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90 år opp –

90 sekunder ned
MESTERVIK: Den
største av gransøsknene var 22 meter høy,
og 2,1 meter i omkrets.
Men det tok bare noen
sekunder å felle den
majestetiske kjempen.
Lill-Karin Nyland

Pål Westerbeek og Tronn
Sørensen i firmaet Skognissen
hadde sitt livs største felleoppdrag denne uka. På Mestervik
skulle fire enorme graner tas ned,
den største av dem 22 meter høy.
– Dette er en utfordring for oss.
Ikke bare er det den største grana
vi har felt, men trærne står vanskelig tilgjengelig også. Den
største heller til og med utover
mot veien, sier Pål og bøyer seg
bakover for å feste blikket på
toppen av Kjempen.
Grantrærne, som en gang i tiden ble plantet som søte, små stilker, står tett inntil husveggen. Som
om ikke det var nok, er det også
uthus, strømlinjer og ei flaggstang
å ta hensyn til.
– Men vi er ikke bekymret.
Spent, ja, men det går nok bra.
Jeg er ganske god på dette, sier
Pål.

Bommer litt
Arbeidet starter med å rydde
gårdsplassen der granene helst
skal lande.Så går Tronn opp i stigen og fester vaieren til den første
grana. Med bil som trekkmiddel
skal man sikre at treet faller dit
man vil.
– Men det første snittet bestemmer retningen, forklarer Pål
og trekker visiret på hjelmen ned
foran øynene. Som en fordums
ridder i rustning gyver han løs på
den første, litt mindre grana.
Den faller – nesten – som planlag.
– Den skulle idyllisk sett ha gått
et par meter lenger unna uthuset.
Men ingenting ble skadet, konstaterer Tronn når stammen ligger som et uoverkommelig villniss
på tvers av gårdsplassen.
Sinte maur
Pål børster maur av klærne, de
er overalt og etter hvert ser vi at
de har tue rett ved foten av
Kjempen. I ly av et rotsystem på
flere meter i omkrets har de bygd
ei stor tue – ikke rart de er misfornøyde.
Gårdsplassen ryddes igjen:
Greinene går i fliskutteren der de
med skrammel og bråk blir til flis.
Det igjen brukes i bingene til husdyr.
Stammen kuttes opp i passende lengder. Dette blir greit
tømmer selv om kvisthullene er
alarmerende mange.
I horisontalen
Granfellerne går i gang igjen,
nå skal tre nummer to ned. Den
er egentlig en del av det største
treet, man antar at én plante har
delt seg og blitt til to trær.
Også gran nummer to deiser i
bakken etter få sekunder.
Det er tid for kaffe og mat.
Imens kravler maurene møy-

TRESTAMMERS MØTE: Kjempen må gi tapt, men ikke uten å skrape sint i husveggen først. Eternittplatene tåler behandlinga.

sommelig ned av de felte granstokkene. Ferden går horisontalt
denne gang.

Snart over
Så er det Kjempen. Høgt der
oppe leker en bris mellom grenene. Hvor mange kryp huser en
slik enorm skapning? Sikkert
flere millioner.Særlig på grunn av
alle maurene som leter etter lus å
melke.
– Dette kalles posisjonsfelling,
sier Pål og går i gang med fellesnittet. Han er konsentrert, retter
ryggen flere ganger og måler
med øynene. Det skal ikke
mange meterne feilskjær til før et
hus kan ligge pulverisert.Slikt blir
dyrt, selv om firmaet er forsikret
for millioner.
Vaieren er stram og klar,Tronn
sitter i bilen og venter. I et minutts tid høres den jamrende lyden av motorsaga der den eter seg
gjennom 90 somre.
Tre møter hus
Så stopper Pål. Han er gjennom.
– Dra! Roper han til sjåføren,
og Tronn ruller fremover.
Kjempen knaker i protest.
Så legger den seg sakte ned.
Men ikke uten en aldri så liten
hevnaksjon mot de altfor oppfinnsomme menneskene: Idet
den begynner fallet,kommer den
litt for nær husveggen.En skraperatsje-skvikelyd høres, eternittplatene fra 60-tallet strykes
uvennlig av stikkende barnåler.
– Dette gikk jo flott. Vi er fornøyd, sier Pål.
Huset står. Det gjør ikke
Kjempen.

FRA GREIN TIL STRØ: Tronn Sørensen mater fliskutteren.

ENDELIG UTSIKT: Etter 90 år
med tilnærmet null utsikt til fjorden, kan dagens huseier nå glede
seg over å se lyset.

VISIR: Pål Westerbeek er konsentrert før han lager det første snittet i grana.

KVISTER: Dette blir det brukbart tømmer av.

