Historie fortalt av Jens Berglund 18.03.2002

Tømmerhogst i Storvannet
Høsten 1958 fikk Hilmar, Karl Forsberg og jeg blinket 40 kubikk tømmer i
Stordalneset i Storvannet. Planen var å hogge våren 1959.
Etter hjemkomsten fra Lofoten i de siste dagene av mars, dro vi rett opp til
Storvannet for å starte tømmerhuggingen. Alt var planlagt nøye. Vi skulle bo i den nye
hytta til staten i Stordalen, og vi skulle bruke båten til Kristian i Bjørsvik. P.S.
Statens båt fikk vi ikke bruke.
Jan Laksaa ble innleid for å være med opp for å felle tømmeret med motorsag. Vi var
utstyrt med tømmersvans og økser samt barkespader som eneste redskap.
Da Jan Laksaa hadde felt alle tømmerstokkene, forlot han Storvannet, og vi var
overlatt til vårt håndverktøy som vi slet og arbeidet med dagen lang.
Heldigvis var Karl Forsberg vant til skogsarbeid da han hadde vært i Østerdalen på
tømmerhogst noen vintre tidligere.
Etter at tømmerstokkene var kappet opp, kvistet og barken fjernet, ble de slept ned
til vannkanten og stablet opp.
Arbeidet gikk veldig greit, og vi satte ørretgarn som vi dro hver dag for å få fisk til
middag.
Etter at hogsten var ferdig, tømmerstokkene kommet ned til vannkanten, dro vi hjem.
Den 1. mai dro vi opp til Storvannet på nytt medbringende påhengsmotoren til Erling.
Nå skulle vi slepe tømmeret ned til Storvasseidet. Vi brukte jolla til Hilmar som skulle
være slepebåten. Stokkene ble tippet på vannet hvoretter vi festet dem sammen med
tau, og etter mye arbeid tok slepingen til nedover vannet. Alt gikk meget greit, men
elva var så lita da vi kom ned til eidet at tømmerstokkene måtte dras på land for å
vente på større vannføring.
Noen dager senere ble det regn og flom, og i full fart ble det arrangert tur til
Storvatnet hvor fløtingen nedover elva startet.
Jeg var bort den helga, så da jeg kom innover ½ døgn etter de andre, var stokkene
kommet delvis ned til Lommervannet. I Lommervannet ble stokkene samlet opp, slept

med båten og påhengsmotoren til Erling og sluppet ned i Lommerelva. Da stokkene
nærmet seg sjøen, ble det laget oppsamlingsbom i sjøen hvoretter stokkene ble
sortert og slepet til sagbruket på Saga. Her ble stokkene dratt opp i påvente av
klargjøring for saging.
Evald Gabrielsen foretok saging av tømret til Hilmar, Karl Forsberg og meg. Etter
hvert som materialene ble ferdige, ble de lastet om bord i båt, ført utover til Alvenes
eller Nordfold og boret opp.
Hilmar og Karl Forsberg bygde bolighus av sitt tømmer mens det tømmeret som jeg
fikk, ble brukt i huset til Sigurd Andorsen i Nordfold.
I ettertid må vi spekulere på den enorme arbeidsinnsatsen som lå i hogge tømmer i
Storvatnet og få dette frem til byggeplassen ferdig til bygging. Når jeg så nevner at
staten skulle ha betalt kr. 1.500.- av hver av oss for å hogge tømmeret på rot i
Storvatnet, så er det bortimot vannvidd.

