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Elven er den beste, sterkeste og billigste hesten, ble det sagt 
av gammelkara. Både til privat og offentlig bruk, er det fløtet 
mye ved fra Øverbygda, da spesielt i Storelva - Lakselva. Da 
særlig fra Østerdalen og Halshaugan. Også elven i Håla har i 
de senere år blitt utnyttet til vedtransport. 
Den første store fløtingen var under første verdenskrig. Faus-
ke Provianteringsråd satte i gang vedhugst i Ånsvikvasslia, 
med Jakob Jordbru som bas, og det ble hugget ca. 300 favner 
ved rundt Ånsvikvatnet. 
Både kar og kvinnfolk deltok i hugging høsten 1917, og det ble 
penger å tjene, hele fire kroner pr. favn. 
Det ble en snevinter, med ca. 3 m. sne i Halshaugan. Men i 
januar kom et mektig adventregn, med påfølgende frost, slik at 
det bar hestene uten truger. Omtrent alle hester i Øverbygda 
var med, 14 i alt. Følgende: Petter Svendsen, Parelius 
Bringsli, Jens Solvang, Johan Ellingsen, Nils Pedersen, Kristi-
an Tverrelv, Jentoft Østerkløft, Peder Salbakk, Aksel Fridal, 
Ole Kristensen, Johan Jordbru. 
Aleksander Olsen og kona Signe som bodde i Nordenghaugen 
i Fridal (nåværende Fongenhytta, red.), hadde ikke hest, men 
en stor kjelke som de drog ned fra nordenden av Ånsvikvatnet 
(Sætervatnet, red.). Han påstod han holdt seg godt med kaffe, 
gjerne med litt sukker også. 
Veden ble kjørt og lagret på sørenden av Hommervatnet, hvor 
den skulle tørkes for fløtingen. Tolv mann, fordelt på to skift 
sto for fløtingen til lagerplassen på Kosmoholmen ved skole-
huset, som var godkjent lagringsplass. 
 

På seks dager var veden fremme. Fortjenesten var 4,- 
kroner for hugging, det samme for kjøring og likeså for 
fløting pr. favn. Folk syntes det var god fortjeneste. 
Fløtingen var slett ikke noe behagelig arbeid, og heller 
ikke ufarlig. Det foregikk i flomtiden vår og høst. For å 
sikre ”fløtvatn”, ble enten Halsvatn eller Ånsvikvatn opp-
demt. 
En gang var det ubudne gjester som hadde revet dem-
ningen i Ånsvikvatn, med den følge at veden ble pakket 
til lands langt bort viker og til skogs. 
Når fløtingen nærmet seg bygda, var det god gammel 
skikk, at fløterne fikk besøk av kvinnfolk med kaffe og 
kaker av forskjellige slag. 
 
       
 

Vedfløting i Breivadet i Storelva, ca 1930-33  
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Høstfløtingen var ofte full av problemer. Var det høstregn med 
rikelig ”fløtavatn”, slo det plutselig om med opphold med regn, 
og omslag til snøslaps. Og derfor måtte vi ofte lempe veden på 
nytt ut i elva. 
En gang frøs det is på elvene i Østerdalen. To mann vasset i 
isvatnet og slo råk med fløtahaken, for å få veden fram.  
Det oppstod dramatiske ting av og til, helst når det var stor 
vannføring. En gang nederst i Lakselva i flom var det samlet 
opp en masse ved på en liten holme i elva. I stedet for å hente 
båt fra Kosmo, tilbød Olof Strømhaug seg å hoppe ut i strøm-
men ovenfor holmen. Men strømmen var stri og Olof traff ikke 
holmen, men ble ført i stor fart forbi holmen og ned mot et fos-
sestryk. Der plasserte jeg meg med fløtehaka og huket fast i 
Olafs dongeri, og faren var over. 
Høsten 1926 gikk 4 ungdommer løs på vedhugst i Hommer-
vasslia. Øivind, Petter, Lars og jeg. Vi hugget 90 favner ved 
med øks og buesag. Vi drog veden ned til vannet på en kjelke. 
Om våren ble den fløtet til Kosmo. 
En plutselig storflom sprengte vedbommen mellom Flatøy og 
Laksåbakk. Tapet av ved ble stort. Det ble pukket opp ved helt 
nede i Stokklandsbukta. En del ble berget på Kosmovatnet og 
ført i land med båt. 
Det forekom også morsomme ting under fløting. En morgen 
under ”oppkasting” av veden på Kosmo, skinte solen varmt, 
selv om isvannet strømmet forbi. Petter Jordbru satt og dinglet 
med føttene utenfor baugen på en pramme. ”Skal vi bade?” sa 
han henvendt til Lars Sigurdsen, ”Ja, hvis du tør så”. Et øye-
blikk etterpå hørtes et plask, og Petter slapp seg på rygg ut i 
kaldvatnet. Lars hørte og så det hele. Uten kommentar tok han 
tilløp og sprang uti fra kaia. De kom på land ganske fort, men 
Lars hadde mistet pengboka. Den inneholdt hele 6 kroner. 
 

Petter var kjent for sine evner i dykking, og han skulle 
nok få opp velstanden hans Lars, bare han fikk øye på 
den. Fra båten dykket Petter ned på 3 meter dyp strøm, 
hvor vi så pengboka til Lars på den lyse sandbunnen.  
Ved første forsøk var det mislykket, men Petter ville ikke 
gi seg, det var nederlag. Ved neste dykk var han uhyrlig 
lenge nede, før han dukket opp ved båtripa. Da rev Lars 
pengboka til seg brutalt fort, og trakk opp innholdet. Han 
påstod at Petter hadde tatt av innholdet, når han ble så 
lenge nede. 
Det var flere enn Peder Jensen som storlo. Også de 
mange tilskuere som bivånet denne komiske badingen i 
isvatnet. 
Vi hadde kontrakt med Fauske Kommune, om forskudd, 
assistanse under transport med båt, med lossing i Røvik-
kleiva. 
Veden skulle til Røvik Fattiggård og Røvik Sanatorium. 
Prisen for den veden som nådde fram, var hele 8 kroner 
pr. favn. 
Under arbeidet med hugsten bodde vi i Østerkløft hytta 
ved Hommervatnet, størrelse 2,5 X 2 meter, med en bel 
eller et litet loft hvor vi forsøkte å sove noen timer. 
Under den siste krigen var det virkelig stordrift oppe i da-
len, av Nordlandsbanen 16. avdeling, Bodø Bryggeri 
samt Fauske Forsyninsnemnd. Omkring 16 tusen favner 
ved ble hugget i Øverbygda, Østerdalen og Halshaugan. 
Storparten ble fløtet til Kosmo. En del ble tatt i land ved 
Fridalbrua, og kjørt med bil vider, men elva fraktet mest. 
Den største farmen på en gang var 2700 favner, men nu 
var det litt bedre pris for hugging og transport. 
Ja dette var litt av mange opplevelser av lignende art fra 
en svunnen tid. 


