
Sommerens	store	stunt,	«Den	siste	stokken»		
	

Padle	en	stokk	og	en	flaske	råolje	fra	Trysil	til	Karlstad.	
Vi	vil	overbevise	Svenskene	at	vi	ikke	er	så	«kaxiga»	lengre.	De	må	jo	ha	lagt	
merke	til	at	selv	Northug	har	moderert	seg.	
	
Vi	ønsker	å	strekke	ut	en	hånd	til	Sverige,	invitere	dem	til	å	investere	i	
virksomheter	på	norsk	side.	Forsikre	dem	om	at	vi	ikke	kommer	til	å	gjøre	noe	
forsøk	på	å	få	tilbake	Jemtland	og	Herjedalen.	Og	selv	om	tilgangen	til	olje	
avtar,	er	vi	villige	til	å	gi	dem	et	par	flasker.	
	
Vannveien	til	Karlstad	er	historisk	og	beviset	på	at	vi	har	samarbeidet	gjennom	århundrer.	
Leveransen	av	tømmer	har	vært	med	på	å	bygge	virksomhet	i	Karlstad.		For	å	hedre	
tømmerfløterne,	for	å	formidle	opplevelser	langs	elva,	for	å	lære	av	Svenskene,	satser	vi	på	å	
holde	oss	flytende	de	drøye	tretti	milene.	
	

«Den	siste	stokken»		
Den	siste	stokken	som	tar	vannveien	fra	Trysil	til	Karlstad.		
«Den	siste	olje»	Vi	tar	med	oss	litt	råolje	fra	Nordsjøen	for	å	markere	at	vi	
har	begynt	på	veien	ut	av	oljealderen.		(Olje	fra	Norjarl	1974)	
	
Oljen	og	stokken	skal	fraktes	med	kajakkene	«Trysil»	og	«OgEngerdal»	av	Njål’ern	og	Onkel	
(Njål	Kristoffer	Brekke	og	Knut	Espen	Brekke)	Turen	filmes	og	vi	har	gjort	avtale	på	daglige	
oppdateringer	til	Østlendingen	TV.	I	tillegg	sender	vi	noen	lydopptak	til	HedmarksRadioene	AS	
|	Solør	Media	AS	
	
«Njål’ern	og	Onkel»	skal	bruke	14.dg	på	turen.	
Njål’ern	er	nevøen	til	onkel,	kanskje	ikke	så	forbanna	overaskende.	Han	er	en	ung	mann	
aerodynamisk	bygget	og	egner	seg	utmerket	for	store	hastigheter.	Kreativt	talent	som	vises	i	
tide	og	utide.		
	
Onkel	tar	stor	plass	og	egner	seg	ikke	fullt	så	godt	i	motvind,	kan	være	sta	og	vanskelig	å	
holde	ren.	Men	tross	alt	en	livsnyter	av	rang.	Disse	har	fått	det	for	seg	at	vi	nå	bør	være	en	
smule	mer	ydmyk	når	det	gjelder	Sverige.	Kanskje	ikke	riktig	ennå	men	den	dagen	kommer	
snart	for	oss	alle.	
	
Turen	starter	lørdag	17.	juni	kl.	17.00.	Arrangeres	om	en	forlengelse	av	Fløterfestivalen	
«Til	den	høytidelige	Avgangen	samler	vi	sammen	Smith	og	smule»	
Råoljen	er	donert	av	etterkommere	av	visekonsul	Jacob	Kielland	(1788–1863).	
(bestefar	til	Aleksander	L.	Kielland).	For	å	ønske	lykke	til	på	reisen	og	for	å	«smøre	oss	inn	med	
tålmodighet»)	kommer	disse	to	med	Jacob	Kielland	som	stamfar.	Thorleif	Kielland	Aarre	og	
Andrew	Smith.			
	



Og	om	ikke	dette	er	nok	vil	de	som	kjenner	sin	Trysil	historie	kunne	møte	en	
etterkommer	av	Axel	Smith	(1744-1823),	Andrew’s	tip-tipp	olderfar.	Han	har	
satt	sine	spor	ikke	minst	når	det	gjelder	skogsdrift	og	tømmerfløting.	

Smith	foreslo	tre	konkrete	forbedringer	av	skogbruket	i	Trysil:	En	gradert	prisskala	for	
tømmeret	ville	gjøre	det	mer	lønnsomt	å	drive	ut	stort	tømmer,	utskiftning	av	det	utbredte	
sameiet	ville	motvirke	uheldig	rovdrift,	særlig	av	små	dimensjoner,	og	en	fløtningstillatelse	til	
Höljes	på	svensk	side	ville	redusere	transportomkostningene	vesentlig.	Tiltakene	ble	
iverksatt	i	løpet	av	den	følgende	tiårsperioden.	De	førte	til	en	umiddelbar	økonomisk	
oppgangsperiode	og	åpnet	for	en	eierkonsentrasjon	som	dannet	grunnstammen	i	det	som	i	
dag	er	Trysil	Kommuneskoger.	

	

Vi	medbringer	også	et	høytidelig	brev	fra	Ordfører	i	Trysil.	Stokken	og	oljen	
overleveres	til	Stora	(Stora	Enso)	og	The	Wood	Region	på	Stadshotellet	i	
Karlstad.	Ole	Martin	Norderhaug	presenterer	Trysil	historie	gjennom	
presentasjonen	«Har	du	hørt	noe	fra	Karlstad».	
	

	«Elva	minutt	for	minutt..ja	på	noen	minutter»	
	
Dere	får	være	med	på	«den	historiske	vannveien»	sammen	med	noe	av	alt	det	
som	kan	oppleves	på	strekningen	i	dag.	
	
Trysil			 17.	juni	kl.	17.00	
Plassen			 17.	juni	–	18.	juni	
Høljes	 18.	Juni	
Sysslebäck	 18.	juni	-	19.	juni	
Likenäs	 19.	juni	-	20.	juni	
Ambjörby	 20.	juni	-	21.	juni	
Stöllet	 21.	juni	-	22.	juni	
Segenäs	 22.	juni	-	23.	juni	
Ekshärad	 23.	juni	-	24.	juni		
Höje	 	 24.	juni	-	25.	juni	
Ransäter		 25.	juni	-	26.	juni	
Deje	 	 26.	juni	-	27.	juni	–	28.	juni	
Forshaga	 28.	juni	-	29.juni	–	30.juni	
Skåre		 30.juni	-	1.	juli	
Karlstad	 lørdag	1.	juli	(ankommer	Stadshotellet	i	Karlstad	kl.	14.00)	
	 	 Mandag	3.	juli.	Møter	Stora	Enso	og	The	Wood	Region		
	

	 	



Vi	møter:	
Trysilguidene	AS	

 
 

 
	
Naturpralinen	Chocolateria.		
Klarälvvägen 110 
680 60 Sysslebäck 

	
	

	

	

Klarälvdalens folkhögskola	

	
 
 
Ekshärads hembygdsgård. Traditionellt  midsommarfirande,(tjo	ho!)		



	
	
Stavkyrkan	i	Ekshärad		
Stavkyrkan	byggdes	till	minne	av	medeltidens	pilgrimsled	som	gick	till	Sankt	Olofs	grav	i	
Nidaros.	Ekshärads	stavkyrka	är	en	ekumenisk	kyrka	som	är	avsedd	att	vara	en	rastplats	för	
moderna	pilgrimer	av	alla	trosbekännelser	och	ett	forum	för	sökare	från	när	och	fjärran.		

	

	
Gamla	Kraftstationen	i	Deje	-	Konst	och	industriromantik	i	en	sällsynt	kombination. 
Vid	Klarälvens	strand,	intill	den	mäktiga	Dejeforsen	finns	Gamla	Kraftstationen,	unik	i	sitt	slag	
och	som	en	gång	i	tiden	försåg	stora	delar	av	Värmland	med	elektricitet.	
	

	

	

	
 
REGIONKONTOR	VÄRMLAND	I	FORSHAGA	
I	Forshagaforsens	fiskecenter	ligger	Sportfiskarnas	regionkontor	i	Värmland.	Vi	driver	campingen	och	
sköter	fisket	i	Forshagaforsen	i	Klarälven.	Regionkontoret	arbetar	också	med	fångstdataprojekt	och	
uppdrag	inom	fiske-,	miljövård	och	sportfiskeutveckling.	
	



	
Forshagaforsens	FVOF	i	Forshaga.	Sveriges	bästa	lax-	och	öringfiske	om	man	räknar	fångst	
per	ansträngning.	
	
	

	
I	Karlstad	blir	vi	møtt	av	gammel	fløterbåt	og	eskortert	til	
Stadshotellet.	

	
	
På	kvelden	lørdag	1.	juli	blir	det	fest	og	Vikingaaktiviteter	i	Byn	
Gladhem.	Alle	som	har	bidratt	til	reisen	kan	melde	seg	på	så	langt	det	
rekker	med	plass.	Man	betaler	maten	kr.	150,-	og	drikker	medbrakt.	

	
	



	
	
	
Det	vil	bli	en	presentasjon	av	Skogsriket	Värmland	og	Stora	
Enso	
	
Turen	virkeliggjøres	gjennom	et	samarbeid	mellom:	
	
Østerdalen	Festivalforening.	
Destinasjon	Trysil	
Visit	Elverum-regionen	
Visit	Värmland		
Stora	Enso	
og	
IDA	prosjektet	

	

IDA: Internationalisering, Destinasjonsutvikling og Attraksjonskraft 
IDA er et prosjekt som dekker Akershus, Østfold, Hedmark og Värmland. Gjennom 
prosjektet ønskes det flere utenlandske gjester til reiselivsnæringen i regionen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.visit-hedmark.no/no/artikler/Idainterreg/Akershus/
http://www.visit-hedmark.no/no/artikler/Idainterreg/Hedmark/


Vi anbefaler boken; 

	

	

En	spesiell	takk	til	våre	Svenske	venner	for	hvordan	vi	har	blir	tatt	imot!		

	
	
	
Lar	mailen	under	stå	som	eksempel;		
 
 
 
Hej! 
 
Tack för mailet! Jag blev verkligen glad över ditt samtal, detta med flottningen 
är ju mitt stora intresse och som jag lägger mycket tid på! Jag ska fundera på 
tänkbara besöksmål längs vägen. Hade tänkt föreslå Gamla Kraftstationen i 
Deje men såg att ni redan bokat in det, ett mycket bra val! Linn som driver 
Kraftstationen är mycket mån om bygdens historia och väldigt trevlig. 
 
Det är också passande att ert projekt genomförs just i sommar, eftersom det i år 
är 20 år sedan Klarälven avlystes som flottled. Till minne av detta håller jag just 
nu på att planera en båtträff för flottningsbåtar lördag 15 juli. Jag har fått ihop 
ett gäng som kommer komma till Karlstad och så ska vi tillsammans åka en tur 
på Klarälven samt ha lite uppvisning för allmänheten till minne av flottningen. 
 
Jag kom att tänka på en sak, eftersom jag jobbar med de båtar som förr 
användes här och som vi varit noga med att de ska se ut som de gjorde förr. De 
är målade i Klarälvens flottningsförenings färger, och vi använder dem bland 
annat vid uppdrag inom sjötransporter och bärgning av sjunktimmer. 



Bärgningsbåten vi har är den enda som finns bevarad från Klarälvens 
flottningsförening. Båten Minken är min egen båt. Köpte den i november förra 
året. Den hade då varit borta i 27 år så det känns fantastiskt roligt att den 
kommit "hem" igen! 
 
Kanske ni skulle vilja bli mötta av någon av de båtarna då ni kommer till 
Karlstad och är påväg till Stadshotellet? Jag hjälper gärna till om ni vill. Det är 
just nu väldigt lågt vatten i Klarälven så det är troligen bara Minken som i så 
fall kan användas vid mottagandet. Tänkte att det kanske kunde vara intressant 
om ni när ni kommer till Karlstad blir mottagna ute i älven med en av de båtar 
som förr användes precis här, eftersom den ser ut precis som den gjorde under 
flottningen? Jag bifogar några bilder av våra båtar. 
 
Ha det gott! 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
Helena Lundgren Landin 
 
 
 
 
Kontaktpersoner. 
 
Espen Brekke + 47 46 80 88 45 
Leder for prosjektet og padler kajakken «OgEngerdal» 
 
Njål Brekke + 47 92 82 88 87 
Ansvarlig for film, og padler kajakken «Trysil». 
 
Halvor Lie +47 90 91 18 09 
Ansvarlig for infrastruktur / følgebil / pressetalsmann under turen. 
	
Under	turen	vil	vi	kunne	være	tilgjengelige	fra	kl.	08.00	–	10.00	for	media.	
Padletider	vil	være	mellom	12.00	–	18.00.	
	
Dette	er	regelen	men	det	vil	være	unntak.	
Halvor	Lie	kan	kontaktes	under	hele	turen.		
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