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En bestefar og hans seksårige barnebarn kommer syklende nedover Sjøgata på Tangmoen. De 

er på vei til Storvika for å bade. Plutselig faller veien utfor en liten bakke ved Møller bil, og 

guttpjokken fra Stokmoen skvetter litt til av spenning. Det var ikke hver dag han fikk prøve 

seg i en utforbakke. Her ville det bli fart ned i tunnelen under Havnekrysset. Da han på andre 

siden av tunnelen tar igjen bestefaren, skinner ansiktet i gode grimaser. Farten og vindtrykket 

hadde fremtvunget noen tårer. Et par minutter senere skal de krysse broa over Gråelva i 

Havnegata. Foran dem ligger Sutterøya og til høyre åpner det seg bortover til Leira 

industriområde. Det smeller litt ved bakhjulet til gutten, kjedet synes å ha hoppet av. Mens 

bestefaren setter seg på huk for å feste kjedet, står gutten ved rekkverket og myser utover den 

blanke sjøen. Han får liksom ikke naturen helt til å stemme. "Kofor står'e træ uti sjø'n, 

bestfar?" Et ærlig, oppriktig og fornuftig spørsmål. Ja, det er nok mange som har spurt seg det 

samme de siste 50 årene, og mange vil de nærmeste årene undres likedan. Færre og færre vet 

ikke at det de ser er restene etter Tangen Lense, en oppsamlings- og sorteringsplass for 

tømmer som kom fløtende nedover Stjørdalselva, og som opphørte fløtemessig da 

forlengelsen av rullebanen på Værnes fremtvang et nytt utløp av elva i fjorden den 11. august 

1960. 

 

Langøra er det umulig å komme utenom på alle vis. Langøra synes for de fleste kun å være en 

enkel, simpel sandbanke. Skulle ikke tro at den innholder så mye historie. Men som andre 

nærområder ved en os, har denne langstrakte sandbanken sett det meste av Stjørdalens livsløp, 

hvor den ligger der som en slags port som vokter sitt innløp. "Ho mor", Stjørdalselva, har 

valgt ulike løp gjennom årtusener, og dannelsen av Langøra forandret utviklingen av Stjørdal. 

Sandferhus og "Halsøkrysset" kom og forsvant som senter innen all virksomhet, som et 

resultat av manglende muligheter for å benytte Stjørdalselva. De større båtene kom etter hvert 

ikke lengre enn til Sutterøya. 

 

  Hans Olav Løkken 
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Det har alltid befunnet seg såkalte strandsittere langs det gamle utløpet av Stjørdalselva, 

bortover helt til utløpet av Gråelva, dette elvekrysset som renner ut i Trondheimsfjorden. Og 

selvsagt på andre siden av Gråelva, nedover på Sutterøya. Dagens Stokkbekk renner i sin tur 

ut i Gråelva ved Medbroen. Disse elvekryssene utgjør den nordlige enden av "Sjørdashæsen". 

(Se Stjørdalens krønike, bind 8, side 9). Området mellom Stokkbekken og utløpet av Gråelva 

utgjorde det som først på 1800-tallet var Exercerpladsen Stjørdalshalsen, senere omtalt som 

Tangmoen. Altså nordligste området vest av Stokkbekken. Tangmoen har nå forskjøvet seg 

litt (feilaktig) på kartet, inklusivt det nyoppmudrede området fra 1985. I dag regnes 

Tangmoen for å være alt området vest av Innherredsvegen, fra Halsøkrysset - begrenset av 

sjøen, Gråelva og Stokkbekken. Den første dokumenterte tangmolitt'n var Oluff Tangen i 

1551. Under folketellingen i 1661 skulle det befinne seg 11 husmenn i området, underlagt 

Værnes Fogdegård (Hovedgården). Etter hvert kom kjente slekter som Schøller og Wessel inn 

som eiere av området, blant annet Jan Wessel, far til Tordenskiold. En begynte å snakke om  

 

Det Wesselske jordegods, senere benevnt som Stjørdalsgodset, investeringsobjekt overfor 

mange kjente familier. Utløpet av Gråelva skulle etter hvert bli Tangen Bruk, skjønt 

opprinnelsen startet trolig i 1796 i form av Fabriken Haapet (ofte referert til som 

"Virksomheten"), som lå ved dagens rundkjøring sør for Medbroen, på nordsiden av 

Stokkbekken. Noen mener at det muligens startet pottemakeri på Stjørdal allerede midt på 

1700-tallet, men at det først skjøt fart i 1807. "Virksomheten" ble i 1824 flyttet vestover til 

Tangen, ved utløpet av Gråelva, trolig grunnet bedre muligheter for kai. Derfor benevnelsen 

Tangen Bruk. Tangen Bruk er ansett for å være Stjørdals første reelle industribedrift, og må i 

Fra Midtheim på Værnesmoen på 50-tallet, barndomshjemmet til John Strand. 

I Stjørdalselva er pålene kommet på plass til Tangen Lense 



all vesentlig grad settes i forbindelse med familien Jenssen, som for fullt kom inn som eiere 

av Tangen Bruk i 1822. Jenssen & Co hadde startet sitt firma i 1790, og kom inn i 

eiersammenheng av Stjørdalsgodset etter dødsboet til Einar Schavland Gram på Værnes 

Hovedgård. Broren til Einar, Jacob Schavland Gram og hans sønn igjen, var medeiere frem til 

1854, da overtok Jenssen & Co det hele alene. En betydelig tømmerfløting ble iverksatt, med 

opp til 60 000 stokker pr. år. Jenssendynastiet var dominerende innen det meste som foregikk 

på Stjørdal, industrimessig, politisk, sosialt og kulturelt. En stund bodde de på Medbroen, og 

det var nok et stort skille mellom folket på Medbroen og de strandsittere som jobbet på 

Tangen Bruk. Familien Jenssen, virksomheten på Tangen Bruk og leire- og kalkindustrien er 

meget vel beskrevet i den storslåtte boka: "Fra sjøbunn til vakker pottemakerkunst" (Kjell 

Erik Pettersson 2011), trolig den flotteste lokalhistoriske utgitte bok på Stjørdal.  

 

Det er ganske interessant å se at den berømte Hans Barlien også var involvert innen 

pottemakeri. I følge overnevnte bok kan en ikke se bort fra at Hans Barlien var den som 

startet hele virksomheten ved Fabriken Haapet, før han drev pottemakeri i Trondheim i 1803. 

Han skulle visstnok ha kommet til Stjørdal som "alt mulig mann" hos rittmester Broder 

Lysholm von Krohg. Og i følge datidens Adresseavisen skulle han også ha startet et eget potte 

- og kalkmakeri, trolig på Huus i Lånke. Men han ble tvunget til å selge det allerede i 1806. 

Hans Barlien var en spesiell kar, en opponent i samfunnet, som ofte kunne gå på tvers av det 

politisk korrekte. Så også da han satt på Stortinget. Men han var praktisk anlagt, og forsto å 

utnytte mulighetene. Derfor lot han bygge et sagbruk under Røsfossen (Røddesfossen), hvor 

han saget tømmer fra Lånkeskogene. Likeledes lot han fløte tømmer nedover fra Hegra til 

Langøra. Ved flo sjø gikk strømmen ganske så langt opp i elva Leksa, men ikke helt til 

Røsfossen. Barlien lot da, ifølge Gunnar Aasvolds bok, bygge et sluseanlegg som førte 

tømmeret helt opp til sagbruket. Store kvantum ble foredlet. Hans Barlien var en stor 

kapasitet, en som ikke var engstelig for å prøve seg på ulike metoder innen jordbruket. Han 

utviklet vannverket i Trondheim, drev glassverk, hatte- og paraplyfabrikk. Han mottok 

Dannebrogordenen. Men Barlien fikk visstnok nok av Norge, og til tider ga uttrykk for at han 

følte seg forfulgt av kanselliet, på linje med så mange andre, en pushfaktor mange har unnlatt 

å nevne innen vår utvandrerhistorie. Han utvandret som 65-åring til Amerika i 1837. Der 

startet han en fabrikk i St. Louis. Han slo seg etter hvert ned i Sugar Creek, Iowa. Her døde 

han i 1842 og hans grav finnes ikke, selv etter intense undersøkelser. Men så gikk det også 

tidlig rykter i forbindelse med hans død! 

 

Tangen Dampsag og Lense den 22. juli 1910 (Foto: Østeraas v/Kjell Erik Pettersson) 



Jenssen & Co ble gjennom noen år dominerende innen tømmer. Behovet meldte seg raskt for 

fløtingsdammer. I 1866 fikk firmaet tillatelse til å bygge tre dammer i Røaa Allmenning. Karl 

Løken på Bye hadde store skogseiendommer i Hegra og kontrakter for hogst i Sondalen og 

Forradalen. Tømmeret lot han fløte ned til Langøra hvor han etablerte et sagbruk. Her laget 

han sviller til Meråkerbanen. Det kom til et utstrakt samarbeid mellom Løken og Jenssen om 

felles fløting. Dette til tross ble det nedgangstider, et krakk, og Karl Løken gikk konkurs i 

1883, 15 år etter at han bygde seg kai i "Halsøkrysset". Dalføret lå snart åpent for en ny 

storaktør: Meraker Brug. Gjennom flere tiår ble Tangen Bruk drevet som pottemakeri, og 

opphørte trolig mot slutten av 1890-tallet. Men kalksteinproduksjonen fortsatte. På denne 

tiden var det hele 300 teglverk i landet. Og i utløpet av Stjørdalselva utviklet det seg en 

oppsamlings- og sorteringsplass for tømmer som ble hetende Tangen Lense. En del stolper 

står som nevnt der den dag i dag og i seg selv utgjør et kulturminne.  

 

Det er ikke dette kapitlets hensikt å 

fortelle om fløtingen av tømmeret 

nedover Stjørdalselva og tilstøtende 

sideelever. Men kun nevne denne 

spesielle kulturen, la oss kalle det et 

miljø av sesongarbeidere, som 

utviklet egne teknikker, metoder og 

knep gjennom flere hundre år. Som 

unge husker jeg hvor spennende det 

var å følge disse mennene som 

balanserte på glatte og uberegnelige 

stokker. De var som sirkusartister, 

mest med livet som innsats, 

dessverre. En farlig arbeidsplass 

som krevde flere menneskeliv. Det 

er klart at vi lurte fælt på hvordan 

de skulle få løst opp en 

tømmerknute, en såkalt vål. De 

største kunne inneholde tusenvis av 

stokker, hvis eneste mulighet var å 

ta i bruk dynamitt. Vannføringen 

var selvsagt avgjørende for effektiv 

fløting. For mye vann, eksempelvis 

ved store flommer, havnet tømmeret 

fullstendig på avveie, og kunne føre 

til at skogen på et vis tok trærne 

tilbake. Tømmerstokker måtte 

hentes innover myrer og i store 

hauger langt inne i skogene. En måtte altså regulere fløtingen ved hjelp av dammer. Flere av 

disse er synlige den dag i dag, og lokalbefolkningen har bevart noen av disse som rike og 

storslåtte kulturminner. Det ble bygd sager både ved hovedelva og ved sideelvene. Her 

oppstod det sagbruk som har eksistert frem til våre dager, og som ikke sysselsatte så få mann. 

Eksempelvis Hegra bruk som ble dannet i 1919. Men tidene var usikre, og bruket gikk 

konkurs allerede i 1924. Etter å ha ligget nede noen år, kjøpte en av de største aksjonærene, 

Anders Hegre, bruket - og startet forsiktig i det depressive året 1929. Den 3. juli 1933 brant 

bruket ned, påsatt av en brannstifter, russeren Kormasjof. Men sagbruket ble bygd opp igjen. I 

Kanskje ett av de mest kjente bilder i Norge fra tømmerfløtingens tid: 

tømmerfloke, såkalt vål, i Tyllfossen i Forradalen i Stjørdal i 1913 



1982 sysselsatte bruket 17 personer. Det året ble også bruket forpaktet bort til Hommelvik 

Bruk.   

 

Tangen Dampsag ble anlagt av Jenssen & Co i 1863, og var den første dampsaga i Trøndelag.  

I 1868 ble det opprettet en avtale mellom Statens Skoger og Jensen & co/Tangen Dampsag 

om bygging av dammer for fløting av tømmer over lengre avstander. I 1905 overtok Meraker 

Brug skogbrukseiendommene Mostadmarken og Forbygdgodset etter Jenssen & Co. Meraker 

Brug hadde etter denne tid ansvaret for fløtingen i Stjørdalsvassdraget og Tangen Lense i alle 

år inntil fløtingen ble avsluttet. Organisering og ledelse ble ivaretatt via en felles 

fløtingsforening. (Ref. Bardo Stokke). Ved århundreskiftet skar de omlag 90 000 stokker, og 

gjennomsnitt ble det fløtt 50 000 kbm. Fra 1912 og gjennom første verdenskrig ble dette 

halvert hva gjaldt stokker i selve lensa, men tok seg kraftig opp etter 1918, da de var oppe i 

120 000 stokker sagtømmer og nærmere 88 000 stokker sliptømmer.  Til sammenligning ble 

det på 1950-tallet, da fløtingens andel av tømmertransporten i landet var på 50 %, fløtt 

tømmer i Stjørdalsvassdraget med gjennomsnitt 24 500 kbm pr. år.   

Sliptømmer betegnes som massevirke, underforstått tømmer beregnet for tremasse- og 

cellulosefabrikker (papir). Sliptømmeret er vanligvis midtmålt i motsetning til toppmålt 

tømmer som brukes til trelast. Tangen Dampsag brant i 1918. En av de som drev med 

slepebåter for frakting av tømmersopper til Bangsund og Follafoss på 1930-tallet var Peter 

Fjær fra Namdalen. 8. juni 1934 skriver han i en dagbok: "Tangen Dampsag d. 8. juni blir de 

siste jordiske levninger flyttet fra Stjørdal til Rørvik, hvor Tangen D.sag skal balsameres og 

bevares til evige tider". 

 

Tangen Dampsag i 1908. De to i forgrunn er maskinist Johan Peter Pettersson og arbeidsformann Halvor 

Olsen Rise (Foto: Østeraas v/Kjell Erik Pettersson) 



Meraker Brug sysselsatt ganske så mange nede på Tangen. Noen var fast ansatte gjennom 

hele året, mens de fleste var sesongarbeidere. Det var om å gjøre å komme i gang før 

snøsmeltingen om våren. Over 400 påler skulle på plass. Denne pelingen sikret ledingen av 

tømmeret og en viss sortering. Når alt var klart ble det gitt signal til de ulike dammer i 

Stjørdalsvassdraget om å slippe ut tømmeret. Men alt kunne ikke komme på en gang, det ville 

lensa ikke tåle. Hvor mye tømmer som kom nedover varierte fra år til år, men en snakker om 

år med ca. 30 000 kbm, eller opp mot 400 000 stokker. Fra pelingen året 1940 vet vi at det ble 

betalt kr 2.- pr. påle, og at isen var ikke helt renset ut av Stjørdalselva før den 4. mai, hvorpå  

 

 

pelingen ikke kom i gang før onsdag den 8. mai. Den 17. mai ble Stjørdalselva stengt, 

underforstått at pelingen var ferdig og elva åpen for tømmerfløting. Dette, og arbeidet ved 

Tangen Lense, gikk uforstyrret uten innblanding fra tyskerne. Det var en snørik og kald start 

på 1940, men enda verre visstnok i 1942. Da var det så kaldt i hele januar at flere av de 

permanente pålene i Tangen Lense ble løftet opp av isen.                                      

 

Under de første engelske angrepene i forbindelse med Tirpitz i 1942 gikk Tangen Bruk fri, 

men under angrepet natt til 28. april falt det ned bomber på Vikan. En splint drepte blant annet 

en sønn av kaptein Hansen. Dette angrepet (se Stjørdalens krønike, bind 14, side 151) førte til 

at flere vinduer ble slått ut i nøstet, kontoret og spisebrakken på Tangen Lense.  

Sopper lagret til venstre og klare for tauing 

Tangen Lense 



Tømmermålerne gjorde sitt arbeid ute i felten, mens merkingen foregikk ved sorteringen 

innenfor hovedlensa. Hver kjøper hadde sitt merke, som ble slått inn i hver stokk. På 

skurtømmeret ble det slått inn 12 merker i hver stokk, mens sliptømmeret fikk en spesiell 

merking siden det kunne være flere kjøpere. Blant kjøperne kan nevnes Ranheim 

papirfabrikk, Hommelvik Bruk, Bangdalsbruket og Follafoss.   

 

Tangen Lense kunne bli fylt med titusen av stokker, som ble behandlet av den såkalte 

soppegjengen, som fort besto av 10-12 mann. Fire av disse foretok merkingen, som i sin tur 

ga grunnlaget for selve sorteringen. Seks personer buntet sammen tømmerstokkene i såkalte 

sopper. Så skulle de ulike soppene lenkes sammen, klargjorte for slep ut fjorden. Og mens alt 

dette pågikk, ble lensa hele tiden overvåket av minst to mann. Dette tilsynet var avgjørende. 

Kom det for mye tømmer inn i lensa, kunne det hele revne og flyte ut i fjorden. Det ble jobbet 

på spreng, hele døgnet - dag og natt. Det enorme trykket fra tilkommet tømmer utsatte 

selvsagt lensa for store påkjenninger, som i sin tur førte til skader. Derfor hadde Tangen 

Lense en fast smed. I mange år var dette Ludvig M. Gundersen, bestefar til Arne Prestmo, og 

onkel til John Strand. Tangen Lense hadde derfor ei smie der redskap til fløting og bunting av 

tømmeret ble laget. Blant annet ble bomkjettinger og såkalte kramper laget. Disse ble tilpasset 

ved at rundjern ble smidd spisst i begge ender og deretter bøyd på midten. Kramper ble slått 

inn i endene på stokkene og forbundet med en kjetting for å lage lensa. Essa hadde en 

hånddrevet belg som måtte pumpes opp av og til.   

 

Ludvig M. Gundersen (1887-1959) var først gift med Karen Vikaune. Hun døde kun 30 år 

gammel. De hadde tre barn. Ludvig giftet seg så med Charlotte Larsen (1887-1983). De fikk 

to barn. Ludvig hadde fra tidlig ungdom drevet fiske i fjorden. På 40- og 50-tallet drev han 

med sildefiske på fritida. Imidlertid brant naustet ned under en gressbrann en gang på 50-

tallet, og garn og annet utstyr gikk også tapt. Båten berget heldigvis, ettersom den lå på sjøen. 

Det var en færing med to årepar og seil. Ludvig M. Gundersen sluttet imidlertid med fisket, 

og båten ble overtatt av en av hans svigersønner, som tok båten med til Gjevilvatnet hvor han 

hadde hytte. 

Apparat / maskin til å lage sopper 



Soppegjengen var vanligvis erfarne tømmerfløtere og skogsfolk som forsto seg på tømmer, 

mens merkinga kunne overlates til blant annet skoleungdom under ledelse av kyndig 

tømmermåler. John Strand (f. 1933), som vokste opp på Værnesmoen, var en av ungdommene 

som fikk seg sesongarbeid som merker på Tangen Lense. Soppene var bunter som kunne 

inneholde ca. 30 kbm, og som havnet midlertidig i sine respektive båser. Denne handsoppinga 

var meget tungt arbeid. Et stort fremskritt ble gjort under krigen da soppingen ble mekanisert i 

form av et soppeapparat konstruert av Harald Saxvik. Det fikk navnet "Krabben", ut fra en 

viss likhet, selvsagt. Dette apparatet var i drift i ti år. Da fløtingen av tømmer tok seg opp på 

50-tallet ble kapasiteten med "Krabben" for liten, spesielt overfor sliptømmer. Det ble derfor 

innkjøpt et nytt soppeapparat av typen "Eliassen-patent". Dette var da i bruk frem til 1965, da 

all lensebehandling av tømmer tok slutt. Etter at Værnes flyplass ble utvidet i 1960-61, ble 

tømmer kjørt fram til Tangen Lense en kort tid, før de gedigne tømmerbilene kom og tok hele 

transportetappen alene. Et kapittel i tømmerfløtingens historie var dermed slutt, skriver 

Gunnar Aasvold. Underforstått regnes 1960 som årstallet for opphør av tømmerfløting i 

Stjørdalselva. Langøra hadde lagt forholdene til rette for en industri i 350 år. Nå var det den 

samme sandbanken som la forholdene til rette for en ny industri: samferdsel og reiseliv. 

Værnes flyplass ble den nye store arbeidsgiveren på Stjørdal.  

 

Tømmerbehandling foregikk i akkordens tid, fra sesong til sesong. Det var akkordpris pr. 

stokk, pluss timepris. I tillegg fikk arbeiderne utbetalt fra Meraker Brug et såkalt krisetillegg i 

mellomkrigstiden. Dette tillegget var for mann med hustru på kr 0,66 pr. dag, og så steg det 

proposjonalt med antall barn, opp til 10 barn som ga et tillegg på kr 1,50. Muligens steg dette 

videre for de som hadde mer enn 10 barn. Ugifte over 18 år fikk kr 0,58, mens ugifte under 18 

år fikk kr 0,33. I snitt var det ansatt ca. 12-13 mann ved Tangen Lense. Men enkelte år var de 

over 20 ansatte. 

 

 

 

 

Tangen Lense i 1915: f.v John Eidem, Ludvig Viken, Ludvig Gundersen, Anton Dalen, Thorshaug, Jacobsen, 

Anders Stokmo og B. O. Ausen 



Bestyrere:     Lenseformenn:           

O. Skjørdal  frem til 1921.  Emil Svartnes  frem til 1923. 

Ivar Bakken  1921 - 1946.  Erik Hvidskjær 1923 - 1936. 

Bardo Stokke  1946 - 1965.  Ludvik Gundersen 1936 - 1957. 

      Johan T. Johansen 1957 - 1965. 

 

Ved folketellinga i 1946 var Norges befolkning 3,1 millioner. 

Folket strevde med å bygge landet opp igjen. Nyetableringer og 

omorganiseringer ble en nødvendighet. Slik også for Tangen 

Lense. 13. november 1946 var det befaring  på Hell med tanke på 

å flytte lensa fra Tangen til overfor Hellbrua, ved Norbakk. 

Fordelen var at en kunne ha en kortere lense og at dybde- og 

strømforholdene muliggjorde en raskere sortering og sopping, som 

i sin tur ville gjøre det hele langt billigere. Langøra var også litt 

"sint" på Tangen Lense, og medførte at det bygget seg opp nye 

sandbanker i tømmermagasinets nedre del og i sorteringsanlegget. 

Flere forhold tilsa en flytting. Tangen Lense ble altså erstattet med 

Hell Lense. Forstmester Eliassen ble rådspurt, og mente at ei 

lense på Hell ville holde. Men det gjorde den ikke.  

 

Natt til tirsdag 17. juni 1947 kommer det enorme nedbørsmengder og Stjørdalselva stiger fort. 

Utpå formiddagen kom hovedtrykket. Store tømmermengder renner samtidig inn i Meråker 

Brugs nye tømmerlense nord for Hellbroa (den gamle, ikke nåværende - sistenevnte er fra 

1959). Det begynte å bygge seg opp en kjempestor vål allerede klokken åtte. Titusener av 

stokker øver trykk på brokarene og hele broa rister og skjelver. Oppe på toppen av vålen 

samlet det seg båter som hadde slitt seg i flommen lengere oppe i dalen. Arbeiderne som 

skulle foreta soppingen fikk beskjed om ikke å røre vålen. De skulle derimot gjøre klar 

prammer og styrke lensa nedenfor ved hjelp av peling (sette ned påler). Båten "Troll" kom fra 

Tangen med ståltau, men kom for sent. Stadig nytt tilsig gjorde at vålen sprakk noen minutter 

etter klokken 11 med et kraftig smell. Vålen skulle på det tidspunktet ha hatt en lengde på 300 

meter oppover i elva. Motorbåten var kommet helt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludvig Gundersen 

Vålen ved Hellbroa 17. juni 1947, sett østfra 



fram til lensa, og var vitne til at den ene pålen etter den andre veltet overende. Pelegrunnen til 

lensa på Hell var nok fortsatt litt løs, litt fersk - hadde ikke fått satt seg skikkelig. Situasjonen  

var på ingen måte ufarlig for "Troll" og dens mannskap. Lensa som kun hadde vært i drift fra 

28. mai knakk som fyrstikker. (Lensa var ferdigbygd 17. mai, men soppemaskinen var 

forsinket). Titusener av stokker rømmer ut av lensa og fyker nordover forbi Langøra og ut i 

Trondheimsfjorden. Avisene omtalte antallet i flere hundretusen stokker. Senere er å lese at en 

anså at 100 000 stokker a 30 000 kbm rant ut i fjorden innledningsvis. Soppemaskinen ble ført 

med, men blir skylt på land allerede utenfor rullebanen på flyplassen. Arbeidere ble raskt 

sendt ned til Tangen, for å reetablere Tangen Lense på nytt og forsøke å stanse rømlingene. 

Men det var nok forgjeves de første timene. Det kom i land tømmer overalt, store mengder i 

Storvika, på Langøra, Skatvalslandet, på Frosta - ja, faktisk talt helt ute i Leksvika. 

Frostabåten måtte kjøre med halv fart gjennom tømmermassene i fjorden. Det meste av 

tømmeret ble samlet og dratt inn på Tangen, i Muruvik og på Ranheim. Det ble raskt besluttet 

å flytte tilbake til Tangen. Oppholdet i helvete hadde vært kortvarig. Ved Tangen var restene 

etter den gamle lensa borte, og et stort arbeid ble igangsatt. Etter ukers arbeid med peling dag 

og natt hadde ei ny Tangen Lense kommet i gang 7. juli, litt lengre ut mot fjorden enn den 

forrige. Stjørdalselva ble stengt igjen og tømmerbindingen ved Hell åpnet. 

 

Som kuriositet kan nevnes at da vålen bygget seg opp, og måtte ha vært litt av et skue, 

passerte det et ekstratog fra Trondheim til Meråker. Om bord var 70 - 80 personer som skulle 

på den 6. Nordiske Skogkongressen, hvor Meråker Brug var vertskap. Blant deltagerne fra 

hele Norden var også en kvinnelig forstmann. Ganske uvanlig på den tiden, kan jeg tenke 

meg. Guide var forstmann Ragnar Løchen ved Bruget. I følge avisene var toget fremme i 

Meråker klokken 12, hvor de ble møtt av brukseier Oscar Collett, samt medlemmer av 

familien Astrup-Fearnley. Dette tilsier at de passerte Hell mens tømmervålen bygget seg opp 

eller akkurat da "katastrofen" inntraff (lensa sprakk). En kan derfor lure på hva disse 

skogsfolkene tenke da de så det hele! Og mens alt dette skjer godkjenner Finansdepartementet 

de nye tømmerprisene. Og på Stjørdal pågikk en opphetet debatt om hvorvidt Stjørdal skulle 

bli by. "Nå går det for vidt, "hæsjongan" begynner å bli stormannsgale", het det seg hos 

mang en lånkbygg som stod ved Hellbrua og bivånet tømmervålens enorme krefter. For dem 

var nok brua viktigere enn både tømmerpriser og hæsjrampens drømmer om bystatus.   

 

Med livet som innsats for å redde brua 



Men "faren var ikke over" for Tangen Lense. Grunnet fadesen med Hell Lense, lå Meråker 

Brug langt, langt etter. Lysproblemer forsinket arbeidet ytterligere. Og i midten av oktober 

setter det inn med kuling og stort snøfall i fjellene. Dette ble etterfulgt av enorme 

nedbørsmengder og snøsmelting. En flom var uunngåelig. Søndag 19. oktober stiger elva med 

en meter på tre kvarter. Faren var stor for Tangen Lense. En trodde elva ville gi seg utover 

natta. Men slik ble det ikke. Mandag 20. oktober skulle bli husket for noe annet enn at det var 

kommunevalg den dagen i Norge. Halve dalføret kom seg aldri til valglokalet. Stjørdalen var 

totalt oversvømmet, veiene sperret. Spenning og frykt sitret i folket. På Tangen Lense holdt de 

pusten. Verst var det oppover dalen. Noen sa flommen minnet om den i 1932. Andre sa det 

var den største og verste flommen i manns minne. Det gikk i vei en del dyr, og det ble store 

skader på hus og eiendom. Til å begynne med var det skjønnsmessige overslaget stipulert til 

omkring 720 000 kroner, men ble vel redusert til kr 300 000. Tangen Lense fikk utrolig med 

juling, men berget så vidt.  

Mens oversvømmelsen herjet dalføret, og påvirket området rundt Tangen Lense, reiste det seg 

et nytt storbygg på Tangen Bruk. Siste investering ved bruket på Tangen var i 1937 da en ny 

kalkovn ble bygd. Tyskerne hadde fart stygt med området. H. P. Jenssen gikk inn i den 

mekaniske verden, med en ny presse som ville få en kapasitet på ca. 2 800 stein i timen. Det 

ble montert 54 000 meter med lekter til hyllene og 16 000 brett som steinen skulle stå på mens 

den tørket. Kalkproduksjonen lå på om lag 400 sekker i døgnet. H. P. Jenssen innså nok ikke, 

tross en rekke advarsler og tegn i tiden, at han var på feil kurs. Kanskje var han blendet av sitt 

eget jubileum. Ifølge Stjørdalens Blads intervju med disponent Jenssen var det i 1797 at 

kontrakten med Hollan i Skatval ble opprettet som ga Tangen Bruk rett til "Brug og 

Benøttelse af al Sten fra hans Kalkberg". Jubileumsbrosjyren som ble laget tar rett nok 

utgangspunkt i året 1796. Anlegget var planlagt ferdigstilt i mai 1948, og en regnet med å øke 

ansatte fra 23 til 50 personer. 

 

Bakerst: pipa på kalkovnen, i forgrunnen Dampsaga og Tangen Lense (Foto: Johan Skavhaug v/Kjell Erik Pettersson) 



Det er mange på Stjørdal i dag som husker båten "Troll", som var meget sentral. Den gikk 

med slep av sopper til Ranheim og Hommelvik. Den hadde ei kaihytte med en liten lugar og 

koksovn. Ludvig M. Gundersen som var lenseformann fra 1936 til 1957, var også skipper på 

båten "Troll" som slepte tømmer til blant annet Ranheim papirfabrikk. På turer med slep til 

Ranheim var det alltid to mann, og Kristoffer Aas Johansen var en av de som oftest var med. 

Arne Prestmo var også med på flere turer i skoleferien. Å få være med på disse turene var 

stort for en ti/tolv-åring. Arne forteller at det å komme til Ranheim var stort for en guttunge 

som ham. Fast rutine var et besøk på kantinen. De startet som regel tidlig på morgenen, 

avhengig av vær og vind. Det gjaldt også å utnytte fallstrømmen med det store slepet på 10-15 

sopper. Det var nok omkring 300 stokker i hver sopp. De hadde en lettbåt på slep og rodde 

noen ganger inn til Billedtholmene og plukket måseegg. Arnes jobb var å koke kaffe og 

måsegg på den lille koksovnen. Arne likte ikke disse eggene. "Likest var det likevel å få stå til 

rors når vi var ute i rom sjø", forteller Arne. Arne Prestmo bor i dag i Ole Vigs gate på 

Stjørdal, og er pensjonert konduktør fra NSB.  

 

En gang de var på vei til Ranheim fikk de motorstopp utenfor Torp. Det var et drivstoffrør 

som hadde røket. Kristoffer rodde i land, og fikk tak i en brukt blekkboks, og ved hjelp av litt 

kjærebånd fikk han røret midlertidig reparert slik at de kom seg videre. En tur til f. eks 

Ranheim kunne normalt ta ca. tre timer, litt avhengig av vær og vind, selvsagt. Smedens 

arbeid var avgjørende. Både wire og lenker måtte holde i all slags vær. Men av og til gikk en 

sopp i oppløsning da de kom ut i selve fjorden, og tømmeret måtte fanges i store lenser som 

drev tømmerstokkene inn til Langøra.  

 

Når det gjelder motorbåten "Troll" ble den erstattet med en mer moderne stålbåt med større 

motor. "Troll" ble deretter liggende ved lensa i mange år før den til slutt gikk tilbake til 

naturen, i hvert fall trevirket. Motoren ble vel antagelig fjernet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  En sopp har gått i stykker. Tømmeret ble fanget i en lense og ført inn til Langøra 

"Troll" 



Ved siden av "Troll" hadde Tangen Lense flere mindre lettbåter. John Strand forteller at disse 

fikk de større ungdommene på Værnesmoen låne for å ta seg over til Langøra eller ut i fjorden 

for å fiske. John Strand fikk seg sommerjobb på Tangen Lense allerede i 1948, hvor han 

avanserte raskt til "merkemann". John forteller at de brukte et reisverk som stupetårn på 

varme sommerdager. Ja, faktisk ble området rundt Tangen Bruk og Tangen Lense et yndig 

lekeområdet, på linje med hele strekningen langs Stjørdalselva, for ikke å snakke om å 

komme seg over til Langøras flotte strender. Undertegnede har tidligere skrevet en del om alle 

kvinnene fra Værnesmoen som under henting av rekved druknet på den usikre elveisen 

(blanding mellom saltvann og ferskvann). Likeså flere som druknet med lettbåter til og fra 

Halsøkaia (Halsøkrysset i dag) i forbindelse med storbåtene som lå utenfor Sutterøya. Og 

familien Strand skulle heller ikke gå fri hva gjelder Langøra. Olav, bror til John, druknet 1. 

september 1990 da han fulgte sitt barnebarn på skoletur til Langøra. Forøvrig en liten 

merkverdighet igjen i hverdagen. Når jeg sitter slik og snakker med nettopp John Strand og  

Arne Prestmo, om Tangen Lense og livet langs elva og Langøra, og John har nettopp fortalt at 

broren druknet der ute, så sier Arne: "Ja, pussig - min far Einar døde den dagen din bror Olav 

ble gravlagt".    

Til tross for at 1958 var det året med mest lensebehandlede stokker: 556 640, gikk det mot 

slutten for Tangen Lense. Ref. utbyggingen av rullebanen på Værnes. Fra og med sesongen 

1957 ble det tilkjørt også tømmer med lastebiler til lensa. En forberedet seg på en ny tid. Etter 

at Langøra ble delt i to, og nytt utløp for Stjørdalselva ble til, kom det i stand en overenskomst 

mellom Forsvaret og Meraker Brug. Likeledes ble det en befaring 12. oktober 1961 etter 

initiativ fra Stjørdalselvens Fellesfløtingsforening. Her var de samlet alle sammen: Meraker 

Bruk, kommunen, staten etc. Moloen på Billedtholmen ble sentral igjen. Hvor gikk nå veien 

videre? Kunne det være muligheter for å fortsette med fløting ned til Hell og 

oppsamling/lense ved Billedtholmen? Hva med veien langs jernbanen, etter elva og nedover 

mot Billedtholmen? Stjørdalselvens Fellesfløtingsforening disponerte rettigheter i området. 

John Strand og Arne Prestmo, onsdag 9. desember 2015 



Meraker Brug planla ny lense. Moloen ved Billedtholmen var for lav, og strømmen i det nye 

utløpet trolig for stri. Kapteinsøra i Stjørdalselva vest av Reppesleiret ble foreslått som nytt 

sted for lense- og oppsamlingsplass. Ja, sågar ble det forsøkt med et mindre anlegg ved det 

nye utløpet til Stjørdalselva, men resultatet var ikke tilfredsstillende. Slik fortsatte diskusjonen 

- og alt fløt vel mer eller mindre bort av seg selv, eller ut i sanden, om du vil. Langøra var 

igjen i diskusjonen, slik den alltid har vært og fortsatt er. Og en ser at Billedtholmen, som var 

påtenkt som storhavn for Stjørdal allerede i 1915, inkl. bevilget penger, var sentral i 

diskusjonen i 1961, slik den har vært vedrørende potensiell havn for Trøndelag de siste årene. 

Historien går i ring. Men større og bedre tømmerbiler stoppet vel alle planer. En løftet 

fremtiden fra det usikre våte element, men i det minste naturlige og miljøvennlige - til det 

teknisk sikre og effektive, men miljøbelastende og farlige tungtransporter. Fløtingen opphørte 

i 1960. Tangen Lense i 1965. Og pr. 2016 diskuterer en på nytt hva som skal enklest og best 

bringe tømmeret fra Stjørdalens skoger og frem til forbrukerne.  

 

Og hvordan gikk det så med Tangen Bruk? Allerede i 1922 var Tangen Bruk, med gårdene 

Haapet, Medbroen og Bjerkan, teknisk konkurs. Fallet var begynt. Jenssen & Co gikk 

overende i 1962, etter nærmere 200 år virksomhet, hvorav de eide Tangen Bruk i 140 år. 

Konkursen faller sammen med at Stjørdalselva hadde lukket seg midtveis på Langøra. Tangen 

Bruk og teglestein måtte gi tapt for en ny vare, nemlig betongen. Både Langøra og 

Stjørdalselva forandret seg. Så også verden. Nye 

menneskeskapte løp ble bokstavelig utgravd. Besteforeldrene 

Jenssen tok bolig i det gamle huset på Tangen. Bruket ble 

solgt til kommunen for 480 000 kroner. Sønnen, også en H. 

P. Jenssen, drar nordover med sin familie og blir med på 

eventyret rundt Norsk Koksverk i Mo i Rana. Torsdag 28. 

januar 1965 fyres det godt i ovnene på hovedhuset på 

Tangen Bruk. Ved sjutiden om kvelden bryter det ut brann. 

Da brannbilene forlot åstedet sent på kvelden døde bestefar 

Hans Petter Jenssen (f. 1901). Hjerte hans klarte ikke 

påkjenningen ved å se at deler av livsverket gikk opp i 

flammer. Han døde som en slagen mann, ruinert og 

desillusjonert. Slik endte Tangen Bruk og for den saks skyld 

Tangen Lense. "Alt kom på en gang", uttrykker dagens 

Jenssen, barnebarnet Hugo Lauritz Jenssen seg i et kapittel 

han kaller: Tangen Bruks langsomme hensmuldring. 

Bulldoserne utslettet kort tid etterpå den siste rest av Tangen Bruk og senere gjorde de det 

samme med Tangen Lense. I dag står det kun noen påler igjen ute i leira. De bør kanskje få stå 

og minne oss om en tid som formet Stjørdal lenge før Værnes overtok dens rolle gjennom et 

annet (ut)løp og på nytt skapte Stjørdals største arbeidsplass?  

Hugo Lauritz Jenssen 


