
Dampbåten Eol som drog tømmeret over Anjan 

I årene rundt 1914 hadde Ver-
dalsbruket kjøpt flere store eien-
dommer i Kall. Det sies at ei viss 
frøken Flod stod som kjøper, da ut-
lendinger ikke fikk kjøpe skog-
seiendommer i Sverige. I tillegg 
kjøpte bruket 100000 m3 tømmer 
av en Olof Alexanderson ved 
Kallsjøen. Til transport av tømme-
ret vart det bygd to taugbaner, en 
fra Kallsjøen til Anjan (1400 m), og 
en fra Esingsjøen til Veressjøen 
(3700 m). Som trekkraft vart først 
brukt en lokomobil fyrt med ved, 
denne vart senere utskiftet med en 
dieselmotor. Disse var plassert ved 
Esingen. Bygginga av banene star-
tet i 1914, og var ferdig høsten 
1915. Det vart bygd spisebrakker 
(stasjonstuer) og stasjoner både ved 
Esingen og i Sør-Vera. 

Taugbanene fra Esingen endte i 
stasjonen ved Veressjøen. Dette var 
et høgt bygg som sto på kraftige be-
tongpellere. Ut til Stasjonen var det 
ei kavelbru. De full-lastede tømmer-
vognene gikk inn på stasjonen her 
og vart lesst av, og de tomme vog-
nene returnerte til Esingen. 

Mastene som kablene hang i var 
av ulik høyde, alt etter landskapet. 
Ei spesialmast sto på banens høgste 
punkt ved riksgrensa. Masta gikk 
under navnet "forankringen". Her 
var det et system som strammet og 
slakket bærekabelen, alt etter be-
hov. 

Ola Urvold forteller at høgste 
masta på 18 meter, sto på en kolle 
øst for Jerptjemet. Alle mastene var 
av tre. Urvold nevner at en lands-
kjent skytter og børsemaker, Anton 
Dahl fra Steinkjer, utmerket seg 
spesielt under anleggsperioden. 

Like øst for "forankringen" var 
kablene svært låge. Vognene gikk 
her såvidt klar av bakken.Om det 
forteller Borghild Wæren at hennes 
mormor, Beret Marta Halvorsdatter, 
var oppe i Jerptjerndalene og både  

kangla og laga lauvkjerver, da det 
var mye rogn der oppe. Alt dette la 
hun opp på tømmervognene når de 
passerte, så vart det fri skyss helt 
ned til Veressjøen. Enkelte som 
tyvåket fra Esingen hoppet av her 
oppe før banen gikk over de djupe 
dalene og Jerptjemet lenger vest. 

Tømmeret fra Kallsjøen vart først 
sendt med taugbane til Anjan. Her-
fra vart det en lang sjøtur etter An-
jan, gjennom Torvsundet og til 
Sandnesset (ca. 2,5 mil). Her var 
det som ved Kallsjøen en kjerrat 
som transporterte tømmeret opp til 
Stasjonen der det vart tippa av. Det 
var en mann nede i sjøen som ledet 
tømmerstokkene inn på kjerraten. 
To mann stod og lesste tømmeret på 
taugbanevognene. Et tungt arbeide 
etter at tømmeret hadde ligget i 
sjøen. 

Til å trekke tømmeret over Anjan 
vart brukt en liten dampbåt ved 
navn "Eol", med fire manns beset-
ning. Det var strengt forbudt å 
bruke banen som persontransport, 
da det hendte at tømmeret falt av 
vognene, men enkelte tok sjansen 
på det likevel. Når vognene kom til 
Sør-Vera stod det folk på Stasjonen  

der og løste opp kjettingene og 
tømmeret falt i sjøen. 

Om sommerene i disse årene var 
Storlundammen stengt, og Ve-
ressjøen stod høgt hele sommeren. 
Denne tømmertransporten foregikk 
bare om sommeren, og arbeidet 
gikk på skift. 

Jon Rydning forteller at når ba- . 
 nen var i drift, så var det svært kor 

det "riksa og gnaill", noe som 
hørtes på lang lei. Veresbyggene 
var glade for levenet, for det 
skremte vekk ulven fra området. I 
disse åra var det "ulveår", og ulven 
hadde overgang mellom Sør-Vera 
og Esingen. Det var egentelefon-
linje for taugbanen. I stasjonsstua i 
Sør-Vera bodde Oline og Gustav 0. 
Wæren. Her arbeidet Oline som 
skredder. De flyttet senere til Gran-
heim i Inndalen. Denne tømmer-
transporten skaffet mye arbeid. I fra 
svenske kilder var det regnet med at 
ca. 50 mann hadde arbeide her om 
sommeren fra Kallsjøen til Vera. 

Transporten av tømmeret fra Sør-
Vera til Tronsmooset var med og 
gav veresbyggene arbeid. Tømme-
ret vart fraktet i såkalte "skuter" 
med en skutbom rundt og med en 
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Høgmasta ved Jerptjønna ( 18m) I toppen brødrene Gustav og Hatvar Hal-
dorsen. Veravatnet i bakgrunnen. 

Fra endestasjonen ved Veravatnet 

spellflåte som trekkraft. Størrelsen 
på "skutan" kunne variere, fra 3-
4000 stokk, men riktig store "sku-
ter" var oppe i mellom 5-6000 
stokk. De som arbeidet med dette 
ville helst ha stille vær. Det var som 
regel start fra Sør-Vera i sjutida om 
kvelden, da var de som oftest 
framme ved Tronsmooset tidlig ne-
ste morgen, i tillegg var det mye ar-
beid med å klargjøre "skutan". In-
gvald Tronsmo fortalte at hans far, 
Iver, fikk akkord på transporten, 1 
øre pr. stokk som senere vart 
forhøyet til 1,5 Øre pr. stokk. 
Spellflåten hadde 8-10-manns be-
setning. Fra Tronsmoen vart så 
tømmeret fløytt ned til Verdalsøra 
på høsten. 

Taugbanen kom i drift høsten 
1915. Da låg det 140 000 stokk i 
vika sør for Sandnesset, i dag kalt 
Stasjonsvika. Det vart regnet med å 
klare 2500 stokk i døgnet, ca. 10 
stokker på hver taugbanevogn, alt 
etter tømmerets størrelse. Hvis alt 
gikk greit, kunne tømmeret fra 
Kallsjøen være framme ved Ve-
ressjøen på noe over to døgn. Mye 
av den tiden gikk med til transpor-
ten etter sjøen Anjan. På grunn av 
været kunne transporten her bli mye 
forsinket. 

Det var litt av et anlegg Verdals-
bruket satte i gang i 1914. Mastene 
var av tre. Store svinghjul og mye 
kabel skulle transporteres inn i et 
vegløst område. Harry Jønsson for-
teller at først i 1957 vart det vegfor-
bindelse fra Mæ len til 
Baksjønesset. 

Drifta vart nedlagt i 1920. Ver- 

denskrigen var slutt, og det vart 
nedgangstider. Verdalsbruket fikk 
store tap på grunn av store fall i 
tømmerprisene. 

Taugbaneanlegget hadde kostet 
ca. 100 000 kroner. Eiendommene 
Verdalsbruket hadde kjøpt for 1,2 
mill. kroner vart noen år etter solgt 
med store tap. Et anlegg Verdals-
bruket satte i gang mellom Fæviken 
og Bonæshamn ved Kallsjøen, mis-
lyktes også. Det skulle her produse-
res tjære, tresprit m.m. 

Det vart stille i grensebygdene et-
ter at banene vart nedlagt. Etter hva 
Harry Jønsson forteller, vart noen 
av kablene fra anlegget brukt til 
kabler på hengebruer på forskjellige 
plasser og en del kabel vart løyst 
opp og brukt som gjerdetråd. Jernet 
vart solgt som skrapjern. På svensk 
side var det en Vichlund fra Jårpen 
som var kjøper. På norsk side 
kjøpte Ingolf Bengtsen noe av det. 

Det er i dag uråd å finne ut hva 
de hette alle de som hadde sitt ar-
beide i forbindelse med denne 
tømmertransporten. Jørgen 
Sjømæling var bas på banen mel-
lom Esingen og Veressjøen. Anders 
Ward var en av maskinistene på 
Esingen. Andre var Gustav 0. 
Wæren, Peder Furre, Ole Sissel-
vold, Johannes Tronsmo, Jon Ot-
termo og Halvard Haldorsen. Sta-
sjonsstua i Sør-Vera stod der til ca. 
1932, da vart den flytta til Auretjer-
net og stod visstnok ved utløpet av 
bekken på nordre side. 

På samme tid forteller Ingvald 
Tronsmo at Stormyrkoia ned mot 
Strådøla vart flytta til Kløftin, 
Kløftkoia. Denne koia stod mellom 
Seterbekken og Auretjernbekken og 
vart nytta i fleire vintrer. 

Etter at taugbanen vart nedlagt, 
vart stasjonsstua benyttet av ung-
dommene i Vera og fra gårdene på 
svensk side som danselokale. I de 
fleste tilfeller var det Helmer Ryd-
ning som spilte, men også Ole Jon-
sen Sørvera hadde torader og spilte 
ved enkelte anledninger. Borghild 
Wæren forteller at hun var for ung 
til å få lov til å gå på dans, men de 
lurte seg ned til stasjonsstua og såg 
på de dansende gjennom glaset. Der 
gikk det mye på pols, vals, reinlen-
der og flax. Men den gangen var det 
ikke slik at de unge satt og klemte 
og kysset hverandre så alle såg på. 

Med Knut Haldorsen som kjent-
mann, var vi i høst ute for å finne 
stasjonsstutomta. Lenge etter at ba-
nen vart nedlagt, var det ikke skog 
på området rundt der stua hadde 
stått, men nå er det skog over det 
hele. Under noen graner fant Knut 
kjellerhullet der stua hadde stått, ca. 
30-35 meter fra strandkanten. Litt 
lenger ute ved sjøkanten ligger 
store sementblokker og viser hvor 
stasjonen sto. En enkelt kabel ligger 
langs stranda og er og et minne fra 
taugbanetida. 

For å gjøre meg kjent med hvor-
dan taugbanen hadde gått på svensk 
side, tok jeg tirsdag 16. oktober en 
tur fra Vera til Sandneset. Skylaget 
låg lågt og tett, slik at det var nesten 
skumt i skogen, men temperaturen 
var høg, 12-14 grader. Vel framme 
på Sandneset møtte jeg Per Jønnson 
og sønnen Yngve, som holdt på og 
partere elg. 

For de som ikke er kjent her, kan 
jeg nevne at her er to gårder. De lig-
ger vakkert til på vestsiden av Esin-
gen, med Stasjonsvika på sydsiden. 
Et navn som minner om "linbaneti- 
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den". Det er ca. 7 km til nærmeste 
nabo, Mælen og 55 km til folkesko-
len i Huså. De fikk veg i 1961-62. 
Et større område var oppdyrka her 
sist sommer. 

Per Jønnson vart med meg og 
viste meg hvor taugbanen hadde 
gått. "Du må se etter kablene som 
ligger att etter banen, så går nok  

dette fint." Jeg fikk heller ikke noen 
problemer. Både bærekabel og 
trekk-kabel låg her. Mye nedgrodd 
av gras og mose, men de stakk opp 
her og der. I myra vest for Sandne-
set låg mastene utrolig godt bevart 
og ved siden av stakk det opp seks 
pæler, som til sammen viste hvor-
dan mastene var oppbygd. 

På min veg tilbake mot grensa 
fann jeg noe jernskrammel og hjul. 
Trolig fra traversene på mastene. 
Ved riksgrensa viste store sement-
blokker hvor forankrings-masta 
hadde stått. Selv om kablene viste 
leia videre, avsluttet jeg min tur et-
ter traseen her og gikk ned til Lille-
tjernet og tok stien til Vera. 

Taugbanestasjonen i Esingen. Stående fra venstre: Albert Spillum, Halvor Haldorsen, stasjonsmesteren Peder Purre, Jon Jon-
sen Nordvera, kona Gustava, Ole Benjaminsen Sisselvold, Petter M. Sellæg, Martin Haldorsen, sittende foran: Haldor Hen-
riksen, på fanget sønnen til stasjonsmesteren. 

32 


