
Et billigere og mindre ambisiøst alternativ ville selvfølgelig være å nøye seg med en
markering av stedet og et informasjonsoppslag om fløterbrakka og dens betydning
for Varå‐ fløtingen. Ruinen av fløterbrakka slik den nå står, kan ha en viss
kunnskapsverdi.
Ankomst: Fra Elverum kjør Rundfloveien (Riksvei 208) over bro ved Varåa. Rett etter
broa ta til venstre på skogsbilvei inn mot Varådalen. (Det er bom på denne veien).
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Stopplensa ved Sennsjøen
GPS:
61,59153333 N
11,93683333 E

Tidligere fløtersjef Kåre Joar Graff fremfor samling av lensestokkene fra stopplensa ved Sennsjøen.
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Tidligere fløtningssjef Kåre Joar Graff foran lensestokkene fra stopplensa ved Sennsjøen, her i ferd med å forklare prinsippene
for fløtinga i Sennsjøen. (Se presentasjon av Kåre Joar Graff på side 109 under overskriften En biltur…)

Stopplensa ved Sennsjøen er et mer spektakulært kulturminne enn det jeg tidligere
hadde forventet. Hele lensa består av digre grå tømmerstokker lenket sammen med
kjettinger av jern. De tykke grå tømmerstokkene av malmfuru er stablet sammen i et
provisorisk skjul med bølgeblikktak. Det hele dekker et areal som minst tilsvarer ett
eller to store hus.
De siste åra det ble fløtet tømmer i Trysilelva, ble lensestokkene kjørt med traktor
utpå isen i Sennsjøen om vinteren. Dernest ble lensestokkene (lensa) strukket ut på
tvers av nordenden av innsjøen. Stopplensa er et sted mellom 500 og 1000 meter
lang og laget av gedigne tømmerstokker av malmfuru. Malmfuru får en av de aller
kraftigste og eldste furuene som vokser oppover i Femundstraktene. Mens vi sitter i
gresset rett foran lagerplassen for lensestokkene, tegner Kåre Joar med en kvist i
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sanden og forklarer hvordan det hele fungerte. Han er spesielt opptatt av å forklare
forskjellen på hvordan dette ble gjort i Sennsjøen og i Engersjøen. På slutten av
fløtinga i Engersjøen brukte de motorbåter og dro tømmeret med bommer, men
ifølge Kåre Joar hadde de ikke motorbåter som var store nok til å dra tømmeret med
båtmotorene alene, derfor ble tømmeret fraktet med motorbåt fra det ene
lensefestet til det neste ved bomming. Lensefestene var forankret til bunnen av
sjøen. Om bord på båtene hadde de en slags vinsjeanordning, slik at de vinsjet
tømmeret (tømmerbommen) inn mot båten, dernest dro båten til neste feste som
var forankret i bunnen av sjøen, og man kunne gjenta prosedyren. I prinsippet er
dette den samme metoden som ble brukt i gamle dager da en hadde åpne spillflåter
med muskeldrevne vinsjer som ble benyttet for å trekk tømmerbommene suksessivt
over innsjøer, fra det ene forankringspunktet til det neste, slik dette for eksempel
ble gjort i Engersjøen og Osensjøen. 23
I Sennsjøen derimot, som er en mindre sjø og egentlig mer som en utbuktning av
Trysilelva, benyttet man seg av den svake strømmen som er i sjøen. Man stengte
tømmeret inne i nordenden av sjøen ved hjelp av stopplensa, og så ventet man på
den rette vannstanden og vindforholdene. Når man så slapp opp lensa, da drev
tømmeret av seg selv over sjøen med strømmen kombinert med de rette
vindforholdene. Det ideelle var svak nordavind eller helt vindstille.
Kåre Joar forklarer at stopplensa i Sennsjøen egentlig var en slags tilpasning til
avbemanningen av fløtinga i Trysilvassdraget. Tidligere var det aldri noe problem
med bemanning, og derfor hadde man også vaktposter som til enhver tid kunne si
ifra og trå til hvis tømmeret begynte å bevege seg inn på jorder eller i viker hvor det
ikke skulle være. I senere år, da bemanningen i fløtinga ble kraftig redusert til rundt
30 mann, ble det umulig med slike vaktfunksjoner.24 Dermed ble det også mye
viktigere at tømmeret ble sluppet ut i Sennsjøen til rett tidspunkt, dvs. når
vannstanden i elva lengere nede ved Innbygda og der omkring varoptimal. Grunnen
til at dette var viktig var at tømmeret ikke skulle reise av sted uti oversvømte åkere
og inn i viker hvor det var svært arbeidskrevende å renske opp i ettertid. Løsningen
på dette dilemmaet ble dermed å konstruere en stopplense av den typen som nå er
blitt til kulturminne, slik at man nøye kunne regulere tidspunktet for når tømmeret
ble sluppet ut av Sennsjøen og nedover i Trysilelva. Denne avgjørelsen ble tatt av
fløtningssjefen, som på dette tidspunktet var Kåre Joar Graff.

23

I den siste historiske fasen av tømmertransporten over Osensjøen ble det benyttet en kraftig slepebåt som
gikk kontinuerlig med en diger tømmerbom på slep. Oppankring skjedde stort sett bare når kraftig vind med
bølgeaktivitet truet bommens evne til å holde på tømmeret.
24

I 1953 hadde daværende fløtningssjef Per Ivar Akre 120 mann i arbeid knyttet til fløtinga i Trysilelva. Generelt
sett var det stor aktivitet og mange fløtere i arbeid på begynnelsen av 50‐tallet i Trysil.
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Restaurering av fløterbrakke ved Engerneset
GPS:
61,5255 N
12,08123333 E

Øverste bildet fra venstre: Jon Stengrundet, Stein Bjørnersen og Ola Stensby. Nederste bildet fra venstre: Ola Stensby og Jon
Stengrundet.
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Bildet over: Jon Stengrundet

Restaurert og oppgradert fløterbrakke ved Engerneset som snart vil bli lokalt fløtermuseum.
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På bildet over fra venstre: Jon Stengrundet, Stein Bjørnersen og Ola Stensby.

Bilde av Stein Bjørnersen

Jeg er på besøk til Engerneset, hvor jeg møter en gjeng entusiaster i ferd med å
restaurere ei gammel fløterbrakke, som skal bli til et lite lokalt fløtermuseum.
Restaureringen av den gamle fløterbrakka skjer i regi av Engerneset Vel. De er snart
ferdig med restaureringen av selve brakka. Jeg ankommer mens de tre
arbeidskarene tar lunsj i det fri utenfor brakka. Jeg slår av en prat med initiativtaker
og leder for prosjektet, Jon Stengrundet. Han kan fortelle at fløterbrakka pleide å stå
ved Engeroset, ved utløpet av Engeråa, like ved veien. Brakka var i ferd med å
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forfalle, og de besluttet derfor å flytte den dit den nå står, ved siden av
Grendahuset/Samfunnshuset på Engerneset, for deretter å restaurere den. De har
også etter hvert planer om å få reist et båthus, hvor blant annet et par av K.J. Graffs
båter skal stå.
Videre foreligger det også planer om å stille ut en kuriositet som finnes i bygda,
nemlig en over 100 år gammel fløterbåt, bygget av den legendariske båtbyggeren
Ole Rødnes. På båten står det et nummer 130 eller 140. Nummeret angir hvilke i
rekken den aktuelle fløterbåten er av Ola Rødnes samlede produksjon av båter i
løpet av karrieren.
Meningen er å bygge opp et lite lokalt fløtermuseum.
På spørsmål om hvorfor det er viktig å restaurere fløterbrakka og andre
kulturminner fra fløtinga, svarer Jon Stengrundet at han kan ikke tenke seg noe som
er viktigere enn det å skape bevissthet om den lokale historien. Denne fløterbrakka
og andre kulturminner relatert til fløtinga er del av hans egen og hele Trysils nære
historie. Her siterer han Trysils forhenværende ordfører Ole Martin Norderhaug, som
har uttalt at hvis man ikke vet hvor man kommer fra, så vet man heller ikke hvem
man er. Stengrundet syntes det var godt sagt.
Skogsarbeid og fløting er det folk har levd av her oppe i lang tid, og derfor er det
viktig å skape bevissthet om dette.

En biltur langs elva med Kåre Joar Graff
Kåre Joar Graff (født 12. mai 1935‐, gift og har to barn ) var fløtningsleder i Trysil/
Engerdalen helt frem til fløtinga opphørte i Trysilvassdraget i 1991. Han startet sin
fløterkarriere tidlig på 1960‐ tallet. Etter at fløtinga opphørte i Trysil, har han vært en
viktig medspiller og primus motor for formidlingen og videreføringen av
fløtningskulturen – og historien i Trysil. Blant annet har han vært aktivt med i den
årlige Fløterfestivalen som arrangeres i Trysil/ Osen. Når tema fløting bringes opp i
en samtale i Trysil, da tar det ikke lang tid før Kåre Joar Graffs navn blir nevnt. Kårer
Joar knyttes til, og er kjent for, tømmerfløtinga i Trysilvassdraget.
Jeg ankom Kåre Joars hus i 10‐tida, og det er hyggelig å ses igjen. (Vi er midt i juni
2017). Han forteller at det ble sent i går. Mens vi legger en slagplan for dagen,
kommer kona hans inn i stua og forteller at de var på elgsafari i går kveld til langt på
natt.
Mens Kåre Joar tar seg et par skiver og begynner å pakke tursaker, viser hans kone
Liv Solveig Myrvang bilder av barnebarna. Noen fra da de var ganske små, og andre
fra den siste tiden. Veggene er fulle av familiebilder, og hun forteller om de tre
guttene, og om deres egenskaper, planer, kjærester osv. Mens hun forteller, peker
hun ut bildet av vedkommende som omtales på veggen. De tre guttene er voksne nå,
tidlig i 20 årene. Hun går ut og henter en bunke med kalendere med flere bilder av
barnebarna. Dette er kalendere de har fått tilsendt fra barna.
Jeg spør om de leser mye i Trysilboka, og hun bekrefter det, og forteller at de har alle
9 bind av bygdeboka fra samtlige grender.
Kona serverer frokost mens Kåre Joar gjør seg ferdig med å pakke tingene sine for
turen. Han får brødskiver med ekte lokalprodusert geitost. Jeg får meg også en
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kopp kaffe og ei skive med hemmelaga pultost. Eller ”saltost” som det kalles på
trysilsk, får jeg vite. Det smaker godt.
Omsider sitter vi i bilen på vei mot Engerneset. Det er Kåre Joar som bestemmer når
og hvor vi skal stoppe…
Første stopp:
Første stedet vi stopper er ved minnesteinen ved Engeroset til ære for de tre
ungguttene som omkom i fløtinga der den 28. mai 1907. De omkomne var Olav
Haavi (33år) og brødrene Ingar og Ola Olsen Kolos på 21 og 32 år.
Dette er alvor, og det er med en viss andakt Kåre Joar går ned til steinen og legger
hendene sine på den for å vise. Dette er den viktigste, og kanskje den eneste ulykka i
fløtinga i Trysilelva som har krevd liv etter 1900. Vi oppdager at skriften på steinen
nesten er blitt uleselig pga. forvitring og vekst av lav over bokstavene. Tidligere
kunne en lese skriften på steinen fra langt hold, sier han, mens nå har vi vår fulle
hyre med å tolke det som står der…noe må gjøres, mener Kåre Joar.

Tidligere fløtersjef Kåre Joar Graff viser frem minnestein/sted ved åstedet for fløterulykken som skjedde i Engeroset i 1907,
hvor tre mann omkom.
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Han forteller fra en episode der den forrige fløtningssjefen (Per Ivar Akre) stoppet
her ved minnesteinen med hele mannskapet for en høytidelig kransepåleggelse. På
land er det bygget en benk og et treskjul med informasjon, slik at folk kan komme og
ta en pause langs elva for å reflektere over det som skjedde i 1907. Kåre Joar: ”Vi
seglet nedover Engeroset, så kom vi inn hit med båten, og han Per Ivar Akre gikk ut
av båten og la ned krans på den her minnesteinen.” Da var det masse folk her, men
det var en stund etter at fløtingen hadde opphørt. Kåre Joar husker ikke helt hvilket
årstall det var.
Andre stopp:
Vi er ved fløterbrakka på Engerneset, som er i ferd med å restaureres og som etter
hvert skal bli til et lite lokalt fløtningsmuseum. Denne fløterbrakka er omtalt annet
steds i rapporten, så jeg vil ikke gå i dybden her, men det får rekke å si at Kåre Joar er
engasjert i prosjektet og tror det kommer til å bli bra.
Vi kjører videre langs elva mot Sennsjøen, stadig er det steder i landskapet som
kommenteres og navngis mens vi kjører:
Øygrunnet, ved Femundselvas innløp i Sennsjøen. Her er elva vid og det gikk stort
sett greit med fløtinga, får jeg vite, riktignok med unntak av endel rensing langs land
og noen holmer som kunne by på problemer ved at tømmeret festet seg.
Sennkampen er neste sted som kommenteres.
Husfloden, her var det ifølge Kåre Joar rene ferien å fløte. ”Her kunne vi bare sitte i
båta å gli nedover elva!” Vi kommer til Tømmervelta ved Husfloden, ”ei lita velte er
det, men slett og fin”.
Krokbekkvika, her går elva litt livligere og i sving, men fløtinga var helt
uproblematisk. Kåre Joar peker ut hvor Krokbekken renner ut i hovedelva. Like etter
kommer vi til Tømmervelta ved Kroken.
Dette er eksempler på stedsnavn som ble trukket fram og kommentert underveis.
Tredje stopp:
Vi tar av fra hovedveien ned en bratt bakke mot elva og ankommer et idyllisk sted,
Ørsjøfloen. Elva er vid og flyter ganske langsomt. Dette er et sted midt mellom
Sennsjøen og Engeroset, får jeg vite. ”Akkurat her går elva stille, men når vi kommer
lenger ned mot Jordet, da blir det en del fosser og stryk og elva går stridt.” Her er
det tilrettelagt med bålplass og en slags gapahuk. Jeg spør om det var noen
spesielle ting relatert til fløtinga her, og får vite at fløtinga her var helt uproblematisk
… Hvorfor stopper vi her da tenker jeg? Det er tydelig at Kåre Joar har sans for dette
stedet, men det har ikke med fløting å gjøre. Selv om stedet er idyllisk og har en
fantastisk beliggenhet, må det være noe annet. Etter hvert fremgår det at det er en
fantastisk fiskeplass. Ørsjøfloden er Kåre Joars favoritt‐ fiskested, han har pleid å
komme hit for å fiske etter harr og ørret i lang tid. Her har både barn og barnebarn
blitt innviet i fluefiskets lidenskap og tålmodighetsprøver, men det er ikke primært
fra land fluene kastes, får jeg vite. Fluefisket han står for skjer mest fra båt. Og ofte
kan man ha flere snører ute med flere fluer samtidig. Han forteller om sine tre
sønnesønner, som pleier å komme hit for å fiske med en båt som han har bygget til
dem. Det hadde vært en ideell plass å ta en slurk kaffe, men en bil står parkert og
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noen har allerede slått seg til under gapahuken. Det er tydelig at det er flere som
kjenner til den idylliske fiskeplassen. Ørsjøfloden er definitivt et favorittsted for Kåre
Joar. Et sted det knytter seg mange gode minner til. Stedet har utvilsomt kvaliteter
som gjør at besøkende vil oppleve ro og harmoni. En viktig del av dette er den rolige
elva som høres i bakgrunnen. Kåre Joar ønsker å vise meg elva fra sin beste side.
Vi kjører videre nordover og kommer til Enga, ca. 3‐4 km fra Sennsjøen. På Enga
bodde en Petter Engerneset i flere år. Her drev de hovedsakelig med krøtter, får jeg
vite.
Fjerde stopp:
Neste stopp er ved Skyarforssen. Dette er en av de stedene hvor fløtinga ofte kunne
være vanskelig. Kåre Joar forteller en interessant historie fra Skyarfossen, mens vi
deler matpakken jeg har smurt for anledningen:
En erfaring fra fløtinga i Skyarfossen
Fløterne hadde kommet like overfor Skyarfossen, og vanligvis pleide de å ta helga
når de var kommet så langt, men akkurat denne gangen hadde det satt seg en diger
haug midt ute i fossen. Dette var et av de vanskeligste stedene å løsne en haug. En
ting er at det ville være svært farlig å sleppe folk ut på haugen midt uti fossen. I
tillegg ville det også være ekstremt vanskelig å komme til med båt rett under
haugen. Så Kåre Joar, som var fløterbas på den tiden, grublet fælt på hvordan dette
kunne løses i løpet av helga. Men så begynte det å regne, og det regnet en hel masse
gjennom hele helga, så da de kom tilbake på mandagen for å sette i gang med det
utfordrende arbeidet, viste det seg at elva hadde steget så mye at haugen hadde
reist av seg sjøl. Ifølge Kåre Joar hadde elva steget 20‐25 cm, og det var nok til at
haugen løste seg opp av seg sjøl. Kåre Joar lo godt da han fortalte om dette, og
hvilken lettelse det var for ham å se at haugen hadde løst seg opp av seg selv.
Framfor alt ville det være et stort problem å komme ut til haugen med båt, men han
hadde allerede lagt en detaljert plan for hvordan dette skulle gjøres. En viktig del av
planen var at det skulle være bundet rep til båten, slik at mannskapet på land raskt
skulle trekke båten i land etter at haugkara hadde gjort jobben, for ikke å bli dratt
med i dragsuget når haugen gikk. Heldigvis slapp de å prøve ut dette skjebnesvangre
eksperimentet.
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Femte stopp:
Siste stopp ved Steinbekken ved Femundselva

Øverste bildet viser fløtersjef Kåre Joar Graff sittende foran fløterbrakkene ved Steinbekken.Her bodde fløtermannskapet
under den første uka av fløtinga i Trysilvassdraget mens de var i Engerdal kommune. De nederste to bildene viser vannmåleren
som ble tatt i bruk for å vurdere når fløtinga skulle begynne om våren.
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Fløtningssjef Kåre Joar Graff tilbake i gamle trakter ved Steinbekken.

Det var her fløterne bodde den første uka under fløtinga, dvs. mens de seilte fra
Røskjota og til Engerneset, eller der omkring. Det var også hit fløterkokka Berit
Rønning kom med middagsmat til fløterne hver eneste dag på den tida, og senere
også helt ned til Innbygda. Etter at tømmeret hadde passert Innbygda dro fløterne
hjem og spiste etter arbeidsdagen var omme. Vi kommer frem til en åpen plass ved
bredden av Femundselva (mellom Snerta og Elvbrua, i Engerdal kommune) med to
store fløterbrakker og susen fra Steinbekken i bakgrunnen. Fløterbrakkene er ganske
moderne og midt utpå plassen er en stor bålplass med benker rundt. Før vi får satt
oss ved bålplassen, er Kåre Joar allerede borte for å sjekke vannstandsmåleren like
utenfor utløpet av Steinbekken. Den er skeiv og har løsnet. Vi forsøker å slå den ned
i grunnen igjen, men forgjeves. Vi ender opp med å trekke opp pålen den er festet til
og legge det hele i redskapsskjulet. Flere ganger om året under fløtinga dro Kåre
Joar hit for å vurdere vannstanden.
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Det er kanskje ikke så rart at han har fokus på dette nå, for som tidligere fløterbas i
Trysilelva var det hans oppgave å ta avgjørelsen om når stopplensa i Sennsjøen skulle
sleppes opp for å la alt tømmeret fare fritt nedover Trysilvassdraget. Dette var en
meget viktig avgjørelse, og det gjaldt å treffe riktig. Marginene kunne være små.
Slapp man tømmeret for tidlig og vannstanden var for høy, ville tømmer flyte inn i
viker og utpå jorder ved Innbygda og Kolos. Det viktigste redskapet Kåre Joar hadde
til sin rådighet når han skulle ta denne avgjørelsen var nettopp denne
vannstandsmåleren ved Steinbekken. Det er kanskje ikke til å undre seg over at han
gjerne vil ha vannstandsmåleren på rett kjøl.
Vi slår oss etter hvert ned på en av benkene og spiser den siste resten av nista i
sekken. I bakgrunnen høres den evinnelige susen av Steinbekken, som renner ut i
elva akkurat her. Jeg forsøker å forestille meg hvordan det var å delta under fløtinga
her tilbake på 1980‐tallet og frem til siste sesongen i 1991.
Kåre Joar synes det er all right å komme tilbake, han har mange gode minner knyttet
til denne plassen. Han forteller om hvordan det var å være her under hans første
sesonger i fløtinga.
Den gang var det bare ei fløterbrakke her, med ett rom og trebrisker langs veggene.
Fløterne lå tett bortetter briskene, som sild i tønne. Før det igjen fantes det kun ei
ljørkoie, med ildsted i midten og åpning i taket for røyken.
Kåre Joar forteller ellers at det om kveldene og på fritida ofte ble mye
hesteskokasting. Det var en tradisjon som hørte med, og det var seriøse greier.
Siste året det var fløting , i 1991, ble det arrangert mesterskap ved Lutnes, og da var
det ingen ringere enn fløtningssjefen selv som stakk av med seieren. Kåre Joar fikk
pokalen til odel og eie… ”Hehe, så den pokalen har je heme ja, med mange navn på,
så i 1991 var det jeg som var den heldige.”
Vi sitter en stund på benken ved Steinbekken og snakker om hvilke egenskaper som
er viktige for en person som skal lede et mannskap. Kåre Joar har jo litt erfaring på
dette området. Han legger vekt på hvor viktig det er å prøve å behandle alle likt for å
få en samstemt gjeng, som ikke motarbeider hverandre.
Akkurat det ser det ut til at han har klart meget bra. Alle fløterne jeg har snakket
med har bare lovord å melde når det gjelder deres tidligere fløterbas.
På veien tilbake …
På veien tilbake stopper vi på to viktige steder. Det ene er stopplensa ved Sennsjøen
som omtales et annet sted i rapporten, og det andre er båthus ved Sennsjøen:
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Båthus ved Sennsjøen
GPS:
61,5727673901 N
11,9512832908 E

Tidligere fløtersjef Kåre Joar Graff foran båthus ved Sennsjøen.
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Kåre Joar Graff viser flommerker risset inn i døra på båthuset ved Sennsjøen.

Vi parkerer ved en privat stikkvei ned mot Sennsjøen og går de ca. 40‐50 meterne
ned til sjøen. Det er nydelig utsikt over sjøen. To store båthus ligger helt nede ved
vannet, det er kun det ene som er av interesse i kulturminnesammenheng, og som
ble brukt under fløtinga i hovedelva helt frem til siste sesong i 1991. Han viser meg
flommerkene skåret inn i døra til båthuset, det er fascinerende. Fire streker er
markert på døra: Nederst: 1934, dernest 1966, 1967 og 1995. I den siste flommen i
1995 var merket ca. en meter høyere enn i 1934.
Det er noe uklarhet om eierskapet til dette båthuset, men jeg forstår etter hvert at
det er Museumssenteret for Trysil og Engerdal i Innbygda som nå eier det. Kåre Joar
har tidligere eid det, men har fått tilbake en båt han har bygget som kompensasjon.
Det viktige nå er at båthuset blir bevart for ettertiden.
Taket på båthuset er av bølgeblikk, og Kåre Joar forklarer at det på ingen måte er
ideelt. Grunnen, hevder han, er at det blir for varmt for båtene. Bortsett fra
bølgeblikket, mener han at dette båthuset er ideelt med en god beliggenhet. Det er
fordi det står så nær sjøen, og at det dermed blir fuktighet inne i huset. Dessuten er
det også jordgulv her, noe han mener trekker i positiv retning, for det er fordel med
fuktighet. Det var en limt båt de pleide å ha i dette båthuset ved Sennsjøen, derfor
var den også helt tett når de tok den ut om våren , forklarer Kåre Joar.
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STØA KANAL Søndre spill
(”Friluftsmuseet”)
GPS:
61,25398333 N
12,81481667 E
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Over vises bilder av Søndre spill ved Støa kanal. Søndre spill fungerer som et friluftsmuseum og er en tro kopi av
det opprinnelige anlegget. De gamle husene som står her er hentet fra andre områder i regionen.

Over: Fra Støa kanals Søndre spill under forestillingen: Kanalspelet‐ et spel om støa kanal i august 2018.
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STØA KANAL Nordre spill
GPS:
61,26125 N
12,81613333 E
Båthus:
61,26148333 N
12,81671667 E

Over vises bilder fra Støa kanals Nordre spill. Øverste bildet er av akslingen fra det opprinnelige vannhjulet ved
Nordre spill. I midten til venstre et bilde av Nordre spill slik det så ut mens det var i drift. De nederste to bildene
er fra båthuset ved Støa kanals Nordre spill, som er det eneste gjenværende huset på hele Støa kanal fra
kanaltida.
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Den 04.07.2017 foreslo turledsager Tom Granli at vi skulle dra videre fra Ytre
Nesvollbekkdammen til Støa kanal. Vi ankom i 20.30‐ tiden, og det var fremdeles lyst
nok til å ta noen bilder. Det er et imponerende anlegg, men det er rart å se hvordan
kanalen er i ferd med å gro igjen på de stedene hvor kulturminneforvaltningen ikke
holder den åpen. I alt finnes rundt seks hus av ulike slag på anlegget, og flere av dem
er bygget av såkalt malmfuru og isolert med husmose i sprekkene mellom
veggstokkene for å holde på varmen. Besøket til Støa kanal kan betraktes som en
snarvisitt. I ettertid har jeg besøkt anlegget tre ganger, blant annet den 07.09.17, for
å ta flere bilder.
Generelt om Støa kanal
Støa kanal er ikke bare et viktig kulturminne for fløtingen lokalt, men også
et kulturhistorisk meget interessant teknisk kulturminne som skulle være av
interesse langt utover Trysil. De mest vanlige løsningene som har vært
benyttet for å løfte tømmer fra ett vassdrag til et annet høyereliggende , har
enten vært kanaler med sluser eller kjerratanlegg. I Støa kanal var dette
problemet løst ved hjelp av skinnegående vogner trukket med vannkraft.
Dette er en teknisk løsning som har vært lite benyttet i tømmerfløtingen.
(1991:4)
(Fra forordet til rapporten Flerbruksplan for Støa Kanal‐ et kulturminne med muligheter,
ført i penn av regions konservator Jan Hoff Jørgensen).

Støa kanal ble allerede spesielt nevnt i Riksantikvarens verneplan fra 1994 som viktig
teknisk industrielt kulturminne av nasjonal verdi!
På midten av 1800‐tallet fantes store uutnyttede skogområder i Ljørdalen øst i
Trysil, mot svenskegrensen. Det var først i 1837 at Trysil Skovbolag, som var svenske
eierinteresser, smått om senn begynte å drive tømmer i Ljørdalen. Det var ikke store
mengdene de tok ut (10 tylfter), og grunnen var problemene de hadde med å få
solgt tømmeret. Langs Dalaelven fantes få eller ingen oppkjøpere. Og til
Trysilelva/Klarälven og oppkjøperne der, var det vanskelig å få fraktet virket.
Ljøra, elva som renner gjennom Ljødalen, renner som kjent ikke ut i
Trysilelva/Klarälven, men i Dalaelven. Dalaelven, er en elv på drøyt 50 mil som
renner på tvers i Midt‐Sverige mot Østersjøen, og her fantes svært lite trelastindustri
før andre halvdel av 1800‐tallet. I Karlstad regionen, ved Trysilelvens/Klarälvens
utløp, var imidlertid situasjonen en helt annen, her fantes store muligheter for salg
og eksport av tømmer. Det var dette som var årsaken til at man ikke fikk solgt
tømmeret fra Ljørdalen. På et tidspunkt forsøkte man å fløte tømmeret til Støa, for
deretter å kjøre det med hest ned til Flersjøen, hvor tømmeret kunne fløtes videre ut
i Trysilelva, men resultatet ble magert. Det ble for tungt og dyrt. Dette er altså
bakgrunnen for at Ljørdalsskogen fikk stå urørt i lang tid. 25 Men framfor alt er dette
bakgrunnen for at Støa kanal ble bygget. Man ønsket å frakte tømmer fra Ljøra og

25

I tillegg er det også den bakenforliggende årsaken til at Støa kanal ble bygget. Dvs. behovet for
å utnytte de store tømmerressursene i Ljørdalen og rundt elva Ljøra.
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Ljødalen over til Trysilevla/Klaräleven, slik at tømmeret kunne selges i Karlstad ved
Trysilelvens utløp hvor mange flere oppkjøpere fantes.
Trysil Skovbolag ønsket å utnytte disse skogressursene i Ljødalen, og det beste
tømmermarkedet som var tilgjengelig for tryslingene fantes, som tidligere nevnt,
langs Trysilelva/Klaravassdraget og Karlstad. Det ble dermed viktig å få transportert
tømmeret fra Ljøra og over i Trysilelva/Klarälven. Dette var utgangspunktet for
planene om å bygge en 3,1 km lang kanal for å transportere tømmeret fra Ljøra og
Ljødalen til Trysilvassdraget/Klarälven. Trysil Skovbolag satte seg fore å bygge
kanalen, og dermed ble det mulig å føre tømmeret fra Ljøra opp til Lille Flersjøen,
hvor tømmeret kunne fløtes videre til Trysilelva/Klarälven.
Problemet med å frakte tømmeret fra Ljøra til Flerjøen, er at Flersjøen ligger ca.13
høydemeter over det mest nærliggende innlensingsstedet i Ljøra, og at tømmeret
dermed måtte fraktes mot terrengets hellingsretning. Dette var også den tekniske
utfordringen som hele kanalprosjektet ved Støa skulle løse. Det å frakte tømmeret
13 meter oppover i landskapet krever energi. Energien som ble benyttet var
vannkraft fra to store vannhjul som var 3,5 m brede og 3 m i diameter. De to
vannhjulene var henholdsvis plassert ved (og del av) Støas Nordre og Søndre spill.
Man kan dermed si at de to vannhjulene delte løftet av tømmeret på 12 meter
mellom seg i to trinn. Først 6 m opp ved Nordre spill, dernest samme løft av
tømmeret oppover i landskapet ved Søndre spill. 26
Stigningen fra Støa kanal til Flersjøen var 1 meter.
Ved Nordre og Søndre spill ble vogner med 12 tømmerstokker av gangen, dratt
oppover av de to vannhjulene. Den gang var tømmeret 17 alen langt, dvs. 10,7 m
(Trysilvassdragets skogeierforening 50‐år jubileums festskrift 1966). Tømmeret ble
med andre ord hevet på to punkter med mellomliggende buksering i kanalløp.
I 1851 begynte Trysil Skovbolag, som på dette tidspunktet eide store skogområder i
Ljørdalen, å kjøpe opp grunn til bygging av Støa kanal.
Arbeidet med kanalen kom i gang i 1855 og fire år senere i 1858 stod anlegget
ferdig. Støa kanal ble brukt frem til i 1901.
All utgraving av kanalen skjedde med håndkraft, med trillebår, spade, slegge, spett
og bor som redskaper. Ca. 65 mann arbeidet med kanalen i fire år. Det var hardt
arbeid. Arbeidet startet ved 5‐tiden om morgenen, og arbeidstiden var 8‐12 timer pr.
dag. I 1883 var timelønnen 23 øre pr. time og en dagslønn på mellom kr 2,‐ til kr
2,75. Maten ble trukket i lønna. 27 (Thorseth 2014) Kanalen er 3,1 km lang, og det ble
også bygget koier, smier, båthus og en del mindre hus.

26
Netto høydeforskjell mellom Ljøra og Fjersjøen er 13 meter, men i realiteten tyder enkelte kilder på at de
trinnvise løftene som ble gjort av tømmeret på Nordre og Søndre spill, var en god del høyere enn 6 meter: ”Ved
ytre lense lå Nordre tømmerspill oppe i en bakke, et stykke fra elva, med en fallhøyde på 10‐12 meter” heter det i
(Trysilvassdragets Skogeierforening og skogen 1966. 50‐år jubileums festskrift: 304).
27

I senere tid er det funnet flere regnskapsbøker fra anleggstiden ved Støa Kanal. Der finnes navnene på alle
som arbeidet ved kanalen, og hva slags varer den enkelte tok ut. (Etter L. Thorseth 2014).
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I tillegg til selve kanalen, som var 3,6 meter bred og 2 meter dyp, og som strakte seg
3,1 km fra Ljøra til Nordre Flersjøen, ble det også gravd kanaler for vanntilførsel fra
Næråa (1800 meter) og fra Blanksjøen (600 m).
Uten den sikre vanntilførselen, som den 1,8 km lange Næråakanalen fra svensk side
kunne gi, ville det ikke vært vann nok til at hjulene ved spillene kunne dra
tømmervognene oppoverbakke, og Støakanalen kunne ikke ha blitt bygd.
I alt kostet anlegget ca. kr 100 000,‐ kroner, en pris som vil tilsvare
ca. kr 50 millioner i dag (2015).
I 1991, samme året som tømmerfløtinga opphørte i Trysil, satte man i gang med
rekonstruksjon av anlegget. I 1997 var det såkalte friluftsmuseet med Støa kanal 28
en realitet, et unikt kulturminne som viser et eget kapittel i Trysil og landets industri
og skogbrukshistorie. Siden anlegget er blitt rekonstruert har man utviklet et
historisk skuespill om Støa Kanal i august annet hvert år. Her har man forsøkt å
gjenskape livet i Trysil da kanalen ble bygget og tatt i bruk på midten av 1800‐tallet.
Spelet har engasjert hele 70 sangere og skuespillere. Primus motor bak det hele var
Sven Pettersen, og i dag er det kulturstiftelsen kanalen som er arrangør. Anlegget
ved Støa kanal drives av Trysil/Engerdal museum og kan besøkes fritt. Omvisning for
grupper kan forhåndsbestilles gjennom hele barmarksesongen.

Over vises bilde av publikum på siste forestillingene av Kanalen‐ Et spell om Støa kanal i august 2018.
(Se flere bilder fra Spillet ved Støa kanal 2018 i egen Bilderapport).

28

På folkemunne blir anlegget kalt et ”friluftsmuseum”, men fra kulturminnefaglig hold, dvs. både fra
kulturminneforvaltningen og fra museene i fylket, foretrekker man å kalle anlegget for et teknisk industrielt
kulturminne og/ eller et kulturmiljø. Grunnen er at betegnelsen friluftsmuseum har en distinkt betydning innen
museumsfaget som ikke er dekkende for anlegget på Støa.
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SKILDRING:
Et møte med Bjørn Støa, Støa kanals nærmeste nabo

Over: Hjemme i stua til Bjørn Støa og samboer Hanne Legeland.

Vinterlandskap fra Nordre spill ved Støa. I forgrunnen skimtes en frossen utgave av Ljøra .
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Den 3. Februar 2018. kjørte jeg bil fra Oslo til Støa for å intervjue Bjørn Støa. Han bor på den gamle
slektsgården fra 1700‐tallet, som ligger ca. 100 meter unna Støa kanals Nordre spill. Det er gnistrende
kaldt klarvær, og idet jeg kjører inn på tunet til Bjørn, dannes ferske hjulspor i det fine teppet av
nysnø, som har lagt seg i løpet av morgenen. På hver side av innkjørselsveien er det høye
brøytekanter på over en meter.
Jeg ankommer et unikt sted. Et gammelt gårdshus med et mer moderne hus like ved. Idet jeg stiger
ut av bilen, hører jeg el‐gitar klimpring fra en stor låve… (Sønnen er musiker får jeg senere vite).
Stedet har unik beliggenhet der elva svinger, med vidt utsyn over skogkledde åser så langt øyet
rekker. Et par steder topper de skogkledde åsene seg i noe som ligner fjell. Lyset er skarpt, og jeg må
skygge for øynene. For et sted! … Jeg kan ikke se spor av andre hus i nærheten. På tross av terrengets
tilsynelatende folketomhet, fremstår stedet som gjestmildt og velkomment. De slake buene i
landskapet gir en mild lyrisk klang. Idet døra åpnes, har Bjørn sin fulle hyre med å stagge de overivrige
hundene, som logrende kommer meg i møte. Vi greier så vidt å håndhilse mellom de to hundene. Den
mest pågående av dem er en elghund, som Bjørn bruker i jakta. Den andre, som er mer husvant, er en
kongepuddel. Det ender med at Bjørn må ta ut elghunden. Etter et hyggelig møte med Bjørn og
samboeren Hanne fra Oslo, setter vi oss i stua, og det skjenkes kaffe og serveres småkaker.
Litt om familie og stedshistorie
Bjørn Støa er født i 1947 og er eneste gutt av en søskenflokk på fire. Faren til Bjørn var tømmerkjører
for Statskog, samtidig som han drev gården. Bestefaren jobbet også i skogen. Bjørn kjørte selv
tømmer for Statskog før han dro til Sverige og jobbet med det samme der i flere år. Senere arbeidet
han på en gummifabrikk i Askim noen år, før han vendte tilbake til Trysil og arbeidet på en
sponplatefabrikk i Nybergsund. På midten av 70‐tallet var det gullalder innen jordbruket, og han kom
tilbake til Støa, tok over slektsgården og bygde ut. Han startet med mjølkekyr, som han drev med
lenge, men i dag er han pensjonert. Slektsgården han kommer fra, skriver seg tilbake fra 1735, da det
ble skrevet bygselbrev, og den ble skilt ut fra Sørgarden i Ljørdalen. Det fantes kun tre gårder i
Ljørdalen på den tida. Gårdsbruket Støa
ble bygget på leid mark, og det tok lang tid før Bjørns forgjengere fikk egen eiendomsrett på gården.
Bjørn og naboer har nettopp vunnet en rettssak mot Statskog om jaktretter i området. Rettsaken har
vart i 12 år.
Bjørns engasjement for bevaringen av Støa kanal
Bjørn Støa er nærmeste nabo til Nordre spill ved Støa kanal, og han er aktiv involvert i
bevaringsarbeidet av anlegget, både Søndre og Nordre spill.
Det er Søndre spill som er gjenoppbygget og dermed fungerer som attraksjon, eller ”Friluftsmuseum”,
som de ynder å kalle det. I tillegg finnes det også et Nordre spill ca. 100 meter unna Bjørns hus, som
var helt likt det som i dag er gjenoppbygd. Av dette Nordre spillet er det kun noen få rester igjen,
blant annet en diger hjulaksling fra et vannhjul som var 3,5 meter bredt og målte 3 meter i diameter,
og et båthus som faktisk er det eneste opprinnelige huset som står igjen ved Støa fra ”kanaltida”.
Det er stadig nye oppgaver forbundet med å bevare og holde anlegget ved like. En del av oppgavene
dreier seg om å tilpasse anlegget til det store Kanalspelet som settes opp annet hvert år, og som
etter alt å dømme er et av Trysils største igjentagende kulturelle arrangementer. Kanalspelet er
sannsynligvis den viktigste arenaen hvor den dramatiske fortellingen om arbeidet og livet ved Støa
kanal formidles til kommunens, fylkets og landets innbyggere. Dette er en fortelling som skaper
gjenklang hos beboerne i Trysil og Hedmark, og som folk her omkring kan identifisere seg med. Det er
en del av deres lokale og regionale historie, av de erfaringene deres forfedre høstet som
skogsarbeidere, fløtere, landarbeidere og skogeiere i disse trakter. Det er i tillegg også en historie som
kan sammenlignes og kontrasteres med det, på mange måter overdådige velferdssamfunnet Norge i
dag er blitt. Bjørn har lenge vært aktivt engasjert i dette bevarings‐ og formidlingsarbeidet. Historien
om Støa kanal er, som vi tidligere har vært inne på, også intimt knyttet til hans egen familiehistorie.
Når jeg spør Bjørn om hvordan han ble interessert i kanalen og bevaringen av den, forteller han at han
først og fremst ble inspirert og interessert i dette gjennom sin gode barndomsvenn Sven Pettersen.
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Det var også Sven som var primus motor og skrev den aller første flerbruksplanen for bevaringen av
Støa kanal. Dette var på slutten av 1980‐tallet.
Det er stadig nye restaurerings‐og bevaringsoppgaver å gripe fatt i i forbindelse med Støa kanal. Bjørn
forteller blant annet at han nå, sammen med Sven Pettersen og Olav Teppen, er med i en såkalt
”hjulkomité!”
Planen er å gjenskape det store vasshjulet med lengde på 3,5 meter og diameter på 3 meter som
fantes ved Støa kanals Søndre spill. Dette er et av flere prosjekter som de planlegger å implementere.
Da jeg spør Bjørn om hvordan interessen for Støa kanal har endret seg over tid,
forteller han at da han var barn, fantes hjulstokken, dvs. akslingen fra det digre vannhjulet ved Nordre
spill (se bilde), like i nærheten av der han bodde. (Hjulstokken står der den dag i dag, og er nå satt tak
over). I tillegg fantes også ei mannskapsbrakke ved Søndre spill som er borte i dag. Som guttunger
fant de masse greier, som tauverk, lange spiker og lensekobbel, i forbindelse med kanalen og fløtinga.
Dette var spennende å utforske for guttene.
Han husker en gang på 50‐tallet da det kom en diger bulldoser for å fjerne denne hjulstokken ved
Nordre spill. Som smågutt var det en enormt stor begivenhet bare det å se en bulldoser. Bulldosere
var nye i landet på 50‐tallet og ble brukt til å bygge veier. Hjulstokken var ingen opptatt av på den
tida, men bulldoseren! Det var virkelig en begivenhet av de store.
De forsøkte å dra den opp med bulldoseren , ”men de klarte det itte… og dét var jo et lykketreff
hehe”. Flere år senere ble det bygget et hus/tak over hjulstokken for å bevare den, nå var den blitt et
kulturminne!
Denne vesle historien er en god illustrasjon på hvordan mentaliteten om vern av kulturminner har
forandret seg fra 50‐tallet og frem til i dag.
To korte fortellinger …
Faren til Bjørn pleide å være bropasser under fløtinga i Ljøra.
Bjørn forteller om en episode da far hans falt i elva under fløtinga.
Elva var stri og full av vann, men faren greide heldigvis å klamre seg fast til fire tømmerstokker. Bjørn
fortalte om sin far at han var en grunnleggende uredd person som kunne holde hodet kaldt i selv de
mest prekære situasjoner. Heldigvis var det en oppmerksom fløter på land, som så det hele og løp
ned langs elva, for han visste om ei bakevje hvor tømmeret pleide ”å svinge inn”. Han stelte seg der
med fløterhaken klar da Bjørns far kom seglende ned langs elva, klamrende rundt fire tømmerstokker.
Fløteren greide å huke tak i faren med fløterhaken og få dratt han i land. Senere hadde Bjørn blitt
fortalt at hvis ikke det hadde vært for denne fløterens oppmerksomhet og snarrådighet, hadde faren
aldri overlevd.
Bjørn forteller fra hjemstedet sitt Støa, og om hva han tror motiverte de aller første beboerne. På
denne tida var det ikke noe verdi i tømmeret, det ble kun brukt til ved og husbygging. ”Her stod
skogen til den råtnet opp, bortsett fra det som ble brukt til å bygge hus og til ved da…”
Jorda her omkring egnet seg imidlertid bra for jordbruk, men det var det også mange andre steder
som gjorde, så hvorfor akkurat her? …
Fiskeressursene og delvis også jakta spilte en meget vesentlig rolle, mener Bjørn. Det var ikke bare i
elva det var fisk, kunne Bjørn fortelle, Flersjøen var også full av fisk, og i Ljøra gikk det mye laks på den
tida. Ellers kunne han fortelle at de hadde utslåtter helt ned mot elva. Det kom svensker hit for å slå
gresset. De slo det helt ned til elva, og så ble det konflikt mellom svensker og nordmenn om
gressressursene. Bjørn fortalte om en slått i nærheten som bærer navnet Brennevinsstranda. På
denne utslåtten/stranda hadde brennevinet angivelig spilt en vesentlig rolle i å skape forsoning og
enighet mellom svenskene og nordmennene om utslåttene og gressressursene.
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Noen utdrag fra samtale med Bjørn
M: Hvordan var det å vokse opp her da?
Som unger var det veldig fint. Vi var veldig aktive, vi var fem jevnaldrende her, tre gutter og to jenter.
Men når vi kom opp i 16‐17 årsalderen, da tykte vi nok det var stusslig … Så etter militæret, da flytte
jeg. Men jeg kom jo hit att igjen da. Jeg ville tross alt ta over garden.
M: Hvordan opplever dere å bo her nå?
B: Ja det er naturpent her, og vi har frisk luft og vatten. Det er bra å bo her, men det som har vært
problemet i de senere år er jo arbeidsplasser da.
Bjørn forteller om en pågående fraflytting helt tilbake fra 50‐tallet og ennå tidligere. Han forteller at
han begynte på skole i Ljørdalen, for skolen i Støa ble nedlagt i 1953, dvs. året før hans skolestart. I
Ljørdalen ble det bygget sentralskole i 1954.
M: Dette med slekts relasjonen til stedet her, har det betydning når det gjelder relasjon til landskap
og omgivelse?
B: Ja, det har det. Betydningen av slekt, det kjem mer med åra. Jeg var itte interessert i slekt da jeg
var yngre, men det var derimot min mor. Nå er jeg ganske interessert i det egentlig… Det betyr jo
også litt at denne gården har vøri i den samme slekta hele tida. Egentlig gjør det det, i hvert fall lite
grann.
M: Var det stor interesse om fløtinga?
B: Ja det var det, når dem kom med ”rompa” som dem sa… altså det var bakenden på fløtinga. Da var
det jo folk her, og kvinnfolka kom med kaffe og fløte, og det var litt stort.
M: Her på Nordre spill ble tømmeret sortert slik at det meste gikk til Trysilelva/Klarälven, men så gikk
det også noe til Dalaelven?
B: Ja, det ble mer og mer som gikk til Dalaelven etter hvert. Jeg vet ikke helt hvordan det var i
begynnelsen, om alt gjekk til Trysilelva da, men på slutten så var det mer og mer som gjekk til
Dalaelven. Det var egentlig derfor det var nedlagt til slutt og… For da fikk de solgt unna virket sitt
langs Dalaälven.
M: Hvem var det som stod for ideen og beslutningen om å bygge Støa kanal igjen?
B: Det var Trysils Skovbolag. På 1870‐tallet i begynnelsen het de Trysil Skovbolag, men så tok de
navnet Mölnbacka Trysil på 1870‐tallet.29
Hvorfor, det veit je itte, for det er stort sett de samme eiera. De begynte å kjøpe skogen her før de
hadde bygget kanalen da.
M: En betegnelse jeg ofte har hørt, er at Støa kanal er Friluftsmuseum, det bruker dere?
B: Ja, det gjør vi, og av det kunne man sikkert ha gjort mye mer. Vi prøvde noen år med guidede
turer, men det var litt halvhjertet, og vi var ikke tålmodige nok tror jeg.
M: Hvorfor tror du så mange i Trysil engasjeres og identifiserer seg med beretningen om Støa kanal i
Trysil?
B: Vi er jo en skogkommune da. Alt eller veldig mye dreier seg om skog. Skogen er rett og slett en del
av historia vår. Ikke bare igjennom dette med jakt, men folk har jo jobbet i skogen. Vi høster også av
skogen, bær, fiske, jakt osv.

Noen ideer om fremtidige utviklingspotensialer ved Støa kanal
Det er på mange måter imponerende det en har fått til ved gjenoppbyggingen av
Søndre spill i Støa kanal. Det har vært stor grad av lokalt engasjement, og mye av
arbeidet har skjedd gjennom dugnad og stor grad av lokal deltagelse. Dette arbeidet
pågår den dag i dag! Som jeg tidligere har vært inne på, er man akkurat nå i ferd med
å rekonstruere det gigantiske vannhjulet. Dette arbeidet støttes med midler fra
kulturminneavdelingen i Hedmark fylkeskommune.
Det lokale restaurerings‐ og bevaringsarbeidet, som er initiert av lokale beboere og
entusiaster, er også i stor grad tilpasset og lagt til rette for det store kanalspelet som
29 Mölnbacka var, i følge Bjørn Bækkelund ved Norsk skogmuseum i Elveru, et brukssamfunn i Värmland

som gikk i kompaniskap med Trysil Skovbolag i 1840.
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arrangeres i august annethvert år. Det er dette som på mange måter blir den
viktigste formidlingsarenaen der fortellingen og ”proletardramaet” om Støa kanal
formidles ut til hele befolkningen i Hedmark og Norge. Gjennom dette spelet
forsøker man å dramatisere og gjenskape noe av livet og historien rundt kanalen.
Det blir det man på engelsk kaller en re‐ enchantment, (dvs. en re‐fortryllelse) av en
historisk hendelse.
Anlegget (eller ”friluftsmuseet”) er fritt tilgjengelig for alle. Her finnes ingen
inngangsbillett, anlegget er i prinsippet åpent året rundt. Det er satt opp store
informasjonsoppslag av god kvalitet på utvalgte punkter i landskapet. Senteret av
friluftsmuseet befinner seg ved Søndre spill, hvor store deler av anlegget er
rekonstruert ganske eksakt slik det var. Det er dette de fleste kommer for å se. Det
færre besøkende får vite, er at det også fantes et Nordre spill, og at det også er
mulig å besøke.
Av Støa kanalens Nordre spill finnes riktignok ingen rekonstruksjon, slik at
severdigheten umiddelbart vil fremstå som mindre spektakulær.
På den annen side kan Nordre spill være av stor pedagogisk betydning, for å få en
mer helhetlig forståelse av hvordan anlegget fungerte. I tillegg står det også igjen et
båthus ved Nordre spill, som faktisk er det eneste huset som står igjen etter
kanaltida. Dette kan kanskje utnyttes mer enn det som gjøres i dag.
Noen konkrete forslag:
Et forslag er å oppgradere det opprinnelige båthuset skikkelig og gjøre det om til et
delmuseum som konsentrerer seg om fløterbåtene. Her er det meningen å formidle
den spennende historien om hvordan fløterbåtene ble bygget, hvordan de ble brukt,
og sist, men ikke minst, om de mange båtbyggerne som har hatt sitt virke i Trysil og
Hedmark. Dette kunne bli et veldig interessant supplement til Støa kanal, og en måte
å skape mer oppmerksomhet rundt Nordre spill, i tillegg til det som allerede er
bygget opp i forbindelse med Søndre spill. Videre er det også slik at Nordre spill har
en fantastiske naturskjønn beliggenhet med helt spesielle stedskvaliteter. Et viktig
utviklingspotensial i forbindelse med Støa kanal vil være å trekke flere besøkende til
Nordre spill.
En siste idé jeg vil trekke frem i forbindelse planen om å utvikle og legge til rette for
flere besøkende til Støa kanal, er en kombinert offensiv i det å finne ut hvordan
anlegget fungerte i detalj, samtidig som denne nye kunnskapen kunne anvendes i en
form for kulturturisme, der turistene selv får prøve seg. Dvs. de får anledning til å
fløte eller trekke tømmerbommer på kanelen osv. Turistene får anledning til å bli
aktive deltagere i fløterlandskapet. Ideen har jeg fra Bjørn Støa og Sven Pettersen.
Den er et produkt av deres nysgjerrighet om hvordan anlegget egentlig fungerte, og
hvordan folk arbeidet ved anlegget.
Man forsker frem de forskjellige arbeids ”tasks” som var knyttet til driften av
anlegget, for så å skreddersy et opplegg for interesserte turister. De får så anledning
til å praktisere det arbeidet som ble utført på anlegget som ledd i det å skape en
større innsikt.
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Et slikt utprøving/ forskningsprosjekt vil i så fall inngå som del av en større
problemstilling om hvordan en vil utvikle turistifiseringen/gentrifiseringen av
dammene og vannveien i Trysil på en konstruktiv måte, som både vil tjene lokale og
langveisfarende turgåere. De besøkende turistene, og ikke minst barna, får på
denne måten anledning til ikke bare å være betraktere av museale gjenstander
(fløterminner) i landskapet, men får også anledning til å bli (eller å illudere og være)
deltagere i fløtinga og fløterlandskapet gjennom en simulering av den praksis som
foregikk ved anlegget. Med antropologen Tim Ingolds perspektiv (se innledning) kan
man si at de besøkende på dette vis får anledning til å bli delaktige i fløternes
”taskscape”. Og dermed, i alla fall et stykke på vei, gå fra å være betraktere til å bli
aktive deltagere i fløterlandskapet.

En diskusjon om autentisitet med Støa kanal som
eksempel
(Autentisitet og bevaring av kulturminner i landskapet )
I denne siste delen av dette kapittelet ønsker jeg å gjøre to ting:
Det første er å diskutere og utforske autentisitetsbegrepet, slik det anvendes innen
kulturminnefeltet med Støa kanal som eksempel. Dernest ønsker jeg å utvide
diskusjonen om autentisitet til også å omfatte relasjonen lokale beboere i Søre Trysil
har til stedene og kulturminnene i sine omgivelser.
Autentisitet betyr ekthet, opprinnelighet og troverdighet.
Det er et begrep, som foruten generell anvendelse i våre hverdagsliv, også har
særskilte betydninger og funksjoner innen enkelte spesialiserte fagfelt.
Ett av dem er kulturminnefeltet (cultural heritage). Et annet er filosofi.
Innen kulturminnefeltet brukes autentisitetsbegrepet om et kulturminnes grad av
ekthet og/eller opprinnelighet, men bør alltid ses i forhold til noe, for eksempel
tidsperiode, stilart, materialbruk eller byggemåte.
https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Ordforklaringer‐og‐
ordlister/Ordforklaringer‐bokmaal.
Det skilles gjerne mellom ulike versjoner av begrepet, som i sin tur kan relateres til
ulike ideologier og teorier om bevaring og restaurering av kulturminner. Disse
bevaringsideologiene er i endring og utvikling over tid. Endringer i begrepets innhold
skjer således i takt med utviklingen innen de nasjonale og internasjonale diskursene
om kulturminnebevaring og restaurering. En vesentlig del av de internasjonale
diskusjonene skjer i regi av ekspertgrupper organisert av UNESCO, hvor veiledende
policy dokumenter30 utarbeides på internasjonale møter.31
30

Eksempler på slike policydokumenter kan for eksempel være:
‐The operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (2005).
‐ UNESCO konvensjon: Convention for Safeguarding the Intangible Cultural Heritage, 2003.
‐ The Nara Document on Authenticity 1994. (https://www.icomos.org/charters/nara‐e.pdf)

31

Internasjonale møter om kulturminner for eksempel i regi av UNESCO, vil som regel dreie seg om kulturminner
av internasjonal betydning, dvs. med outstanding universal value (OUV). Selv om premissene ikke helt er
sammenfallende for kulturminner av nasjonal eller regional betydning, vil likevel mye av føringene for hele
kulturminnefeltet gjenspeiles og/eller defineres på slike internasjonale møter.
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I den norske fagdiskusjonen om kulturminnebevaring er for tiden følgende versjoner
av autentisitetsbegrepet i omløp:
Materiell autentisitet
Prosessuell autentisitet
Visuell autentisitet
Kontekstuell autentisitet,
som i sin tur omfatter bruksautentisitet og miljøautentisitet, og til slutt:
Opplevelsesautentisitet.
De tre første betegnelsene er mest brukt i en norsk sammenheng, mens de fire siste
gjenspeiler en nyere dreining av diskusjonen om kulturminners autentisitet i retning
av kontekst og subjektiv opplevelse. Dette kan i sin tur ses i sammenheng med en
stadig økende interesse for de såkalte ”intangible” ( i motsetning til ”tangible”)
aspektene av kulturminner og tradisjon. 32
I de 5 (7) versjonene av autentisitetsbegrepet, som nevnes over, eksisterer en
kronologi. Implisitt i denne kronologien ligger en subtil dreining fra en tidligere
vektlegging av kulturminner som materielle objekter, til en stadig større vektlegging
av den subjektive opplevelsen av kulturminnene. Det er forskjell på om en
fløtningsdam faktisk er autentisk, eller om den oppleves som autentisk. Riktignok er
det ingen svart‐hvit overgang her fra materiell objektorientering til
opplevelsesorientering. En kan spørre seg om denne gradvise dreiningen av
autentisitetsbegrepets innhold innen kulturminnefeltet fra vektlegging av
objektorientering (materiell autentisitet) før, til en øket vektlegging av mer
subjektive opplevelser (opplevelsesautentisitet og visuell autentisitet) i senere tid, er
en type tilpasning til en bakenforliggende megatrend33 i samfunnet hvor
opplevelsesøkonomi og turisme i tiltagende grad prioriteres, samtidig som de
offentlige budsjettene anvendt på kultur og kulturminner reduseres? 34
Jeg vil nå gå nærmere inn på de enkelte versjonene av autentisitetsbegrepet slik det
brukes innen kulturminnefeltet:
Materielle autentisiteten: (”Gjør minst mulig!” Behold materialene, nye tillegg, ny
metode).
Denne versjonen av begrepet er det mest rendyrkede. På et gammelt hus, av for
eksempel tre, vil det bety at man går langt i å bevare det opprinnelige materialet
som har vært brukt, og skifter ut gammelt råttent treverk med nytt materiale av
samme type og kvalitet. Anvendt på et gammelt hus av tre, vil dette lett føre til at
treveggene kan bli et lappeteppe av spuns i spuns (Roede 2003).

32

På norsk vil tangible/intangible oversettes med håndgripelig/ uhåndgripelig. Men de norske fagtermene
innen kulturminnefeltet som brukes, er materiell kultur/ imateriell kultur, som strengt talt ikke har helt samme
betydning.

33

”bakenforliggende megatrend”, dvs. at den rådende tidsånden i samfunnet fortsetter å bære i retning av
kommersialisering og opplevelsesorientering.
34

En del av denne dreiningen handler som sagt om en øket opptatthet av imaterielle (intangible) kulturminner
og/eller imaterielle aspekter (representasjoner) av materielle kulturminner.
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Prosessuell autentisitet: (”Gjør det riktig! Skift ut materialene, men bruk rett og
opprinnelig metode”). Oppsto som en reaksjon på en overdreven tilslutning til
idealet om materiell autentisitet. På 80‐tallet fant man ut at det i mange tilfeller var
bedre å skifte ut hele bygningsdeler, fremfor å skape lappetepper av utskiftninger av
materiale. Dette forutsatte at det ble gjort med ekte materialer, og opprinnelige
arbeidsmetoder. En viktig del av denne tilnærmingen er at det samtidig bidrar til å
fremme opprettholdelsen av ulike typer av sjeldne håndverkstradisjoner og taus
kunnskap.35 I tråd med idealet om prosessuell autentisitet er det viktig å synliggjøre
hele prosessen som et hus eller annet kulturminne har ”gjennomlevd” over tid.
Visuell autentisitet: (”Likt utseende!”)
Når formidlingsformålet er viktigere enn bevaringen av det originalt materialet, da
kan visuell autentisitet være et aktuelt premiss å ty til. Her er det viktig at overflaten
av kulturminnet fremstår som troverdig og ekte. Overflaten må i det minste være
prosessuelt autentisk, mens underliggende konstruksjoner er mindre viktig (Roede
2003). Lillevik (2011) definerer visuell autentisitet som en etterligning, hvor det er
lagt vekt på det visuelle, og hvor moderne teknologi gjerne tas i bruk for å skape et
troverdig visuelt inntrykk. Visuell autentisitet går ofte for å være en tilpasning til
trangere budsjetter.
Tar en høyde for at autentisitet også er noe som foreligger på forskjellige nivå av
organisering, og under ulike kontekstuelle betingelser, er det viktig å bringe inn en
siste dimensjon og versjon av dette begrepet, som er hentet fra Silje Lilleviks
masteroppgave i arkeologi Rekonstruksjon og autentisitet(…) fra 201136 :
Kontekstuell autentisitet:
Er en betegnelse Lillevik (2011) har hentet fra Ragnar Pedersens artikkel i tidsskriftet
Dugnad fra 2000. Lillevik skriver: ”Kontekstuell autentisitet kan anvendes når man
knytter autentisitetsbegrepet til ulike kontekstuelle faktorer, som bruk og miljø. Om
man tilstreber samme bruk i dag som i fortiden, er det en form for bruksautentisitet.
Dette kan for eksempel være en rekonstruert smie, hvor det arbeides med
bearbeiding av metall ‐ en aktivitet som er lik den i fortiden. Om man benytter
begrepet miljøautentisitet, henviser dette til miljøet og omgivelsene rundt en
rekonstruksjon, enten det er et historisk industriområde eller et jordbrukslandskap
”(Lillevik 2011:8).
Det er ikke vanskelig å se at denne kontekstuelle autentisiteten har stor relevans hva
angår anlegget ved Støa kanal, og kanskje særlig hva angår den fremtidige
formidlingen knyttet til anlegget ved Støa kanal.

35

Prosessuell autentisitet kan dessuten knyttes til en ideologi om konservering av kulturminner, hvor alle stiler
og perioder i prinsippet ansees å være ekvivalente eller likeverdige, dvs. det såkalte ekvivalentprinsippet. Dette
står i motsetning til tidligere konserveringsideologier (og materiell autentisitet) mer knyttet til restaurering, der
en var opptatt av ”stilens enhet” og rendyrkingen av en enkelt stil. Bevaring ut fra disse idealene tok ikke
nødvendigvis sikte på å gjenskape det som faktisk hadde eksistert, men like gjerne det som stilmessig burde ha
eksistert (Roede 2003).

36

Lilleviks system, som for øvrig vitner om en mer dynamisk forståelse av autentisitetsbegrepet anvendt på
kulturminnefeltet.
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En robust anvendelse av autentisitetsbegrepet
(Det rådende paradigmet?)
En anvendelse av autentisitetsbegrepet innen kulturminneforvaltningen, som har
vist seg å være fruktbar og robust over en viss tid, er å ta utgangspunkt i begrepet
prosessuell autentisitet, samt i tillegg å skille mellom ulike aspekter av autentisitet
knyttet til kulturminnene i landskapet. Det er dette som synes å ha vært (og er
fremdeles?) den rådende bevaringsideologien innen store deler av
kulturminneforvaltningen i Norge frem til i dag.
Man skiller her mellom
a) Autentisitet knyttet til design
b) Autentisitet i forbindelse med materiale
c) Autentisitet i forbindelse med arbeidsteknikker
d) Autentisitet i forbindelse med setting.
I den internasjonale kulturminnediskusjonen ble de ovenstående parameterne før
2005 ofte referert til som ”the test of authenticity”37 (Jokilehto 2006).
På dette vis vil sjelden et kulturminne i et landskap enten vurderes som 100%
autentisk eller ikke, men man kan gradere vurderingen av kulturminnet langs disse
forskjellige autentisitetsparametrene. Dette har vist seg å være en fruktbar måte å
tenke autentisitet på, som er anvendelig og i samsvar med forvaltningen av
kulturminnene i praksis. Med dette systemet kan det også argumenteres med at
hensynet til sted og kontekst ivaretas gjennom punkt d)”setting”.
Det som bevisst ikke tas med i denne modellen (dvs. i modellen ”the test of
authenticity”), er vurderinger av kulturminners autentisitet basert på besøkende
eller lokales subjektive opplevelser av kulturminnene. Autentisitetsvurderingene skal
være av reelle håndgripelige kulturminner i verden, og de skal foretas av eksperter
med relevant bakgrunn og utdannelse. Riktignok er man opptatt av å involvere og
engasjere lokalbefolkningen i formidling og gjenopprettingen av kulturminnene, og
etter hvert også i turisme, men til syvende og sist er det de ansvarlige ekspertenes
vurdering av kulturminnenes autentisitet og betydning som skal være utslagsgivende
for beslutninger som fattes.
Et aspekt av autentisitet, som bare delvis (om i det hele tatt) er dekket av modellen
over, er autentisiteten knyttet til det levde liv eller refortryllingen av det levde liv av
anlegget ved Støa kanal i nåtid. Nettopp dette aspektet av autentisitet blir
aktualisert i forbindelse med det historiske spelet som arrangeres ved Støa kanal
annet hvert år, dvs. det såkalte Kanalspelet. Den mimetiske
gjengivelsen/refortryllingen (dvs. både en kopi og representasjon på samme tid) av
det levde livet ved Støa kanal mens anlegget var i bruk, er et godt eksempel på en
type imateriellt/intengible kulturminne som stadig må reinnoveres og skapes på ny
for å holdes i live. Det kan kanskje argumenteres for at dette aspektet delvis dekkes
under punkt c) arbeidsteknikker og d) setting, men det blir likevel utilstrekkelig.
Punktene dekker ikke fullt ut ideen om den dramatiske
gjengivelsen/representasjonen av det levde liv for personene som bodde og arbeidet
37

Således ble kulturminner fremdeles vurdert ut ifra deres ”tangible” materielle substans, i 2005 ble imidlertid
dette endret og listen av parametere for autentisitet ble utvidet til også å omfatte: tradisjoner, teknikk, språk og
andre former for såkalt ”intangible” aspekter av kulturtradisjoner (Jokilehto 2006).
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her da anlegget var i drift. Det er nettopp dette som en i større grad har fått til med
det historiske spelet på Støa kanal. Mye tyder på at dette spelet kanskje har bidratt
mest til å skape engasjement og interesse om friluftsmuseet/det tekniske
industrielle kulturminnet Støa kanal for lokale beboere i Trysil.38
En fortsettelse av diskusjon av Støa kanals autentisitet
(Nivåer av autentisitet)
De fleste av elementene i friluftsmuseet/det teknisk industrielle kulturminnet ved
Støa kanals Søndre spill, er som kjent rekonstruksjoner, og er dermed i vesentlig grad
ikke autentiske sett ut ifra et perspektiv basert på materiell autentisitet. Kanalløpet
og steinmurene er originale, mens husene er ikke det. De er flyttet til Søndre spill fra
andre steder i regionen. Og de tilflyttede husene (løene) er bare delvis erstatninger
av hus som har stått der tidligere. Ifølge konservator Bjørn Bækkelund fra Norsk
Skogmuseum er de tilflyttede husene gamle utløer fra området, som er flyttet til
Søndre spill, hvor de er lett ombygd for å illustrere det faktum at de som bemannet
spillet bodde i koier ved anlegget i driftsperiodene. Koiene står der for å gjenskape
og illudere en kontekst, men er problematiske i forhold til autentisitetsbegrepet,
både som løer (som de har vært) og som koier (som de presenteres som).
Et unntak er riktignok båthuset og hjulstokken ved Støa kanals Nordre spill som
tidligere nevnt. (Se bilder). Disse to objektene er opprinnelige, og dermed materielt
autentiske. Båthuset er det eneste huset ved Støa kanal som står igjen etter
kanaltida. Selv om hjulstokken (dvs. selve akslingen til vannhjulet ved Nordre spill) og
båthuset er materielt autentiske, bringer ikke dette flere besøkende til Nordre spill. I
så fall måtte det gjøres et større nummer ut av det, men turisteffekten av et slikt
tiltak ville uansett være diskutabel. Man kan dessuten lett se for seg at et større
fokus på enkeltstående objekters materielle autentisitet/ekthet ved Nordre spill, lett
ville bringe hovedattraksjonen, dvs. friluftsmuseet ved Søndre spill, i et dårligere lys
ved at de besøkende dermed blir minnet om at hovedanlegget kun er en
rekonstruksjon.
En mer konstruktiv måte å se dette på, er at Støa kanals Søndre og Nordre spill
pedagogisk utfyller hverandre! Rekonstruksjonen av anlegget som finnes ved Søndre
spill er en naturlig hovedattraksjon, mens de materielt autentiske restene (dvs.
hjulstokk og båthus), som står igjen etter det opprinnelige anlegget ved Nordre spill,
er en bonus for de spesielt interesserte turistene med nok tid til rådighet for å
tilegne seg en mer helhetlig forståelse av hvordan anlegget fungerte mens det var i
drift. Når kanalen var virksom var vannhjulene og anleggene ved Nordre og Søndre
spill helt identiske. I dag kan anlegget ved Søndre spill betraktes som en autentisk
rekonstruksjon.
Dette kan ses på flere måter.

38

Her er det viktig å påpeke at det historiske spelet på Støa kanal ikke faller inn under
kulturminneforvaltningens ansvarsområde og mandat!
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I diskusjonen om kulturminner og deres autentisitet har vi allerede stadfestet at
autentisitetsbegrepet ikke bare trenger å dreie seg om kulturminner som materielle
ting eller objekter, men at begrepet også har gyldighet på andre nivåer av
organisering. Anvendt på det teknisk industrielle kulturminnet ved Støa kanal (det
såkalte friluftsmuseet), betyr dette at diskusjonen om anleggets autentisitet ikke
bare dreier seg om de enkeltstående husene eller objektene og deres
opprinnelighet, men like mye om Støa kanals autentisitet på nivå av sted og
landskap, dvs. autentisitet i forbindelse med setting.
Hvor autentisk oppleves Støa kanal som ”fløtningslandskap” og industriminne?
Og hvem sin opplevelse eller definisjon av autentisitet siktes det i så fall til? Til de
besøkendes opplevde autentisitet? Til beboernes lokalhistoriske og slekts funderte
autentisitet, eller til de museumsansatte ekspertenes faglige autentisitet? Vi ser at
selv om dette åpner opp for stor grad av fortolkningsmangfold og relativisering av
autentisitetsbegrepet, er problemstillingen likevel av relevans.
Fra et kulturminneforvaltningsperspektiv vil for eksempel beslutninger om bevaring
av et kulturminne i et landskap hovedsakelig fattes med utgangspunkt i eksperters
vurderinger av kulturminnets autentisitet osv. Dette betyr imidlertid ikke at lokale
beboeres og turisters kunnskap og opplevelse av kulturminnet neglisjeres. Tvert imot
er det mye som tyder på at hensynet til lokalbefolkningens kunnskap, engasjement
og turisters opplevelser vektlegges i økende grad innen kulturminnefeltet, i alle fall i
teorien. Engasjement, involvering og initiativ fra lokalbefolkningens side har lenge
stått høyt i kurs som en prioritert målsetning innen kulturminneforvaltningen, men
likevel ligger beslutningene hos forvaltningen selv.39
Hvis det er stedets opprinnelighet som er målet (dvs. autentisitet i forbindelse med
setting), kan kanskje til og med flytting av hus fra regionen av samme utforming og
funksjon være formålstjenlige tiltak i det å skape en autentisk helhet‐ et
fløterlandskap (et kulturmiljø preget av fløtervirksomheten) med stor grad av
stedsautentisitet. Et eksempel her, som kommer i tillegg til situasjonen ved Støa
kanal, er den tilflyttede brakka ved den oppgraderte fløtningsdammen ved
Kollosjøen, satt opp for å illudere en fløtningsbrakka som tidligere stod der. (Se
bilder tidligere i rapporten). Flytting av hus som aldri har stått der tidligere blir
imidlertid mer problematisk.
Tilbake til selve begrepet…
Det er lett å forstå at kulturminneforvaltningen trenger å operere med et noenlunde
entydig begrep om autentisitet/ekthet som kan la seg operasjonalisere, men, vi har
allerede sett at dette ikke forhindrer at begrepet likevel kan tolkes ganske forskjellig
avhengig av tidsånd, ståsted og hva slags perspektiv en bruker, og sist, men ikke
minst, hva som til enhver tid er objektet for autentisiteten som diskuteres. Er det de
enkelte husene ved Støa kanal, er det selve det teknisk industrielle anlegget , er det
Støa kanal som landskap eller kulturmiljø? Eller kan det til og med være ”praksisen”
39

Innen naturforvaltning kalles en parallell ordning for ”co‐management” eller lokalsamfunnsbasert
naturforvaltning.
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og/eller ideen om det levde livet for de som bodde og arbeidet på Støa kanal som er
objektet for autentisitetsdiskusjonen? Alle disse alternativene kan være gjenstand
for egne autentisitetsdiskusjoner som ikke nødvendigvis bærer i samme retning!
Om vi holder oss til tematikken rundt forvaltning og bevaring av kulturminner i
landskapet, kan man også, i tråd med det som tidligere har vært diskutert i denne
rapporten, tenke seg en type praktisk autentisitet som baserer seg på det å
gjenskape den praksis som gjorde seg gjeldende under fløtinga generelt, og arbeidet
som pågikk ved Støa kanal, spesielt. En ting er byggingen av kanalen, men et annen
og minst like interessant tema er selve anvendelsen av kanalen. (Det levde liv rundt
anlegget).
Hvordan ble Støa kanal tatt i bruk og praktisert? Her er det fremdeles en del
kunnskap som mangler, og kanskje også forskningsoppgaver som gjenstår.
I en moderne formidlingssammenheng er det relevant å vite mest mulig om
menneskene som arbeidet ved dette anlegget, og deres livsform. Hvilke praksis og
”tasks” (jf Ingolds perspektiv på taskscape i innledningen) bestod deres arbeid av?
Og hvor og hvordan levde de mens de var involvert i dette arbeidet? Hvordan
utspant deres arbeid og dagligliv seg langs Støa kanal da den var virksom? Hva var
deres aspirasjoner og drømmer i dagliglivet og for fremtiden?
Vi ser at dette åpner opp for et tredje nivå av autentisitet, og følgelig også en tredje
form for autentisitetsdiskusjon som er like relevante i en moderne
formidlingssammenheng som de to øvrige nivåene: Hvordan handlet de involverte i
relasjon til Støa kanal, mens kanalen var i bruk? Hva slags arbeidsoppgaver og
praksiser gjorde seg gjeldende?( I Lilleviks inndeling vil dette kunne passe med
betegnelsen bruksautentisitet, som i sin tur faller inn under kontekstuell
autentisitet).
Fra et formidlingsperspektiv kan man dermed spørre: Hvordan kan innsikter om alt
dette i sin tur ”oversettes” til relevante aktiviteter av i dag, som på engasjerende
måter kan benyttes i formidlingens tjeneste!? Hvordan kan fløtningslandskapet ved
Støa kanal bringes til liv ved å gjenskape og rekreere noen av de aktivitetene som
opprinnelig ble drevet ved kanalen, slik at turister og andre besøkende kan gis
anledning til aktivt å lære om, og identifisere seg med, anlegget og dets brukere
gjennom deltagelse?
I sum har vi nå tatt for oss tre nivåer/skalaer av kulturminner og undersøkt hvordan
deres autentisitet varierer etter hvilke organisatoriske eller konseptuelle nivå
kulturminnene befinner seg på. Samtlige av disse tre nivåene av autentisitet har
betydning innen forvaltning, vern og formidling av kulturminner:
i)
Autentisitet relatert til ting, hus og andre objekter.
ii)
Autentisitet relatert til sted og livsmiljø (Miljøautentisitet)
iii)
Autentisitet relatert til praksis/arbeid/livsform (det levde
liv)(Bruksidentitet).
Vi ser her at ii) og iii) vil falle innunder Lilleviks kontekstuelle autentisitet. (pluss
parameteren setting fra tidligere lansert system).
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Et eksempel på formidling hvor autentisitet av punkt iii) er av sentral betydning, om
enn på en kommersialisert måte, er vikingutstillingen ved York i England. Her er hele
livsmiljøet forsøkt gjenskapt, inklusive hverdagsliv, mat, språk osv.
En mer inkluderende historieforståelse
I en moderne formidlingssammenheng er det et mål å skape en forståelse og
identifikasjon med hvordan livet til en gitt gruppering av mennesker utspant seg i et
gitt tidsrom på et sted/område. Tidligere ble historien skrevet om kongelige,
politikere og andre sentrale personer fra eliten, mens man i dag er mer opptatt av å
formidle og skape forståelse for alle lag i befolkningen, og deres hverdagsliv. Ikke
minst er denne nye og mer inkluderende historieforståelsen av relevans når det
gjelder formidlingen av friluftsmuseet Støa kanal.
Økologisk validitet
Det kan argumenteres for at en forståelse av autentisitet som kun bygger på
objekters dekontekstualiserte materielle autentisitet (punkt i), delvis kan assosieres
med en utdatert måte å forstå museer på, der museer assosieres med
kunnskapsinstitusjoner i sentrum som mottar objekter og ting av interesse og
autentisitet fra nasjonenes periferier (eller regionsentrenes periferier). Et eksempel
er stavkirka på Gol, som i 1885 ble flyttet til det som i dag er folkemuseet på Bygdøy
i Oslo. Stedet Gol mistet dermed en del av sitt særpreg og autentisitet, mens
objektet (Gol stavkirke) ble flyttet til et museum i sentrum for bevaring, restaurering
og formidling etc.40 I dag ville det neppe ha skjedd at Gol stavkirke ble flyttet til
folkemuseet i Oslo. I vår tid er man mer opptatt av å bevare kulturminner som del av
stedene og livsmiljøene de springer ut av (dvs. autentisitet som ”setting” eller punkt
ii over). Dette er altså del av en type økologisk validitet, der stedet og konteksten
som kulturminnet inngår i, anses å være svært viktig. Her vil det også være en del
politiske aspekter som kan komme inn i bildet knyttet til aksen sentrum‐periferi, hvor
blant annet hensynet til urfolk og andre etniske gruppers identitets‐ og kulturpolitikk
også vil kunne gjøre seg gjeldende (se for eksempel Rekdal 2003).
Ut ifra et slikt overordnet perspektiv av økologisk validitet, er det også rimelig å
forstå friluftsmuseet/ industriminnet ved Støa kanal som prosjekt. Friluftsmuseet
dreier seg fremfor alt om det å gjenskape et sted og en livsforms autentisitet, og ikke
bare om de enkeltstående husene eller objektene som stedet og fløterlandskapet
består av. (Det ene utelukker imidlertid ikke det andre). Friluftsmuseet ved Støa
kanals Søndre spill er dessuten resultat av et initiativ som er lokalt og kommer
innenfra.
I utgangspunktet var det Sven Pettersen som kommer fra Støa i Trysil som var
initiativtaker og pådriver for å få dette prosjektet i gang. Det var han som hadde
ideen om å skape en rekonstruksjon av det opprinnelige anlegget ved Støa kanals
Søndre spill, og å skape et slags museum/utstilling av dette.
Hele prosjektet er et uttrykk for et behov for å skape oppmerksomhet rundt denne
virksomheten i Norges historie, og alt den i vår tid er et tegn og vitnesbyrd om. I
tillegg er dette prosjektet, av grunner vi tidligere har vært inne på, av stor
40

I dag er det imidlertid satt opp en kopi av stavkirken på Gol, mens originalen står på Folkemuseet i Oslo.
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identitetsmessig betydning for beboerne i Trysil kommune og i Hedmark fylke
generelt.

En utvidet diskusjon om autentisitet
(Beboernes autentisitet i relasjon til kulturminner i landskapet)
Autentisitet (ekthet/opprinnelighet) er, som vi har sett, et nøkkelbegrep i denne
diskusjonen som kan trekkes inn på flere romlige og konseptuelle nivåer. Det er ikke
bare de museumsansatte og de som arbeider med kulturminneforvaltning som
opererer med mer eller mindre eksplisitte versjoner av dette begrepet. Lokale
beboere i Trysil og Hedmark, som er interessert i lokalhistorie og engasjerer seg i
skogen og utmarka, er også svært opptatt av autentisitet. Autentisiteten de er
opptatt av dreier seg mye om deres relasjon til stedet/ landskapet og
historien/slekten.
De er opptatt av ting, hus og steders autentisitet, men ikke minst er de også opptatt
av autentisiteten av skogens beboeres relasjon til stedet/landskapet/fløterminnet og
historien og slekten.
Et godt eksempel på hvordan lokale beboeres relasjonen til kulturminner
(fløterminner) og steder ofte medieres gjennom slekt, kan leses ut av følgende sitat
fra Sven Pettersons innledning til rapporten Flerbruksplan for Støa Kanal‐ Et
kulturminne med muligheter:
Prosjektet har hatt stor betydning for meg personlig. Gjennom utredningen
har jeg på mange måter fulgt mine oldefedres fotspor. Jan Petter Svenssen,
eller bedre kjent som Petter Smed, kom som mange andre til Støa kanal for
å få ”knog” (arbeid). Han var en ekte ”rallare”, smed fra Värmlandsnes i
Sverige der han hadde ”hört talats om det stora kanalanlegget i Trysil‐
skogarna”. Fra Eltdalen, Nordre Trysil, hadde ei ungjente også hørt at
anlegget trengte” bakstjenter”. Disse to ” fant hverandre ved kanalen”. Slik
har det seg at nettopp jeg, som 4. generasjon av ekte kanalfolk med rette kan
si: ” Jeg er både stolt og ærbødig over å kunne legge fram konkrete forslag til
bevaring og gjenskaping av dette unike kulturminnesmerke. (1991:5).
Gjennom denne historien demonstrerer Sven Pettersen at han har en autentisk
relasjon til Støa kanal gjennom sin slektstilknytning, og dette er noe som i sin tur
skaper lokal legitimitet.
Jo mer autentisitet en kan skilte med i sin relasjon til et sted eller kulturminne i
landskapet, dess større uformell lokal legitimitet vil en også kunne innkassere i
relasjon til stedet, eller det aktuelle kulturminnet i landskapet.
En annen egenskap som skaper stor grad av lokal legitimitet og autentisitet blant
menn (og delvis også kvinner) i Trysil/ Hedmark, er det som kalles for
terrengkyndighet! Dvs. å være lokalkjent, og til enhver tid vite hvor en er i utmarka.
En vesentlig del av denne terrengkyndigheten består i å vite om lokale stedsnavn (og
historier/erindringer av trekk og steder) i terrenget som ikke står på kartet.
Terrengkyndigheten er blant annet vesentlig fordi eldre menn og kvinner som
innehar denne kunnskapen, en kunnskap som både er verbal og taus og
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kroppsliggjort, kan veilede yngre beboere om stedsnavn og fortellinger i terrenget,
noe som i sin tur bidrar til å styrke deres kulturelle appropriasjon av stedet/
landskapet. Eller for å si det enklere: Det bidrar til å styrke deres identifikasjon med
stedet, og dermed også deres lokale legitimitet. (Se også mer om dette i neste
kapittel). Både terrengkyndigheten og det lokale fokuset på stedsnavn i Trysil er
begge resultater av, og gode eksempler på, såkalt ”intengible” lokale
kulturtradisjoner.
I innledningen skrev jeg om en tiltagende interesse og engasjement blant beboere i
Sør Trysil om sted, slekt og utmarkas brukshistorie. Jeg skrev om nye tendenser i
sørtryslingenes relasjoner til skogen og naturen i form av det jeg kalte ”reinnovering
av utmarka” (se egen avsnittsoverskrift i innlendingen på
s. 20) og et utbredt motiv om å ta tilbake eierskapet over utmarka og den lokale
historien. Alt materialet jeg her sikter til i form av samtaler og intervjuer, kan i
realiteten fremstilles som ulike diskusjoner om autentisitet!
De ”unge” på 35‐40, som kommer tilbake fra arbeid og utdannelse i Oslo eller
Bergen, de som velger å flytte tilbake for å bosette seg i sin barndoms grend, de er
ofte mer opptatt av stedet, slekta og historien enn andre beboere. De er opptatt av
å ta tilbake historien, og ofte er de mer opptatt av stedene, husenes og tingenes
autentisitet enn det deres foreldre er (var).
Diskusjonen om autentisitet i Trysil og Hedmarks utkanter bør således ikke
begrenses til kun å dreie seg om det kulturminnefaglige og museale. På et vesentlig
nivå bør autentisitetsdiskusjonen også favne bredere, og blant annet inkludere
beboerne i Trysil og deres engasjement og prioriteringer i relasjon til sine fysiske og
kulturelle omgivelser. Til syvende og sist er det deres identiteter og historier dette i
stor grad dreier seg om. Tryslingenes relasjoner til sine fysiske og kulturelle
omgivelser er komplekse og mangefasetterte og i kontinuerlig endring. Den fornyede
lokale interessen om autentisitet og stedsnavn er et eksempel på nettopp det.
Videre er det også verd å huske at viktige versjoner av autentisitetsbegrepet ikke
bare peker tilbake på materielle størrelser, men også på det opplevelsesmessige,
emosjonelle, og sist, men ikke minst, eksistensielle. Til syvende og sist handler
autentisitet om mening/betydning, for eksempel knyttet til aspekter av omgivelsene
som resultat av ulike typer av fortolkning. Her aktualiseres med andre ord både
såkalte tangible (materielle) og intangible (imaterielle) kulturtradisjoner.
Her kan det passe å trekke inn Lilleviks opplevelsesautentisitet, dvs. når for
eksempel en rekonstruksjon av et kulturminne er troverdig nok til å frembringe en
følelse av ekthet. I denne sammenhengen bringer hun blant annet inn et interessant
sitat av idehistorikeren Trond Berg Eriksen:
Autentisitet er et ord jeg misliker når det brukes i historiske
sammenhenger. For historie dreier seg ikke så mye om ”sannhet” som om
nyttige og nødvendige illusjoner. Jeg er i fullkomment lykkelig
middelaldershumør når jeg passerer over Ponte Vecchio i Firenze,… til
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tross for at mer enn 90% av murverket på disse stedene stammer (fra)
tiden etter 1945. (Lillevik 2011 siterer Eriksen 1996).
Kan hende ordet sannhet har fått en noe finere klang i senere år enn det det i
enkelte akademiske kretser hadde på midten av 90‐tallet, da det, som over, var
vanlig å putte ordet i gåsetegn, men det er en annen diskusjon.
Poenget her er å vise at en bestanddel av begrepet autentisitet (i tillegg til sannhet)
også i stor grad dreier seg om opplevelser og følelser.
Var det ikke nettopp en form for opplevelsesautentisitet som lå til grunn for min
følgesvenn Toms delvise forsvar av å la gamle fløterbrakker få stå og eldes til ruiner i
stedet for å restaurere dem? En opplevelse som de fleste av oss kunne gjenkjenne.
Jf. diskusjonen under avsnittet en interessant samtale i innledningen. (Se s. 17).
Mens idehistorikeren Trond Berg Eriksen i sitatet over (på midten av 90‐tallet)
ønsker å distanserer seg fra et sannhetsbasert begrep om autentisitet, synes arkitekt
professor og kulturminneekspert Jukka Jokillethos i 2006 å være av den motsatte
oppfatning: Han er nettopp opptatt av å understreke betydningen av det nære
slektskapet mellom begrepet om autentisitet og sannhet!
We can recall that etymologically the concept of ”being authentic” refers to
being truthful, both in terms of standing alone as an autonomous human
creation as well as being a true evidence of something…(Jokilletho
2006:8)
I en kulturtradisjonssammenheng bør imidlertid sannhet/autentisitet ses i
sammenheng med kulturell og sosial kontekst. Det er ikke alltid bare materiell
sannhet det refereres til i en kulturell sammenheng, det kan også være mimetisk
sannhet, på same måte som hus ”blir levende” og meningsfulle som hjem og
kulturobjekter ved at mennesker bor i dem og ser til dem. Dette innebærer blant
annet at hus må vedlikeholdes og fornyes for å holdes ”i live”. Tilsvarende også med
kulturminner, de må fornyes og rekonstrueres på en autentisk/sann måte, ellers tas
de tilbake til naturen. Kulturminnenes autentisitet og sannhet som kulturobjekter
opprettholdes gjennom vedlikehold og autentisk rekonstruksjon.
Trond Berg Eriksens poeng i sitatet over er således på mange måter et unødig
retorisk poeng der autentiske rekonstruksjoner av Firenzes middelaldersarkitektur
kalles ”nyttige illusjoner”. I ettertid kan man hevde at hans distansering fra begrepet
om sannhetsaspektet av autentisitetsbegrepet er unødvendig og overdrevet, og at
det bygger på en oppfatning av autentisitetsbegrepet som nærmest synonymt med
begrepet om materiell autentisitet. Med utgangspunkt i et prosessuelt
autentisitetsbegrep vil mye av Eriksens poeng dermed falle bort, og hans
distansering til sannhetsaspektet av autentisitetsbegrepet blir unødvendig. Man kan
i stedet innvende at deler av Firenzes middelaldersarkitektur slett ikke trenger å
være illusorisk selv om 90% av murverket av bygningene stammer fra tiden etter
1945.
Det er snarere plausibelt å hevde at utskiftning av murverk etter 1945 har vært
nødvendig for å skape autentiske og sanne rekonstruksjoner og/ eller restaureringer
av middelalderbygningene for fremtiden.
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Fra teknisk industrielt kulturminne til lokalt ”friluftsmuseum”?
Av initiativtakerne og andre involverte omtales den gjenoppbygde utgaven av Støa
kanals Søndre spill gjerne som ”friluftsmuseet ved Støa kanal.”
Ordet friluftsmuseum synes helt umiddelbart å være en passende betegnelse på
stedet, som for øvrig er et fantastisk vakkert og naturskjønt område. Her finnes, som
tidligere nevnt, ingen ordinære omvisninger, det må i så fall skje ved avtale i forkant,
men informative oppslag av god kvalitet er satt opp på strategiske punkter i
landskapet. Videre finnes også en kultursti, som både går gjennom Nordre spill og
Søndre spill via Kråkeggdammen og helt ned til Flersjødammen. Her finnes også
informasjonsoppslag. Selv om friluftsmuseum på mange måter er en egnet
betegnelse slik det brukes på folkemunne om Støa kanal, har betegnelsen, som
tidligere nevnt, en ganske distinkt betydning innen det museumsfaglige feltet.41
Fra et kulturminnefaglig perspektiv, både fra et museumsfaglig‐ og et
kulturminneforvaltningsståsted, blir det angiveligvis, vanskelig å godkjenne Støa
kanal som et museum, og dermed også et friluftsmuseum. De som arbeider
profesjonelt innenfor museumsverden bør ideelt sett forholde seg til den
internasjonale museumsorganisasjonens ICOMs kriterier, hvor blant annet samlinger
og forskningsvirksomhet er en del av ingrediensene. Ut fra denne fortolkningen av
begrepet, blir betegnelsen museum nærmest en beskyttet tittel. På den annen side
har det i lengere tid vært tradisjon for å etablere lokale bygdemuseer i Norge, så
ordet museum har allerede i lang tid vært ”fritt vilt” og dermed tatt i bruk på mer
mangfoldige måter enn det de strengt faglige kriteriene tilsier. Når det gjelder
anlegget ved Støa kanal, har det fra tidlig av blitt omtalt og definert som et teknisk
industrielt kulturminne. Støa kanal ble, som tidligere nevnt, spesielt nevnt i
Riksantikvarens verneplan fra 1994 som viktig teknisk industrielt kulturminne av
nasjonal verdi. Innen kulturminneforvaltningen har man i senere tid også begynt å
forvalte det teknisk industrielle kulturminnet ved Støa kanal som et kulturmiljø.
Fordelen med et slikt perspektiv er at anleggets helhet ivaretas i sin rettmessige
landskaps‐ og stedskontekst.
Lokalt og på folkemunne brukes ordet ”friluftsmuseum”, en betegnelse som har en
ganske spesifikk og distinkt betydning innen den museumsfaglige verden.

41

Fra et museumsfaglig ståsted er friluftsmuseet et museum med samlinger som utstilles utendørs, og med
tilflyttede bygninger som den vanligste gjenstandstypen. Friluftsmuseene har sin opprinnelse fra Skandinavia på
slutten av 1800‐tallet. Verdens første friluftsmuseum regnes å være Oscar IIs bygningssamling på Bygdøy
kongsgård i Oslo fra 1881, som er en forløper for Norsk folkemuseum. Initiativtakeren og ildsjelen bak denne
samlingen var kammerherren Christian Holst. Samlingen skulle bestå av 8‐10 stuehus og loft fra Sør‐Norge i
tidsspennet fra middelalderen til nyere tid. Etter hvert kom samlingen også til å omfatte stavkirken fra Gol, som
ble gjenreist på Bygdøy i 1885, og dermed reddet fra rivning. En inspirasjonskilde og forløper for friluftsmuseet
var den engelske landskapsparken, som ble anlagt ved slott og herregårder og var på moten på slutten av 1700‐
tallet. Her ble forvillet natur gjerne kombinert med ruiner av antikke templer eller bondehus. (Jf det estetiske
idealet om det pittoreske). Et kjent eksempel er dronning Marie Antionettes ”bondegård”. Mye tyder på at
friluftsmuseet på Bygdøy var inspirasjonskilde for Artur Hazelius, som ti år senere etablerte friluftsmuseet
Skansen, relatert til Nordiska museet i Stockholm. Skansen ble en stor suksess, og i sin tur ble den et forbilder for
andre friluftsmuseer rundt om i Europa og ellers i verden (Christensen 2003).
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Fra de lokale entusiastenes side er man godt kjent og inneforstått med at Støa kanal
er et teknisk industrielt kulturminne, samtidig som man mer uformelt kallet anlegget
for et ”friluftsmuseum”. Betegnelsen kulturmiljø synes foreløpig å være et ukjent
begrep blant de lokale ildsjelene på Støa. Mitt inntrykk er at den
lokale bruken av ordet friluftsmuseum mer handler om stedets beliggenhet, og
aspirasjonene om å trekke til seg et publikum av friluftsinteresserte turister. Fra
lokalt hold er man sannsynligvis mindre kjent med, og dermed heller ikke bundet
opp av betegnelsen ”friluftsmuseums” distinkte betydning innen det
museumsfaglige feltet. Jeg ser ingen ting i veien for at begrepet ”kulturmiljø” i
fremtiden vil kunne innarbeides blant de lokale entusiastene. Kanskje vil det også
kunne erstatte betegnelsen ”friluftsmuseum”, hvis det er ønskelig. Hos de lokale
entusiastene betyr det ikke så mye hva slags begreper en bruker om anlegget. Det
betyr mer at midler bevilges, slik at anlegget kan holdes levende for fremtidige
generasjoner av lokale og langveisfarende turister.
Det er viktig å se den enorme formidlingsmessige betydning dette anlegget har med
tanke på det unikt populære spelet som arrangeres her annet hvert år! Videre bør
en også se på hva slags utviklingspotensialet som ligge i dette anlegget og det store
lokale engasjementet det har skapt for fremtiden.
Autentisitet og kulturminnepolitikk
Diskusjoner om kulturminners autentisitet vil sjelden være frikoblet fra de involverte
gruppenes identitet og dermed også legitimitetsgrunnlag. To ulike typer av
legitimitetsgrunnlag vil ofte gjøre seg gjeldende og være konkurrerende. Det ene er
det faglig legitimitetsgrunnlaget, som ivaretas av museene og de relevante
forvaltningsinstitusjonene med deres fagekspertise. Den andre er det lokale
erfarings‐ og slektsbaserte legitimitetsgrunnlaget, hvor det oftest spilles på ulike
typer av identitetsbasert tilknytning og ”eierskap” til kulturminnet. Det lokale
legitimitetsgrunnlaget vil som regel ivaretas av beboere i området, med erfarings
og/eller slektstilknytning til stedet og kulturminnet. (Det lokale
legitimitetsgrunnlaget vil ytterligere forsterkes hvis kulturminnet kan relateres til en
egen etnisk gruppe eller urfolksgruppe). Forvaltningen av kulturminner i landskapet
vil som regel innebære ulike typer av avveininger og forhandlinger, hvor disse
forskjellige hensynenes spilles ut og balanseres. Til syvende og sist handler dette
også mye om politikk.
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Stedsnavn i elvelandskapet
Livet ved elva
Trysilelva sies ofte å være selve livslinja i Trysil kommune. Frem til og med 1991 ble det
drevet tømmerfløting her, en aktivitet de fleste skogsarbeiderne trivdes med, og som
de pleide å se frem til om våren. Elvefisket har også utgjort et viktig tilskudd til føden
for folk i disse trakter, og i gammel tid hadde Trysilelva dessuten en viktig funksjon
som transportvei. Det var også vanlig med utslåtter helt ned til bredden av elva.
Tryslingene identifiserer seg med ”elva”, både på et symbolsk og erfaringsmessig plan.
I Trysilsangen framstilles elva på følgende måte:
Kjenner du bygden når vårsusen kommer,
når det er godvær med solskinn og glans?
Da når det yrer av smågras og glans.
Lerken og måltrosten spiller til dans.
Elvene vokser i larm og i velde,
hakene svinges fra fløbåtens stavn.
Buskapen løses og lengter mot fjellet.
Å, kan du minnes den vårbygdens navn!
("Kjenner du bygden av Per Strandvold, 3. vers")
Dette verset illustreres den sentrale plassen elva og fløtinga hadde (og fremdeles har) i
tryslingenes lokale identitet.
En sommerkveld i 1993, rundt St. Hans tider, satt Odd Mandfloen, Koll Granli og jeg
ved Storbrenna ved Grønas bredd og snakket om fløting og stedsnavn, mens
kasettspilleren stod på opptaksmodus:
Odd fortalte om hvordan han vokste opp bare 20 m fra elva, og hadde vært med på
fløting i de siste 15 åra før den opphørte. Måten han snakket om elva på, viste at den
var del av hans ”hjemlige verden”, og at han subjektivt opplevde stor identitetsmessig
tilhørighet og forankring til elva og elvelandskapet.
Jeg gjengir her et lengere utdrag fra min hovedfagsavhandling:
En stund jobbet Odd på Spikerverket i Oslo. Christiania Spikerverk var for
ham en enorm kontrast til fløtinga i Trysilelva: ”Når jeg jobbet i Oslo eller i
Sverige, lengtet jeg veldig tilbake til elva, særlig om våren... Jeg har en
fryktelig dragning, spesielt mot rennende elver”. Ifølge Odd er det noe helt
spesielt med det landskapet en har vokst opp i: ”Det er på en måte med på å
forme en spesiell trivsel som du lyt finne att for å få den helt riktige trivselen
sia. Det blir noe spesielt for meg når jeg har bodd 20 meter unna elva helt
siden jeg kunne gå, og dessuten var jeg ofte med farsan, som også drev på med
fløting.” Odd mener de dypeste inntrykk i livet erverves under oppveksten. Han
kommer inn på Lillebjørn Nilsens viser, og hevder at det barndomslandskapet
en er emosjonelt knyttet til også kan være i Oslo sentrum. Denne form for

144

”stedsnostalgi” mener han er viktig fordi det ”gjør det lettere å finne seg sjøl
egentlig”.
I juni 1993 var det to år siden tømmerfløtinga offisielt ble avviklet i Trysil, og
Odd har nå satt i gang med tømmerfløting som turistaktivitet. For tiden
satser en friskt på sommerturisme i Trysil, og dette er et av flere tiltak.
”Noe av poenget med dette for meg er at jeg fremdeles kan være ved elva der
jeg trives så godt. Dessuten er det et mål å få andre til å oppdage den
opplevelsesmessige verdien og kvaliteten i dette. Det er ikke bare det å
fløte tømmer liksom, men det å spille med naturen, det får en virkeliggjort når
en driver med tømmerfløting.”
(…)
Trysilelva og aktiviteter knyttet til den er en vesentlig komponent i
tryslingenes lokale stedsbevissthet. ”Elva har alltid vært selve livslinjen
gjennom kommunen,” heter det, Trysilelva er et positivt samlende symbol.
Hva er denne stedsnostalgien som Odd her refererer til? Er det en ”kulturell
konstruksjon”? Er det noe som utelukkende skapes i språket? Eller refererer
det til en form for førspråklig direkte identifikasjon gjennom opplevelse?
Sannsynligvis er det en kombinasjon. For at historiene skal ”virke”, må de på en
eller annen måte aktivere genuine erfaringer og opplevelser i relasjonen
mellom person og omgivelse. Disse opplevelsene må være mer enn
språkkonstruksjoner, og mye tyder på at de har sin opprinnelse i prelingvistiske
opplevelser.
Stedsnavn knyttet til Trysilelva, og deres tilblivelse gjennom praksis
Ved en annen anledning satt jeg ved bredden av Grøn‐elva (en bielv til
Trysilelva) og prata med Koll Granli. Koll fortalte en historie som illustrerer
hvordan steder får sine navn: "En kar hadde gått i elva lenger oppe…Så fant
de ham igjen langt nede i Grønnelva ved et skjær ganske lenge etter. Dette
skjæret går nå under navnet Livløsskjæret. Ved å gi navn på plasser, steiner,
fjell og skjær tilskrives landskapet kulturell eller virksomhetsspesifikk mening.
Kollektive og subjektive minner filtres på denne måten sammen. Det
interessante i nettopp dette tilfellet, er at navn gis på detaljer i elva som
steiner og åer osv, en konsekvens av den virksomhet som har vært drevet på
stedet, nemlig tømmerfløting. Elva med alle sine detaljer, som folk i dag knapt
nok legger merke til, har engang betydd liv eller død for generasjoner med
tømmerfløtere som hver vår og sommer inkluderte den i sin livsverden.
Et annet eksempel som viser elvas sentrale plass i fløternes livsverden,
gjenspeiles i den detaljerte beskrivende terminologi som ble benyttet under
fløtinga: Vik, bakevje, ør, mæle, vermen etc. I denne terminologien er det elvas
visuelle trekk som dominerer. Odd kunne blant annet fortelle hvordan
tømmerfløterne beskrev elva visuelt uten å peke eller å se på den. Det var
mulig fordi denne nyanserte beskrivende terminologien forelå allerede. Han
mente ellers at mange av disse uttrykkene var dialektspesifikke og at de
forandret seg fra dalføre til dalføre.
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Tømmerfløting har, ifølge Odd, pågått kommersielt i Trysil i ca. 250 år, dvs. fra
1730. Men fløtevirksomheten er bare en av flere aktiviteter som har vært
knyttet til elva i Trysil. Elva ble blant annet brukt til å frakte varer, for
og
personer. En kan derfor finne andre stedsnavn som er knyttet til andre sentrale
aktiviteter. Et eksempel er navnet "Helvetestua". Dette navnet har, ifølge Odd,
blitt til i forbindelse med notfisket, som var sentralt for å berge livet i Trysil i
tidligere tider. "Helvetestua" var strategisk plassert slik at den alltid stod i veien
for det beste notvarpet. Dermed kalte de den "Helvetestua", og navnet
vedvarer den dag i dag.
De detaljerte navnene gjenspeiler de forskjellige virksomhetene som har
vært knyttet til elva tidligere. Når disse virksomhetene opphører å eksistere
(som f.eks. tømmerfløting gjorde nylig) kan navnene lett glemmes, og dermed
også den mening elva hadde for alle de som levde største delen av sine liv i og
ved den.
Generelt kan vi si at virksomheter som f.eks. tømmerfløting, skogsarbeid
eller jakt bidrar til at det kun er visse aspekter ved naturen eller landskapet
som blir gjort relevante. Dette skjer ved at virksomheten skaper
relevansstrukturer som har en innebygd målsetning (Leontiew 1978). De
mest relevante aspektene ved omgivelsene i forhold til denne målsettingen,
vil således skille seg ut og bli gjenstand for navngiving. Det er dette Grambo
kaller "kulturell persepsjon". (Grambo 1984). Tømmerfløtingen i Grøna og i
Trysilelva er således et godt eksempel på hvordan elva inkluderes i
tømmerfløternes relevansstruktur, og dette gjør det mulig å forstå den
detaljerte navngivingsprosessen som har funnet sted. En kan kanskje kalle
dette"virksomhetsspesifikk persepsjon og navngiving". ‐ Det vil kanskje være
mer treffende enn det mer omfattende uttrykket "kulturell persepsjon".
En slik tilnærming, med utgangspunkt i lokal praksis og virksomhet, vil
kunne indikere hvordan navngiving av steder i et landskap blir til generelt. Det
er verdt å nevne at stedsnavn svært ofte henviser til konkrete hendelser.
(Hundeide 1995: 41‐43)
Fornyet interesse om stedsnavn langs elva
(”Det var stedsnavnene som var vår GPS, forteller Storbekk”)
I senere tid (ca. 24 år senere) har interessen om lokale stedsnavn i Trysil fått en
renessanse, jeg tror ikke jeg tar munnen for full når jeg hevder at interessen for
lokale stedsnavn aldri har vært så utbredt i Trysil som nå.
Bakgrunnen må ses i sammenheng med et navneprosjekt som er satt i gang i regi av
Trysil historie– og museumslag høsten 2013. Med dette prosjektet er interessen for
stedsnavn, som tidligere kan ha ligget latent, kommet mer til uttrykk. Intensjonen
med prosjektet har vært å kartlegge gamle stedsnavn (mange av dem står ikke på
noe kart) for dernest å legge dem ut på en nettside med forklaring. Dette har etter
hvert spredd seg.
Det som opprinnelig var et initiativ om et mer begrenset prosjekt, er nå blitt til et
prosjekt som omfatter hele Trysil og alle historielagene i kommunen. I Søre Trysil
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ledes arbeidet av Trond Grønnæss, og innledningsvis var fokuset hovedsakelig rettet
mot finske stedsnavn i terrenget. I senere tid er mandatet utvidet til også å gjelde
alle lokale stedsnavn. Spesiell interesse har det vært rundt det å kartlegge detaljerte
stedsnavn i elvelandskapet som ble brukt under fløtinga og andre tradisjonelle
aktiviteter langs elva, som for eksempel fiske osv.
Denne prioriteringen oppfattes som spesielt relevant og viktig, dels fordi fløtinga
har opphørt, og dels også fordi folk ikke lenger ferdes ved elva så mye som tidligere,
og at landskapet dermed gror igjen. Opprinnelig hadde navneprosjektet en klar
tidsavgrensning, men etter hvert har tidsrammene blitt utvidet i takt med at
interessen har øket.
Prosjektet er spesielt interessant utfra perspektivet skissert i innledningen om
behovet for å reinnovere mening og aktivitet i utmarka som del av et lokalt
identitetsprosjekt. Det oppstår behov om å ta tilbake historien og det kulturelle
eierskapet over utmarka og geografien i en tid der mye aktivitet i utmarka opphører,
parallelt med at den teknologiske, kulturelle og sosiale endringstakten i samfunnet
stadig øker.
Flere navn fra fløtinga42
Selv om de fleste stedsnavn relatert til elva og elvelandskapet er eldre og knyttet til
andre hendelser og virksomheter enn selve fløtinga, finnes det noen navn som er
direkte relatert til fløting. Et eksempel er det før omtalte ”Livløsskjæret” i Grøna ,
som jeg her vil redegjøre nærmere for: Historien bak dette navnet er at det ved
dette skjæret ble funnet et lik av fløteren og haugkaren Halvor Bratteggen fra
Innbygda i Trysil. Den fatale hendelsen skjedde en mil lenger opp i elva, nærmere
bestemt i Skjærfossen, halvannen km nedenfor Stornesdammen i Vester–Grøna.
Den 12. juni 1888 var Halvor Bratteggen haugkar og skulle løse en floke i den
flomdigre åa. Så kom det en ”svingar” og traff fløteren med voldsom kraft, og i neste
øyeblikk kom hele haugen over han”. (Bakken 1991:75).
Fløtekameratene sto forferdet tilbake, og så handa hans som det aller siste minne.”
Senere ble liket funnet ved det som i dag kalles Livløssjæret. I ettertid er det satt opp
en minnesten langs Grøna på stedet hvor dette angivelig skjedde.
Et annet fløtningsrelatert navn med en tilsvarende hjerteskjærende og tragisk
bakgrunnshistorie er navnet ”Farvellsteinen”. Farvellsteinen er navnet på en stein
som lå midt ute i Varåa. Steinen lå også i nærheten av ei gammel oppgangssag, dvs.
”Gammelsaga” (ca. 4 km fra Storhådammen i Varåa). Både saga og steinen er borte i
dag. Steinen ble sprengt bort senere i forbindelse med tilrettelegging for fløting.
Under fløtinga hadde det lagt seg en stor tømmerhaug i åa ved steinen og
fløtermannskapet jobbet iherdig for å få løsna opp i floka. Plutselig begynner floken
å bevege seg, og to karer hoppet over på steinen i elva. Der ble de stående mens
floken gikk. Varåa var diger, så de greide ikke å svømme og ta seg til lands.
42

De fleste av disse navnene skriver seg fra et intervju og en tur jeg hadde med Jon Arne Bye i Skjærberget, i
henholdsvis mars og oktober 2017. Jon Arne er leder i Søre Trysil lokalhistorielag, mange av navnene relaterer
seg derfor til fløtinga i Varåa og Eskildsåa, to bielver som renner ut i Trysilelva på svensk side.
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Fløterkameratene ved elvebredden greide heller ikke å få dem i trygghet. Til slutt var
det ingen annen råd enn for fløterlaget å dra til nærmeste grend for å hente hjelp.
Nærmeste grend var Skjærberget, som lå 5 km unna. Da de omsider kom fram, var
det stor fest i Skjærberget og fløtermannskapet ble delvis med på festen. (I alle fall
hadde de vansker med å få med seg folk omgående). Derfor returnerte
hjelpemannskapet ganske seint til steinen. Da de ankom steinen var de to
fløterkammeratene søkk borte! Det viste seg at de to stakkarene hadde
druknet…Slik er historien. (Jon Arne fikk denne historien fortalt fra Karl Reinåsen).
Kanansåret er en Holme i Erselsåa.
I Erselsåa, ei bielv til Varåa, finnes en holme med navnet Kanansåret . På 16‐1700
tallet var Sør‐Trysil i stor grad bosatt av finske innvandrere, derfor finnes det også en
rekke finske stedsnavn i dette terrenget. Kanansåret er et eksempel på et slikt finsk
navn. Kanan kommer av det finske slektsnavnet Kanainen, og såret er det samme
som holme. Historien bak navnet er at Mathis Stefensen Kanainen bodde her på en
gard som het Byen i Skjærberget, og han deltok i fløtinga i Erselsåa. Den 17. mai i
1820 omkom han under fløtinga ved den holmen. Han ble kalt Kanans Mathis og
således ble holmen hetende Kanansåret.
Både i Erselsåa og i Varåa er det flere navn som kommer fra fløtinga.
Nordpå er navnet Mannsterksletet. Et lete er et tidspunkt, og dermed var det fast
bestemt at alle fløtera skulle møtes ved mannsterkslete hvor Varåa var trang og
tømmeret lett kunne kile seg. Der måtte med andre ord hele fløtemannskapet trå
mannsterke til, dermed ble stedet hetende mannsterksleta. Et sted hvor fløtinga var
utfordrende, og fløterne møtte opp til et fast tidspunkt (lete) for å avhjelpe
situasjonen og forhindre tømmerfloker i den trange passasjen. I Erskildsåa er det et
sted som heter Trangen. Der er det en smal passasje og der var det skikkelig
utfordring for fløtinga. Trangen ligger lenger ut fra Lysfossen.
En har også en del navngitte tømmervelter ved bredden av fløterelvene , et
eksempel er Brattvelta i Varåa.
Et annet navn er Koia på Kattlekåsen (kattlek er skjemt, tull og tøys). Der var det ei
streng kokke som holdt mye moro med fløtemannskapet, så det var bare ”kattlek og
tull” der ble det sagt, og da ble ”Koia ved Kattlekåsen” ennå et navn som har skrevet
seg inn i Trysils ærverdige fløtningshistorie.
Pettervadet er et vadested. Det vil si et sted hvor elva var grunn, slik at folk kunne ta
seg over elva. Man måtte passere disse vadene for å komme til seters. Det var ofte
ganske strevsomt når man skulle reise over vadstellene med krøtter vår og høst. Ved
Pettervadet var det en Petter, som kom fra Lutnes, og han hadde ei søster som var
gift på en av gårdene her i Skjærberget. Petter skulle ta seg over på det vadet da elva
var litt for diger, og så ble han tatt av strømmen og druknet. Her har vi nok et
eksempel på en dramatisk og tragisk hendelse som blir til et navn langs elva.43
43

Det er ikke utenkelig at de dramatiske navnene på steiner og skjær i elva som refererer til fatale ulykker kunne
ha en avskrekkende og oppdragende effekt på fløterne… Kanskje fungerte de som stadig påminnelser om
nødvendigheten av varsomhet og respekt for elvas luner? Om så er tilfelle,
ligner det en del på antropologen Keith Bassos (1996) skildringer fra West Apachene i USA der stedsnavn kunne
ha en helt spesiell moralsk og irettesettende funksjon! I et kjente essay skildrer Basso hvordan en eldre kvinne
irettesetter en ung mann som har handlet uansvarlig ved kun å ramse opp stedsnavn igjennom en egen poetisk
sjanger. Navnene referer til kjente og nære steder som har vært åstedet for moralske drama nedfelt i West
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I tillegg kommer navnene på de mange fløtningsdammene i Trysil, men det er en
historie (og seksjon) for seg. (I Trysil alene finnes det rester etter hele 75
fløtningsdammer). Jeg vil nevne Storhådammen i Varåa i denne sammenheng, som
er den største fløtningsdammen i Hedmark. En hå betyr en flod, så oversatt blir det
storfloddammen. Odd Mandfloen kunne i tillegg fortelle om hele 10 forskjellige
holmer ved Rundfloen, som kunne skape en del trøbbel under fløtinga i Trysilelva.
Han kunne huske Furuholmen, du har Avundstua, Tvillingholmene. Du har
Poilandsholmen (som er finsk og betyr nordholmen) og Storholmen, du har
Vieholmen og Eilandsonti som kun er holme deler av året. Visse tider på året drar
elva inn i noen åresystemer der, og da blir dette en holme.
Navn i Trysilelva relatert til fiske og andre aktiviteter
Noen navn langs elva kan kobles til fiske av ulikt slag. Før kraftverkene i
Trysilelva/Klarälven ble bygget ut, bl.a. Høljestammen i 1963‐64, gikk det laks i
Trysilelva, og det fantes gamle lakseretter til landeiendommene langs bredden av
elva. Noen stedsnavn er knyttet til det næringsorienterte laksefisket som ble drevet
den gang. Stedet Skinningsholmen i Grøna er eksempel på et navn som kan relateres
til laksefisket. I dag arbeides det aktivt med å forsøke å få laksen tilbake i elva.
Et annet eksempel er Langvarpet, som ligger like nedenfor Grønas utløp i Trysilelva,
ved ei hytte nær Nybakk. Langvarpet kommer fra et såkalt notvarp, der de pleide å
fiske med not.
Fløterne og andre brukere av elva måtte også kunne ”lese elvas luner”. En del av
denne kompetansen bestod i å kunne referere til å navngi særskilte visuelle trekk
ved vannet i elva. Spesielt var denne visuelle kompetansen relevant for de to
båtkarene som til enhver tid manøvrerte båten i elva under fløtinga, mens
haugkarene prøvde å løsne opp i tømmerfloker uti elva.
Eksempel på et vannfenomen av relevans i en slik sammenheng er ordet ”vør”, som
betegner skruvannet fra en foss som kan få en kano til å skrues ned i dypet.
En annen aktivitet langs elva som beskrives av Arne Engerbak, er såkalte utslåtter,
dvs. slåtteenger som fantes på utmarka, og dem var det mange av langs elva
tidligere. Hver gang elva ble stor, brakte den med seg næring, som bidro til å gjødsle
disse utslåttene langs elvebredden. Her ble gress dyrket.
”Hamarenget” er et stedsnavn som kan relateres til dette, hvor en stenhammer er
plassert over en slåtteng. Her kan også tilføyes eksempler som Jon Arne Bye fortalte
om da vi stod ved ei nedfallen fløtebrakke i Varåa (fløterbrakka ved gammelsaga),
ca. 4 km fra Storhådammen. På andre siden av åa var Syverrønningen, som var en
slåttplass, og en annen var Fjølabusløtten, hvor det også fantes ei gammal slåttebu. I
Finnhåen (en hå er en flod) i Varåa, sør for Storhådammen, finnes en slåttholme som
heter Tolvskillingsholmen, som formodentligvis ble kjøpt for 12 skilling en eller
annen gang i tiden. Her står det fortsatt ei løe.

Apachenes felles mytologi. Hvert stedsnavn vekker til liv en moralsk historie, som i sin tur fungerer som en
effektiv kommentar og irettesettelser på den unge mannens uansvarlige adferd. Dette viser hvordan steder,
stedsnavn og landskap kan være meningsbærende på et mangfold forskjellige måter og at de kan lodde dypt.…
ikke minst illustreres stedsnavnene og landskapets evokative potensiale!
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Et personlig kart over notvarp nord for Sennsjøen

Øverste bilde av Arne Engerbakk som demonstrerer tømmerbom i Sennsjøen. Neste bildet viser Arne Engerbakks
kart over notvarp nord for Sennsjøen. (Se omtale).
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I januar 2017 var jeg på besøk til fløterveteran Arne Engerbakk for å snakke om
fløtinga i Trysilelva. Engerbakk var med i trysilelvfløtinga i flere 10‐år helt til
nedleggelsen i 1991. Idet vi var i ferd med å avslutte samtalen, begynte Engerbakk å
snakke om hvor fantastisk fint det er oppe ved Sennsjøen: ”Det er det fineste stedet i
Trysil, rene vestlandsnaturen der oppe skal jeg si deg! Dit bør du ta deg en tur når
snøen går”, så gir han meg et kart som han har laget. ”Dette skal du få, sier han, jeg
har flere kopier”. Det viser seg å være et detaljert kart over alle notvarpene i
elvelandskapet nord for Sennsjøen. (se bildet over). Engerbakk har skrevet ned navn
og informasjonen om disse notvarpene, og markert dem på et kart. Informasjonen
har han fått fra eldre karer i området som han kjenner. Det er viktig at denne type
informasjonen ikke går tapt for ettertiden, bedyrer han. Etter hvert fremkommer at
det ikke bare er fløting som Arne har vært involvert i nord for Sennsjøen, han er også
en ivrig elgjeger og fisker og har jaktet elg i dette området i en årrekke. Mye kan tyde
på at Arne med dette, ikke bare ga meg et kart over interessante lokale stedsnavn og
fiskeplasser, men at han også ga meg et kart over sitt personlige trivselslandskap i
Trysil.

Begrepene og språkets rolle i vår erkjennelse av miljøet
Beskrivelsene ovenfor er et eksempel på hvordan språket kan bidra til å
åpenbare miljøet for oss. Det åpenbarer miljøet i den forstand at det
artikulerer og nyanserer aspekter ved vårt perseptuelle bilde av miljøet,
som gjør det lettere forståelig eller lettere å orientere seg i, selv uten å
bruke øynene. Innenfor et aktivitetsdomene som tømmerfløting blir det
naturlig med en fin "akkommodativ justering" i forholdet mellom nyanser i
miljøet og den språklige representasjon av disse. Dette innebærer at det
kognitive skjema justeres gjennom detaljert erfaring eller sanse‐basert
opplevelse. Det beskrivende språket som tømmerfløterne bruker om elva er
nyansert og presist fordi den implisitte målsetting i tømmerfløting som
virksomhet er presis; jobben han gjør krever oppmerksomhet og perseptuell
presisjon om han ikke skal drukne. Språket gjenspeiler dette og hjelper ham å
feste oppmerksomheten ved de aspekter som er viktige for hans mestring av
tømmerfløtingen. Språket er med andre ord adaptivt og adekvat i forhold til
den aktivitet fløterne driver med og målsetningen implisitt i denne. Navnene
refererer til reelle visuelle og funksjonelle kvaliteter ved elva, som kan
observeres med tømmerfløterens avstand og relasjon til fenomenet.
Språkformer som åpenbarer miljøet for oss og som gjengir og nyanserer vår
perseptuelle erfaring av miljøet, er som regel "indigenous" i den forstand at
det har forankring i relevante geografier (steder), virksomheter og livsformer
(Hundeide 1995: 44).
Helt til slutt vil jeg trekke inn begrepet ”praksisregime” som ble lansert i min PhD
avhandling (Hundeide 2013). Ved å studere språkbruk og navngiving i praksis, i sin
rettmessige sammenheng, blir det lettere å forstå språkets praktiske funksjon og
virkelighetskonstituerende rolle i oppfattelsen av konkrete omgivelser.
En slik innfallsvinkel vil videre gjøre det lettere å forstå hvordan egne
fagterminologier og språkspill etableres i nært samspill med aktivitet og sosial
praksis. Det er dette jeg kaller et praksisregimeperspektiv
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(Hundeide 2013). For å forstå hvordan holdninger til natur (og stedsnavn i
elvelandskapet) etableres og blir meningsfulle, kan et slikt perspektiv være nyttig. Et
praksisregime kan være randsone av aktivitet i skjæringspunktet mellom samfunn og
natur. Det kan både studeres naturvitenskapelig (effekten av praksisen på naturen)
og samfunnsfaglig (som institusjon, diskurs etc.)
Våre holdninger til naturen, måten vi opplever den på og handler i den, vil i vesentlig
grad påvirkes av de praksisregimene vi til enhver tid identifiserer oss med og
befinner oss innenfor.
Praksisregimer er både konkrete fysiske aktiviteter og abstrakte
samfunnsformasjoner på samme tid som impliserer egne relevansstrukturer,
språkspill og interne normer og maktforhold.
Fordelen med et slikt perspektiv er at det åpner opp for muligheten av koordinert
tverrfaglig samarbeid mellom naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige
tilnærminger med utgangspunkt i samme geografiske område/landskap.
Tømmerfløtinga kan betraktes som et slikt praksisregime.

(Epilog) Til slutt: Noen implikasjoner relatert til formidling
Første delen av arbeidet med denne rapporten har vært som en oppdagelsesreise.
Det har vært spennende å kjøre på kryss og tvers i Trysils fløterlandskap. Å gå langs
vassdrag, og krysse myrer, for til slutt å finne frem til restene etter gamle
fløteranlegg. Det er en unik opplevelse å lete seg frem til et damanlegg i et område
uten å vite ( i detalj) hvor det befinner seg, hvordan det ser ut, eller i hvilke tilstand
det er i. Overraskende nok var det en av de mest nedbrutte og ukjente
fløtningsdammene (Bjørsetdammen) som var blant de mest spennende å oppdage!
44
Dammen var så og si tatt tilbake til naturen, og praktisk talt helt usynlig i
terrenget. Nettopp derfor var det en stor opplevelse å finne den. Vi måtte ta på oss
”arkeolog‐brillene” for å resonnere oss frem til hvor dammen kunne ligge. Desto
mer tilfredsstillende var det når vi fant restene av anlegget, og fikk vår hypotese
bekreftet. Som kjent er det ”å være forsker egentlig som å være detektiv!”… Dette
utsagnet har jeg ofte brukt overfor skoleklasser og turister på omvisning, og de liker
å høre det! Oppfordringen om at de skal late som om de er ”forskningsdetektiver”
inspirerer dem gjerne inn i en mer aktiv, utforskende og kreativ læringsmodus!
Det meste av undervisning og formidling dreier seg om å formidle kunnskap og fakta
som allerede er kjent og godt etablert.
Gjennom egen undervisnings‐ og formidlingserfaring har jeg imidlertid lagt merke til
at elever og turister ofte blir veldig inspirert av å få ta del i noen av feltets ubesvarte
spørsmål. De liker å høre om det man ikke vet, for det skaper undring. Som lærer kan
44
Lysfossdammen kom også høyt opp på spennings‐ og undringslista. Grunnen var graden av isolasjon og
avstanden til nærmeste bygd, og de mange spørsmålene som dermed meldte seg med tanke på hvordan
familiene som en gang bodde her hadde det og hvordan de klarte å drive det isolerte småbruket om vinteren?
Hva slags liv kunne de ha mon tro?
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det kanskje rekke å primært være opptatt av etablert kunnskap, og sannheter, men
som forsker kan man ikke bare orientere seg mot spørsmål som allerede er besvart,
man er også avhengig av å stille nye spørsmål, som kan åpne opp nye horisonter og
innfallsvinkler om ting man ikke visste fra før. (Eller det å se ting på nye måter, og fra
nye vinklinger).
Det å stå på terskelen av noe ukjent skaper opplevelse av undring (og ærefrykt).
Undring, nysgjerrighet og oppdagelsestrang er selve drivkraften i mye forskning og
innovasjon, som i sin tur kan omformes til etablert kunnskap på et senere tidspunkt.
Ved å oppfordre elever, turister og ande besøkende til selv aktivt å stille spørsmål og
være ”forskningsdetektiver” i fløterlandskapet, og dernest følge dette opp med dertil
egnet praksis, vil en kunne åpne opp for unike og minneverdige opplevelser. En kan
til og med risikere å vekke interesse hos personer som kan vare livet ut! Det er ikke
alltid korrektheten av innholdet i kunnskapen som til enhver tid trenger å være det
viktigste, selv om det er viktig nok! Noen ganger kan det være viktigere å tenne en
gnist av interesse og engasjement for tematikken. Ideelt sett bør målet kanskje være
å skape en livslang interesse om tema hos flest mulig av de besøkende selv om det er
et ambisiøst mål.
For å tenne denne gnisten av interesse og engasjement er det to forutsetninger som
synes å være viktige: Det ene er at elevene/turistene selv får opplevelsen av å ta del i
feltets eksklusive hemmeligheter og ubesvarte spørsmål, dvs. å bli geleidet frem til
feltets egne, ofte godt bevoktede, terskel til det ukjente. Det en ikke vet (feltets
ubesvarte spørsmål). Således utfordrer man elevene/turistene til å bruke fantasien
og stille sine egne spørsmål, og kanskje også til og med skape sine egne hypoteser.
Den andre forutsetningen er at elevene/turisten selv får anledning til å være aktive i
sin videre kunnskapssøken gjennom relevante oppdagelsesprosedyrer
(”detektivpraksiser”) og ”identifikasjonspraksiser” i terrenget, jf. Ingolds taskscape
perspektiv, og kanskje også Jeane Laves perspektiv på communities of practice og
uformell læring gjennom praksis.
Her gjelder at elevene/turistene får anledning til å delta i praksiser som simulerer
fløternes liv og aktiviteter relatert til kulturminnet en ønsker å utforske. Dette vil øke
deres mulighet for å identifisere seg med fortidsmenneskene (i tillegg til den aktuelle
historiske perioden) knyttet til kulturminnet som man ønsker å finne mer ut om.
I dette tilfellet er det fløterne i Trysil og Hedmark det er snakk om.
Når de besøkende får anledning til å prøve ut og delta i de aktivitetene og det
arbeidet som fløterne drev med, vil de også lettere kunne identifisere seg med livene
de hadde, og dermed også settes i situasjoner som gjør dem mer i stand til å stille de
relevante (forsknings) spørsmålene.
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En kort oppsummering av rapportens innhold:
Rapporten omfatter:
* Teoretisk innledning om kulturminner i landskapet, opplevelse, lokale fortolkninger og formidling av disse, samt
beskrivelse av de verdier og kriterier som brukes for bevaring innen kulturminneforvaltningen. Et praksisteoretisk
perspektiv lanseres om fløterminner som del av et `taskscape´ (Ingold 2000).Her skisseres også en visjon (som ikke
er ny) om hvordan utvalgte fløtningsdammer kan restaureres og gjøres om til attraktive turmål for
lokalbefolkning og turister i sommerhalvåret.
* Registrering og evaluering av 33 fløteranlegg i Trysil kommune. Det betyr: Avbildning (foto), GPS koordinater,
beskrivelse, evaluering, historisk beskrivelse og veibeskrivelse av i alt 30 fløteranlegg i Trysil kommune og 3 i
Engerdal kommune. 27 av disse anleggene er fløtningsdammer, med tilhørende damhus som ligger langs
Trysilelvas bielver.
* En egen supplerende bilderapport med fotografier, som kommer i tillegg til de fotografiene som er tatt med i
hovedrapporten, for å gi en mer utfyllende fotodokumentasjon av fløteranleggene.
* Fra 6 av de 27 dammene og 6 fløtningsinnretningene i rapporten er det gitt skildringer fra personer (på stedet)
om deres erfaring i forbindelse med fløtningsdammene. Skildringene er markert i blå skrift.
* Kort reportasje fra Engerneset Vels arbeid med restaureringen av ei fløterbrakke som skal bli til et lokalt
fløtermuseum.
* Skildring fra tur i fløterlandskapet sammen med forhenværende fløtningssjef Kåre Joar Graff. Her skildres Graffs
erindringer fra fløtinga i øvre deler av Trysilelva og Sennsjøen, og relevante steder av betydning for fløtinga
underveis.
* Presentasjon av fløte‐ og industriminnet Støa kanal (Her inkluderes både Søndre og Nordre spill), samt en
vurdering av anleggets autentisitet. Støa kanal brukes som eksempel for å drøfte ulike aspekter ved
nøkkelbegrepet autentisitet, slik det brukes innen kulturminneforvaltningen, i tillegg til forskjellige ideologier om
bevaring av kulturminner.
* Helt til slutt kommer en seksjon om fløtningsrelaterte stedsnavn i elvelandskapet. Her illustreres hvordan
stedsnavn kan bli til gjennom særskilt praksisregimer relatert til elva og elvelandskapet.
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