
Bjørneparken i Flå
Av Trond Lindseth

Palmesøndag var i år satt av til ”Bjørne-
slippet” i Vassfaret Bjørnepark i Flå. Vi 
hadde store planer om å fotografere de små 
bjørnungene som skulle  slippes ut i snøen 
for aller første gang.

Det første som møter oss på parkerings-
plassen er to enorme haller, her har det 
skjedd mye siden vi sist var på besøk. Og 
kanskje ikke så rart, for det er Olav Thon 
som nå satser store penger i Bjørneparken, 
samtidig som han har bygd nytt stort 
butikksenter med hotell i Flå sentrum. 

Den første av de to hallene inneholder 
kafe og en stor foredragssal, den andre er 
beregnet for barneaktiviteter. Og det er i 
denne vi rask drar kjensel på en kar ved 
en steinslipemaskiner og mange unger 
rundt seg. Tore Scott Arnesen har vi besøkt 

tidligere, både på Sjong Campingsenter 
ved Nesbyen hvor han tidligere hadde et 
Steinmuseum og ved Gardnoskrateret hvor 
han sto med alle slipemaskinene sine. Nå  
har han fl yttet hele steinsamlingen og alle 
slipemaskinene sine til Bjørneparken.

De nyfødte femlingene ville ikke vise seg utenfor 
døra med så mange mennesker tilstede, men 

fjorårskullet Tor og Odin ville gjerne lekeslåss 
og vise seg frem for publikum. 

Det blir fort trengsel rund slipemaskinene når en kan få slipe stein gratis. Med fi re unger 
rundt hver maskin kan en hel skoleklasse stå å slipe samtidig. 
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Her må det bli travle dager for en som 
egentlig er pensjonist. Hele sommeren 
igjennom er det daglig steinsliping fra 12 
til 16, og resten av året er det aktivitet på 
slipemaskinene i helger og alle skoleferie. 

Steinmannen i Bjørneparken, Tore Scott Arnesen 
foran en stor blokk Gardnosbreksje.

Slipemaskinene har diamantskive og er godt 
sikret for fl ittige barnehender. 

Her er det tre gutter som sliper med veiledning 
av Angela van der Hoek  som hjelper Tore.

Steinslipingen er gratis, og det er kun hvis 
en vil kjøpe et kjede e.l. til den nyslipte 
steinen at det koster noen få kroner.
  
Tore er en ordentelig ”Reodor Felgen”, så 
alle de barnevennlige slipemaskinene har 
han selv bygget. 

I tillegg til slipingen er det også mange 
montere med steiner Tore har samlet fra 
hele Norge. Det er en enorm hall som Tore 
har fått til disposisjon, en mulighet han 
håper steinfolket også kan dra nytte av, mer 
om dette på side 26.

Det er ikke vanskelig å aktivisere ungene 
i resten av parken heller, i tillegg til alle 
dyrene er det bl. a. hengebru, klatrevegg, 
brannstige, balansevipp, utsiktstårn og sklie 
som en kan teste seg på. Og alle hindrene 
er naturlige - av tømmer, tau eller stein.

Parken er åpen hele året, hver dag fra 10 til 
18, så her er det muligheter til en annerledes 
søndagstur utover høsten og vinteren.
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