
15 
kulturminner 
på 15 kilometer



HØIDALEN, SÆTRE OG ÅSLAND KULTURHISTORISKE FORENING
Foreningen har som mål å vedlikeholde og tilrettelegge kulturminner i området. 
Dette inkluderer også skilting, turstier og parkeringsplasser. Foreningen har ansvar 
for 15 kulturminner som alle kan besøkes ved å benytte «Kulturrunden» – en 
15 km familievennlig runde på grusveier til fots eller på sykkel.

Foreningen driftes 100% på frivillig basis.
Leder: Fredrik Juel, nestleder: Jan Halvor Høidalen.

15 
kulturminner 
på 15 kilometer



OPPLYSNING
Kulturrunden er en godt besøkt 
turistattraksjon med fokus på det 
historiske skogbruket. Med midler 
fra SparebankStiftelsen Telemark – 
Holla & Lunde kan vi, ved hjelp av 
skilt og informasjonsmateriell, koble 
det historiske skogbruket opp mot 
dagens og fremtidens skogbruk. 
Materiellet vil bli laget i samarbeid 
med fagmiljøer innenfor dette feltet, 
og lokalt vil vi benytte fagkompetansen 
ved Nome vgs og planteskolen på 
Gvarv.

MODERNE 
SKOGBRUK I DAG SKOGBRUK

I FREMTIDEN

PRODUKTER
FOR FREMTIDEN

SKOGBRUKET 
SOM MILJØFYRTÅRN

SKOGBRUK OG 
ARTSMANGFOLD

Med miljø i fokus ønsker vi å koble 
fortidens og nåtidens skogbruk med 
fremtidens muligheter.

SKILTFOKUS



Høidalsfurua
 Telemarks største furutre?

I over 500 år har den stått her, Høidalsfurua, mens verden 
forøvrig har vært igjennom enorme endringer, kriger og 
fredstid. Furua spirte for rundt 500 år siden sammen med 
et «tvillingtre» som stod her i nærheten. I 1930 var det 900 år 
siden Olav den Hellige falt i slaget på Stiklestad. 
«Tvillingfurua» fra Høidalen ble da hogd som gave fra 
Telemark Skogselskap til Trondheim kommune i anledning 
markeringen. En vrien transport gjorde at furua endte opp 
på skogplanteskulen på Gvarv, der den fortsatt er utstilt. En 
kappeskive fra dette treet kan ses her med alle sine årringer 
gjennom sitt 430 år gamle liv. Høidalsfurua, som du står ved 
siden av nå, strekker seg over 20 meter og er anslått å veie 
rundt 15 tonn. Den alene ville kunne gitt nesten 5000 meter 
med terrassebord i størrelsen 28x120 mm.

INTELLIGENTE PLANTER OG TRÆR
Et tres rotspisser kan sanse sine omgivelser. De strekker seg 
vekk fra lys, og finner det optimale stedet for å ta opp vann 
og næringssalter. Røttene kan til og med oppdage hindringer 

før de støter på dem, noe som tyder på at de kan «se» omgivelsene sine. Fordi et soppnettverk 
kobler planter og trær sammen, er det nyttig for treet å kunne skille mellom slekt og fremmed. 

KOMMUNIKASJON OG SOSIALHJELP
Trær har skjønt at de er sterkere sammen enn alene. Da tåler de mer storm, snøfall og angrep 
fra insekter. Derfor hjelper de hverandre, og deler på godene. Røttene er sammenfiltret og 
trærne fordeler både vann, sukker og næring seg imellom. Den som har mye bidrar med mye, 
mens den som er en fattig stakkar, mottar hjelp.

Trær kommuniserer på flere måter. De kan bruke duft for å lokke til seg spesielle 
insekter som liker et annet insekt som har angrepet treet. Treet kjenner igjen 
spyttet til angriperen, og vet akkurat hvilken duft de skal bruke for å lokke til 
seg insektets fiende. Furu bruker duft for å lokke til seg en veps som elsker 
bladspisende larver. Trær bruker også elektriske signaler. Men der impulsene 
i vår kropp beveger seg i løpet av et millisekund, er farten omtrent én centimeter 
i minuttet hos trærne. 

KLEM ET TRE
Føler du deg renset etter en skogstur? Ingen tilfeldighet! Det sies at vi kan nyte godt av et 
tres energi og styrke om vi stiller oss tett inntil treet. Furua skal ha den roligste energien, så 
det å gi Telemarks kanskje største furutre en klem må jo gjøre godt! Still deg helt inntil treet 
og legg armene godt rundt det. Legg gjerne hodet inntil stammen, lukk øynene og pust dypt. 
Kjenn på tilstedeværelsen, og la roen og treets nærvær få fylle deg.

Tekstutdrag fra Oles klode / Aftenposten  Foto: Even Lundefaret

Visste du at planter har mer enn 20 sanser, og at de har mulighet  
til å sanse komplekse påvirkninger som elektromagnetiske felt og  
infrarød stråling? De kan kommunisere med hverandre om angrep 
fra sopp og virus, de kan kjenne igjen nær slekt og deler gjerne karbo- 
hydratprodukter med avkom via rotsystemet. Med ny innsikt om  
naturen vi lever i, vil skogsturen kanskje gi oss en ny ærbødighet og 
dimmensjon.
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SKOGBRUKETS 
RENTEMIDLER

På formiddagen denne dagen sto 35 Mosquito jagerbombere klare for take 
off på flybasen Banff i Skottland. Fra Peterhead, en base lenger sør, skulle 12 
Mustang jagerfly eskortere Mosquitoene. Målet for operasjonen var å bombe 
tysk skipstrafikk mellom Porsgrunn og Skien. Mannskapet ombord i flyene 
var fra de allierte landene. To av Mosquitoene var bemannet fra den norske 
333 skvadronen som var en del av den etterhvert så berømte «Banff Strike 
Wing». Hovedoppgaven var å ødelegge så mye som mulig av tysk skipstrafikk 
langs norskekysten.

LUFTKAMP
Ved middagstider tok de allierte flyene av fra basene med kurs mot Norge og 
Porsgrunn. Turen over Nordsjøen og inn i Skagerak gikk i svært lav høyde for 
å unngå de tyske radarene så lenge som mulig. Men tyskerne hadde likevel 
oppdaget de allierte flyene. Da Mosquitoene angrep skipene som lå i Skiens-
elva mellom Porsgrunn og Skien noen få minutter etter klokken 17.30, ble de 
møtt av kraftig skyting fra bakken. Snart dukket også tyske jagerfly fra Rygge 
opp. Før dette hadde de allierte lyktes i å senke fire skip og satt tre i brann.

Nå oppstod en heftig luftkamp. Et tysk jagerfly ble så sterkt ødelagt at det 
styrtet i Larviks havnebasseng før deler av flysvermen – tyske jagerfly i jakt 
på Mosquitoene – kom inn over Kilebygda. Da flyene passerte rett sør for 
Langenvannet på vei vestover, ble det klart at høyderoret på et av de allierte 
Mosquitoflyene ikke lenger fungerte. I tretopphøyde hadde flightløytnant 
Phil Davenport og navigatøren hans, Ronald Francis Day, ikke andre sjanser 
enn å svinge til høyre og prøve på en nødlanding på Langen. Selve landingen 
foregikk i vannets lengderetning og var vellykket, men flyet braste igjennom 
isen med hjulene og sank nokså umiddelbart – trukket under av motorene. 
Besetningen kom seg ut av flyets cockpit godt under vann og fløt opp til 
overflaten. Slik berget Davenport og Day seg i kampene denne dagen.

SØKTE LY MOT KULDENEDSLAGENE
Nå dreide flysvermen av innover mot Drangedal. På Høidalen, vel to kilometer 
øst for Nakksjø stasjon, satt folka på gården og spiste da de hørte en flydur så 
sterk som de aldri hadde hørt før. Halvor Høidalen d.e. forteller:

«Vi så med det samme vi kom ut at et av flyene var skadd. Det kom svart 
røyk fra den ene motoren, og flyet hadde «slagside». Det var en kollosal 
skyting fra flyene, og vi stilte oss opp mot husveggen for å forsøke å søke 
ly mot kulenedslag. Det skadede flyet la seg brått helt over på siden, for så 
å gå rett i bakken borte i Svartkjenndalen, ca en kilometer fra gården. Det 
oppstod et kraftig smell og en flammebauta, og røyken fra brannen veltet 
opp. Alt gikk fort, og det hele virket utrolig og uhyggelig.» 
 

HUSUNDERSØKELSE 
PÅ HØIDALEN
Tyskerne fikk raskt melding om 
flystyrten, og det viste seg snart 
at det var en Mosquito fra den 
norske 333 skvadronen som var 
skutt ned. De to omkomne var fly- 
geren Johannes Wollert «Jacken» 
Løken fra Askim og navigatøren 
Stephan H. Engstrøm fra Oslo. 
Den første dagen fant tyskerne 
levninger etter bare den ene av 
flygerne. Snart gikk det rykter 

i Kjosen om at den andre hadde hoppet ut i fallskjerm og berget seg. Tyskerne 
ble nå svært mistenksomme og mange ble tatt inn til avhør. De hadde også  
en husundersøkelse på Høidalen for å se om flygeren var gjemt der. Etter et 
par dager ble også den andre flygeren funnet på åstedet, oppå en stor sten. 
En avslått grantopp hadde lagt seg oppå steinen og dekket det som var under.

LØKEN OG ENGSTRØM
Johannes Wollert «Jacken» Løken hadde vært ute i hardt vær flere ganger. 
Han hadde rømt med Kvarstadbåtene fra Gøteborg mot Storbritannia, ble 
torpedert, rodde i land på Sørlandet, gikk over fjella midtvinters til Sverige 
og kom til Canada der han ble utdannet som flyger. 

Engstrøm var sønn av et norsk misjonærektepar fra India. Engstrøm ble kalt 
«misjonæren» blant flygerne, og han snakket både hindu, norsk og engelsk.

11. april 1945, bare noen få uker før freden, ble de to unge mennene skutt ned 
i kamp for Norge. Løken og Engstrøm ble gravlagt på kirkegården i Drangedal 
lørdag 14. april under stor oppslutning av bygdefolket. Etter freden ble de 
omkomne overført til sine hjemsteder og gravlagt der.

Ikke lenge etter denne tragiske krigshendelsen reiste Halvor Høidalen det ene 
propellbladet som et minnesmerke i fjellskrenten. Vrakrester fra Mosquitoen 
kan fremdeles sees i steinura her. 

Vrakstedet er et verdifullt kulturminne registrert 
i www.kulturminnesøk.no. Vis respekt for at vrak-
stedet var åsted for en dødsulykke. Hold avstand til 
det innerste vrakområdet da det kan være rasfare. 
Plyndring av vrakdeler vil bli politianmeldt.

JOHANNES (JACKEN) 
WOLLERT LØKEN

Født: 29.03.1918
Fødested: Askim
Død: 11.04.1945
Skutt ned ved Naksjø, Drangedal

Lagekspeditør og fenrik i flyvåpenet, 
Askim. Etter flere forsøk på å komme 
til England både fra Sverige og Vest-
landet, fikk han bli med en av båtene 
som gikk fra Gøteborg 31.03.1942. 
Ble kapret av tyskerne, kom seg i en 
livbåt som til slutt la til i Jøssingfjord, 
og tok seg igjen over til Sverige. Kom 
til Kanada og ble utdannet til flyger. 
Var med og bombet tyske båter i 
Porsgrunn 11.04.1945, og falt ved 
Nakksjø i kamp med tyske jagerfly.

J o h a n n e s  W o l l e r t  L ø k e n ,  2 7  å r     †     S t e p h a n  H e n r i k  E n g s t r ø m ,  2 7  å r     †     F a l t  f o r  k o n g e  o g  f e d r e l a n d  1 1 . 0 4 . 1 9 4 5

STEPHAN HENRIK 
ENGSTRØM

Født: 12.12.1917
Fødested: India
Død: 11.04.1945
Skutt ned ved Naksjø, Drangedal

Navigatør, Bærum. Reiste i 1935 til-
bake til India hvor han ble utdannet 
til misjonær, og hvor han senere 
virket. Kom til Kanada etter å ha vært 
torpedert og angrepet av fly ombord 
på forskjellige båter. Tjenestegjorde i 
flyvåpenet. Var med og bombet tyske 
båter i Porsgrunn 11.04.1945, og falt 
ved Nakksjø i kamp med tyske jagerfly.

11. april 1945
 – en dramatisk krigs-
 hendelse i Drangedal

Den 11. april 1945 ble en dag som satte store spor i skaubygda 
Drangedal. Krigen gikk mot slutten, folk var klar over at tys-
kerne ikke kunne holde ut stort lenger. Samtidig som våren var 
i anmarsj, følte folk derfor en optimisme de ikke hadde kjent på 
lenge. Men akkurat denne dagen skulle mange drangedølinger 
huske resten av livet. De som opplevde luftkampen og bombingen,  
ble vitner til den mest dramatiske krigshendelsen i bygda i løpet  
av de fem årene krigen varte.

Familien Løken leter blant vrakrestene.

Flyet som styrtet i Svarttjenndalen. 
Bildet er tatt på flystasjonen Banff i Scotland, trolig mars 1945.

FAKTA OM MOSQUITO FLY
•  Bygget i tre og lette materialer, og fikk derfor tilnavnet «The Wooden Wonder».
•  Angrepsfly produsert av de Havilland Aircraft Company.
•  Første flyvning 25. november 1940. Var i 1941 verdens raskeste militærfly.
•  Brukt av Royal Air Force, Royal Canadian Air Force og Royal Australian Air Force.
•  Toppfart: 589-670 km/t. Antall fly produsert: 7781. 
•  Utmerket seg både i rollen som lett bomber og som jagerfly bl.a fordi det ikke 

trengte jagerstøtte og fordi det hadde lang rekkevidde.
•  Sitat (utdrag) fra en sint Hermann Goring (1943): «Jeg er grønn av misunnelse! 

Britene, som har bedre råd til aluminium enn oss, kan slå sammen et vakkert 
trefly som hver pianofabrikk der borte bygger, og de gir det en hastighet som 
de nå har økt igjen. De har geniene, vi har tåper!»
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PÅBEGYNT SKILTPROGRAM
Her vises to eksempler på nylig ut-
viklede skilt for to av destinasjonene 
langs Kulturrunden; Høidalsfurua 
og Flyvraket. Opplysning/formidling 
av historie og kunnskap flettes inn og 
gjør turruter mer interessante, og blir 
således også et besøksmål i seg selv.

• Intelligente planter og trær
• Kommunikasjon og sosialhjelp
• Binding av CO2
• Miljø og artsmangfold

• Lokal krigshistorie
• Minnesmerke, hedring
• Fakta, opplysning



ÅSLANDSDAMMEN
En av de største tømmerfløtings-
dammene langs Sætreelva. Dammen 
ble bygget i 1906-08 av noen av hånd-
verkerne som bygde Telemarkskanalen, 
siden er den oppgradert flere ganger. 
Siste fløtning ble gjennomført i 1961. 



FLØTNINGSVASSDRAGET
Tilhører øvre del av Kragerøvassdraget. 
De første fløtningene ble gjennomført 
på slutten av 1700-tallet. For å kunne 
frakte tømmeret på en effektiv måte ble 
det bygd en rekke dammer underveis. 
Steinmurene, som enda kan ses, gjorde 
at tømmeret ikke så lett satte seg fast 
på utsatte punkter.



ROHOLT
Én av to husmannsplasser tilhørende 
Åsland gård som ble fraflyttet på 
slutten av 1800-tallet. Så lenge det 
var tradisjonell drift av eiendommen 
var det mange som bodde på hoved-
gården og plassene.



VINTERHOLET
Fraflyttet tømmerkoie med 
stall og uthus som ble brukt 
i tidsrommet 1945-1960.



ÅSLAND GÅRD
Ble først nevnt i kirkebøkene på 1300-
tallet, men har sannsynligvis eksistert 
mye lenger. Populært turmål for lokal-
kjente og turister. Mange har fortsatt 
et nært forhold til gården takket være 
siste beboer, Karen Åsland, som flyttet 
derfra i 1982 og som levde på den 
strømløse gården til hun ble 81 år.



RALLARVEGEN
Anlagt i forbindelse med utbyggingen 
av Sørlandsbanen mellom Lunde og 
Drangedal. Veien følger jernbanelinja 
og ble brukt til å transportere utstyr 
og mannskap i forbindelse med byg-
gingen. Veien ble anlagt i 1922, mens 
jernbanestrekningen stod ferdig i 1926.



KABBESTUL
Idyllisk husmannsplass beliggende 
ved Sætreelva. Fraflyttet på slutten av 
1800-tallet.



VÆREM GÅRD
Gammelt gårdsbruk fraflyttet i 1948 
(den siste familien som holdt til 
her telte 8 barn!). Solrik/vestvendt 
beliggenhet gjorde det tidlig fritt for 
snø i området, og gården var kjent for 
godt jordsmonn. Gården ble brukt 
som tømmerkoie frem til slutten av 
1950-tallet.



PUKKVERKET
Etablert i 1922 for å skaffe tilstrekkelig 
med pukk til byggingen av jernbane-
strekningen for sørlandsbanen 
mellom Lunde og Neslandsvatn/
Kragerø. Verket var i drift til slutten 
av 1960-tallet. 



SAGBRUK VED NAKKSJØ
Etablert i 1933 og var et sidespor til 
Sørlandsbanen. Fløtningstømmer 
kunne trekkes opp til saga slik at ferdig 
kuttet tømmer kunne lastes direkte 
opp på jernbanevogn. Saga brant en 
gang på 1950-tallet og ble ikke bygd 
opp igjen. På gamle foto kan man se at 
det en tid arbeidet minst 20 mann der. 



SÆTRE GÅRD
Gårdsbruk fra 1300-tallet, fraflyttet 
i 1989. Jordbruket har gjennom 
tidene vært drevet av leilendinger/
forpaktere inntil man for en del år 
siden fant det vanskelig å fortsette 
med tradisjonelt husdyrhold på en 
gård som ligger langt unna et aktivt 
jordbruksmiljø.



EVENTYRSTIEN
Trivelig eventyrsti som følger de 
gamle tømmerslepene med 20 ulike 
aktiviteter laget spesielt for barn. 
Her er det utfordringer som familien 
kan løse i fellesskap eller på egen 
hånd. Stien går i fint skogsterreng, 
og er godt merket.



FLYVRAKET
Rester etter et Mosquitofly fra 2. 
verdenskrig som ble skutt ned i april 
1945 med norsk mannskap ombord. 
Verdifullt kulturminne registrert i 
kulturminnesøk.no. Dette er både 
et spennende turmål og et sted for 
refleksjon og ettertanke.

På formiddagen denne dagen sto 35 Mosquito jagerbombere klare for take 
off på flybasen Banff i Skottland. Fra Peterhead, en base lenger sør, skulle 12 
Mustang jagerfly eskortere Mosquitoene. Målet for operasjonen var å bombe 
tysk skipstrafikk mellom Porsgrunn og Skien. Mannskapet ombord i flyene 
var fra de allierte landene. To av Mosquitoene var bemannet fra den norske 
333 skvadronen som var en del av den etterhvert så berømte «Banff Strike 
Wing». Hovedoppgaven var å ødelegge så mye som mulig av tysk skipstrafikk 
langs norskekysten.

LUFTKAMP
Ved middagstider tok de allierte flyene av fra basene med kurs mot Norge og 
Porsgrunn. Turen over Nordsjøen og inn i Skagerak gikk i svært lav høyde for 
å unngå de tyske radarene så lenge som mulig. Men tyskerne hadde likevel 
oppdaget de allierte flyene. Da Mosquitoene angrep skipene som lå i Skiens-
elva mellom Porsgrunn og Skien noen få minutter etter klokken 17.30, ble de 
møtt av kraftig skyting fra bakken. Snart dukket også tyske jagerfly fra Rygge 
opp. Før dette hadde de allierte lyktes i å senke fire skip og satt tre i brann.

Nå oppstod en heftig luftkamp. Et tysk jagerfly ble så sterkt ødelagt at det 
styrtet i Larviks havnebasseng før deler av flysvermen – tyske jagerfly i jakt 
på Mosquitoene – kom inn over Kilebygda. Da flyene passerte rett sør for 
Langenvannet på vei vestover, ble det klart at høyderoret på et av de allierte 
Mosquitoflyene ikke lenger fungerte. I tretopphøyde hadde flightløytnant 
Phil Davenport og navigatøren hans, Ronald Francis Day, ikke andre sjanser 
enn å svinge til høyre og prøve på en nødlanding på Langen. Selve landingen 
foregikk i vannets lengderetning og var vellykket, men flyet braste igjennom 
isen med hjulene og sank nokså umiddelbart – trukket under av motorene. 
Besetningen kom seg ut av flyets cockpit godt under vann og fløt opp til 
overflaten. Slik berget Davenport og Day seg i kampene denne dagen.

SØKTE LY MOT KULDENEDSLAGENE
Nå dreide flysvermen av innover mot Drangedal. På Høidalen, vel to kilometer 
øst for Nakksjø stasjon, satt folka på gården og spiste da de hørte en flydur så 
sterk som de aldri hadde hørt før. Halvor Høidalen d.e. forteller:

«Vi så med det samme vi kom ut at et av flyene var skadd. Det kom svart 
røyk fra den ene motoren, og flyet hadde «slagside». Det var en kollosal 
skyting fra flyene, og vi stilte oss opp mot husveggen for å forsøke å søke 
ly mot kulenedslag. Det skadede flyet la seg brått helt over på siden, for så 
å gå rett i bakken borte i Svartkjenndalen, ca en kilometer fra gården. Det 
oppstod et kraftig smell og en flammebauta, og røyken fra brannen veltet 
opp. Alt gikk fort, og det hele virket utrolig og uhyggelig.» 
 

HUSUNDERSØKELSE 
PÅ HØIDALEN
Tyskerne fikk raskt melding om 
flystyrten, og det viste seg snart 
at det var en Mosquito fra den 
norske 333 skvadronen som var 
skutt ned. De to omkomne var fly- 
geren Johannes Wollert «Jacken» 
Løken fra Askim og navigatøren 
Stephan H. Engstrøm fra Oslo. 
Den første dagen fant tyskerne 
levninger etter bare den ene av 
flygerne. Snart gikk det rykter 

i Kjosen om at den andre hadde hoppet ut i fallskjerm og berget seg. Tyskerne 
ble nå svært mistenksomme og mange ble tatt inn til avhør. De hadde også  
en husundersøkelse på Høidalen for å se om flygeren var gjemt der. Etter et 
par dager ble også den andre flygeren funnet på åstedet, oppå en stor sten. 
En avslått grantopp hadde lagt seg oppå steinen og dekket det som var under.

LØKEN OG ENGSTRØM
Johannes Wollert «Jacken» Løken hadde vært ute i hardt vær flere ganger. 
Han hadde rømt med Kvarstadbåtene fra Gøteborg mot Storbritannia, ble 
torpedert, rodde i land på Sørlandet, gikk over fjella midtvinters til Sverige 
og kom til Canada der han ble utdannet som flyger. 

Engstrøm var sønn av et norsk misjonærektepar fra India. Engstrøm ble kalt 
«misjonæren» blant flygerne, og han snakket både hindu, norsk og engelsk.

11. april 1945, bare noen få uker før freden, ble de to unge mennene skutt ned 
i kamp for Norge. Løken og Engstrøm ble gravlagt på kirkegården i Drangedal 
lørdag 14. april under stor oppslutning av bygdefolket. Etter freden ble de 
omkomne overført til sine hjemsteder og gravlagt der.

Ikke lenge etter denne tragiske krigshendelsen reiste Halvor Høidalen det ene 
propellbladet som et minnesmerke i fjellskrenten. Vrakrester fra Mosquitoen 
kan fremdeles sees i steinura her. 

Vrakstedet er et verdifullt kulturminne registrert 
i www.kulturminnesøk.no. Vis respekt for at vrak-
stedet var åsted for en dødsulykke. Hold avstand til 
det innerste vrakområdet da det kan være rasfare. 
Plyndring av vrakdeler vil bli politianmeldt.

JOHANNES (JACKEN) 
WOLLERT LØKEN

Født: 29.03.1918
Fødested: Askim
Død: 11.04.1945
Skutt ned ved Naksjø, Drangedal

Lagekspeditør og fenrik i flyvåpenet, 
Askim. Etter flere forsøk på å komme 
til England både fra Sverige og Vest-
landet, fikk han bli med en av båtene 
som gikk fra Gøteborg 31.03.1942. 
Ble kapret av tyskerne, kom seg i en 
livbåt som til slutt la til i Jøssingfjord, 
og tok seg igjen over til Sverige. Kom 
til Kanada og ble utdannet til flyger. 
Var med og bombet tyske båter i 
Porsgrunn 11.04.1945, og falt ved 
Nakksjø i kamp med tyske jagerfly.

J o h a n n e s  W o l l e r t  L ø k e n ,  2 7  å r     †     S t e p h a n  H e n r i k  E n g s t r ø m ,  2 7  å r     †     F a l t  f o r  k o n g e  o g  f e d r e l a n d  1 1 . 0 4 . 1 9 4 5

STEPHAN HENRIK 
ENGSTRØM

Født: 12.12.1917
Fødested: India
Død: 11.04.1945
Skutt ned ved Naksjø, Drangedal

Navigatør, Bærum. Reiste i 1935 til-
bake til India hvor han ble utdannet 
til misjonær, og hvor han senere 
virket. Kom til Kanada etter å ha vært 
torpedert og angrepet av fly ombord 
på forskjellige båter. Tjenestegjorde i 
flyvåpenet. Var med og bombet tyske 
båter i Porsgrunn 11.04.1945, og falt 
ved Nakksjø i kamp med tyske jagerfly.

11. april 1945
 – en dramatisk krigs-
 hendelse i Drangedal

Den 11. april 1945 ble en dag som satte store spor i skaubygda 
Drangedal. Krigen gikk mot slutten, folk var klar over at tys-
kerne ikke kunne holde ut stort lenger. Samtidig som våren var 
i anmarsj, følte folk derfor en optimisme de ikke hadde kjent på 
lenge. Men akkurat denne dagen skulle mange drangedølinger 
huske resten av livet. De som opplevde luftkampen og bombingen,  
ble vitner til den mest dramatiske krigshendelsen i bygda i løpet  
av de fem årene krigen varte.

Familien Løken leter blant vrakrestene.

Flyet som styrtet i Svarttjenndalen. 
Bildet er tatt på flystasjonen Banff i Scotland, trolig mars 1945.

FAKTA OM MOSQUITO FLY
•  Bygget i tre og lette materialer, og fikk derfor tilnavnet «The Wooden Wonder».
•  Angrepsfly produsert av de Havilland Aircraft Company.
•  Første flyvning 25. november 1940. Var i 1941 verdens raskeste militærfly.
•  Brukt av Royal Air Force, Royal Canadian Air Force og Royal Australian Air Force.
•  Toppfart: 589-670 km/t. Antall fly produsert: 7781. 
•  Utmerket seg både i rollen som lett bomber og som jagerfly bl.a fordi det ikke 

trengte jagerstøtte og fordi det hadde lang rekkevidde.
•  Sitat (utdrag) fra en sint Hermann Goring (1943): «Jeg er grønn av misunnelse! 

Britene, som har bedre råd til aluminium enn oss, kan slå sammen et vakkert 
trefly som hver pianofabrikk der borte bygger, og de gir det en hastighet som 
de nå har økt igjen. De har geniene, vi har tåper!»
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HØIDALEN GÅRD
Stort gårdsbruk som ble bygget i 
perioden 1860-1864. Det enorme 
bygget på 3 etasjer + kjeller ble bygget 
for å huse en storfamilie med mange 
generasjoner. Fraflyttet i 1951. Huset 
står nå igjen som et fascinerende 
«spøkelseshus», og vekker liv i fanta-
sien til de mange besøkende.



HØIDALSFURUA
I over 500 år har den stått her, 
den majestestiske Høidalsfurua 
– et av Norges største furutrær. 
«Tvillingtreet» er utstilt på 
planteskolen på Gvarv.

Høidalsfurua
 Telemarks største furutre?

I over 500 år har den stått her, Høidalsfurua, mens verden 
forøvrig har vært igjennom enorme endringer, kriger og 
fredstid. Furua spirte for rundt 500 år siden sammen med 
et «tvillingtre» som stod her i nærheten. I 1930 var det 900 år 
siden Olav den Hellige falt i slaget på Stiklestad. 
«Tvillingfurua» fra Høidalen ble da hogd som gave fra 
Telemark Skogselskap til Trondheim kommune i anledning 
markeringen. En vrien transport gjorde at furua endte opp 
på skogplanteskulen på Gvarv, der den fortsatt er utstilt. En 
kappeskive fra dette treet kan ses her med alle sine årringer 
gjennom sitt 430 år gamle liv. Høidalsfurua, som du står ved 
siden av nå, strekker seg over 20 meter og er anslått å veie 
rundt 15 tonn. Den alene ville kunne gitt nesten 5000 meter 
med terrassebord i størrelsen 28x120 mm.

INTELLIGENTE PLANTER OG TRÆR
Et tres rotspisser kan sanse sine omgivelser. De strekker seg 
vekk fra lys, og finner det optimale stedet for å ta opp vann 
og næringssalter. Røttene kan til og med oppdage hindringer 

før de støter på dem, noe som tyder på at de kan «se» omgivelsene sine. Fordi et soppnettverk 
kobler planter og trær sammen, er det nyttig for treet å kunne skille mellom slekt og fremmed. 

KOMMUNIKASJON OG SOSIALHJELP
Trær har skjønt at de er sterkere sammen enn alene. Da tåler de mer storm, snøfall og angrep 
fra insekter. Derfor hjelper de hverandre, og deler på godene. Røttene er sammenfiltret og 
trærne fordeler både vann, sukker og næring seg imellom. Den som har mye bidrar med mye, 
mens den som er en fattig stakkar, mottar hjelp.

Trær kommuniserer på flere måter. De kan bruke duft for å lokke til seg spesielle 
insekter som liker et annet insekt som har angrepet treet. Treet kjenner igjen 
spyttet til angriperen, og vet akkurat hvilken duft de skal bruke for å lokke til 
seg insektets fiende. Furu bruker duft for å lokke til seg en veps som elsker 
bladspisende larver. Trær bruker også elektriske signaler. Men der impulsene 
i vår kropp beveger seg i løpet av et millisekund, er farten omtrent én centimeter 
i minuttet hos trærne. 

KLEM ET TRE
Føler du deg renset etter en skogstur? Ingen tilfeldighet! Det sies at vi kan nyte godt av et 
tres energi og styrke om vi stiller oss tett inntil treet. Furua skal ha den roligste energien, så 
det å gi Telemarks kanskje største furutre en klem må jo gjøre godt! Still deg helt inntil treet 
og legg armene godt rundt det. Legg gjerne hodet inntil stammen, lukk øynene og pust dypt. 
Kjenn på tilstedeværelsen, og la roen og treets nærvær få fylle deg.

Tekstutdrag fra Oles klode / Aftenposten  Foto: Even Lundefaret

Visste du at planter har mer enn 20 sanser, og at de har mulighet  
til å sanse komplekse påvirkninger som elektromagnetiske felt og  
infrarød stråling? De kan kommunisere med hverandre om angrep 
fra sopp og virus, de kan kjenne igjen nær slekt og deler gjerne karbo- 
hydratprodukter med avkom via rotsystemet. Med ny innsikt om  
naturen vi lever i, vil skogsturen kanskje gi oss en ny ærbødighet og 
dimmensjon.
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